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ESTUDANTES, UNI-VOS! OS GRÊMIOS ESTUDANTIS  

E O MOVIMENTO CONSERVADOR “ESCOLA SEM PARTIDO” 

 
RESUMO 

 
 O presente estudo tem como objeto de investigação a organização estudantil 
secundarista, especificamente os grêmios estudantis, em tempos de avanço do 
conservadorismo no Brasil, materializado por movimentos como o “Escola sem Partido”. 
A partir do problema investigativo – Poderia a liberdade de se organizar do Grêmio 
Estudantil do IFBA de Ilhéus estar sofrendo interferências do movimento conservador 
“Escola sem Partido” (MESP)? – lançamos a problemática de que a organização 
estudantil secundarista, por lutar em prol da liberdade de se organizar e a favor da 
educação pública brasileira, apresenta interesses conflitantes com mecanismos 
conservadores como o MESP que, entre vários objetivos, intenta cercear e limitar a 
liberdade dos grêmios estudantis. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi analisar se a 
liberdade de se organizar do Grêmio Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFBA) de Ilhéus, na Bahia, garantida legal e legitimamente na história da 
organização estudantil secundarista, estaria sofrendo interferências do “Escola sem 
Partido”. Para tanto, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 1) ressaltar a 
importância legítima e legal do Grêmio Estudantil na formação da juventude e na 
composição do movimento estudantil para as lutas em prol da educação pública brasileira; 
2) evidenciar a gênese e o sentido ideológico do MESP, bem como a ramificação de seus 
projetos de lei pelo Brasil; 3) identificar na dinâmica organizativa do Grêmio Estudantil 
do IFBA de Ilhéus suas dificuldades, seus desafios e possiblidades de manifestação do 
MESP; e 4) mediar a construção e a realização do Projeto Rodas de Conversa, por meio 
dos princípios da auto-organização, para o fortalecimento dos Grêmios Estudantis na 
região de Ilhéus. O método utilizado foi o materialismo histórico-dialético, por nos 
auxiliar a encontrar as múltiplas determinações que explicam o fenômeno por meio de 
suas categorias (totalidade, contradição, mediação e práxis). Para alcançarmos os 
objetivos analisamos artigos, teses, dissertações, websites, atas, fotos, o estatuto do 
Grêmio do IFBA de Ilhéus e documentos de denúncias contra professores. Além disso, 
realizamos a observação participante em reuniões registradas em diário de campo e 
entrevistas semiestruturadas com sete alunos do Grêmio Estudantil, três professores, o 
diretor e um funcionário. Os resultados da pesquisa demonstraram que os grêmios 
estudantis no Brasil encontram-se ameaçados pelo PL “Escola sem Partido”, nº 246, de 
2019 (tramitando). Em relação ao Grêmio do IFBA de Ilhéus, foi possível observar que 
o MESP faz-se presente no instituto, interferindo e disputando o grêmio estudantil em 
ações, tais como: denúncias contra professores incentivadores do grêmio; tentativas de 
aprovação de representantes de pais e membros da gestão do instituto na composição do 
grêmio; no Estatuto do grêmio consta um representante docente, o que revela o caráter de 
vigília, tal qual propõe o MESP. Por fim, como parte do resultado da pesquisa, o produto 
educacional, com base nos princípios da auto-organização, consistiu na realização de 
rodas de conversas, cujo intuito foi apontar caminhos para uma prática organizativa 
contra-hegemônica e capaz de contribuir para o fortalecimento desse grêmio e da 
organização secundarista na região. 
 
Palavras-chave: Organização Estudantil. Grêmio Estudantil. Escola sem Partido. 

 



  

STUDENTS, UNITE! THE STUDENTS GUILDS  

AND THE CONSERVATIVE MOVEMENT “NON-PARTISAN SCHOOL” 

 
ABSTRACT 

 
 This study has as its object of investigation the high school student organization, 
specifically the student guils, in times of advance of conservatism in Brazil, materialized 
by movements such as the “Non-partisan School”. Based on the investigative problem – 
Could the freedom to organization the Students Guilds of IFBA of Ilhéus be suffering 
interference of the conservative movement “Non-partisan School”? – we raise the issue 
that the high school student organization, by fighting for the freedom to organize and in 
favor of Brazilian public education, presents conflicting interests with conservative 
mechanisms such as the “Non-partisan School” which, among several objectives, intends 
to curtail and limit the freedom of student unions. Thus, the general objective of the 
research was to analyze whether the freedom to organize of the Students Guilds of the 
Federal Institute of Education, Science and Technology of Ilhéus, Bahia, legitimately 
guaranteed in the history of the high school student organization, would be suffering 
interference from the “Non-partisan School". Therefore, the following specific objectives 
were listed: 1) emphasize the legitimate and legal importance of the student guild in the 
formation of youth and in the composition of the student movement to the struggles in 
favor of Brazilian public education; 2) highlight the genesis and ideological meaning of 
the "Non-partisan School", as well as the ramification of its bills across Brazil; 3) identify 
in the organizational dynamics of the Student Guild of the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Ilhéus its difficulties, challenges and possibilities for 
manifesting of the “Non-partisan School”; and 4) mediate the construction and 
implementation of the Talk Wheels Project, through the principles of self-organization, 
for the strengthening of student unions in the region of Ilhéus. The method used was the 
historical-dialectical materialism, becasue this method helps us to find the multiple 
determinations that explain the phenomenon through its categories (totality, 
contradiction, mediation and praxis). In order to reach the objectives, we analyzed 
articles, theses, dissertations, websites, minutes, photos, the statute of Student Guild of 
the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ilhéus and documents of 
complaints against teachers. In addition, we conducted participant observation at 
meetings recorded in a field diary and semi-structured interviews with seven students of 
the student guild, three professors, the director and an employee. The survey results 
showed that the students guilds in Brazil are threatened by the “Non-partisan School” 
Bill, number 246, of 2019 (in progress). In relation to the mentioned Student Guild of 
Ilhéus, it was possible to observe that the “Non-partisan School” movement is present at 
the institute, interfering and disputing the student union in actions such as: accusations 
against teachers who support the union; attempts to approve parents' representatives and 
members of the institute's management in the composition of the guild; in the Statute of 
the guild there is a teaching representative, which shows the character of vigil, as 
proposed by the “Non-partisan School”. Finally, the parts of the research result, the 
educational product, based on the principles of self-organization, consist of holding 
conversation circles, whose purpose was to point out paths for a counter-hegemonic 
organizational practice and capable of contributing to strengthening of this guild and of 
the secondary organization in the region. 
 
Keywords: Student Organization. Student Guild. Non-partisan School. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os capitalistas chamam liberdade a dos ricos de enriquecer e a dos 
operários para morrer de fome. Os capitalistas chamam liberdade de 
imprensa a compra dela pelos ricos, servindo-se da riqueza para fabricar 
e falsificar a opinião pública. 
 

Vladimir Lênin 
 

O presente texto aponta resultados da pesquisa de mestrado desenvolvida na linha 

de Políticas Educacionais e Gestão Escolar do Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz na Bahia.  

Este estudo tem como objeto de investigação a organização estudantil, nela 

incluída os grêmios estudantis, como entidade necessária e fundamental na escola para a 

formação da juventude e o fortalecimento do movimento estudantil contra o 

conservadorismo no Brasil, materializado em discursos e ações do movimento “Escola 

sem Partido” (MESP) e nos seus projetos de lei (PL), que em última instância buscam 

desqualificar e esvaziar a educação pública brasileira a fim de privatizá-la, bem como 

desmobilizar e minar os grêmios estudantis e todos aqueles que na escola lutam por uma 

formação crítica, emancipada e livre. 

Para tanto, analisamos se a liberdade de se organizar do Grêmio Estudantil do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) de Ilhéus na Bahia, garantida 

legal e legitimamente na história da organização estudantil secundarista, estaria sofrendo 

interferências do “Escola sem Partido”.  

A justificativa inicial desse estudo foi motivada pela nossa experiência pedagógica 

com alunos do Ensino Médio em uma escola estadual em Ilhéus na Bahia. Nesta, a qual 

atuamos dez anos como docente, auxiliamos no processo de implantação de um grêmio 

que durou apenas uma gestão e que desde então nunca mais foi reativado. Diante desse 

fato, buscamos em nossas aulas problematizar o debate, além de promover ações 

esporádicas que motivassem a reativação. Percebíamos, no entanto, que a participação 

dos estudantes na construção da escola e na defesa da liberdade de ser e de se organizar 

sofriam entraves de ações conservadoras enraizadas no seio da escola, o que nos instigou 

a lançar um olhar mais aprofundado para o fenômeno, mas que ao mesmo tempo 

mantivesse um certo distanciamento para que pudéssemos entender os motivos que 

dificultavam a formação do grêmio.    
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Além disso, realizamos um levantamento prévio  (realizado em 2019 para a 

construção do projeto desse estudo, a fim de encontrarmos um grêmio para a pesquisa 

com características similares à realidade da escola estadual na qual atuamos), por meio 

do qual identificamos a total inexistência da entidade nas 77 (setenta e sete) escolas 

estaduais da região, pertencentes ao Núcleo Territorial de Educação 5 (NTE5) da Bahia, 

sendo este um dos núcleos que, juntamente com outros 26, integra a Secretaria Estadual 

de Educação da Bahia.   

Outra fonte de busca foi a UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas). 

A entidade, organizada em uniões estaduais e municipais (UEES e UMES), não fornece 

dados sobre os grêmios, já que esta é uma função das UMES. No site da UBES 

encontramos, na cidade de Ilhéus (lócus da pesquisa), a UESI (União de Estudantes 

Secundaristas de Ilhéus) e em visita ao endereço fornecido no site verificamos a não 

existência da entidade. Enviamos um e-mail a UBES que, em resposta, confirmou a 

desatualização do site e a desativação da UESI.  

 O dado da inexistência de grêmio estudantil nas escolas estaduais do NTE5 nos 

colocou a tarefa de buscar um grêmio em outras escolas na região que pudesse ser o 

campo empírico da pesquisa. Assim, em contato com o movimento estudantil 

universitário da região, descobrimos em 2019 a existência de dois grêmios (IFBA de 

Ilhéus e SESI de Ilhéus) atuantes, sendo um deles o grêmio escolhido para esse estudo, 

por apresentar características de uma escola pública. 

 Outra justificativa está no reconhecimento da importância histórica da 

organização secundarista como entidade legal e legítima, necessária para a formação dos 

estudantes, para a composição do movimento estudantil, para a defesa da educação da 

juventude brasileira e para a liberdade de ser e de se organizar dos estudantes. 

Existente desde o início do século XX, o grêmio estudantil é a célula fundamental 

de uma importante entidade de luta e resistência no Brasil que é a União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas (UBES). Fundada em 1948, a UBES é reconhecida 

legitimamente tal qual a UNE (União Nacional dos Estudantes) pelos inúmeros episódios 

históricos de mobilização e engajamento dos estudantes em defesa da democracia, da 

soberania nacional, da educação pública e da liberdade, posicionando-se contra práticas 

autoritárias que buscaram e buscam retirar conquistas e silenciar a juventude. 

Impedidos de se manifestarem durante a ditadura militar brasileira (1964 a 1985), 

dada a natureza mobilizadora da organização estudantil, os grêmios estudantis 

conquistaram legalmente em 1985 – ano do término da ditadura – o direito de atuarem 
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pela Lei do Grêmio Livre (LEI Nº 7.398 de 1985). Contudo, de lá pra cá, ao mesmo tempo 

que os estudantes avançaram conquistando legalmente uma maior participação estudantil 

nas escolas (Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1992, da LDB nº 9394/1996 e do Estatuto da Juventude de 2013) e uma maior inserção 

das diferentes juventudes no ensino técnico e superior pelo sistema de cotas e bolsas e 

pela expansão das universidades e institutos federais, houve também um avanço do 

conservadorismo, que nunca deixou de fazer parte da sociabilidade brasileira. 

Todavia, esse avanço acirrou-se a partir da segunda década do século XXI, 

expresso especialmente na indignação da direita ultraconservadora, inconformada com a 

quarta vitória consecutiva do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais 2014. 

Fato esse que, somado a outros, desencadeou a construção do golpe jurídico parlamentar 

midiático em 2016 (ANTUNES, 2020; SOUZA, 2019; MASCARO, 2018; FREITAS, 

2018), que retirou Dilma Rousseff, eleita democraticamente, da Presidência da República.  

 Tal avanço e acirramento só foram possíveis graças a movimentos e organizações 

que, concatenados com os interesses conservadores, materializaram a cada dia essa 

escalada. Um desses movimentos é o “Escola sem Partido”.  

Existente desde 2004, durante 10 anos o movimento “Escola sem Partido” 

(MESP) não encontrou respaldo legal devido à inconstitucionalidade da maioria de suas 

propostas e do seu caráter ultraconservador de cercear a liberdade de cátedra e de 

incentivar a denúncia de professores; pois, a pretexto de uma dita imparcialidade e 

neutralidade política, o MESP ataca a escola pública, a liberdade de expressão e a 

organização dos estudantes, bem como o livre direito dos alunos de aprenderem as 

diferentes concepções de mundo e de realidade tão importantes e necessárias para o 

processo de escolarização e para a formação de sujeitos críticos e emancipados. 

 Assim, em 2014, as ideias do MESP, que estavam sendo gestadas em alas 

ultraconservadoras da sociedade, como grupos religiosos fundamentalistas e 

organizações ligadas ao projeto neoliberal de mundialização da educação e da reforma 

empresarial da educação (FREITAS, 2018), encontraram terreno fértil para crescerem e 

proliferarem em todos os setores e instituições, desde a família até a escola e, 

especialmente, em casas legislativas no país, por meio de políticos simpatizantes dessas 

ideias. Era dado o “ponta pé” inicial das primeiras investiduras do não mais somente 

movimento, mas agora Programa “Escola sem Partido” (PESP), que passou a verticalizar 

suas ações na elaboração de projetos de lei a serem implementados em estados e 

municípios.  
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Tamanha é a irradiação do “Escola sem Partido” que, de 2014 até 2021, mais de 

duas centenas de projetos de lei tramitaram em casas legislativas do país, ganhando a 

notoriedade de uma parcela significativa da sociedade brasileira que inclusive vem 

elegendo inúmeros políticos que levantam a bandeira desse movimento.  

Mesmo com o arquivamento em novembro de 2018 do primeiro projeto federal, o 

PL nº 7.180 de 2014, e dos dez apensados a ele, que contou com a efetiva participação da 

UBES pressionando o arquivamento, em 2019, no primeiro dia de trabalho dos deputados 

federais eleitos para a gestão 2019/2022, a deputada Bia Kicis (PSL) encaminhou o PL 

nº 246 de 2019, o mais recente PL Federal “Escola sem Partido”, propondo a restrição da 

atuação dos grêmios estudantis quanto à manifestação política nas escolas, conforme 

escrito no artigo 8º: “É vedada aos grêmios estudantis a promoção de atividade político-

partidária” (BRASIL, 2019, n.p.). Além disso, entre outras propostas conservadoras e 

reacionárias, o PL incentiva a filmagem de professores que estejam buscando o que o 

“Escola sem Partido” chama de doutrinação.  

Apesar do STF, em agosto de 2020, ter definitivamente julgado inconstitucional 

a Lei Alagoana de 2016, as ramificações e os desdobramentos do “Escola sem Partido” 

estão longe de acabar. Durante uma aula virtual, em função do contexto da pandemia, um 

professor de Geografia de uma escola militar em Brasília foi afastado por problematizar 

e criticar a atuação da Polícia Militar em uma manifestação. O professor, que é um militar, 

comparou a atuação complacente da polícia em uma manifestação de características 

fascistas à atuação agressiva e violenta ocorrida em manifestação a favor da democracia. 

Ambas atuações ocorreram no mesmo fim de semana. Sobre isso o professor denunciado 

problematizou: “Dois pesos e duas medidas1”.  

Outro exemplo foi o fato ocorrido com os secundaristas do Paraná, que recorreram 

ao Sindicato dos Professores do Estado denunciando o descumprimento por parte das 

direções de algumas escolas da legislação federal (Lei nº 7.398 de 1985, Lei do Grêmio 

Livre) e estadual (Lei nº 11.057 de 1995), que assegura a livre organização dos Grêmios. 

Ao posicionar-se, o presidente do sindicato lembrou que a organização estudantil é 

anterior à fundação do sindicato e da secretaria de educação e lamentou o cerceamento 

da organização estudantil nas escolas.  
 

 
1Notícia do afastamento do professor. 
 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/alunos-repudiam-
afastamento-de-docente-do-colegio-militar-de-brasilia. Acesso em: 03 jun. 2020. 
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O movimento estudantil tem um papel muito importante na defesa da 
escola pública. Por isso, é importante termos grêmios fortes, com 
lideranças estudantis que tenham condições de se organizar e participar 
do amplo debate do projeto político-pedagógico de cada escola, [...] A 
escola é um espaço plural, importante para a organização dos estudantes 
e da defesa da escola pública. Nós orientamos que os professores e 
funcionários reforcem sempre o diálogo com os estudantes, que apoiem 
as ações do grêmio, que debatam juntos2.   
 

Na esfera política, a narrativa do “Escola sem Partido” ainda parece ir longe. Só 

nos primeiros três meses do ano de 2021 três episódios demonstram o tamanho da 

ramificação desse movimento, avaliado por nós como o mecanismo mais atuante do 

conservadorismo, a saber: 1) o caso da professora Erica Suruagy, da Universidade Federal 

de Pernambuco, que se tornou alvo de investigação da Polícia Federal por denúncia feita 

pelo presidente Jair Bolsonaro em função de uma manifestação exposta em outdoor, 

tecendo críticas ao governo durante a pandemia; 2) A nomeação da professora Sandra 

Ramos, colaboradora do “Escola sem Partido”, para a Diretoria de Articulação e Apoio 

às Redes de Educação Básica, o setor responsável pelos livros didáticos do MEC. A 

docente em junho de 2020 participou de um vídeo3 com Miguel Nagib, idealizador do 

“Escola sem Partido”, discutindo, entre vários assunto, a tal da ideologia de gênero 

(expressão não reconhecida na comunidade acadêmica) e uma pesquisa que ela faz sobre 

doutrinação na universidade; e 3) a nomeação de Bia Kicis, idealizadora do PL “Escola 

sem Partido” nº 246 de 2019, que ataca os grêmios estudantis, como presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados.  

Exemplos desta natureza refletem a devastação que vem sendo feita pelo Escola 

sem Partido, demonstrando que as ideias, discursos e iniciativas do MESP estão vivos na 

sociedade brasileira, ameaçando a liberdade de cátedra dos professores e a liberdade de 

expressão de ser, agir e se organizar dos estudantes. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que o contexto mais geral desse estudo 

seja o conservadorismo impregnado na história da sociedade brasileira, que de tempos 

em tempos faz insurgir propostas como o “Escola sem Partido”, levantamos a hipótese 

de que a liberdade de se organizar dos grêmios estudantis encontra-se comprometida e 

disputada na escola por discursos e ações conservadoras do MESP.  

 
2 Página do Sindicato. Disponível em: https://appsindicato.org.br/movimento-estudantil-denuncia-
cerceamento-de-suas-atividades-em-escolas-do-parana/. Acesso em: 03 fev. de 2020. 
3 Título: Querem me Calar. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JgImEvB-oVE. Acesso 
em: 12 jan. 2020. 
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Assim, a investigação realizada nessa pesquisa perpassa pelo seguinte problema 

investigativo: poderia a liberdade de se organizar do Grêmio Estudantil do IFBA de 

Ilhéus estar sofrendo interferências do movimento conservador “Escola sem Partido” 

(MESP)? Se sim, quais seriam essas interferências?  

Assim, o objetivo geral foi analisar se a liberdade de se organizar do Grêmio 

Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) de Ilhéus, na 

Bahia, garantida legal e legitimamente na história da organização estudantil secundarista, 

estaria sofrendo interferências do “Escola sem Partido”. Para tanto, os objetivos 

específicos foram:  

1) Ressaltar a importância legítima e legal do Grêmio Estudantil na formação da 

juventude e na composição do movimento estudantil para as lutas, em prol da educação 

pública brasileira;  

2) Evidenciar a gênese e o sentido ideológico do MESP, bem como a ramificação 

de seus projetos de lei pelo Brasil;  

3) Identificar na dinâmica organizativa do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus 

suas dificuldades, seus desafios e possiblidades de manifestação do MESP;  

4) Mediar a construção e a realização do Projeto Rodas de Conversa, por meio dos 

princípios da auto-organização, para o fortalecimento dos Grêmios Estudantis na região 

de Ilhéus. 

Esse último objetivo contempla o produto dessa pesquisa, tal qual exige o 

mestrado profissional. Vislumbramos alcançar esses objetivos a partir dos pressupostos 

teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético, o qual nos auxiliou na análise 

das múltiplas determinações que constituem a estrutura e a dinâmica do objeto, na “[...] 

reprodução ideal do seu movimento real” (NETTO, 2011, p. 53, grifos do autor).  

Por entendermos a importância desse método, especialmente, na atual 

conjuntura brasileira, em que a totalidade, a universalidade, a essência e a razão são 

negadas em detrimento do obscurantismo, da naturalização, da superficialidade e do 

relativismo, optamos por descrevê-lo no primeiro capítulo, juntamente com a 

metodologia dessa pesquisa. 

Assim, ancorada no método dialético, a exposição dessa investigação traz, no 

capítulo II, como os estudantes secundaristas se organizam no Brasil, na Bahia e na região 

do Grêmio Estudantil do IFBA, destacando momentos na história do movimento 

estudantil e do Brasil que legitimam a organização secundarista como catalisadora das 

massas para as lutas históricas contra a ordem hegemônica conservadora brasileira e em 



 

 

25 

prol da liberdade. Situamos dois eventos fundamentais no século XXI, as Jornadas de 

Junho de 2013 e a Primavera Secundarista, de 2015 e 2016, que demarcaram a força, a 

vitalidade, a criatividade e a capacidade de lutar e resistir dos estudantes contra os ataques 

conservadores como, por exemplo, os do “Escola sem Partido”, e outros como, também, 

a militarização de inúmeras escolas  que ameaçam e comprometem o presente e o futuro 

da escola pública democrática, da juventude e da liberdade de se organizar dos estudantes.  

 No capítulo III, apresentaremos dados da conjuntura que possibilitou emergir 

propostas como o Movimento Escola sem Partido”, revelando seu sentido ideológico, 

suas contradições e sua relação com o avanço do conservadorismo e do projeto de 

mundialização da educação que, no seu bojo, visa à reforma empresarial da educação. 

Nesse capítulo, apresentamos como o Escola sem Partido encontra-se vinculado aos 

grupos empresariais que buscam consolidar o empresariamento e a privatização da 

educação pública. Expomos também o contexto anual, de 2014 a 2019, do avanço dos 

projetos de lei (PL) do PESP e o ataque frontal aos grêmios estudantis com seu último PL 

Federal, o de nº 246 de 2019.  

Por fim, no capítulo IV, para apresentarmos as dificuldades e desafios, bem como 

a presença conservadora do movimento “Escola sem Partido”, interferindo na liberdade 

do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, necessitamos reconstruir parte da história dessa 

entidade, atualmente nomeada de Grêmio Costa do Cacau.  

As análises desses estudo são a síntese das múltiplas determinações entre a 

singularidade do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus e a totalidade social, nas quais 

ambas encontram-se imersas e imbricadas em um campo de disputa do modo capitalista 

de produzir a existência, sendo, no caso dessa pesquisa, configurado pela correlação de 

forças entre o conservadorismo e a organização estudantil secundarista. De um lado, o 

primeiro, o MESP, ameaçando a escola pública e atacando os professores e os grêmios 

estudantis, e do outro, o grêmio estudantil do IFBA de Ilhéus que luta por essa escola e 

pelo livre direito dos estudantes de se organizarem e se expressarem. 
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1 NOTAS SOBRE O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: A BUSCA 

PELA ESSÊNCIA E PELAS CONEXÕES QUE EXPLICAM OS FENÔMENOS  

 

 Esta pesquisa ancorou-se no materialismo histórico dialético, sendo este método 

um conjunto articulado de explicitações metodológicas acerca de um objeto, que recusa 

as explicações deterministas, superficiais, aparentes e naturalizadas da realidade social. 

Ao adotarmos a teoria social de Marx e Engels como pressuposto teórico-metodológico, 

temos consciência que optamos por uma escolha ideopolítica, especialmente na atual 

conjuntura brasileira, em que o marxismo e qualquer prática associada a ele é 

constantemente desqualificada. 

Tais autores, buscaram no seio da sociedade capitalista identificar questões que 

explicassem a realidade complexa e contraditória, rumo a um projeto revolucionário de 

transformação da realidade. Ao estudar a sociedade burguesa, eles não se contentaram 

com procedimentos, regras, conceitos e definições que apenas levantassem dados ou 

retratassem a realidade aparente, pois 
 

[...] para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se 
“aplicam” a um objeto que foi recortado para uma investigação 
determinada nem, menos ainda, um conjunto de regras que o sujeito que 
pesquisa escolhe, conforme a sua vontade, para “enquadrar” o seu 
objeto de investigação. (NETTO, 2011, p. 52). 
 

Assim, era preciso conhecer profundamente a realidade social que não se revelava 

na aparência, e após longas e rigorosas investigações sobre a sociedade burguesa e o 

capitalismo, Marx e Engels puderam elaborar os elementos centrais do método, tal qual 

aparece na famosa “Introdução” à obra Da Crítica da Economia Política, redigida em 

1857.  Nessa obra e em todas as outras, ambos os autores destacam que um dos elementos 

centrais do referido método diz respeito à distinção entre aparência e essência.  

Nas primeiras análises de Marx sobre o capitalismo, a sociedade burguesa e as 

condições do proletariado na vida e no trabalhado, não foi possível extrair da aparência 

fenomênica as contradições que desenhavam aquele cenário. Assim, Marx e Engels 

buscaram o conhecimento teórico em estudiosos e precursores a eles – como Adam Smith 

e David Ricardo4 – sobre a gênese do capitalismo e a forma como a sociedade se 

 
4 Smith e Ricardo foram economistas britânicos, considerados por Marx os primeiros estudiosos do 
capitalismo. Apesar de Marx discordar de ambos sobre a forma de conceber a sociabilidade humana, o seu 
método para pensar a realidade incorpora por superação as formulações que lhe antecedem. Marx, portanto, 
não nega Smith e Ricardo. 
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organizava anteriormente, a fim de encontrar na dinâmica histórica explicações que não 

se revelavam na aparência.  

Tais estudos, somados ao conhecimento de Marx e Engels na área da filosofia, e 

sua imersão na prática social renderam a ambos a habilidade de extrair do movimento 

efetivo da realidade objetiva a estrutura e a dinâmica de seu objeto, reproduzindo – em 

pensamento – o movimento real da lógica do capital.  

 

[...] Marx não nos apresentou o que “pensava” sobre o capital, a partir 
de um sistema de categorias previamente elaboradas e ordenadas 
conforme operações intelectivas: ele (nos) descobriu a estrutura e a 
dinâmica reais do capital; não lhe “atribuiu” ou “imputou” uma lógica: 
extraiu da efetividade do movimento do capital a sua (própria, 
imanente) lógica – numa palavra, deu-nos a teoria do capital. (NETTO, 
2011, p. 52-53, grifo do autor). 
 

Ao nos presentearem com a descoberta de uma nova teoria do conhecimento, 

destacando a importância do conhecimento teórico para a desmistificação de ideias que 

não reproduziam o movimento real do objeto, Marx e Engels nunca descartaram a 

existência de outros conhecimentos – mítico, prático, artístico, estético e cotidiano. 

Reconheciam tais como parte de um nível da realidade empírica, aparente e fenomênica, 

sendo, portanto, um tipo de conhecimento a ser considerado e inerente à prática social – 

o ponto de partida da lógica dialética. Conforme demonstra Oliveira (2005, p. 36), para 

Marx e Engels era  
 

[...] preciso ultrapassar os limites dessas manifestações mais imediatas 
para conhecer suas raízes processuais, não imediatamente perceptíveis, 
que formam a totalidade onde tais manifestações são produzidas. [...] 
compreender o processo ontológico da realidade humana e de como 
esse processo tem se efetivado, historicamente, dentro das relações 
sociais de produção.  

 
Em suma, o materialismo histórico-dialético traz a elaboração de que foram as 

diferentes formas de produzir a vida que determinaram a materialidade da existência, 

sendo, portanto, passíveis de mudanças, a depender do modo de produção nos diferentes 

tempos históricos. 
 

As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. 
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu 
modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar a 
sua vida, eles transformam todas as suas relações sociais. O moinho 
movido pelo braço humano nos dá a sociedade com o suserano; o 
moinho a vapor dá-nos a sociedade com o capitalista industrial [...]. Os 
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mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com 
a sua produtividade material produzem, também, os princípios, as 
ideias, as categorias de acordo com as suas relações sociais. Assim, 
essas ideias, essas categorias são tão pouco eternas quanto as relações 
que exprimem. Elas são produtos históricos e transitórios. (MARX, 
2009, p. 125-126). 

 
Tais relações e instituições sociais – a prática social objetiva e subjetiva –, 

produtos de processos históricos das produções humanas, são concretizados na 

materialidade da vida e expressos com particularidades, nos diferentes modos de produzir 

a existência. Em Marx e Engels (1998, p. 19), 
 

[...] podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela 
religião ou por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se 
diferencia propriamente dos animais a partir do momento em que 
começa a produzir seus meios de vida, passo este que se encontra 
condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios de 
vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material.  

 
Sendo assim, os fenômenos que caracterizam a materialidade da vida não se 

revelam na imediaticidade e na empiria da aparência fenomênica, na medida em que esta, 

paradoxalmente, ao mesmo tempo em que expõe e revela, inibe e oculta o fenômeno. 

Tem-se aqui um pressuposto da lógica dialética, na qual uma coisa é sempre ela mesma 

e ao mesmo tempo a sua negação (CHEPTULIN, 1982). Logo, não é possível se restringir 

à imediaticidade para o alcance da essência do objeto, cabendo, portanto, ao pesquisador 

investigar os nexos constitutivos inerentes à existência concreta do objeto, apreendendo 

na essência a sua estrutura e dinâmica. 

Para o materialismo histórico-dialético, o conhecimento teórico se distingue dos 

demais por possibilitar, via recurso da abstração, se conhecer a lógica e a dinâmica do 

objeto tal qual ele é, “[...] na sua existência real e efetiva, independente dos desejos, das 

aspirações e das representações do pesquisador” (NETTO, 2011, p. 20). Por meio da 

apreensão lógica do caráter mutável e transitório das leis, da estrutura e da dinâmica do 

objeto, é possível elevar o pensamento a outro estágio de conhecimento não revelado no 

início da investigação.   
 

Teoria é a reprodução ideal do movimento do real. Isto significa uma 
concepção ontológica de teoria, ou seja, não há nada que se passe na 
cabeça que não se tenha passado antes na própria realidade, assim 
“reprodução ideal” significa a “re-construção” no plano das idéias de 
algo que se passa, anteriormente, na realidade. Porém, essa mesma 
realidade é compreendida como processualidade, como movimento, 
enfim, como um constante vir-a-ser que carrega em si elementos de 
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continuidade e de superação. A investigação sobre o social não é, 
portanto, uma fotografia, um espelhamento do real. (HUNGARO, 
2008, p. 21-22). 

 
Tal processualidade e movimento – expressões da lógica dialética – foram para 

Marx o oposto do que foram para Hegel; pois, ao criticar as posições da dialética 

hegeliana, dizendo que em Hegel – um dos seus principais mestres – a dialética estava de 

cabeça para baixo (KONDER, 1981), Marx buscou superá-la por incorporação, 

agregando à dialética o caráter materialista. 
 

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método 
hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do 
pensamento [...] é o criador do real, e o real é apenas sua manifestação 
externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material 
transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado. (MARX, 
1985, p. 16).   

 
Nesse sentido, por meio da dialética materialista, a investigação visa extrair da 

materialidade da realidade objetiva – a prática social – a essência do objeto que não é 

revelada na imediaticidade aparente e factual. Conhecer o real concreto implica extrapolar 

o óbvio, ou seja, aquilo que é imediatamente dado, pensado ou sentido, já que o óbvio 

não captura a dinâmica e a estrutura do objeto. 
 

É preciso, portanto, ultrapassar os limites destas manifestações mais 
imediatas para conhecer quais são suas raízes processuais, não 
imediatamente perceptíveis, que formam a totalidade onde tais 
manifestações são produzidas. Dizendo de outra forma: é preciso 
compreender o processo ontológico da realidade humana e de como 
esse processo tem se efetivado, historicamente, dentro das relações 
sociais de produção. (OLIVEIRA, 2005, p. 9). 

 
Para tanto, diferentemente do que propõem os métodos positivistas de pesquisa, 

destacando a importância da passividade do pesquisador em nome de uma dita 

“neutralidade”, o materialismo histórico-dialético indica o oposto ao se referir ao papel 

do pesquisador, conforme destaca Netto (2011, p. 25):  

 
[...] o papel do sujeito é essencialmente ativo: precisamente para 
aprender não a aparência ou a forma dada do objeto, mas a sua essência, 
a sua estrutura e a sua dinâmica (mais exatamente para apreendê-lo 
como um processo), o sujeito deve ser capaz de mobilizar um máximo 
de conhecimentos, criticá-los, revisá-los e deve ser dotado de 
criatividade e imaginação.  
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N’O capital, Marx (1985) sintetiza que o sujeito investigativo “[...] tem de 

apoderar-se da matéria, em seus por menores, de analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e de perquirir a conexão que há entre elas” (MARX, 1985, p. 16). Para 

isso, Marx (2011) destaca o recurso da abstração como a capacidade que permite ao 

pesquisador extrair um elemento da realidade, isolá-lo e examiná-lo nas suas 

particularidades, retirando desse elemento aquilo que ele denominou de “as 

determinações as mais simples” do objeto, as quais se caracterizam pelos traços 

constitutivos inerentes ao objeto. 

A abstração é assim, o recurso analítico mediador utilizado para se ultrapassar o 

primeiro momento aparente e fenomênico do real. Ela se apropria das estratégias lógico-

formais de identificar, caracterizar e classificar os elementos constitutivos do objeto, 

porém supera a análise formal avançando para as análises das mediações e relações 

recíprocas destes elementos por meio da lógica dialética, sendo esta a única capaz de 

captar a realidade em movimento. Com efeito: 

 
A utilização da lógica dialética no pensamento é o processo de construir 
no pensamento o concreto nas suas múltiplas determinações, as quais 
não são perceptíveis pela relação imediata do pensamento com o ser da 
realidade, mas captáveis através do abstrato, das categorias saturadas 
do concreto. A lógica dialética que coloca no pensamento, pelas 
categorias, os múltiplos aspectos constitutivos da realidade, não 
dispensa, porém, a lógica formal, que identifica, classifica e ordena 
aqueles múltiplos aspectos de per si, mas que é limitada para apresentá-
los em seu movimento, em suas múltiplas relações recíprocas. Daí que 
a lógica dialética supera por incorporação a lógica formal que é uma 
construção abstrata. (OLIVEIRA, 1996, p. 61). 

 
Neste sentido, após captar as determinações mais simples, via abstração, o 

pesquisador deve realizar o “caminho de volta”, retornando à realidade concreta, o que 

Marx (2011) nomeou de “concreto pensado”, que é a compreensão elevada e enriquecida 

do objeto acerca do seu estágio inicial, é o conhecimento das sínteses das múltiplas 

determinações e não mais uma representação caótica. 

 

O trabalho analítico com as categorias mais simples e abstratas seguirá 
agora o percurso do progressivo enriquecimento da teoria interpretativa 
da realidade, até atingir novamente o todo que foi o ponto de partida, só 
que esse todo já não mais se apresenta ao pensamento como uma 
representação caótica, mas como “uma rica totalidade de determinações 
e relações diversas”. O concreto é, assim, reproduzido pelo pensamento 
científico, que reconstrói, no plano intelectual, a complexidade das 
relações que compõem o campo da realidade que constitui o objeto. 
(DUARTE, 2008, p. 57). 
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Desse modo, o movimento dialético proposto pelo materialismo histórico não se 

contenta com análises deterministas, superficiais, desconectadas e vazias, o que Kosik 

(1976) nomeou de “pseudoconcreticidade”. O enriquecimento e o aprofundamento do 

real concreto requer o estabelecimento de nexos constitutivos da relação universal-

particular-singular. 
 

Para que se possa conhecer a singularidade é indispensável que o 
pensamento tenha alcançado um máximo de aproximação do estágio 
mais desenvolvido das relativas particularidades e universalidades nas 
quais se insere a singularidade em estudo. Em outras palavras: o 
singular é tão mais compreendido, quanto mais se tenha captado suas 
mediações particulares com a universalidade. O singular, portanto, não 
existe em si e por si, mas somente em relação intrínseca com o universal 
que se faz somente através de mediações – o particular. Por outro lado, 
o universal só existe quando se concretiza no singular. (OLIVEIRA, 
2005, p. 36). 

 
Para Lucáks (1968), filósofo marxista, a particularidade é a categoria que explica 

os modos de ser da singularidade e da universalidade, cabendo a ela o caráter da mediação 

entre o singular e o universal, “[...] sendo o particular responsável por elevar a 

singularidade a uma universalidade mediada, ao mesmo tempo em que confere à 

universalidade um grau de concreção singular” (LAVOURA, 2018, p. 9).  

O destaque dado por Lukács (1968) à categoria mediação é para chamar atenção 

de como tal categoria é menosprezada e, na maioria das vezes, negada no capitalismo que 

imputa explicações deterministas, rasas e superficiais aos fenômenos, impossibilitando 

uma compreensão dialética e histórica da relação entre o universal e o singular.  

Tomemos como exemplo a forma simplicista de explicar a meritocracia, 

conferindo ao indivíduo a responsabilidade de êxito ou fracasso. Na expressão utilizada 

e internalizada pelo senso comum para justificar a meritocracia, “Quem tenta, alcança”, 

a uma única variável considerada para explicar o fenômeno é o número e a intensidade 

de tentativas realizadas pelo indivíduo. Não são consideradas as múltiplas determinações 

– condições econômicas, sociais, raciais, de gênero etc. – que constituíram e configuraram 

a atual sociedade, negando assim a mediação para a explicação da meritocracia.  

Concordamos com Oliveira (2005, p. 37), para quem a relação singular-particular-

universal 
 

[...] não é somente uma questão lógico-epistemológica, mas também 
ontológica, isto é, ela é uma das relações que constituem o vir-a-ser da 
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sociedade que se processa dentro de determinadas relações e condições. 
Para que uma atuação possa interferir nesse vir-a-ser para transforma-
lo, tendo em vista o propósito ético-político da emancipação humana, 
torna-se imprescindível que tal atuação esteja baseada na compreensão 
profunda da dialeticidade da relação singular-particular-universal 
através de três dimensões fundamentais, a saber: a) A dimensão 
ontológica - como o humano se forma ontologicamente no homem, 
dentro de determinadas situações socio-históricas. b) A dimensão 
epistemológica - como se conhece esse processo (que, em nossa 
sociedade, se tem dado contraditoriamente). c) A dimensão lógica - qual 
a lógica inerente a essa processualidade, a qual precisa ser apropriada 
pelo sujeito, para que se possa compreender essa processualidade em 
seu vir-a-ser real, que e histórico-social.    

 
Sobre o objeto desse estudo, a organização estudantil secundarista, seria simplista 

e determinista atribuir aos alunos, no seu processo formativo, a responsabilidade de se 

organizarem. As múltiplas determinações que influenciam tal organização estão 

relacionadas a um conjunto de variáveis particulares e articuladas, que só a lógica 

dialética nos permite compreender e que para nós estão relacionadas à trajetória do 

movimento estudantil secundarista na sua organização mais desenvolvida (UBES), na 

conjuntura sócio-político-cultural do país e da região, nas políticas públicas, na proposta 

pedagógica da rede de ensino e da escola, entre outras.  

Assim, o singular dessa pesquisa encontra-se naquilo que “[...] não se repete e que 

é próprio apenas” (CHEPTULIN, 1982, p. 195) do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus 

e que não se manifesta em nenhum outro grêmio, ainda que com processos (particulares) 

e características similares da universalidade que o configura.  

Mediante o exposto, pautamos essa pesquisa nas categorias da totalidade, da 

contradição, da mediação e da práxis, por concordar com Cheptulin (1982, p. 61), que 

afirma: “[...] as categorias são graus do desenvolvimento do conhecimento exprimindo a 

unidade do histórico e do lógico”. Para o método dialético, elas encontram-se 

autoimbricadas e auxiliam na compreensão da correlação entre o singular e o geral, 

contribuem para o desnudamento da aparência, para um compreensão profunda e conexa, 

revelando a essência dos fenômenos sociais. Apresentamos as categorias separadamente, 

somente para efeitos didáticos, pois para a dialética materialista não há dicotomização ou 

separação entre elas (MARTINS; LAVOURA, 2018). 

Reconhecemos na totalidade a categoria que extrapola a soma das partes que a 

constituem, sendo ela provisória para a lógica dialética. Conhecer a totalidade da qual um 

fenômeno faz parte é reconhecer que “a realidade é sempre mais rica do que o 

conhecimento que a gente tem dela” (KONDER, 1998, p. 36). Cheptulin (1982) e Netto 
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(2011), todavia, salientam que é preciso extrair em quantidade e qualidade um conjunto 

amplo e vasto de relações, particularidades e detalhes que compõem a complexidade de 

um dado fenômeno, o que não significa apreender todos os fatos. 
 

Há sempre algo que escapa as nossas sínteses; isso, porém, não nos 
dispensa do esforço de elaborar sínteses, se quisermos entender melhor 
a nossa realidade. A síntese é a visão de conjunto que permite ao homem 
descobrir a estrutura significativa da realidade com que se defronta 
numa situação dada. E é essa estrutura significativa – que a visão de 
conjunto proporciona – que é chamada de totalidade. (KONDER, 1998, 
p. 37). 

 
Nesse sentido, não é possível refletir sobre um fenômeno social como um fato 

isolado em si (KOSIK, 1976), descolado da totalidade que o constitui. Os pressupostos 

do materialismo histórico-dialético colocam para o pesquisador a necessidade de se 

apreender o fenômeno no movimento histórico de um processo, em constante devir, como 

“[...] unidade de uma multiplicidade, e multiplicidade que é una” (BARATA-MOURA, 

2012, p. 313). Desse modo, o todo na unidade que o constitui não se encontra estático e, 

como tal, é fruto de complexas contradições.  

Assim, a totalidade desse estudo situa-se no contexto mais amplo do 

conservadorismo e seus mecanismo, como é o caso do MESP, que disputa a organização 

estudantil impedindo os estudantes e os grêmios de exercerem o livre direito de se 

manifestarem.  

A contradição é “[...] reconhecida pela dialética como princípio básico do 

movimento pelo qual os seres humanos existem”, sendo que “[...] as conexões íntimas 

que existem entre realidades diferentes criam unidades contraditórias” (KONDER, 1998, 

p. 49). Os fenômenos, contudo, devem ser apreendidos por meio de um processo 

ontológico e social, resultado de complexas e contraditórias relações, produzidas no 

movimento da história, não sendo, portanto, fatos naturalizados do mundo em si.  

Entre as contradições apontadas nesse estudo, há as formas de resistir e 

permanecer ativo do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, dentro e fora do instituto. 

Dentro, com as práticas burocratizadas e verticalizadas da escola brasileira, que, ainda 

estruturada nos moldes burguês, mais dificulta do que favorece iniciativas de 

organização; e fora, em meio à realidade da quase que total ausência da organização 

estudantil secundarista na região, conforme demonstrado no capítulo II. 

Outra contradição identificada se refere ao antagonismo entre o discurso e o 

verdadeiro sentido do MESP, a começar pelo nome “Escola sem Partido” que, de forma 
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intencionalmente escolhida, utiliza-se do desgaste e desprezo que boa parte do povo 

brasileiro sente em relação aos políticos profissionais para, a pretexto de combater a 

propaganda partidária em sala de aula, “erradicar a dimensão educacional na escola” 

(PENNA, 2018, p. 110), especialmente naquelas (escolas) que produzem o debate crítico 

sobre a realidade com temas como homofobia, intolerância religiosa, machismo, 

ditaduras.  

Mais uma contradição identificada diz respeito à categoria de liberdade pregada 

pelo MESP que, no bojo de seus princípios ultraconservadores, utiliza-se desta 

(liberdade) para aprisionar os alunos a concepções unilaterais, preconceituosas, 

esvaziadas, despolitizadas e irracionais da realidade.  Além disto, no cerne de suas 

intencionalidades, o MESP tenta desqualificar a escola pública, seus professores e as 

organizações de luta presentes na instituição, para justificar sua íntima relação com a 

reforma empresarial da educação, conforme melhor explicitamos no capítulo III. 

Assim, para identificar e compreender as contradições que emergiram na 

pesquisa, recorremos à categoria de mediação, que nos auxiliou a estabelecer nexos entre 

os fatos complexos e contraditórios da totalidade da realidade que configura a 

organização estudantil secundarista.  
 

Captar a realidade em sua totalidade não significa, portanto, a 
apreensão de todos os fatos, mas um conjunto amplo de relações, 
particularidades e detalhes que são captados numa totalidade que é 
sempre uma totalidade de totalidades. A categoria mediação é 
fundamental por estabelecer as conexões entre os diferentes aspectos 
que caracterizam a realidade. A totalidade existe nas e através das 
mediações, pelas quais as partes específicas (totalidades parciais) estão 
relacionadas, numa série de determinações recíprocas que se modificam 
constantemente. [...] A contradição promove o movimento que permite 
a transformação dos fenômenos. (MASSON, 2012 p. 4-5, grifo do 
autor). 

 
Por fim, a práxis foi a categoria da ação que nos auxiliou a pensar, em conjunto 

com os integrantes do Grêmio do IFBA, sobre uma ação prática que, por meio da 

categoria da auto-organização, pudesse efetivamente contribuir para o fortalecimento do 

Grêmio do IFBA de Ilhéus e dos demais grêmios da região, conforme descrevemos no 

último capítulo. Sabemos, pois, que para o materialismo histórico-dialético nem toda ação 

se configura uma práxis, uma vez que é necessário transcender as objetivações primárias 

e revelar o homem como ser criador e criativo e como tal, capaz de transformar realidades.  
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A categoria de práxis permite apreender a riqueza do ser social 
desenvolvido: verifica-se, na e pela práxis, como, para além das suas 
objetivações primárias, constituídas pelo trabalho, o ser social se projeta 
e se realiza nas objetivações materiais e ideais da ciência, da filosofia, 
da arte, construindo um mundo de produtos, obras e valores – um 
mundo social, humano enfim, em que a espécie humana se converte 
inteiramente em gênero humano. Na sua amplitude, a categoria de 
práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo: ser da práxis, 
o homem é produto e criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez 
e (se) faz. (NETTO; BRAZ, 2006, p. 44, grifo do autor). 

 
Desta feita, foram as categorias do método que nos permitiram extrair da 

dinâmica do objeto suas categorias, a saber: conservadorismo e liberdade. Tais 

categorias nos possibilitaram realizar elaborações sobre as múltiplas determinações que 

colocam o grêmio estudantil no centro de disputa e combate de movimentos como o 

“Escola sem Partido”. Tais movimentos, ao ameaçar a referida organização, impõem-lhe 

a necessidade de se auto-organizar, para que sua permanência como entidade livre e 

autônoma seja garantida, para que suas ações e pautas sejam pensadas e construídas a 

partir das demandas dos estudantes, para que o grêmio possa se constituir 

independentemente do aval da instituição escolar e para que, efetivamente a escola possa 

ser pensada com a contribuição dos estudantes. 

Para análise das categorias, realizamos a articulação de dados da conjuntura com 

conhecimentos acerca: 

• da organização estudantil secundarista no Brasil, na Bahia e na região; 

• do conservadorismo neoliberal, da reforma empresarial da educação e do 

movimento “Escola sem Partido”. 

 

1.1 O Grêmio Estudantil do IFBA: o lócus da pesquisa 

 

O lócus desta pesquisa foi o Grêmio Estudantil do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFBA) de Ilhéus, localizado na Rodovia Ilhéus-Itabuna, Km 13, 

situado no município de Ilhéus, no Estado da Bahia.  

A escolha do Grêmio do IFBA de Ilhéus levou em consideração os seguintes 

critérios: 1) ser de uma escola pública de ensino médio, 2) tal escola estar localizada na 

região do NTE 5 da Bahia ou o mais próximo possível, visando a uma maior aproximação 

acerca da realidade sobre a ausência de grêmios nas escolas estaduais dessa região; 3) ser 

um grêmio instituído. 
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No capítulo IV, ao apresentarmos a análise dos dados, trazemos elementos mais 

detalhados sobre a criação, a interrupção, a reativação e a atual gestão e configuração 

referente ao Grêmio do IFBA de Ilhéus.  

 

1.2 A metodologia da pesquisa: os tipos, as abordagens e os procedimentos técnicos 

para coleta e análise dos dados 

 

Para efeitos didáticos, pontuamos que a pesquisa realizada foi do tipo empírica-

campo e teórico-conceitual, no entanto, para o método acima descrito, do ponto de vista 

metodológico, “[...] não existe diferenças entre pesquisa empíricas e conceituais” 

(MARTINS, LAVOURA, 2018, p. 235). O que ocorre é uma distinção na esfera 

procedimental quando 

 
[...] as primeiras [empírica] elegem o objeto de pesquisa a partir, 
diretamente, do real sensível; e, as segundas [conceituais], definem 
como objetos abstrações do pensamento já sistematizadas em conceitos 
e teorias que operam como mediadoras na captação deste real. Em 
suma, as investigações empíricas fundam-se numa relação direta 
(empírica!) do pesquisador com o objeto investigado pela mediação de 
abstrações do pensamento (teorias e conceitos). As pesquisas 
conceituais, por seu turno, voltam-se diretamente para as abstrações do 
pensamento já sistematizadas a respeito de dado objeto ou fenômeno; 
por conseguinte, o pesquisador estabelece uma relação indireta com o 
objeto sensível, ora representado conceitualmente. Ambas as formas de 
pesquisa se ancoram, portanto, na prática histórico-social humana. 
(MARTINS, LAVOURA, 2018, p. 235).  
 

Com relação à abordagem adotada, consideramos a díade quantidade-qualidade. 

Todavia, ao contrário da lógica formal que as dicotomiza, utilizamos os princípios 

dialéticos a fim de estabelecer entre ambas uma múltipla articulação, conexão e 

complementação, nas quais dados quantitativos englobam dados qualitativos e vice-versa. 

Sobre essa questão, Santos Filho e Gamboa (1995, p.105) pontuam que “[...] as duas 

dimensões não se opõem, mas se inter-relacionam como duas faces do real num 

movimento cumulativo, transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las uma 

sem a outra, nem uma separada da outra”. Nas palavras de Prates (2012, p.117): 

 
[...] a expressão do real se manifesta e se constitui por elementos 
quantitativos e qualitativos, objetivos e subjetivos, particulares e 
universais, intrinsecamente relacionados [...] É necessário 
reconhecermos que todos estes aspectos precisam ser interconectados 
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para que a explicação contemple o fenômeno como unidade dialética e 
tenha, portanto, coerência com o próprio método.  

 
Nesse sentido, justificamos que os dados quantitativos levantados nesse estudo 

sobre o número de grêmios estudantis na região, o números de legislações estaduais de 

grêmios estudantis no Brasil, o quantitativo de PL “Escola sem Partido” disseminados e 

tramitando nos municípios, estados e na federação, bem como o panorama conjuntural da 

realidade da juventude brasileira, jamais podem ser analisados de maneira desconexa das 

análises qualitativas que explicam os fenômenos sociais da realidade objetiva. 

O método dialético nos colocou a tarefa de realizar um constante devir em que, ao 

iniciarmos o trabalho de campo em paralelo com o aprofundamento teórico conceitual 

sobre o objeto, nos vimos diante outras indagações para além daquelas colocadas no 

planejamento inicial, obrigando-nos a desenhar novos caminhos que não se revelavam na 

imediaticidade do início da pesquisa. Para Trivinõs (1987, p. 137) a pesquisa:  

 
[...] se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, 
reformulando-se constantemente, de maneira que, por exemplo, a 
Coleta de Dados num instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, e 
esta, em seguida, é veículo para nova busca de informações. As idéias 
expressas por um sujeito numa entrevista, verbi gratia, imediatamente 
analisadas e interpretadas, podem recomendar novos encontros com 
outras pessoas ou a mesma, para explorar aprofundando o mesmo 
assunto ou outros tópicos que se consideram importantes para o 
esclarecimento do problema inicial que originou o estudo.  
 

Para exemplificar essa reflexão sobre o movimento da dialética, durante o estudo 

necessitamos alterar o planejamento inicial quanto aos participantes selecionados para as 

entrevistas; pois, à medida que fomos adentrando o universo da empiria (atas do grêmio, 

estatuto, participação em reuniões e realização das entrevistas), percebemos a necessidade 

de entrevistar outros sujeitos que no ponto de partida não se revelavam na aparência 

imediata. 

Assim, os procedimentos técnicos adotados para a fase de coleta de dados foram 

a observação participante por meio de diário de campo e a entrevista semiestruturada 

(anexo 1).  

Também nomeada como entrevista não estruturada ou entrevista em 

profundidade, esta técnica “[...] visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos 

mais relevantes de determinado problema. Por meio de uma conversação guiada [...] a 

entrevista não estruturada procura saber que, como e por que algo ocorre” 
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(RICHARDSON, 1999, p. 208). Em concordância com Triviños (2007, p. 145), 

acreditamos que: 

 

[...] a entrevista semiestruturada é um dos principais meios para o 
pesquisador realizar a coleta de dados, pois ao mesmo tempo em que 
valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 
possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 
necessárias, enriquecendo a investigação. 

 
Em 2019, as primeiras duas entrevistas foram gravadas em áudio e, em 2020, as 

demais foram realizadas virtualmente pela plataforma Meet, em virtude do contexto da 

pandemia da COVID-19. Antes de serem entrevistados, os participantes tomaram 

conhecimento da pesquisa lendo e assinando o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) e o TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido), ambos validados 

pelo Comitê de Ética da UESC.  

Os encontros para realização das entrevistas aconteceram em momentos distintos 

para cada um dos sujeitos, sendo a eles (os entrevistados) dada a opção de escolha do 

melhor horário e data. Comunicamos aos participantes que todas as informações colhidas 

seriam utilizadas exclusivamente para o tratamento e análise dos dados da pesquisa. O 

roteiro da entrevista, também aprovado pelo Comitê de Ética da UESC, buscou levantar 

o entendimento dos participantes entrevistados sobre a dinâmica organizativa do Grêmio 

Estudantil e sobre o projeto “Escola sem Partido”. 

O critério de seleção para a entrevista buscou contemplar todas as 

representatividades do instituto, com ênfase nos alunos do grêmio. Inicialmente, na 

elaboração do projeto, havia 08 (oito) participantes: três (03) alunos do Grêmio 

Estudantil, um (01) aluno do Conselho de Representantes de Turma (CRT), um (01) 

professor representante do Conselho de Campus, um (01) assistente social, o diretor do 

Instituto Federal e um (01) representante dos funcionários no Conselho de Campus. 

Entretanto, ao longo da investigação e em contato com os participantes, outros 

sujeitos passaram a compor a pesquisa, conforme exposto no quadro a seguir, totalizando 

ao fim 12 entrevistados: 
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Quadro 1 – Participantes das entrevistas 

ENTREVISTADO REPRESENTATIVIDADE IDENTIFICAÇÃO 

Três (03) componentes 
do Grêmio 
 

Gestão 2018/2019 Yan, Rozana e Pedro 

Um (01) componente do 
Grêmio 

Gestão 2018/2019 e Gestão 2019/2020 Camila 

Um (01) componente do 
Grêmio 

Gestão 2019/2020 e membro do CRT 
(Conselho de Representantes de Turma). 

Barbara 

Um (01) componente do 
Grêmio 

Gestão 2019/2020. Manuela 

Um (01) egresso Primeiro Presidente do Grêmio 
Estudantil do IFBA, Gestão 2012/2013. 

Edson 

Um (01) diretor Representante da Gestão. Joaquim 
Um (01) professor Representante dos professores no 

Conselho de Campus 
Mauro 

Dois (02) professores Mencionados por componentes do 
Grêmio como professores importantes 
para a formação do Grêmio. 

Paulo e Maria 

Um (01) funcionário Representante dos funcionários indicado 
por componentes do Grêmio e pela 
Gestão.  

Renato 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
  

Para manter o sigilo da identidade dos entrevistados, os seis (06) componentes do 

Grêmio foram identificados com nome de presidentes da UBES e o egresso recebeu o 

nome de Edson Luís, estudante secundarista assassinado em 1968 durante a ditadura 

militar e símbolo de luta da UBES. O critério de seleção para escolha dos nomes dos 

presidentes levou em consideração os últimos dez anos, durante os quais os estudantes 

secundaristas, sob a gestão de seus presidentes, obtiveram importantes conquistas e 

desencadearam mobilizações (Estatuto da Juventude, Jornadas de Junho de 2013, a 

Primavera Secundarista de 2015/2016, o Golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016 e 

a eleição de Jair Bolsonaro em 2019) para lutar contra o conservadorismo neoliberal que 

coloca em risco e vulnerabilidade o presente e o futuro da juventude estudantil.  

Assim os nomes dos presidentes escolhidos foram: Rosana Barroso (2020), Pedro 

Gorki (2018-2020), Camila Lanes (2015-2017), Barbara Melo (2013-2015), Manuela 

Braga (2011-2013) e Yan Evanivich (2009-2011).  

Dada a virulência com que o conservadorismo avançou e que vem autorizando os 

ataques à professores na escola, conforme demonstramos ao longo dos próximos 

capítulos, os professores mencionados pelos componentes do Grêmio do IFBA como 
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apoiadores deste, para nós são símbolos de resistência e luta pela educação brasileira bem 

como pela organização estudantil e por isto os nomeamos de: Paulo Freire e Maria 

Lacerda de Moura. Ambos já falecidos e militantes na educação, Paulo Freire, como 

sabemos, dispensa apresentações por ser patrono da educação brasileira e, por isso, entre 

outros motivos, um dos principais alvos do MESP. Já Maria Lacerda requer maiores 

definições. Mineira nascida no século XIX, Lacerda fugia de qualquer tipo de rótulo, 

contudo, Mendonça (2017, p. 2) ao refletir sobre as confluências de uma educação 

emancipatória pensada por Lacerda e Freire, a define enquanto “uma mulher forte, a 

frente de seu tempo em todos os quesitos, mulher de luta, feminista, revolucionária, 

jornalista e anarquista”, “[...] que reivindicava uma educação emancipatória para as 

mulheres. Engajada e sensível aos dramas de seu tempo, especialmente aqueles vividos 

pelas mulheres, D´angelo (2016) ao escrever um artigo5 sobre Lacerda para a revista Cult 

complementa que “esta emancipação intelectual era algo que ela mesma reconhecia, por 

experiência própria, como algo de difícil alcance. Por isso, esforçava-se para militar na 

esfera da educação”.   

Os demais entrevistados (diretor, professor de conselho de campus e funcionário) 

estão identificados por nomes aleatórios.  

 Quanto ao tipo de observação, esta consiste na participação do pesquisador no 

universo a ser investigado, compreendendo aspectos objetivos e subjetivos da realidade 

social. Nesse tipo de técnica, os indivíduos participantes da pesquisa prestam informações 

e fornecem subsídios para a análise, possibilitando a captação de aspectos e informações 

latentes e subjetivos (GIL, 2008; SIQUEIRA, 2005). 

 Para Taylor e Bogdan (1996, p. 31), a observação participante é definida como 

técnica que “[...] envolve a interação social entre o pesquisador e os informantes no meio 

destes últimos, e durante o qual se recebem informações de modo sistemático e não 

intervindo”. Ademais, Triviños (2001) salienta que os observadores participantes 

(pesquisadores) devem se atentar às formas rotineiras de comportamentos e costumes dos 

integrantes da comunidade ou grupo, de maneira que se possa compreender melhor os 

valores, os hábitos e modos de vida que caracterizam essas pessoas. Para maior 

rigorosidade da observação, as notas de campo devem ser elaboradas no momento de 

contato com os indivíduos ou situações e depois redigidas e ordenadas. 

 
5 Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/maria-lacerda-de-moura-feminista-e-anarquista-
critica-dos-movimentos-em-que-militou/. Acesso em: 20 set. 2020. 
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Assim, utilizamos o Diário de Campo, o qual nos permitiu o registro detalhado 

das observações sobre os participantes, as reuniões, a dinâmica e o funcionamento do 

Grêmio, bem como do Instituto.  

 Visto isto, em conformidade com os procedimentos descritos, apresentamos cinco 

momentos espiralados que se complementaram nessa pesquisa: contexto conjuntural, 

pesquisa bibliográfica, análise documental, entrevistas e reuniões. 

O contexto conjuntural nos possibilitou conhecer os fatos, dados, estatísticas e os 

acontecimentos relativos à realidade da juventude brasileira e dos grêmios na região 

pesquisada, ao avanço do conservadorismo no Brasil e do movimento “Escola sem 

Partido”. Auxiliou-nos a encontrar elementos que relacionassem o Movimento “Escola 

sem Partido” (MESP) à dinâmica da organização estudantil, tal qual o PL nº 246/2019, 

desafiando-nos a pensar sobre estratégias de transformações sociais. 

A pesquisa bibliográfica acompanhou a realização de todo o trabalho, ampliou a 

visão da produção do conhecimento sobre a problemática em questão, assumindo um 

caráter exploratório, analítico e interpretativo. Tal atividade nos auxiliou na conexão e na 

articulação do pensamento sobre os elementos históricos e sociais que permeiam a 

dinâmica da organização estudantil. Nessa dinâmica inclui-se o grêmio, inserido no 

contexto do avanço do conservadorismo no Brasil e do aligeiramento da reforma 

empresarial da educação, que encontra no MESP uma importante vertente que para além 

de contribuir para o sucateamento da educação afim de privatizá-la.  

As referências bibliográficas (livros, artigos, textos, dissertações, teses e sites) nos 

auxiliaram a apreender no movimento da organização estudantil as múltiplas 

determinações que o configuram no presente como as que o configuraram no passado. 

Tais referências nos desafiaram a pensar acerca das possibilidades de ações efetivas para 

o fortalecimento da organização estudantil na região pesquisada.  

Assim, categorizamos para fins didáticos de exposição as principais referências 

que balizaram nossos estudos:  

- Materialismo histórico dialético: Marx (2011), Marx e Engels (1998, 2007), 

Konder (1998), Frigotto (1991), Kosik (1976), Cheptulin (1982), Masson (2012), Netto 

(2011), Oliveira (2001), Martins e Lavoura (2018), entre outros. 

- Grêmios Estudantis, Movimentos Estudantis e Juventudes: Ferrari (2013), 

Poerner (1979), Pelegrini (1997), Fávero (1994), Cintra e Marques (2009), Saviani 

(2009), Lênin (2017), Carrano (2012), Vitagliano (2019), Bourdieu (1983) e sites da 

UBES e da UNE.  
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- Métodos e técnicas de pesquisa: Santos Filho e Gamboa (2012), Gil (2008), 

Siqueira (2005), Richardson (1999), Taylor e Bogdan (1996), Trivinõs ( 2001) e outros. 

-  O conservadorismo neoliberal no Brasil e a reforma empresarial da educação: 

Antunes (2020), Freitas (2018), Barroco (2018), Casimiro (2018), Frigotto (2017), Mello 

(2005) e Carnoy (2002).  

- Liberdade: Lukacs (2013), Engels (1979), Duarte (2016), Marx (2010), Saviani 

(2008). 

- Auto-organização: Pistrak (2011). 

- Legislações: Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069 de 1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394 de 

1996), Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415 

de 2017), Lei do Grêmio Livre (Lei nº 7.398 de 1985), Legislações Estaduais que 

regulamentam os Grêmios, além dos inúmeros Projetos de Lei do “Escola sem Partido”.  

- Escola sem Partido: Frigotto (2017), Algebaile (2017), Queiroz e Espinosa 

(2017), Penna (2018), Orso (2017), Ramos (2017), site do “Escola sem Partido”, sites de 

professores contra o “Escola sem Partido” e dissertações referentes ao tema. 

Num processo que ao longo de toda pesquisa se retroalimentou, realizamos 

concomitantemente à revisão bibliográfica a análise documental (documentos do Grêmio 

do IFBA, legislações que regulamentam o Grêmio Estudantil no Brasil, bem como os PL 

“Escola sem Partido” que tramitam nas esferas federal, estadual e municipal) e as 

entrevistas. Ambas as atividade nos possibilitaram apreender e captar o atual estágio de 

desenvolvimento do Grêmio Estudantil no cenário de desmonte da educação, buscando 

articular o lógico e o histórico. Sobre os documentos do Grêmio do IFBA, analisamos a 

Ata de Reativação, atas de reuniões e de posse, bem como o Estatuto do Grêmio.  

Outra fonte de coleta de dados e de articulação do produto final foram as reuniões 

que assim ocorreram: 

• duas (02) reuniões com a gestão 2018/2019; 

• uma (01) reunião presencial com a gestão 2019/2020 e; 

• oito (08) reuniões virtuais pela plataforma Meet com a gestão 2019/2020, 

sendo que seis desses encontros ocorreram para pensarmos sobre a práxis 

desse estudo que, em coerência com o método e com a categoria da auto-

organização (mediada por nós), possibilitaram emergir as “Rodas de 

Conversa” (produto final), as quais apresentamos no capítulo IV. 
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  As entrevistas e as reuniões nos permitiram expor os dados empíricos sobre a 

singularidade do Grêmio Estudantil do IFBA, conforme apresentamos com mais detalhes 

no capítulo IV. 

Para a análise dos dados – à luz do método dialético –, buscamos estabelecer as 

máximas e múltiplas determinações alcançadas por nós e que configuram o fenômeno 

empírico, dando respostas a cada objetivo específico. 
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2 A ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL SECUNDARISTA NO BRASIL: UMA 

TRAJETÓRIA “TOMANDO PARTIDO” DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E DO 

LIVRE DIREITO DE EXPRESSÃO 

 
Associar-se a um movimento quer dizer assumir uma parte da 
responsabilidade dos acontecimentos futuros, tornar-se artífice direto 
desses acontecimentos. Um jovem que se inscreve no movimento 
juvenil socialista realiza um ato de independência e liberação. 
Disciplinar-se é tornar-se independente e livre. (GRAMSCI, 2020, p. 
34). 

 
Em conformidade com o método anunciado, um dos exercícios colocados a nós 

para a compreensão das múltiplas determinações que configuram o fenômeno é saber de 

onde ele veio, em qual contexto se encontra e quais rumos está seguindo; especialmente, 

quando tal fenômeno diz respeito a uma organização de luta e resistência que, no seio de 

sua historicidade, vivencia recorrentes desafios quanto à tarefa de refletir sobre sua prática 

social para a garantia da sua plena liberdade de se expressar, como é o caso da organização 

estudantil secundarista.  

Assim, ao contrário do que foi anunciado nas duas últimas décadas do século XX, 

que chegamos ao fim da história com o capitalismo, que não há no horizonte outro modo 

de produzir a existência e que, portanto, o que importa é o presente, nesta pesquisa, 

recorremos ao passado, a fim de compreendermos a realidade, para que de forma 

consubstanciada e referenciada possamos criticá-la e contestá-la, rumo a alternativas que 

auxiliem os grêmios estudantis a permanecerem resistindo, lutando e tomando partido de 

uma educação de qualidade e digna para os estudantes brasileiros. 

Como ponto de partida, neste capítulo, entendemos a importância de, antes de 

recorrermos ao passado, iniciarmos apresentando a atual configuração da organização 

estudantil secundarista no Brasil e na Bahia, socializando dados alarmantes quanto a 

quase que completa inexistência de grêmios estudantis na região em que a pesquisa se 

desenvolveu – NTE5 da Bahia –; pois tais informações ampliam as justificativas deste 

estudo. 

Ao levantarmos dados conjunturais que nos auxiliaram no conhecimento, na 

reflexão e na proposição de possibilidades de ações para o objeto em questão – o Grêmio 

Estudantil Costa do Cacau do IFBA/Ilhéus –, destacamos a importância de as diferentes 

juventudes, entre elas a estudantil, se unirem na pauta que as unifica: a defesa dos direitos 

sociais e da liberdade de expressão. A exposição desses dados evidenciam as condições 
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de risco e vulnerabilidade das diversas juventudes quanto às possibilidades presentes e 

futuras de inserção social e de sobrevivência, bem como mostram que o livre direito de 

ser, se organizar e se expressar dos jovens encontra-se ameaçado por movimentos como, 

por exemplo, o “Escola sem Partido”. 

Posteriormente, ressaltamos, na historicidade do movimento estudantil, a 

importância da organização secundarista na formação da juventude, na defesa das causas 

estudantis e na constituição de uma sociabilidade mais justa para o povo brasileiro, 

sobretudo a partir do século XX, quando as principais formas organizativas surgem e 

conquistam de forma legítima e legal o livre direito de lutar, resistir e se expressar. 

Por fim, destacamos, no decorrer da história, a importância da força catalisadora 

e de resistência dos estudantes secundaristas, sinalizando dois eventos do século XXI que 

foram fundamentais para o enfrentamento dos ataques conservadores que, de tempos em 

tempos, ameaçam a liberdade da expressão e organização do movimento estudantil e 

buscam castrar as possibilidades de formação e inserção da juventude brasileira: as 

Jornadas de Junho de 2013 e a Primavera Secundarista de 2015/2016. 

 

2.1 A organização estudantil secundarista no Brasil: configuração e principais 

bandeiras de luta 

 

 A organização estudantil no Brasil data da primeira metade do século XX, com 

uma história de lutas pelos interesses estudantis e do povo brasileiro de um modo geral. 

Antes de abordamos a história da organização estudantil (a qual trataremos no item 2.2 

deste capítulo), optamos por apresentar a UBES (União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas), entidade maior que representa os estudantes do Ensino Médio e que se 

justifica a partir da sua célula menor, mas não menos importante: os grêmios estudantis.   

 

2.1.1 A União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) 

 

Iniciamos afirmando que, dadas as particularidades de cada entidade 

representativa dos estudantes brasileiros – a ANPG (Associação Nacional de Pós 

Graduandos), a UNE (União Nacional dos Estudantes) representando os universitários e 

UBES (União Brasileira de Estudantes Secundarista) composta por alunos da educação 
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básica –, todas souberam caminhar e construir lado a lado a história dos estudantes 

organizados no Brasil. 

Para apresentarmos a organização estudantil secundarista, recorremos ao site da 

UBES, por entendermos que essa é a fonte que melhor retrata a entidade. Fizemos essa 

opção porque outras fontes levantadas para esse estudo, como dissertações, textos e teses, 

apresentaram-se superficiais e reduzidas na descrição da UBES. 

Existente desde 1948, a UBES é a entidade máxima de organização dos estudantes 

secundaristas brasileiros. Preserva a palavra “secundarista”, utilizada no contexto de sua 

fundação, para designar o que fora determinado pela LDB nº 9394 de 1996, ou seja, o que 

são os alunos do Ensino Médio.   

Essa entidade organiza-se em entidades estaduais nomeadas de Uniões Estaduais 

de Estudantes Secundaristas (UEES) e em entidades municipais, por meio de Uniões 

Municipais de Estudantes Secundaristas (UMES), as quais possuem o papel de agregar 

as células que são os Grêmios Estudantis nas escolas.  

 

Figura 1 – Estrutura Organizacional da UBES 
 

 
 

Fonte: elaborado com base nas informações disponíveis no endereço eletrônico6 da UBES  
(2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Disponível em: https://ubes.org.br. Acesso em: 30 abr. 2020. 
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O mapa a seguir, exposto no site oficial7 da UBES, mostra que há centenas de 

uniões (municipais e estaduais) espalhadas pelo Brasil. 

 

Figura 2 –  Mapa de Entidades Municipais e Estaduais 

Fonte: UBES (2020). 
 

Para a UBES (2020, n.p.), as entidades estaduais sã “[...] a principal forma de 

articulação do movimento secundarista para ampliar as suas lutas nacionalmente”8. Ao 

analisarmos esse mapa, identificamos a sua desatualização no que diz respeito ao 

município do objeto da nossa pesquisa. O mapa regista uma UMES em Ilhéus; porém, em 

visita ao endereço, confirmamos que a entidade não existe nesse local.  

Em relação aos grêmios, apesar desse mapa não apresentar o quantitativo, a UBES 

(2020, n.p.) afirma apoiar “[...] a formação e a manutenção de milhares de grêmios em 

todo o país”, tendo na escola o lócus para os primeiros aprendizados sobre organização 

estudantil em prol de transformações que visem à melhoria da escola, da vida de cada 

estudante e até dos rumos do país. 

 
As escolas de ensino básico (fundamental e médio), técnico e pré-
vestibular são o “chão de fábrica” da UBES. Nela é onde acontece a 
luta cotidiana dos secundaristas por melhores condições de ensino.  Nos 
corredores e nas salas de aula os jovens aprendem a canalizar a sua 
indignação para transformar a sua escola e o país. A melhor forma de 

 
7 Disponível em: https://ubes.org.br/movimento-estudantil/mapa-de-entidades-municipais-e-estaduais/. 
Acesso em: 30 abr. 2020. 
8 Disponível em: https://ubes.org.br/a-ubes/atuacao/. Acesso em: 30 abr. 2020. 
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provocar essas mudanças é a organização dos estudantes em Grêmios 
Estudantis. (UBES, 2020, n.p.). 
 

 Confirmamos esse apoio durante nossa pesquisa, ao contarmos prontamente com 

a participação da presidente e do diretor de relações internacionais da UBES para a 

organização e realização de uma Roda de Conversa.      

Buscando atuar de diferentes formas, a UBES verticaliza suas ações em sete 

vertentes que articulam as UMES, UEES e os grêmios9, a saber :  

1) Escolas: consideradas o “chão da fábrica” dos estudantes;  

2) Entidades Municipais e Estaduais: são os principais articuladores dos grêmios 

estudantis; 

3) Fóruns e congressos: eventos que debatem e deliberam os assuntos estudantis; 

4) Movimento estudantil: são os trabalhados articulados com a UNE e a ANPG 

(Associação Nacional de Pós-Graduandos); 

5) Movimentos sociais: participa, juntamente com os movimentos sociais, de 

diversos segmentos, nas lutas por direitos, diminuição das desigualdades e reformas; 

6) Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE): possui cadeira no conselho; 

7) Poder público: busca participar de plenárias em todas as esferas federativas 

para a defesa dos estudantes secundaristas. 

De acordo com o regimento da UBES, sua diretoria se divide em 15 atribuições10, 

a saber: Presidência; Vice-Presidência; Primeira Vice-Presidência; Secretaria Geral; 

Tesouraria Geral; Diretoria de Comunicação; Diretoria de Políticas Institucionais; 

Diretoria de Cultura; Diretoria de Relações Internacionais; Diretoria de Escolas Técnicas; 

Diretoria de Grêmios; Primeira Diretoria de Grêmios; Diretoria de Movimentos Sociais; 

Diretoria de Políticas Educacionais; Diretoria de Mulheres (UBES,2020). 

Em abril de 2020, o 43º CONUBES (Congresso Nacional de Estudantes 

Secundaristas) iria eleger a nova gestão da UBES; contudo, em função da pandemia da 

COVID 19, o evento foi adiado e, atualmente, a UBES é presidida por Rozana Barroso, 

eleita virtualmente em caráter excepcional.  

  Inúmeras ações realizadas nos últimos anos (organização de mobilizações, 

moções, reivindicações, eventos, congressos, lives e outros) demonstram que a UBES 

caminha lado a lado com a UNE e com a ANPG. Podemos citar as seguintes ações 

concretas:  

 
9 Disponível em: https://ubes.org.br/a-ubes/atuacao/. Acesso em: 16 mai. 2020. 
10 Disponível em: https://ubes.org.br/a-ubes/diretoria/. Acesso em: 25 mar. 2020. 
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• Documento Nacional do Estudante (DNE), carteira padronizada que 

possibilita a meia-entrada em diversos locais no país;  
 

 Figura 3 – Documento Nacional do Estudante (DNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: UBES (2020). 

 

• Em 2016, organizando manifestações contra o golpe jurídico-parlamentar-

midiático, o impeachment contra Dilma Rousseff e a Emenda Constitucional 

nº 95, de 2016; 

• Em 2017, articulando mobilizações contra a Reforma Trabalhista (Lei nº 

13.467/2017) e a Reforma do Ensino Médio (lei nº 13.415/2017); 

• Em 2018, com manifestações de repúdio ao assassinato da ex-vereadora do 

Rio de Janeiro Marielle Franco11; ações contra a prisão do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, contra a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, somando 

forças ao movimento #elenao12, e contra a aprovação do projeto “Escola sem 

Partido”;   

• Em 2019, após a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, as três 

entidades massivamente se posicionaram, ao denunciarem (em seus sites e no 

Instagran) as medidas adotadas pelo atual governo e ao encabeçaram 

campanhas em prol dos estudantes (FUNDEB permanente, Internet pra Geral, 

#seliga16, convocando a juventude a fazer o título de eleitor e outras)13 

(UBES, 2020). Realizaram em Salvador o 4º Encontro de Grêmios e a 11ª 

Bienal dos Estudantes, elaborando nesse evento a “Carta de Salvador” um 

 
11 Vereadora executada em 2018. Inúmeras especulações rodeiam o assassinato, entre as principais: o fato 
de ser mulher, negra, de origem pobre e lésbica; e de ter lutado contra o golpe de 2016. 
12 Campanha de manifestação histórica liderada por mulheres contra o candidato à Presidência da República 
Jair Messias Bolsonaro. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013. Acesso em: 06 
de maio de 2020. 
13 Disponível em: http://ubes.org.br/noticias/. Acesso em: 12 jun. 2020.  
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manifesto de repúdio ao autoritarismo, ao conservadorismo do governo 

Bolsonaro e à sua política de privatização e de retirada do Estado.  Em um 

trecho da carta os estudantes se posicionaram da seguinte maneira: 
 

Em unidade, as entidades máximas de representação estudantil saem de 
Salvador desafiadas a organizar uma grande frente para resistir as 
investidas neoliberais e conservadoras que enfrentamos em tempos tão 
obscuros. Assim como as mulheres foram o exemplo de luta contra 
Bolsonaro, vamos todos de mãos dadas ser linha de frente da 
resistência. (UBES; UNE; ANPG, 2019, p. 2). 
 

• Ainda em 2019, as entidades organizaram congressos e eventos para traçar os 

nortes do movimento estudantil, entre eles: a 57ª edição do COMUNE 

(Congresso da União Nacional dos Estudantes), deliberando documentos e treze 

moções consensuais sobre educação, conjuntura e movimento estudantil, e o 

evento nomeado “Revolta”, que reuniu em uma única atividade o 14º Encontro 

Nacional de Escolas Técnicas (ENET), o 5º Encontro Nacional de Mulheres 

Estudantes (EME) e o 17º Conselho Nacional de Entidades Gerais (CONEG), 

definindo o sentimento da juventude sobre a conjuntura naquele ano. 

Frente aos desafios que se colocaram a partir da pandemia no ano de 2020, as três 

entidades fizeram campanhas virtuais contra as medidas tomadas pelo governo na 

educação, na saúde e na economia; pois, ao contrário de minimizar os impactos da 

tragédia humanitária, tais medidas ampliaram o abismo social (já enorme no Brasil) e, 

acima de tudo, colocaram em risco a vida, especialmente da população pobre brasileira, 

nela incluída a juventude, da qual trataremos no item 2.2 deste capítulo.  

Entre as principais campanhas encabeçadas pela UBES em 2020, podemos citar: 

a suspensão das aulas; a garantia da merenda escolar aos estudantes durante a quarentena; 

o adiamento e as tentativas de cancelamento do ENEM; o impedimento das medidas 

adotadas pelo MEC para a retirada de conquistas como a Medida Provisória nº 

979/202014; a retirada do ministro da educação; a luta pelo FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) permanente; as denúncias contra a 

matança do povo negro no Brasil e no mundo; e outras.  

 
14 Dispõe sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o 
período da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da covid-19 
(BRASIL, 2020).  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 022/2020/Mpv/mpv979.htm. Acesso em: 
13 out. 2020. 



 

 

51 

Em relação às conquistas dos secundaristas em 2020, selecionamos as seguintes: 

o adiamento do ENEM de novembro de 2020 para janeiro de 2021; a saída do ministro 

da Educação, Abraham Weintraub; a revogação da MP nº 979 de 2020; o julgamento que 

decretou a inconstitucionalidade do projeto “Escola sem Partido” de Alagoas; e a 

aprovação do texto original do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que garante 100% dos 

recursos do fundo para a escola pública.  

Em 2021, a UBES vem se mobilizando contra as condições desumanas e desiguais 

(em pleno pico da segunda onda da pandemia) em que o ENEM foi realizado. A criação 

de um canal de denúncias, “Denuncia ENEM”15, possibilitou aos estudantes denunciarem 

as irregularidades cometidas no exame como, por exemplo, o impedimento da realização 

das provas para alguns estudantes e a aglomeração em salas de aula. A entidade também 

enviou um oficio ao MEC e ao INEP solicitando garantia de segurança após problemas 

de aglomeração identificados no primeiro dia de prova do ENEM (17 de janeiro de 2021). 

Nos itens 2.3 e 2.4 deste capítulo mostramos que, desde a fundação em 1948, a 

UBES encabeçou manifestações e mobilizações, mostrando-se comprometida e engajada 

e realizando inúmeras campanhas e manifestações em defesa dos interesses estudantis e 

do provo brasileiro. As Jornadas de 2013 e as ocupações escolares da Primavera 

Secundarista de 2015/2016 são as principais manifestações da última década do século 

XXI; pois ambas lutaram por direitos e contra propostas conservadoras e reacionárias que 

colocavam em risco e vulnerabilidade a vida dos estudantes, a organização estudantil, 

além do presente e do futuro da juventude e do povo brasileiro. Além da principal luta na 

história da entidade que é pela educação gratuita e de qualidade, estavam entre as 

principais bandeiras e pautas dessas manifestações lutar pelos 10% do PIB (Produto 

Interno Bruto) para a educação; a favor da reforma política; pela desmilitarização da 

polícia militar; contra a redução da maioridade penal; pelo passe livre; em defesa do 

ensino técnico; conta a Lei 13.415/2017 que reformulou o ensino médio; pela 

democratização dos meios de comunicação; pelo direito à meia entrada; contra o 

“Movimento Escola sem Partido” (MESP); contra a militarização das escolas e o 

homescholling; contra o fechamento de escolas. 

 
15 Disponível em: denunciaenem.com.br. Acesso em: 20 jan. 2021. 
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No que concerne ao MESP, o qual melhor esmiuçamos no capítulo IV, a UBES 

(2016, n.p.) lista oito motivos para ser contra o movimento16: 

 

1º) É CONTRA A DEMOCRACIA. A lei é uma iniciativa de censura 
e perseguição à liberdade de expressão dentro do ambiente escolar. [...] 
2°) Perseguição aos estudantes e professores. Se aprovada, a 
perseguição a estudantes e professores será generalizada. Algumas 
cidades já registraram casos de perseguição como é o caso do Paraná. 
3º) DITADURA CONTRA O MOVIMENTO ESTUDANTIL. Assim, 
como foi na ditadura militar, atores do movimento estudantil e suas 
lutas correrão o risco de serem criminalizados por defender a 
democracia. O grêmio estudantil e os estudantes que constroem ações 
como a Primavera Secundarista e lutam pela gestão democrática e pela 
participação dos estudantes dentro das escolas se tornariam alvos 
principais do projeto conservador. Os jovens que enfrentaram a 
repressão de 1964, lutando bravamente para garantir conquistas como 
a Lei do Grêmio Livre (nº 7398/1985) se posiciona contra a lei da 
mordaça que coloca em risco o direito a organização estudantil e o 
direito a juventude ter voz e participação dentro das escolas. 4°) 
DESCONSTRÓI O PAPEL DA ESCOLA. O projeto quer impedir de 
forma ultraconservadora o debate plural sobre temas cruciais como 
história, politica, direitos sociais e combate as opressões, buscando 
impedir o exercício de uma pedagogia que propicie a autonomia do 
pensamento dos estudantes e, consequentemente, transforme a 
sociedade. [...] 5°) A ESCOLA PRECISA DIALOGAR COM A 
REALIDADE. A escola não existe separada da sociedade. E a 
sociedade é diversa. Questões de gênero, de política e de religião fazem 
parte da história, da política e do presente. Como, então, impor a 
neutralidade do discurso nas escolas, quando a própria realidade não é 
neutra? [...] 6°) IMPEDE A TROCA DE SABERES. PL como o 
867/2015, que tramita no plano federal, querem cercear o debate em 
sala de aula e a troca de saberes entre os estudantes ao proibir a 
“realização de atividades que possam estar em conflito com as 
convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos 
estudantes. [...] 7º) É UM PROJETO GOLPISTA. Apesar de ter surgido 
há 12 anos pela ONG “Escola sem Partido” com o pretexto de combater 
uma suposta contaminação político-ideológica, a pauta foi retomada em 
plena gestão do governo golpista, na figura do ministro da educação, 
Mendonça Filho. 8º) NOSSA HISTÓRIA EM RISCO. A ideologia 
conservadora do projeto, além de impedir que a educação cumpra seu 
papel emancipador, também nos impede de saber sobre a nossa própria 
história de lutas e resistência. (UBES, 2016, n.p.).  

 
Posicionando-se com mais veemência contra o MESP, a partir das ocupações na 

Primavera Secundarista de 2015 e 2016, esses motivos demonstram que a UBES já 

atentava-se para o caráter reacionário do movimento que, em 2019, mostrou seu lado mais 

 
16 Disponível em: https://ubes.org.br/2016/8-motivos-porque-a-ubes-e-contra-a-lei-da-mordaca/. Acesso 
em: 12 mar. 2020. 
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vil, ao apresentar o PL nº 246/2019 (BRASIL, 2019), propondo o cerceamento das 

atividades dos grêmios estudantis e a gravação de aulas.  

Ao longo do texto, especialmente nos dois últimos itens deste capítulo, 

explicitamos que represálias, cerceamentos e proibições marcaram a história do 

movimento estudantil e a trajetória dos estudantes organizados e que as entidades, cujas 

lutas se deram em prol dos estudantes e de uma educação libertadora, buscaram se opor 

ao conservadorismo presente na sociabilidade brasileira e expresso em discursos e ações 

como as do MESP.  

 

2.1.2 Entidades de Estudantes Secundaristas na Bahia: os grêmios estudantis na região do 

Núcleo Territorial de Educação 5 (NTE5) 

 

Além do site da UBES, outras informações disponibilizadas na Internet, sistema 

global de redes de computadores, nos auxiliou a avançar sobre a realidade baiana da 

organização secundarista. Ao analisarmos o “mapa de entidades” da UBES sobre as 

uniões estaduais e municipais na Bahia, identificamos: 

• 16 uniões municipais (UMES), incluindo a entidade nomeada UESI/Ilhéus, 

que não existe, como mencionamos anteriormente;  

• Ausência de união estadual. 

Em um blog17 da Associação Baiana Estudantil Secundarista (ABES), 

desatualizado desde 2017, encontramos registros que definem a entidade, bem como suas 

lutas:  

 
A ABES (Associação Baiana Estudantil Secundarista) entidade 
representativa dos estudantes baianos, nosso instrumento de luta pela 
melhoria da educação, pelos direitos estudantis e da sociedade. 
Reconstruída em 2003, desde já a ABES, vem participando das 
principais lutas travadas pela sociedade baiana, deu grande contribuição 
na resistência e derrubada do "CARLISMO18" que acabou com a 
educação durante esses 40 anos. Saudações Estudantis, ABES SOMOS 
NÓS NOSSA FORÇA E NOSSA VOZ. ORGANIZANDO, 
MOBILIZANDO A ABES SEMPRE LUTANDO. ORGANIZANDO, 
MOBILIZANDO A ABES SEMPRE LUTANDO. (ABES, 2011, n.p.).  

 

 
17 Disponível em: http://abesbahia.blogspot.com/. Acesso em: 12 mar. 2020. 
18Em mais de 40 anos de atuação política na Bahia, Antônio Carlos Magalhães (ACM), que faleceu em 
2007, liderou um grupo político de influência no Estado e com grande importância no Brasil. As atitudes 
de ACM, junto aos políticos que o rondaram durante este período, receberam a denominação de Carlismo. 
Disponível em https://www.infoescola.com/politica/carlismo-na-bahia/. Acesso em: 23 mai. 2020. 
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No site do IFBA19 e no da UBES20, encontramos eventos com a participação da 

ABES em maio de 2018, em um encontro que reuniu presidentes de grêmios estudantis 

de 14 institutos federais baianos e membros da ABES, no Campus do Instituto Federal 

Baiano de Senhor do Bonfim, na Bahia.    
 

Figura 4 –  Encontro de Grêmios do Instituto Federal Baiano com participação da ABES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IFBA (2018). 

 

Desde o início da nossa investigação, em 2019, tentamos contato com possíveis 

membros da ABES, mas não obtivemos êxito. Em diálogo com a representantes da UBES, 

em 2020, a resposta que nos foi dada sobre a entidade estadual na Bahia é de que ela se 

encontra fragilizada e em reconstrução; todavia, em nenhum momento, a UBES referiu-

se à ABES como entidade desativada.  

Sobre essa questão, identificamos que uma das fragilidades e das maiores 

dificuldades enfrentadas pela organização secundarista é a rotatividade de membros que 

compõem as gestões. Geridas por estudantes do ensino médio, que permanecem nessa 

etapa da educação básica por mais ou menos três anos, as entidades estudantis vivenciam 

uma intensa circulação e rotatividade de seus membros, o que inviabiliza a continuidade 

de ações, projetos e até da própria entidade. Outros fatores que também explicam a alta 

rotatividade e comprometem as entidades estão relacionados à condição socioeconômica 

de alguns estudantes como os da periferia, por exemplo. Boa parte desses estudantes 

 
19 Disponível em: https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/bonfim/2018/05/23/9624/. Acesso em: 24 jul. 
2020. 
20 Disponível em: https://ubes.org.br/2018/2o-encontro-de-presidentes-de-gremios-da-bahia-acontece-do-
dia-29-a-31-de-maio/. Acesso em: 21 jan. 2020. 
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necessitam exercer funções e tarefas (trabalhar, cuidar de irmão, cumprir afazeres 

domésticos) que os impedem de assumir outros compromissos e militar. 

Advogamos que o incentivo aos grêmios deve ser uma prática incentivada a partir 

da educação infantil, para que os alunos desde pequenos aprendam a se auto-organizarem, 

formando coletivos e organizações que os representem. Tal incentivo diz respeito não 

somente às entidades estudantis, mas fundamentalmente a uma questão curricular, 

devendo ser parte do tempo e do espaço escolar.  

Fragilizada ou desativada, a condição da entidade estadual baiana contribui, entre 

outros fatores, para a realidade da região do grêmio pesquisado que é a região cacaueira 

do Sul da Bahia (descrita no capítulo IV), a qual encontra-se o Núcleo Territorial de 

Educação 5 da Bahia (NTE5). Conforme mencionado na Introdução, em um 

levantamento realizado no início da pesquisa junto à coordenação do NTE5, com o 

objetivo de investigar um grêmio de uma escola estadual, diagnosticamos a total 

inexistência de grêmios estudantis nas 77 unidades escolares estaduais contidas nesse 

núcleo. Realizado entre abril e junho de 2019, o diagnóstico ocorreu via contato telefônico 

e e-mail disponibilizados pelo NTE5, sendo que das 77 escolas sem grêmio estudantil 56 

responderam por telefone e por e-mail e 21, por e-mail ou telefone.  

Ilustrado no mapa a seguir, o NTE 5 (apontado na figura) pertence a outros 26 

NTE da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC/BA) e agrupa 28 municípios, 

entre eles, Ilhéus, o município do Grêmio do IFBA. 
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Figura 5 – Mapa dos Núcleos Territoriais de Educação da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Secretaria de Educação do Estado da Bahia21 (2020). 

 

Segundo as informações disponibilizadas no site da SEC/BA, os NTE são 

agrupados em territórios de identidade, com base na especificidade de cada região, “[...] 

com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, 

possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões” 

(SEC/BAHIA, 2020). 

Consideramos que a SEC/BA e os 26 NTE poderiam ter o mapeamento dos 

grêmios, tal qual identificamos em Secretarias de Educação de outros estados, como 

Tocantins e Paraná, apresentadas ao longo desse capítulo. A completa ausência desses 

dados demandaram o levantamento realizado por nós na região do NTE5, pois a intenção 

a princípio era investigar uma escola estadual.O cenário de inexistência de grêmios nas 

escolas estaduais nos desafiou a realizar um processo de investigação junto com o 

movimento estudantil universitário e com coletivos juvenis (Coletivo Malês, Levante 

Popular da Juventude e outros) da região. Ambos nos apontaram, em 2019, a existência 

de dois grêmios no município de Ilhéus (IFBA e SESI) e um no município de Uruçuca 

(IFBAIANO).  

 
21Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/gestaoregional. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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Apesar do Grêmio do IFBA de Ilhéus ser uma instituição federal e de não 

pertencer ao NTE5, esse grêmio encontra-se na realidade dessa região e possui 

características de uma instituição pública, o que determinou a escolha desse grêmio como 

campo de investigação da nossa pesquisa. Sobre o Grêmio do IFBA de Ilhéus, reservamos 

o capítulo IV para descrever e explicar as múltiplas determinações que o configuram. 

Durante o percurso investigativo (2019 e 2020), o qual nos aproximamos dos 

estudantes secundaristas da região, identificamos uma escola do NTE5 que, em 2019, 

possuía grêmio estudantil, o Grêmio Jovens em Ação do Colégio Estadual Antônio 

Eduardo Ribeiro Rocha, no município de Maraú. Em contato com o ex-presidente desse 

grêmio e uma professora da escola, ambos afirmaram que o grêmio é atuante e foi 

importantíssimo para lutas que concretizaram uma conquista: a atual sede da escola, 

entregue pelo governo em 2019. Colocaram, até mesmo, a possibilidade de a escola ter 

informado equivocadamente nosso levantamento, por estar justamente em 2019 passando 

por mudanças estruturais que, inclusive, resultaram no novo prédio e na alteração do 

nome da escola. 

Atualmente, em 2020, temos o conhecimento de três Grêmios Estudantis em 

atividade na região, sendo: 

• 01 (um) em Ilhéus: Grêmio Costa do Cacau do IFBA; 

• 01 (um) em Uruçuca: Grêmio do IFBAIANO (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano); 

• 01 (um) em Maraú: Grêmio Jovens em Ação do Colégio Estadual Antônio 

Eduardo Ribeiro Rocha. 

 O Grêmio do SESI encerrou a gestão em 2020. Em contato com esse grêmio para 

a realização do produto final da nossa pesquisa (As Rodas de Conversa), identificamos 

que o contexto de aulas remotas imposto pela pandemia, bem como questões de desacordo 

entre a direção do SESI e a gestão do grêmio, dificultaram a eleição de uma nova gestão. 

Diante da ausência da organização secundarista estadual na Bahia e no município 

de Ilhéus, não encontramos maiores registros sobre o quantitativo de grêmios estudantis. 

Já no final da pesquisa, uma atividade realizada virtualmente pela reitoria do IFBA no 

ano de 202022, registrou diversos grêmios espalhados nos diferentes campi da Bahia: 

Porto Seguro, Eunápolis, Salvador, Euclides da Cunha, Irecê, Valença, Ilhéus e outros.  

 
22Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/dialogo-e-palavra-chave-de-reuniao-entre-
representacoes-estudantis-e-a-gestao-do-ifba. Acesso em: 13 set. 2020. 
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 Os cenários da região e, de modo geral, da Bahia, bem como o contexto nacional 

de ameaças à organização estudantil secundarista, materializada em ataques 

conservadores como o movimento “Escola sem Partido”, reforçaram a necessidade 

colocada pelo método escolhido de adentrarmos a historicidade da organização estudantil, 

ressaltando sua importância desde seu surgimento e demarcando sua fundamental 

relevância na última década do século XXI. Contudo, antes de percorremos essa história, 

consideramos relevante apresentar dados conjunturais dos ataques conservadores que 

ameaçam a liberdade e os direitos da organização secundarista. 

  

2.2 O ataque à liberdade e aos direitos das juventudes brasileiras: dados 

conjunturais que ameaçam a organização estudantil secundarista 

  

É sob a utopia real de que os estudantes organizados agregam em torno de si e 

da sua história o protagonismo e o espírito para as lutas e revoluções necessárias à 

configuração de uma sociedade mais justa e igualitária que, aqui, ressaltamos o papel 

vigoroso, corajoso, esperançoso, potente e transformador da juventude estudantil que, em 

meio às contradições e ataques do modo capitalista de produzir a existência, continua 

resistindo, organizando-se e lutando pela liberdade de ser e de se expressar. 

Inicialmente, chamamos a atenção para um dado que, a nosso ver, é 

extremamente relevante para compreensão do que hoje, na entrada da segunda década do 

século XXI, configura as diferentes juventudes no Brasil: todas cresceram no contexto 

sócio-político-econômico-cultural de meados da década de 1990 até por volta dos cinco 

primeiros anos do século XXI.   

Desenvolver-se nesse contexto significa dizer que o jovem cresceu influenciado: 

a) pelo discurso neoliberal que decretou a vitória do capitalismo, dando fim às 

possibilidades de pensarmos uma nova forma de produzir a vida, especialmente após a 

queda do muro de Berlim; b) pela ideologia neoconservadora pós-moderna que, entre 

outras formulações, conforme melhor apresentamos no capítulo III, prega a meritocracia, 

a negação e relativização da verdade, a naturalização da realidade, a descrença nas 

instituições; e c) pela ideia de “liberdade”, por meio da qual cada indivíduo 

responsabiliza-se pela própria sorte. 

Apesar das contradições desses ideais capitalistas, a partir do fim da ditadura 

civil-militar em 1985 e, especialmente, após os anos 2000, momento da chegada de 
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governos de esquerda ao poder, no Brasil e na América Latina, foi que os jovens passaram 

a ter maior participação no debate político, permitindo pequenos – mas significativos – 

avanços de pautas sociais relacionadas à juventude, com destaque para a educação, tema 

que detalharemos melhor ao longo deste capítulo. 

 Concomitantemente a essas conquistas, a escalada neoliberal que desde a década 

de 1990 sempre esteve presente no contexto social, econômico, político e cultural 

brasileiro ganhou forças com a crise de 2008 do capital. Os poucos avanços conquistados 

foram colocados em risco e retrocessos eram anunciados e concretizados, mostrando-se 

devastadores, especialmente para as juventudes que, em resposta, desencadearam revoltas 

e manifestações em diferentes locais do mundo, como: a Primavera Árabe a partir de 2010 

no Oriente Médio e norte da África; o Ocupy Wall Street nos EUA e a Periferia de Londres 

em 2011; os Protestos Gregos de 2010 a 2012; os Indignados Espanhóis em 2011; os 

Protestos Portugueses em 2012 e os Protestos Turcos em 2013 (ANTUNES; BRAGA, 

2014). Para todas, “[...] o sentido genérico de tudo é, evidentemente, antineoliberal. O 

traço comum de todas essas mobilizações é a hostilidade às instituições públicas que 

controlam e mandam no mundo” (SILVA, 2014, p. 26).  

No Brasil, o palco foi a nomeada Jornadas de Junho de 2013, desencadeada pelas 

diferentes juventudes de viés progressista (especialmente a juventude estudantil), que se 

manifestaram por meio de antigas e novas organizações, como por exemplo o Movimento 

Passe Livre23 (MPL). Os jovens, de maneira geral, reivindicaram pautas em comuns: 

criticar o sistema político, as instituições vigentes e os partidos tradicionais e lutar contra 

os efeitos do capitalismo globalizado. Já as pautas específicas refletiam as diferentes 

juventudes, a saber: feminista, negra, periférica, estudantil, sem-terra, sem-teto, ligadas a 

partidos políticos, LGBTQ+24 e outros.  

Nesse entremeio, as juventudes de viés conservador criticavam o sistema político 

e defendiam o apartidarismo; apoiavam a privatização do público, o movimento Escola 

sem Partido e o homescholling (os quais melhor detalharemos ao longo deste capítulo); e 

aproveitavam-se da crise econômica do capital mundial e da crise política do Partido dos 

Trabalhadores (PT) para culpabilizá-lo por todas as mazelas do país, tendo como um 

 
23 MPL: movimento social brasileiro fundado em 2005, no Fórum Social Mundial para defender a adoção 
de tarifa zero para o transporte coletivo. Conforme explicação disponibilizada em seu site,  trata-se de 
“[...] 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 
https://www.mpl.org.br/.  Acesso em: 18 nov. 2020. 
24 LGBTQ+: lésbicas, gay, bissexuais, travestis, transexuais e queer.   
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grande aliado o aparelho midiático. Um exemplo característico foi o Movimento Brasil 

Livre (MBL) que, durante e após as Jornadas de 2013, se fortaleceu, tendo importante 

papel, em 2016, no golpe jurídico-parlamentar-midiático e no impeachment de Dilma 

Rousseff.  

  Sobre as Jornadas de 201325, vários pesquisadores e analistas políticos afirmaram 

ser essa um marco de desnudamento da polarização no Brasil, sendo as juventudes 

progressistas, entre elas a tradicional juventude estudantil, agentes fundamentais para a 

eclosão desse evento. Trouxe à tona, para o palco da realidade, as questões de ordem 

estrutural (direitos sociais, machismo, racismo, reforma agraria, entre outras) que, na 

história do Brasil, ainda caminham a passos lentos. 
 

Dizer que o Brasil mudou – e mudou para melhor – está longe de 
significar, contudo, que nossos problemas históricos tenham sido 
resolvidos. Não podemos nos esquecer que o passado colonial, a 
inserção subordinada e dependente da economia mundial, os anos de 
conservadorismo, ditaduras e autoritarismo e a ação das elites 
econômicas liberais e neoliberais marcaram estruturalmente o país por 
cerca de 500 anos, produzindo desigualdades e iniquidades sociais, 
econômicas, culturais e políticas, com impactos importantes na 
distribuição de direitos básicos de saúde, educação, habitação, 
mobilidade espacial e proteção contra as distintas formas de violência 
e de preconceitos, inclusive aquelas perpetradas por agentes do próprio 
Estado. (ÍLIADA, 2013, p. 7). 

 
Assim, é nesse contexto da explícita polarização do Brasil – potencializada com o 

impeachment de 2016 e com a consolidação do golpe, bem como com a eleição de Jair 

Bolsonaro à Presidência da República em 2018 – que esforços são demandados de 

diferentes formas organizativas das juventudes para o enfrentamento aos inúmeros 

retrocessos das conquistas alcançadas, sendo a organização estudantil secundarista 

fundamental nesse processo.  

Afinal, quem são as juventudes? Quais as contradições e as lutas que as unificam? 

A liberdade de se expressar dos jovens (individualmente e por organizações) encontra-se 

ameaçada?  

 Como resposta mais abrangente à primeira pergunta, recorremos a Pierre 

Bourdieu (1983) que afirmou ser a juventude apenas uma palavra, já que na realidade 

 
25 Aprofundaremos esse tema no item 2.4 deste capítulo. 
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capitalista existem, pelo menos, duas formas de juventudes: a burguesa e a das classes 

populares.  

A realidade tratada por Bourdieu, para problematizar as juventudes nessas duas 

categorias, reflete “[...] de um lado as coerções do universo econômico real, apenas 

atenuadas pela solidariedade familiar, e do outro as facilidades de uma economia de 

assistidos quase lúdica” (BOURDIEU, 1983, p. 2); pois as condições de vida do jovem 

burguês e do jovem filho da classe trabalhadora são completamente opostas e jamais 

podem representar uma unidade social linear e harmônica. 

Em meio às contradições da pós-modernidade, essas duas formas categóricas que, 

de maneira geral, englobam a centralidade das relações capitalistas (capital versus 

trabalho) necessitam ser constantemente evidenciadas por aqueles que se propõem a lutar 

para a superação desse modo tão desigual e desumano de produzir a existência.  

Uma dessas contradições está na visibilidade dada às pautas das diferentes 

juventudes que estão contidas nas classes populares e que historicamente foram 

marginalizadas e excluídas, sendo elas: a periférica, feminista, negra, rural, sem teto, sem-

terra, LGBTQ+ e outras. A complexidade de suas constituições é fruto de uma construção 

social muito diversa e que para compreendê-las é preciso “[...] contextualiza-las nas suas 

relações com gênero, raça, cultura e classe social” (MARTIN; VITAGLIANO, p. 9, 

2019), realizando “[...] um exercício de compreensão teórica e prática” (RODRIGUES; 

FURNO, 2019, p. 13).  

Do ponto de vista identitário, categorizar as diferentes juventudes trouxe avanços 

legítimos que não permite retrocessos; entretanto, se todas essas formas de manifestação 

da juventude, juntamente com as formas clássicas (sindicais e estudantis), não estiverem 

atentas à pauta maior que é lutar contra a forma burguesa de organizar a sociedade, tais 

avanços apresentam-se como uma enorme cilada e perfeita estratégia do capital para 

desarticular a classe trabalhadora desde a juventude. 

Carrano (2012, p. 94) chama a atenção para o avanço dos coletivos em detrimento 

das formas clássicas de participação juvenil que estão coexistindo. 

 
Do ponto de vista dos vetores predominantes na contemporaneidade, a 
participação juvenil é marcada pela emergência de diferentes coletivos 
de identidade que se afastam das formas e conteúdos clássicos de 
participação e militância e se orientam para o simbólico, o corpóreo, o 
cultural e as demandas do cotidiano. Este é um traço nítido de 
reconfiguração do campo da participação juvenil. As “clássicas” formas 
de participação feitas em agremiações estudantis e partidos políticos 
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ainda possuem significado na arena pública, entretanto, elas co-habitam 
com novas formas e conteúdos de associativismo juvenil. 

 
Enfatizamos que, ao levantarmos essa problemática, jamais tivemos a intenção de 

negar a legitimidade das pautas específicas e tão necessárias ao avanço da sociedade, 

muito pelo contrário. Entretanto, as artimanhas do atual capitalismo e da agenda pós-

moderna (fundamentada no multiculturalismo, pós-estruturalismo e teorias sociais 

construcionistas), segundo as quais “o mundo social não é apenas uma construção social, 

mas uma construção social linguística ou discursiva” (DELLA FONTE, 2003, p. 4), 

desvirtuam e relegam a um segundo plano a pauta unificadora de todas as juventudes, 

impossibilitando mudanças significativas que transformem as injustas e desiguais 

realidades. 

 
O pensamento pós-moderno (ou agenda pós-moderna) implica uma 
revisão na concepção de ciência cunhada pela modernidade, na negação 
de que a razão se constitua no instrumento eficaz para a apreensão da 
realidade e de que por seu intermédio possamos aspirar ao 
conhecimento da verdade. Sendo assim, a possibilidade de interferência 
sobre a realidade humana e social no sentido de transformá-la 
conscientemente, ou seja, fazer uma revolução, fica praticamente 
descartada, possibilitando apenas pequenas interferências ou pequenos 
arranjos. (DERISSO, 2010, p. 52). 
 

Essa negação e relativização constroem narrativas que falseiem a essência da 

realidade. Vejamos, por exemplo, a armadilha que por vezes simula a ideia de 

participação e liberdade.  

A palavra participação imediatamente parece algo positivo, inclusivo, 

representativo e democrático, especialmente para as juventudes; no entanto, se analisada 

na essência, tal ideia pode revelar-se pelo menos de duas formas: uma capaz de assumir 

um envolvimento com a militância e de provocar efetivas mudanças na vida dos sujeitos 

ou instituições e outra, que pode estar associada a formas de apaziguar, atenuar ou 

conformar realidades (DIANI, 1996; CARRANO, 2012).  

Ao pensarmos em algumas instituições de caráter conservador como, por 

exemplo, a escola burocrática burguesa, notamos que a segunda forma comumente supera 

a primeira para o estabelecimento de consensos, na maioria das vezes verticalizados, 

conferindo a ideia de pseudoparticipação e protagonismo. Para Carrano (2012, p. 87): 

 
Exemplos de formas frágeis de participação são as que buscam 
consensos em torno de processos de inovação pedagógica, tecnológica 
e administrativa que, em última instância, servem para o 
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estabelecimento de consensos e promoção de ajustes já intencionados 
pelos poderes dirigentes dos grupos ou instituições. Estes necessitam 
conquistar adesão de seus membros e para isso promovem essa 
participação de ajustamento como canal para a promoção de mudanças 
verticalmente concebidas. Diferentes formas, espaços e tempos de 
participação de baixo impacto nas decisões podem ser encontrados no 
âmbito das famílias, dos ambientes de trabalho, da escola, das mídias, 
dos mercados e em muitos espaços públicos concebidos por governos 
para a “participação juvenil”. Os canais de TV se abrem à (fraca) 
participação de seus públicos que “podem” “decidir” sobre os destinos 
de tramas em novelas ou da permanência ou não de personagens em 
“reality shows”. Governos e instituições promovem enquetes, 
sondagens, fóruns, conferências, encenam parlamentos jovens, isso 
tudo para exercitar a participação ou ainda para “medir” os humores e 
opiniões de cidadãos e consumidores. Entretanto, somente muito 
raramente encontramos abertura de processos participativos mais 
diretos que possam influenciar decisivamente nos rumos das 
instituições.  

 
No Brasil, na esfera da participação estudantil na educação básica, aparentemente 

democrática e com legislações que conferem aos estudantes – em conjunto com outras 

representatividades – o direito de pensar e gerir a escola, tal participação, na maioria das 

vezes, encontra-se atrelada à configuração de consensos para o cumprimento de regras 

burocráticas e verticalmente instituída em prol do ajustamento da ordem, bem como para 

a realização de eventos esportivos e sociais.  

Conforme apresentaremos no próximo item deste capítulo, todas as legislações 

que conferem a participação e a organização dos estudantes na escola, entre elas a lei do 

Grêmio Livre (n° 7.398 de 1985), fazem referência ao caráter social e recreativo da 

participação. Somente o Estatuto da Juventude de 2013 menciona a dimensão política no 

processo participativo. 

Tais legislações (Constituição Federal de 1998, Lei do Grêmio Livre, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, por meio da Lei nº 8069/1990, LDB n° 9394/1996, Lei 

12.852/2013, que instituiu o Estatuto da Juventude), entre outros documentos, como os 

Planos Nacionais de Educação (PNE), contaram com o caráter mobilizador de jovens, 

sendo a expressão “protagonismo juvenil” muito utilizada em meio a essas conquistas. 

Castro (2005, p. 89) identifica essa expressão como “[...] um tipo de ação de intervenção 

no contexto social para responder a problemas reais onde o jovem é sempre o ator 

principal”. Sem dúvida que as ações juvenis vêm contribuindo efetivamente para 

mudanças; no entanto, no seio da escola capitalista, teriam os jovens a real participação e 

protagonismo no diálogo, debate e decisões para a construção de uma escola 
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verdadeiramente democrática? Seus interesses, sugestões, visões de mundo e de 

sociedade teriam voz?  

Não estamos aqui defendendo que os adolescentes e jovens da educação básica 

devam ser os exclusivos protagonistas. Existem demandas e processos na escola que 

solicitam um grau de desenvolvimento e amadurecimento que somente indivíduos com 

formação podem exercer, como por exemplo o ato pedagógico. No entanto, outras 

infinidades de demandas, inclusive sugestões para o próprio ato pedagógico, poderiam 

ter a participação dos estudantes para que a escola pudesse se tornar efetivamente um 

espaço de construção coletiva em prol da formação dos alunos. Formação esta que 

compreenda, por exemplo, a importância de se promover, incentivar e permitir a auto-

organização dos estudantes. Para isso, entretanto, os jovens necessitariam adentrar o 

campo político das relações, o que não interessa à escola burguesa, burocrata e 

verticalizada.  

Para Carrano (2012, p. 83), o jargão “protagonismo juvenil” mais parece “[...] 

jogos de cena institucional que simulam participações reais e excluem os cidadãos do 

exercício efetivo da tomada de decisões”. O autor ainda afirma que 

 
[...] nem sempre essa assunção do termo [protagonismo juvenil] se dá 
com a necessária consciência do sentido ideológico ou prático da ação 
protagonista. Há, dessa forma, uma naturalização do uso da referida 
expressão no campo das práticas juvenis. (CARRANO, 2012, p. 83). 
 

Entendemos que o verdadeiro protagonismo juvenil exercido nas instituições e 

nos espaços que as juventudes ocupam são indispensáveis a qualquer sociedade que 

almeje e lute por democracia e liberdade; todavia é preciso atentar-se para as formas de 

empoderamento pregadas pelo discurso da agenda pós-moderna que, em grande medida 

e de forma arquitetada, mais visam à “[...] pedagogização da participação dos jovens na 

direção do controle social e do ajustamento” (CARRANO, p. 89), sobretudo para os 

jovens filhos da classe trabalhadora. O que interessa a ordem capitalista e ao 

conservadorismo é “ordem para o povo e progresso para a burguesia” (RODRIGUES; 

FURNO, 2019, p. 17, grifo nosso). 

Um conservadorismo que no Brasil foi potencializado pela experiência da 

escravidão (SOUZA, 2019) que, mesmo findada em 1888, condenou não somente os 

negros, mas toda a sociedade brasileira até os dias atuais. Haja vista que os libertos foram 

abandonados à sua própria sorte e as explicações conservadoras dadas aos fenômenos 

(desigualdades sociais, a violência, a miséria, o racismo, a intolerância, entre outros) que 
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sucederam à libertação encontram-se estruturadas e enraizadas na sociabilidade brasileira 

por meio do discurso da naturalização, assimilado desde a infância por negros e brancos 

como estratégia do conservadorismo para a manutenção dos valores e da ordem vigente.   

Os permanentes e inculcados “[...] valores oriundos da sociabilidade burguesa, 

como o consumismo e a competição, se apoiam, portanto, no princípio da propriedade 

privada, incorporado pelos indivíduos como sinônimo da felicidade, de liberdade, de 

realização pessoal” (BARROCO, 2011, p.5). Especialmente com o avanço do discurso 

neoliberal pós-moderno, pelo qual o consumismo exacerbou e o individualismo passou a 

ser expresso de modo privatista e intimista. 
 

A valorização da posse privada dos objetos no lugar das relações 
humanas levada ao extremo caracteriza o ethos dominante na sociedade 
contemporânea: sua igreja é o shopping; seu reino é o mundo virtual; 
seus mitos são as imagens que — fetichizadas em um espaço imaginário 
— desmaterializam o mundo real, criando uma segunda vida onde os 
desejos consumistas podem ser satisfeitos sem a presença do outro: o 
eterno empecilho à sua liberdade. (BARROCO, 2011, p. 5). 

  
Como se a liberdade fosse uma construção apartada da vida social e da realidade 

concreta em que cada indivíduo, isoladamente e por meio do esforço próprio, tivesse a 

opção e fosse capaz de alcançá-la.  

Para o neoliberalismo – vertente contemporânea do conservadorismo – que tem 

como principais responsáveis Friedrich August Von Hayek26 e Milton Friedman27, a 

organização social se (re)atualiza nos argumentos do liberalismo clássico proposto por 

Adam Smith e Jonh Locke, que são o direito à propriedade privada e à liberdade do 

indivíduo de traçar seu destino e realizar seus interesses.  

Para Locke, a liberdade é tratada como um pressuposto ideológico, segundo o qual 

a função do Estado seria a de organizar e gerir as relações para a formação da nova 

sociedade. Nesse sentido, Smith afirma que o mercado é a nova base ordenadora da 

sociedade, já que o Estado desequilibra a “harmonia do mercado” (MELLO, 2005b). Para 

Smith, o mercado é uma expressão da liberdade natural. 

Diferentemente dessa ideia naturalizada de liberdade, Lukács (2013, p. 137) atesta 

que é o trabalho que confere a liberdade, cuja gênese social encontra-se na relação do 

homem consigo mesmo, com a natureza e com outros homens, pois: 

 
26 Uma referência em Hayek foi a obra O caminho da servidão, publicada em 1944, na Europa, em uma 
conjuntura em que ocorria a reconstrução dos ‘estados-nacionais’, iniciando a Guerra Fria. 
27 Capitalismo e liberdade, principal obra de Friedman, publicada em 1962. 
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O caráter fundamental do trabalho para o devir do homem também se 
revela no fato de que sua contribuição ontológica é o ponto de partida 
genético de outra questão vital, que move profundamente os homens ao 
longo de toda a sua história: a liberdade. 
 

Não nos referimos aqui ao trabalho capitalista que mais aliena que liberta, mas 

sim à análise dialética e material proposta por Marx e Engels sobre o papel histórico e 

social do trabalho na superação da condição biológica, que somente o gênero humano foi 

capaz de transcender. 
 

A liberdade, pois, é o domínio de nós próprios e da natureza exterior, 
baseado na consciência das necessidades naturais; como tal é, 
forçosamente, um produto da evolução histórica. Os primeiros homens 
que se levantaram do reino animal eram, em todos os pontos essenciais 
de suas vidas, tão pouco livres quanto os próprios animais; cada passo 
dado no caminho da cultura é um passo dado no caminho da liberdade. 
(ENGELS, 1979, p. 96).  
 

Para Marx, esse caminho que irá conduzir à efetiva emancipação humana, jamais 

pode ser atrelado à condução naturalizada de liberdade que a ordem vigente busca 

moralmente impor, já que  

 
[...] a  emancipação  humana  só  estará  plenamente  realizada  quando  
o  homem individual  real  tiver  recuperado  para  si  o  cidadão  abstrato  
e  se  tornado ente genérico na  qualidade  de  homem  individualna  sua  
vida  empírica,  no  seu trabalho   individual,   nas   suas   relações   
individuais,   quando   o   homem   tiver reconhecido  e  organizado  
suas “forces propres” [forças  próprias]  como  forças sociais e,  em  
conseqüência,  não  mais  separar  de  si  mesmo  a  força  social  na 
forma da força política. (MARX, 2010a, p. 54. Grifos do autor)  

 
E para isto, esse caminho em busca da emancipação humana e da real liberdade 

pressupõe o domínio e o conhecimento, de forma consciente, dessa atividade teleológica 

(fins conscientes e meios empregados), na sua objetividade e subjetividade (DUARTE, 

2016, p. 122), para que, aí sim, de forma livre e autônoma, o ser humano possa escolher 

entre possibilidades concretas, inclusive a transformação da realidade. Lukács (2013, p. 

138) afirma que: 
 

[...] em primeiro lugar, o fundamento da liberdade consiste, se 
pretendemos falar racionalmente dela como momento da realidade, em 
uma decisão concreta entre diversas possibilidade concretas; se a 
questão da escolha é posta num nível mais alto de abstração que a separa 
inteiramente do concreto, ela perde toda a sua relação com a realidade 
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e se torna uma especulação vazia. Em segundo lugar, a liberdade é – em 
última instância – um querer transformar a realidade (o que em 
determinadas circunstancias, inclui a conservação das coisas como 
estão), o que significa que a realidade, enquanto finalidade da 
transformação, não pode deixar de estar presente mesmo na abstração 
mais ampla.  
 

No capítulo IV realizamos apontamentos sobre a auto-organização e 

mencionamos a pedagogia histórico crítica como a teoria pedagógica que desempenha o 

papel de ser mediadora, ou seja, o instrumento de enriquecimento das subjetividades 

individuais e portanto das possibilidades concretas que conduzem à liberdade e a 

emancipação humana, já que:  

 
Os seres humanos só serão capazes de reconhecer e transformar suas 
próprias forças em forças sociais quando subjetivamente   cada   
indivíduo   expressar   a   riqueza   da   cultura   humana.   O   papel 
revolucionário de uma proposta educacional é exatamente encaminhar 
uma formação escolar de ruptura com os encaminhamentos atuais de 
esvaziamento do conhecimento e pragmatismo para o trabalho 
estranhado. (MATA, 2015, p. 215). 
 

 Mas como falar em livre escolha se, no contexto do neoconservadorismo, o que 

impera é o pragmatismo, o individualismo, o relativismo, o rebaixamento cultural e 

cientifico, bem como a lógica competitiva imposta pelo mercado? Onde estaria a 

liberdade em uma sociedade que incentiva, aprisiona e escraviza para o consumismo 

como forma de controle, para desviar a atenção dos indivíduos das questões relacionadas 

à vida pública, aos direitos fundamentais e à política? Como ter liberdade, se vivemos em 

um tempo em a repressão às reivindicações trabalhistas, a criminalização dos movimentos 

sociais, a militarização da vida cotidiana, a lógica do estado mínimo e da retirada dos 

direitos são legitimadas? Há liberdade quando o presente e o futuro de crianças, 

adolescentes e jovens brasileiros são marcados pelo expressivo crescimento de projetos e 

políticas neoliberais de educação, como a militarização das escolas, a educação domiciliar 

e o movimento “Escola sem Partido”, que em última instância objetivam o cerceamento 

da liberdade e a ausência da formação crítica para a consciência de classe organizada? Se 

liberdade significa conhecer para mediante as diferentes opções poder escolher, é possível 

ser livre em contextos pandêmicos em que boa parte da juventude precisa abandonar os 

estudos e dedicar-se ao trabalho precarizado? 

Nesse sentido, é nas contradições da lógica social capitalista pós-moderna e na 

complexidade que marca a realidade das juventudes na entrada da segunda metade do 
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século XXI – especialmente no contexto pandêmico da COVID-19 – que o cenário de 

desigualdades sociais e os retrocessos e ataques conservadores contra a juventude 

brasileira se potencializaram, ameaçando cada vez mais a liberdade e as possibilidades de 

organização de coletivos que não compactuam com os encaminhamentos hegemônicos, 

sendo um desses coletivos, os grêmios estudantis. Especialmente quando esta entidade é 

uma importante organização catalisadora na condução das lutas contra o conservadorismo 

que ameaça a liberdade de ser, viver e de se expressar dos jovens. 

Assim, nos limites dessa pesquisa apresentamos alguns dados conjunturais que 

nos permitiram estabelecer múltiplas determinações entre a condição presente de 

vulnerabilidade e risco da juventude brasileira e a organização secundarista. Vejamos 

esses dados. 

Em 2020, os desdobramentos sem precedentes e ainda incalculáveis causados pela 

pandemia do COVID-19 nas áreas de saúde, educação e trabalho, especialmente para as 

populações mais vulneráveis, entre elas a juventude estudantil, demandaram do Conselho 

Nacional de Juventude (CONJUVE) um estudo intitulado “Juventudes e a Pandemia do 

Coronavírus28”. Tal estudo, concluído em junho de 2020, traduziu a realidade da 

juventude no mencionado contexto. 

O estudo entrevistou 33. 688 jovens de todos os estados do país entre 15 e 29 anos, 

ponderando a amostragem com dados do Pnad Continua 2019 (IBGE, 2019). A conclusão 

do estudo mostrou que a juventude representa quase um quarto da população brasileira 

(23% - 47, 2 milhões) e que dos mais de 33 mil entrevistados: 

• 49% já pensaram em abandonar a escola;  

• 4 em cada 10 jovens indicam ter perdido a renda pessoal e/ou familiar; 

• 5 em cada 10 jovens já pensaram em desistir do ENEM, sendo um dos 

principais motivos as dificuldades encontradas para continuar estudando por 

conta própria.  

O Pnad Covid19 (2020) – de caráter experimental durante a pandemia – 

demonstrou que no primeiro trimestre de 2020, por exemplo, a média nacional do 

desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos foi de 27,1%, sendo a região Nordeste a mais 

afetada, com 34,1%. 

Outro estudo foi o dossiê “Um olhar sobre a juventude e periferia em tempos de 

coronachoque”, realizado em outubro de 2020 pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa 

 
28Disponível em:  https://www.juventudeseapandemia.com/. Acesso em: 2 nov. 2020. 
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Social29. Segundo esse estudo, a pandemia inflamou as perversidades do modelo 

neoliberal para a vida da juventude, sendo a precarização do mundo do trabalho uma das 

mais graves consequências desse modelo, que aponta como saída para os jovens o 

empreendedorismo.   

 
Um elemento predominante no discurso dos jovens quando pensam seu 
futuro e os desafios do cotidiano é o individualismo e a lógica do 
“indivíduo-empresa”. Além de buscar empregos formais e/ou fazer 
“bicos” (pequenos trabalhos inconstantes e temporários), também 
recorrem à saída pelo “empreendedorismo” - sonho de “ser seu próprio 
patrão” -, que se coloca como uma certa rebeldia frente aos trabalhos 
que lhes são apresentados e uma leitura liberal do mercado de trabalho, 
em que somente o esforço garante o “sucesso”. Essa ideologia do 
empreendedorismo caminha lado a lado com a ausência de políticas 
públicas. O esvaziamento do Estado, como resultado das políticas 
neoliberais, faz as políticas e equipamentos públicos serem coisas 
distantes no cotidiano dos jovens, no que se refere à proposição de 
soluções às suas questões. (INSTITUTO TRICONTINENTAL DE 
PESQUISA SOCIAL, 2020, p. 17). 
 

Podemos notar que, com a chegada da pandemia, os chamados bicos e freelas 

tornaram-se, na maioria das vezes, a única opção de trabalho e fonte de renda para os 

jovens que, à mercê do discurso neoliberal, pragmatista e imediatista – que falseia a 

realidade e prega a ideia do “livre” mercado –, convivem num mundo de 

imprevisibilidades, flexibilização e incertezas.  

A intenção da lógica aparentemente sedutora do indivíduo-empresa retira direitos 

trabalhistas (aposentadoria, descanso, férias, 13º terceiro), contribui para o estado mínimo 

e, fundamentalmente, desconstrói a noção de consciência de classe conquistada 

historicamente nas lutas travadas por organizações, coletivos e sindicatos, já que para o 

neoliberalismo quanto mais desagregada estiver a classe trabalhadora, melhor. 

O Dossiê também revelou que adolescente e jovens, em condições de 

vulnerabilidade, não possuíam condições mínimas para a realização dos estudos e que a 

precariedade do ensino remoto tornou os estudos menos atrativos, reafirmando para 

muitos desses adolescentes e jovens que a formação escolar não é o caminho para eles.  

 
29 Trata-se de uma instituição internacional, orientada pelos movimentos populares, focada em estimular o 
debate intelectual para o serviço das aspirações do povo. Conforme descrito em seu site, o Instituto se define 
como uma herança da Conferência Tricontinental de movimentos revolucionários da África, Ásia e 
América Latina (Primeira Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia, América Latina), 
realizada em 1966, em Cuba. Disponível em: https://www.thetricontinental.org/pt-pt/sobre/. Acesso em: 15 
dez. 2020. 
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A juventude tem dificuldade para acompanhar as aulas. Por mais que 
escolas tenham feito ensino remoto, aula online, os jovens de periferia, 
em especial, têm dificuldade em acompanhar pelo celular, às vezes não 
tem internet em casa, o que dificulta muito o rendimento ao longo do 
ano. A concorrência do Enem [Exame Nacional do Ensino Médio], por 
exemplo. É um problema que os jovens enfrentam e que terá 
consequência a curto prazo. (INSTITUTO TRICONTINENTAL DE 
PESQUISA SOCIAL, 2020, n.p.). 
 

 O dossiê mostrou que os impactos da pandemia escancararam as desigualdades 

sociais, que já em 2019 atingiam frontalmente uma parcela considerável da juventude em 

situação de vulnerabilidade, especialmente os jovens negros e pobres que, para além 

desses problemas, convivem histórica e cotidianamente com o problema da violência. 

Os índices de violência contra a juventude, sobretudo a negra – retratados no Atlas 

da Violência 2020 e divulgado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) –

, registraram que dos 57.956 homicídios ocorridos em 2020 mais da metade (53,3%/ 

30.876) tiveram como alvo os jovens, sendo a maioria entre 15 e 19 anos e mais de ¾ 

(75,7%) das vítimas, pessoas negras. 
 

Figura 6 –  Atlas da Violência 2020 

 

Fonte: IPEA30, (2020). 

 
30 Disponível em https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-. Acesso em: 14 
out. 2020.  
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Em 2019, a Fundação ABRINQ publicou o documento “Cenário da Infância e da 

Adolescência”31, com o objetivo de traçar um panorama do país, com base na análise dos 

principais indicadores sociais do Brasil e suas regiões, relacionando-os com esse público.  

Segundo as informações presentes nesse documento, o Brasil tinha, em 2018, 68,8 

milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade, sendo que 36,3% desse 

contingente encontravam-se na região Nordeste (IBGE, 2019).  

No diagnóstico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), relativo a 2018, a proporção de crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos vivendo 

em condições sub-humanas era a seguinte: 9.481.818 (22,6%) em condição de extrema32 

pobreza e 10.606.418 (25,2%) em condição de pobreza33, sendo o Nordeste a segunda 

pior região do país, ficando atrás somente da região Norte. 

Quanto à escolaridade, os três quadros abaixo refletem a vulnerabilidade de 

crianças e adolescentes que se encontravam fora das escolas brasileiras – ou a 

abandonaram –, em 2018. 

 
Tabela 1 –  Taxa de Abandono e Distorção Idade-Série em % 

GRANDES 

REGIÕES 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

Abandono Distorção 

Idade- Série 

Abandono Distorção 

Idade-Série 

NORTE 2,9 26,4 9,8 41,4 
NORDESTE 2,7 24,5 7,0 36,2 
SUDESTE 0,9 12,2 4,5 20,8 

SUL 0,9 15,4 6,9 26,3 
CENTRO-OESTE 0,9 14,9 5,6 25,9 

Fonte: Ministério da Educação (MEC) / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) / Diretoria de Estatísticas Educacionais (2019). 

 

Na tabela 1, podemos notar que, na região Nordeste, quase 40% dos adolescentes 

do Ensino Médio que não abandonaram a escola não conseguiram acompanhar a série a 

partir da sua idade, configurando a nomeada Distorção Idade-Série (DIS). De acordo com 

 
31 Disponível em: https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2019-05/cenario-brasil-2019.pdf. Acesso em: 
1 mar. 2020.  
32 Extrema Pobreza: pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal inferior ou igual a um 
quarto de salário-mínimo, o equivalente a R$ 234,25.  
33 Pobreza: pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal inferior ou igual a meio-salário 
mínimo, o equivalente a R$ 468,50. 
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os dados do IBGE correspondentes ao ano de 2018, o problema da DIS, em todos os 

estados brasileiros, é concentrado na rede pública e agrava-se a cada etapa de ensino. Em 

quase todos os estados da região Nordeste, por exemplo, a distorção idade-série, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, é cerca de quatro vezes maior na escola pública se 

comparada à escola privada, sendo na Bahia 6% na escola privada e 25% na escola 

pública (IBGE, 2019).  

Na Bahia, o quadro da distorção idade-série se agravou em cada nível de ensino 

com o passar dos anos: 21% nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 41% nos anos 

finais do Ensino Fundamental (quase o dobro dos anos iniciais) e 44% no Ensino Médio 

(IBGE, 2019). Ressaltamos que esse agravamento permeou todos os estados do Brasil, 

mas revelou-se com maior destaque nas regiões Norte e Nordeste. 

 Conforme o exercício proposto pelo método dessa pesquisa, analisamos e 

refletimos sobre tais números com base nas causas e nos nexos que desencadeiam o 

abandono e as dificuldades vivenciadas pelos alunos da escola pública brasileira. Sendo 

assim, temos:  

1) A condição de miséria e extrema miséria na qual vivem crianças e 

adolescentes nordestinos. Sem condições mínimas para viver com dignidade 

(alimentação, moradia, transporte, empregabilidade para os pais, entre outras), essas 

crianças e adolescentes, oriundos de famílias de baixa renda, atrasam a entrada na escola 

e, ao ingressarem, muitas vezes, não conseguem acompanhar e responder às exigências, 

especialmente aquelas relacionadas a avaliações padronizadas que desconsideram as 

condições de aprendizagem; 

2) As condições objetivas e estruturais de funcionamento das escolas públicas 

brasileiras com salas cheias, poucos recursos didáticos, professores mal remunerados e 

sem carga horária para estruturarem aulas que auxiliem o aprendizado e o 

desenvolvimento dos estudantes; 

3) As concepções pedagógicas hegemônicas, sendo a maioria delas propostas 

pelas políticas neoliberais que desconsideram o ensino, que garantem os conteúdos 

mínimos para a formação da massa dos trabalhadores – pautados em habilidades e 

competências e não no desenvolvimento de todas as dimensões que nos humanizam –,que 

incentivam a concorrência e o individualismo e, como consequência, abandonam e 

condenam aqueles que não respondem às exigências e metas de aprendizagem; 

 Tais causas, somadas a outras, como as dificuldades de acesso, a falta de 

transporte para jovens que moram longe das escolas, a necessidade de ficar em casa 
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cuidando de irmãos para que os pais trabalhem, a gravidez precoce, a necessidade de 

completar a renda familiar, entre outras, contribuem para o abandono dos estudos. Vale 

ressaltar que o Nordeste é a região mais afetada por esse fenômeno, conforme 

demonstram as tabelas 2 e 3: 

 
     Tabela 2 – Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade fora da escola 

GRANDES REGIÕES NÚMERO ABSOLUTO PERCENTUAL 

NORTE 30.774 1,1 
NORDESTE 78.433 1,0 
SUDESTE 65.871 0,7 
SUL 17.078 0,5 
CENTRO-OESTE 14.015 0,7 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 2019. 
Nota 1: segundo trimestre. 

 

      Tabela 3 – Adolescentes de 15 a 17 anos de idade fora da escola 

GRANDES REGIÕES NÚMERO ABSOLUTO PERCENTUAL 

NORTE 147.908 13,4 
NORDESTE 450.759 13,9 
SUDESTE 456.980 11,3 
SUL 191.754 14,2 
CENTRO-OESTE 98.690 13,0 
Fonte: IBGE, (2019). 
Nota 1: segundo trimestre. 

 

Os números apresentados acima desencadeiam outro fenômeno que é a 

desqualificação da juventude para a ocupação do mercado de trabalho. Quase 11 milhões 

de jovens, entre 15 e 29 anos, não encontravam-se ocupados no mercado de trabalho nem 

estudando ou qualificando-se na época, representando 23% da população do país nessa 

faixa etária (IBGE, 2019).  

Nomeados de os “nem-nem” – expressão pejorativa que na visão mais simplista 

culpabiliza os sujeitos pela própria sorte e desconsidera a raiz do problema –, os jovens 

brasileiros que vivem nessa condição experimentam a pior forma de condenação social,  

a marginalização. Desse modo, a falta de ocupação é naturalizada pelos setores mais 

conservadores da sociedade, que pregam a meritocracia como forma de inserção social. 

Como causa e efeito dos números apresentados acima e para agravar ainda mais a situação 

descrita, os ataques à juventude foram incessantes no cenário político.  
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No segundo dia da gestão (2019-2022) na Presidência da República, Jair Messias 

Bolsonaro assinou o Decreto nº 9.465 de 2019 (BRASIL, 2019), aprovando uma nova 

estrutura organizacional do Ministério da Educação (MEC), a saber, a Subsecretaria de 

Fomento às Escolas Cívico-Militares (SECIM). O objetivo da SECIM naquele momento 

foi elaborar um formato de gestão educacional e coordenar programas pedagógicos, 

envolvendo militares e civis, a serem aplicados em 108 escolas das diferentes regiões 

brasileiras até o ano de 2023.  

Concretizado em setembro de 2019, por meio do Decreto nº 10.004 de 2019 

(BRASIL, 2019), que dobrou o número de escolas da proposta inicial de 108 para 216, o 

modelo nomeado Escolas Cívico-Militares refere-se à adesão voluntária dos sistemas de 

ensino (municipal e estadual), atendendo preferencialmente as escolas em situação de 

vulnerabilidade social (BRASIL, 2019).  

A principal justificativa apresentada para a proposta, ainda em vigor, foi a 

violência nas escolas que, segundo os defensores do modelo, seria sanada pela presença 

de militares impondo ordem e disciplina, como se a escola fosse um quartel. Vários 

educadores brasileiros e estrangeiros, como o espanhol Miguel Arroyo, acreditam que há 

perguntas que precisam ser feitas antes da substituição de educadores e gestores por 

militares, como por exemplo: Por que há violência nas escolas? Qual é o ideal de 

educação que temos? 

Em entrevista cedida à revista Carta Capital34, em setembro de 2019, Arroyo 

(2019, n.p.) afirmou que “o modelo é parte integrante de uma política vigente de 

criminalização dos mais pobres”. Paulo Freire (eternizado e reconhecido mundialmente 

como patrono da educação brasileira), já na década de 1970, alertava sobre a linha tênue 

existente entre disciplina, ordem e autoritarismo. Para ele, uma educação que se proponha 

ser progressista, jamais “[...] em nome da ordem e da disciplina, poderá castrar a altivez 

do educando, sua capacidade de opor-se e impor-lhe um quietismo negador do seu ser” 

(FREIRE, 2002, p. 33). 

Materializada em vários estados (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima e Tocantins), a página 

oficial do programa35 informa que as escolas cívico-militares estarão em 23 estados e no 

 
34Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/educacao/miguel-arroyo-escolas-militarizadas-
criminalizam-infancias-populares/. Acesso em:: 17 set. 2020. 
35 Disponível em: http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/. Acesso em: 12 abr. 2020. 



 

 

75 

Distrito Federal até o fim do ano de 2023. Goiás é um dos estados mais afetados, com 70 

(setenta) escolas militarizadas até 2019. Santos (2016, p. 91) destaca: 

 
A escola pública foi por muitos anos o espaço da elite e da exclusão das 
camadas mais pobres, segundo sua história de formação. Com a 
universalização do ensino, houve também a distinção entre aquele 
destinado à elite e o destinado à população geral, gerando conflito e 
embate. Nos últimos anos, as elites migraram para o ensino particular. 
Dessa maneira, os CPMG36 se tornaram uma nova forma de elitização 
do espaço público. Sua implementação tem finalidades específicas: 
instituir um tipo de escola que se distingue das outras escolas públicas; 
agrupar indivíduos dependentes dos PM, selecionando e excluindo 
parte dos alunos civis; criar parâmetros de controle das atividades e dos 
comportamentos da comunidade escolar; formar sujeitos pautados na 
naturalização da hierarquia e da disciplina, com a mesma estrutura das 
instituições militares. 
 

O Fórum Estadual de Educação de Goiás, realizado em 2019, em nota pública 

divulgada no site37 do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás, manifestou-se 

contrário:    

 
[...] à crescente militarização das escolas estaduais em Goiás, ferindo 
os princípios constitucionais de uma escola pública, gratuita, 
democrática, com igualdade de condições de acesso e permanência, 
pautada no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ao: 1) 
determinar a cobrança de taxas em escolas públicas; 2) implantar uma 
gestão militar que não conhece a realidade escolar, destituindo os 
diretores eleitos pela comunidade escolar; 3) impor aos professores e 
estudantes as concepções, normas e valores da instituição militar, 
comprometendo o processo formativo plural e se apropriando do espaço 
público em favor de uma lógica de gestão militarizada; 4) reservar 50% 
das vagas da escola para dependentes de militares. (FÓRUM 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, 2019, n.p.). 

 
Em outubro de 2020, em pleno contexto pandêmico, o governador do Estado do 

Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, sancionou a Lei nº 20338/2020 (PARANÁ, 2020) 

que institui o Programa Colégios Cívico-Militares no Estado. Considerado o maior 

projeto do país nessa área, o programa prevê a implantação do modelo em 215 colégios 

estaduais em 117 munícipios. Em setembro desse mesmo ano, sobre os rumores de 

sancionamento da lei, a União Paranaense de Estudantes Secundaristas (UPES) 

posicionou-se contra e, em texto lido na Assembleia Legislativa do Estado, ponderou que 

 
36 Colégio da Polícia Militar de Goiás. 
37 Disponível em:  http://sintego.org.br/midias/downloads/07082015102527.pdf. Acesso em: 31 abr. 2010. 
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o programa não soluciona os reais problemas da educação estadual. O texto, divulgado 

no site38 da UPES, aponta o seguinte: 

 
[...] A verba destinada para a militarização poderia, e deveria, ser 
investida para uma organização do retorno às aulas após a pandemia, 
garantindo a segurança e saúde dos estudantes. Além disso, se a 
intenção é uma melhora do ensino público no Paraná, uma solução 
viável seria a adição de projetos e cursos técnicos aos componentes 
curriculares dos estudantes, auxiliando em suas formações acadêmicas, 
consequentemente, cooperando para melhorar os índices da educação 
do Estado, sem precisar alterar a forma de coordenação já existente nas 
escolas. (UPES, 2020, n.p.). 
 

A UPES, desde a lei sancionada, vem mobilizando estudantes e profissionais da 

educação com manifestações e ocupações na Assembleia Legislativa, para mostrar que, 

entre outros objetivos, a “[...] aprovação da implementação do programa irá reprimir os 

estudantes e criar pessoas sem autoconfiança e opiniões própria (UPES, 2020). Além 

disso, uma ação vem sendo movida para mostrar que a aprovação da lei foi 

inconstitucional, pois  

 
[...] desrespeitou prazo legal, regras procedimentais, restringiu e 
deturpou direitos políticos de forma discricionária. O procedimento de 
seleção e consentimento não contou com a devida conscientização e 
diálogo com a comunidade escolar. No que tange a tramitação do 
Projeto de Lei que se deu em caráter urgência, de modo injustificável, 
fez com que não houvesse debate prévio, nem dentro da escola, nem 
com membros da sociedade civil como o Conselho Estadual de 
Juventude. [...] temos como objetivo suspender e adiar a implantação 
do Programa Colégios Cívico-Militares, garantir o diálogo com a 
comunidade escolar, realizar uma nova consulta pública pela Secretaria 
de Educação e Esporte do Estado do Paraná, assegurar o direito de 
participação e de voto da comunidade escolar, desta vez em sua 
totalidade, englobando jovens acima de 15 anos devidamente 
matriculados nas escolas onde a Administração Pública pretende 
implantar o Programa Colégios Cívico-Militares, de acordo com direito 
de participação e voto garantidos pelo inciso IV, do Art. 4º, da Lei nº 
12.852/13 [Estatuto da Juventude]. (UPES, 2020, n.p.). 

 
Associado ao regime de militarização, registra-se o processo de mercantilização 

sendo imposto em algumas dessas escolas públicas. Em diversos estados39, onde as 

 
38 Disponível em: https://www.upespr.org.br/post/projeto-de-militarizacao-de-escolas-estaduais. Acesso 
em: 12 nov. 2020.  
39  Notícia da revista Época: “Em Goiás no colégio Waldemar Mundim, os pais dos 1.700 alunos, a maioria 
carente, precisam desembolsar R$ 50 por mês para manter os filhos na escola. Os pais também são 
responsáveis pela compra do uniforme militar, que custa entre R$ 250 e R$ 350. Em outros estados a prática 
também tem sido adotada. Em uma escola militarizada de Manaus, os pais têm relatado a cobrança de R$ 
1.000 apenas para bancar a matrícula. No Amazonas, houve denúncias de cobranças até para a emissão de 
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escolas vêm sendo implantadas, ocorreu a cobrança de taxa de uniforme incompatível 

com a realidade de inúmeras famílias.  

A intencionalidade de imprimir no Brasil a lógica militar é expressa desde o 

“golpe jurídico-parlamentar-midiático” (ANTUNES, 2020; MARCARO, 2018; 

FREITAS, 2018; FRIGOTTO, 2017; FRIGOTTO, 2020) de 2016. Exemplo disso é que 

no ano seguinte à institucionalização do golpe, o Estado de Goiás teve 25 escolas 

militarizadas em 20 municípios (ALVES; TOSCHI; FERREIRA, 2018).   

Tal lógica, contudo, não é exclusiva para a educação. Nos primeiros seis meses de 

2019, o total de militares da ativa, cedidos ao Executivo Federal do atual governo, 

cresceu 13,7% se comparado ao ano 2018, segundo dados do Ministério da Defesa40. Em 

maio de 2020, com o pedido de demissão do segundo Ministro da Saúde, em um período 

tão crítico da história do Brasil e do mundo – a pandemia do COVID 19 –, o Presidente 

da República nomeou um militar como ministro interino e mais nove para compor uma 

pasta fundamental no combate ao vírus, porém nenhum com formação na área da saúde.   

 Em julho de 2020, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou 6.157 militares 

da ativa e da reserva em cargos civis no governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o 

levantamento, desses 6.157 militares, 2.643 estão em cargos comissionados do governo (43%). 

Os enfardados controlam dez dos vinte e dois ministérios do governo, inclusive o 

Ministério da Educação, com o terceiro ministro em menos de dois anos de gestão. Assim, 

o número de militares como ministros no governo de Jair Bolsonaro é superior a quatro41 

dos cinco presidentes da ditadura militar de 1964, ficando atrás apenas de Castelo Branco, 

que tinha doze militares como ministros.  

O gráfico abaixo retrata que mais do que duplicou o número de militares ocupando 

cargos no governo em 2019, se comparado a um dos períodos mais críticos de ataque à 

democracia: os dois primeiros anos pós-golpe de 2016. 

 

 

 

 

 
documentos” (CAMPOREZ, 2018, n.p.). Disponível em: https://epoca.globo.com/numero-de-escolas-
publicas-militarizadas-no-pais-cresce-sob-pretexto-de-enquadrar-os-alunos-22904768. Acesso em: 14 
mar. 2020. 
40Disponível em: https://www.osul.com.br/o-total-de-militares-da-ativa-cedidos-ao-governo-federal-
cresceu-137-nos-primeiros-seis-meses-do-presidente-bolsonaro/. Acesso em 11 de fevereiro de 2020. 
41 Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, Costa e Silva e João Figueiredo. 
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Gráfico 1 –  Militares em cargos civis no governo brasileiro de 2016 a 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020). 
 

Antunes (2020, p. 259) alerta que, mesmo diante das catastróficas e terríveis 

constatações da ditadura militar de 1964, no Brasil, “[...] ainda ouvimos saudosistas e 

lacaios da ditadura, protofascistas e fascista, defendendo o horror, pedindo a volta dos 

militares”. O autor salienta ainda que é fundamental reavivar na juventude esse que foi 

um dos piores momentos da história do Brasil. 

 
[...] É vital que a juventude não esqueça esse fato e resista pela luta, 
onde houver risco de uma nova ditadura, uma vez que as nossas classes 
burguesas são, essencialmente, de perfil autocrático, atuando pela via 
do golpe e das ditaduras sempre que seus interesses de classe correm 
algum risco. Por isso, ao longo de décadas, tentam apagar o “pior” da 
ditadura para que a juventude possa acreditar que algo “positivo” 
ocorreu durante aquele tenebroso período (ANTUNES, p. 260, grifo do 
autor). 

 
Em suma, esse modelo contraria a proposta de escola brasileira que, desde a 

redemocratização do país em 1985, tem em seus marcos regulatórios da Constituição 

Federal (CF) de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, do Estatuto da Juventude de 2013, 

entre vários outros documentos oficiais, um modelo de gestão democrática, primando por 

um escola plural, em que a disciplina não se encontra associada aos preceitos da 

instituição militar. Instituição esta que, no Brasil, inspira o medo, o silenciamento, a 

coerção a negação à diversidade e à liberdade de expressão, especialmente da juventude.  

Sobre o objeto dessa pesquisa – o Grêmio Estudantil do IFBA – , em 2019, no 

primeiro dia de trabalho dos deputados federais eleitos para a gestão 2019-2022, a 
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deputada Bia Kicis (PSL/DF) apresentou na Câmara a mais recente versão do “Escola 

sem Partido”, o PL n° 246 de 2019. Também nomeado pelos seus opositores de “Lei da 

Mordaça” e ainda em tramitação, o projeto traz a formulação mais reacionária e 

ameaçadora de todos os PL, desde a primeira versão criada em 2014. No artigo 8º é 

proposta a limitação de atuação da organização secundarista nas escolas, ao mencionar 

que “[...] é vedada aos Grêmios Estudantis a promoção de atividade político-partidária” 

(BRASIL, 2019). 

Gestado em 2003 e criado em 2004, o intitulado “Movimento Escola sem Partido” 

(MESP), o qual abordaremos em detalhes no próximo capítulo, ganhou evidência e real 

projeção somente a partir de 2014, em um encontro entre membros da família Bolsonaro 

e Miguel Nagib42 (o idealizador do movimento). Carlos Bolsonaro (vereador da cidade 

do Rio de Janeiro) e Flávio Bolsonaro (deputado estadual do Rio de Janeiro) –  ambos 

filhos do atual presidente Jair Bolsonaro –  encaminharam projetos de lei elaborados por 

Nagib que, por sua vez, disponibilizou o modelo no site do MESP para a adesão de outros 

deputados, vereadores e parlamentares que simpatizassem com a proposta. Vale lembrar 

que, nessa ocasião (2014), Jair Bolsonaro foi o deputado federal mais votado no Rio de 

Janeiro, tendo como propostas de governo pautas ultraconservadoras e relacionadas a 

grupos religiosos e ao MESP.  

Bolsonaro-pai (deputado federal no Rio de Janeiro desde 1991), que desde 2011 

já manifestava envolvimento com a disseminação das ideias que pudessem fortalecer o 

MESP, em diversas audiências no Congresso Nacional, batizou vulgarmente de “Kit 

Gay” o material didático “Escola sem Homofobia”. Esse material, elaborado pelo 

Ministério da Educação, foi criado com o objetivo de auxiliar pedagogicamente os 

professores em relação à problematização de questões de gênero e sexualidade, com os 

estudantes.  

Ressaltamos que, naquele momento, a direita brasileira, à qual Jair Bolsonaro faz 

e já fazia parte, iniciava uma articulação mais ofensiva contra o PT, que acabara de vencer 

o terceiro mandato à frente da Presidência da República, elegendo a primeira mulher 

como a nova presidente do Brasil. 

 
42 Além de idealizador do “Escola sem Partido”, Nagib é mantenedor e um dos articuladores do Instituto 
Milenium (um dos mais envolvidos com a reforma empresarial da educação no Brasil). Detalharemos 
melhor essa questão no capítulo III. 
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Nesse palco, em que o PT e todos aqueles (profissionais da educação, por 

exemplo) que se alinhavam às propostas do partido eram os inimigos a serem combatidos, 

a oposição utilizou-se desse material para fortificar as justificativas que auxiliaram sua 

escalada. Já em 2011, inúmeras fake news foram disseminadas, inclusive algumas 

associando Paulo Freire ao “Kit Gay”. Tamanha foi a irradiação dessas fakes news que, 

no Plano Nacional de Educação de 2014, a temática mais polêmica foi quanto às questões 

relacionadas a gênero.  

Conforme detalharemos no capítulo III, os inúmeros PL do MESP (135 Escola 

sem Partido, 62 Antigênero, 3 Antipornografia, 4 Infância sem Pornografia)43, 

encaminhados entre 2014 e 2019, repercutiram e fortaleceram discursos conservadores 

de proporções até hoje incalculáveis.  

Mesmo que momentaneamente aprovados em alguns municípios e em um único 

Estado (Alagoas), o tempo para o julgamento da constitucionalidade desses PL contribuiu 

para que as ideias e os objetivos do MESP circulassem e fossem aderidos por uma 

significativa parcela social. Exemplo disso é o PL de Alagoas, que foi considerado 

inconstitucional somente em 2020, após quatro anos desde seu surgimento em 2016.   

Outra ameaça à juventude e à liberdade é o modelo de educação que vem 

crescendo assustadoramente no Brasil: o homeschooling. Defendido amplamente pelo 

MESP e por instituições (públicas e privadas), o referido modelo, sob o discurso da 

liberdade de escolha familiar, desqualifica a escola, impede as crianças e os adolescentes 

de acessarem a multiplicidade de versões sobre os conhecimentos escolares e, ao cercear 

o convívio social, enfraquece a formação de quadros para a luta de classes.  

Nomeado também de educação domiciliar, em que crianças e adolescentes 

aprendem os conteúdos escolares em casa, sob a orientação de pais ou tutores, esse 

sistema de ensino, além dos prejuízos apresentados acima, priva os indivíduos de 

aprenderem conceitos e valores fundamentais, valores que muitas vezes somente no 

convívio social escolar são assimilados, tais quais: solidariedade, tolerância, criticidade, 

diversidade, organização coletiva, contestação, entre outros. A justificativa da maioria 

dos pais para a adesão a esse sistema é a desilusão com a qualidade do ensino brasileiro, 

mesma justificativa utilizada pelo MESP.  

Ainda não regulamentado no Brasil, mas também não criminalizado, esse método 

cresceu 2000% em 8 (oito) anos, saltando de 360 para 7.500 famílias entre 2011 e 2018, 

 
43 Acreditamos que esse número de projetos de lei possa ser ainda maior, pois alguns municípios não 
disponibilizam portais de transparência sobre suas ações. 
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atendendo cerca de 15.000 estudantes entre 4 e 17 anos, conforme dados da Associação 

Nacional de Educação Domiciliar (ANED)44. No capítulo III, apresentamos a ligação 

entre a ANED e institutos/organizações criadas entre 2010 e 2012 de cunho conservador 

e com interesses na mercantilização da educação brasileira. 

Apesar de, do ponto de vista legal, a aprovação do homescholling estar distante 

de ocorrer, o contexto do ensino remoto imposto pela pandemia amplia 

consideravelmente a possibilidade de o ensino domiciliar ganhar adeptos e crescer ainda 

mais, especialmente com a Medida Provisória nº 934/2020, que estabeleceu o calendário 

letivo para 2020, e o Parecer CNE/CP nº 05/2020, que regulamentou a modalidade remota 

de ensino. 

 Os dados apresentados acima demonstram que a proposta de militarização das 

escolas, bem como as iniciativas de legalização do movimento “Escola sem Partido” e do 

modelo de educação domiciliar, estão no bojo das investidas neoconservadoras que, entre 

várias questões, pretendem: esvaziar o processo formativo de crianças e adolescentes 

quanto à pluralidade de ideais e as diversidades que compõem a sociabilidade humana; 

impor uma maneira unilateral de pensar o mundo, os comportamentos, os costumes e até 

a estética; desmobilizar as organizações e instituições que defendem os interesses da 

classe trabalhadora e, em última instância, contribuir para a privatização da escola pública 

brasileira. 

Conforme apresentaremos no próximo capítulo, para a implantação e 

consolidação das políticas e programas neoliberais no Brasil, instituições foram criadas 

para expor a ineficiência do Estado, justificar a privatização dos direitos sociais e, mais 

uma vez, conservar os privilégios de pequenos grupos que, para manter sua hegemonia, 

necessitam desmobilizar, enfraquecer e usurpar os direitos da maior parcela da população. 

A luta que deveria ser para a melhoria do público passou a ser para a defesa da 

mercantilização, contribuindo, ainda mais, para o grau de exclusão e marginalização que 

crianças e adolescentes vivenciam nas escolas e na sociedade.  

Seguem abaixo outros dados extremamente significativos e relacionados às 

políticas públicas conservadoras e neoliberais e às tentativas de ataques aos poucos 

direitos conquistados, que nos últimos cinco foram intensificados, comprometendo ainda 

mais o presente e o futuro da juventude e demandando cada vez mais a sua organização.  

 
44 Disponível em: https://www.aned.org.br/conheca/ed-no-brasil. Acesso em: 18 dez. 2019. 
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1) Os retrocessos da nomeada “Reforma do Ensino Médio” (Lei nº 13.415/2017) e 

seu principal instrumento de operacionalização, que é Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a 

Reforma e a BNNC caminham junto com a Emenda Constitucional nº 95 de 2016 

(BRASIL, 2016), que congelou por 20 anos os investimentos públicos na educação, e 

com Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467 de 2017), em que os trabalhadores da educação 

tiveram suas condições de trabalho precarizadas. A CNTE avalia que as consequências 

imediatas da BNCC são:  

 
[...] o fomenta a privatização da educação básica repassando para o 
setor privado os currículos flexíveis. [...] um verdadeiro apartheid 
socioeducacional, instituindo escolas para ricos e classe média alta – 
com currículos “a la carte” onde empresários poderão cobrar por 
disciplinas que estão fora das 1.800 horas obrigatórias da BNCC –, e 
escolas para pobres e classe média baixa, estas com currículos limitados 
às 1.800 horas e com apenas duas disciplinas obrigatórias (português e 
matemática). (CNTE, 2018, n.p.). 

 
2) O projeto de lei "Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e 

Inovadoras – FUTURE-SE", proposto pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério 

da Educação, entre outros objetivos, busca diminuir a participação do Estado na 

manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o que compromete o 

futuro dos secundaristas. A proposta, ao contrário do que se propaga, viola o Artigo 207 

da Constituição Federal de 1988, que é a autonomia universitária. Diversas universidades 

brasileiras manifestaram que o programa é um retrocesso para as universidades e para o 

povo brasileiro. Em 2019, a Universidade Federal do Paraná (UFP) emitiu um texto que 

analisa os prejuízos do Future-se para os IFES: 

 
Tal como apresentada, a proposta legislativa estabelece que, ao aderir 
ao FUTURE-SE, as IFES outorguem uma espécie de mandato 
(formalmente estabelecido por meio de um contrato de gestão) para que 
uma entidade externa às IFES e à Administração Federal (uma 
Organização Social), selecionada independentemente de chamamento 
público (§1º, art. 3º do Projeto de Lei), realize a gestão das ações e 
políticas públicas acadêmicas. Trata-se, reafirmamos, de violação ao 
que dispõe o art. 207 da Constituição Federal, que estabelece que as 
“(...) universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. A 
Constituição Federal de 1988 define o conteúdo e a forma da autonomia 
das universidades, a qual abrange tanto “a autonomia didático-
científica," ou seja, suas atividades fim, quanto a "autonomia 
administrativa e financeira", suas atividades-meio. Uma vez que a 
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Constituição Federal de 1988 estabelece a estrutura e a função da 
autonomia universitária, é por ela – e somente por ela – que se pode 
definir uma maior ou menor amplitude dessa autonomia e de seu 
conteúdo. (UFP, 2019, p. 24). 

 
3) As arbitrariedades do Ministério da Educação (MEC), na completa negação dos 

processos eleitorais de institutos federais e universidades, em 2019 e 2020, nomearam 

gestores não aprovados em processos eleitorais, aproveitando-se da pandemia para propor 

a MP nº 979 de 2020 (BRASIL, 2020) – revogada –, que “[...] dispõe sobre a designação 

de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da 

covid-19” (BRASIL, 2020).  

4) Outra tentativa conservadora de retroceder e negar conquistas foi a assinatura da 

Portaria nº 545 de 2020 (BRASIL, 2020) pelo segundo Ministro da Educação do governo 

Bolsonaro, Abraham Weintraub. Em um dos seus últimos atos antes de sair do ministério, 

Weintraub tentou revogar a Portaria nº 13 de 2016 (BRASIL, 2016) que garantia o direito 

a cotas de acesso a indígenas, negros e pessoas com deficiência física nos cursos de pós-

graduação nas IFES.  A participação maciça da UBES, da UNE e da ANPG, pressionando 

o ministério, conseguiu revogar a portaria nº 545. 

5) As formas obscuras, confusas, negligentes e, acima de tudo, desiguais e 

irresponsáveis como o MEC se portou diante da pandemia, sendo uma delas na 

organização e permanência da realização do ENEM, em pleno contexto da segunda onda 

em 2020.   

Os dados apresentados objetivaram expandir a compreensão da totalidade da 

realidade e fortalecer as argumentações desse estudo quanto à importância e à necessidade 

de organização e conscientização da juventude secundarista, por meio dos Grêmios 

Estudantis, em tempos em que o conservadorismo brasileiro ostensivamente ataca e 

compromete o futuro da juventude.  

O próximo tópico traz, na historicidade do objeto, sua importância legítima quanto 

ao processo das conquistas dos estudantes e em relação a uma sociabilidade mais justa 

para o povo brasileiro. 

 

2.3 A história da movimento estudantil no Brasil no século XX: da legitimidade à 

legalidade dos Grêmios Estudantis  
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O movimento estudantil no Brasil é uma das principais e fundamentais 

organizações de luta e resistência dos interesses dos estudantes e do povo brasileiro. Sua 

historicidade é contida de elementos que o auxiliaram em processos de mudanças para a 

constituição da frágil democracia brasileira.  

Nos limites do objeto desse estudo e do método escolhido, entendemos que 

recorrer à trajetória histórica desse movimento consubstanciou a nossa compreensão 

sobre a importância de um dos seus segmentos que é a organização secundarista, nela 

incluída os grêmios, para a formação dos jovens brasileiros, especialmente em contextos 

de acirramento da retirada de direitos e de ameaças frontais às possibilidades da 

juventude.  

Relataremos, neste tópico, os principais episódios que marcaram esse movimento, 

desde sua criação até o fim do século XX, evidenciando as bandeiras de luta e os 

processos de resistência que possibilitaram, entre várias conquistas, a criação da Lei 

Federal de 1985 e das diversas leis estaduais que instituíram os Grêmios Estudantis pelo 

país.   

 

2.3.1 Da criação da UNE e da UBES à massificação e popularização da organização 

estudantil 

 

A participação estudantil na construção da história brasileira é anterior ao século 

XX, quando estudantes burgueses brasileiros, ao regressarem de países europeus, 

trouxeram ideais iluministas do Velho Mundo. Poerner (1979, p. 60) relata: 

 
[...] ainda que nem sempre seja registrada no plano físico, é notória a 
participação estudantil no plano ideológico dos movimentos 
revolucionários brasileiros anteriores à independência. Os estudantes é 
que trouxeram da Europa as ideias revolucionárias de Voltaire, 
Rousseau e Montesquieu, e a eles coube - segui-las, através de suas 
sociedades e clubes secretos. Foram eles que serviram de veículo quase 
exclusivo para a introdução no Brasil, daqueles ideais, até que se 
concretizasse, em 1827, o sonho inconfidente da fundação de uma 
Universidade no País. 

 
Assim, eventos como a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República, a 

Revolução Farroupilha, a Sabinada na Bahia e a campanha presidencial de Rui Barbosa 

(POERNER, 1979), entre outros, contaram com a participação estudantil; todavia foi no 

século XX que os estudantes deram um caráter organizacional à sua participação, 

fundando em 1901 a Federação dos Estudantes Brasileiros em São Paulo. Inicialmente, 
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constituídas nas primeiras universidades e em poucas escolas, as agremiações 

(nomenclatura dada as primeiras organizações) possuíam um caráter mais voltado para 

atividades sociais, de lazer e esportivas, sendo compostas por estudantes da elite 

brasileira.   

A politização dessas agremiações nas universidades e escolas ocorreu 

posteriormente, a partir de episódios mundiais e nacionais, tais quais: a Primeira Guerra 

Mundial; a Revolução Russa; a Revolução de 1930 no Brasil; a Segunda Guerra Mundial; 

a Constituição Federal de 1946, que tornou o ensino primário obrigatório em todo o país; 

a defesa da forma estatal de exploração do petróleo; entre outros.  

As mudanças no ambiente nacional, especialmente a partir da Revolução de 1930 

e da criação da Universidade de São Paulo, em 1934, levaram alguns estudantes a se 

envolverem com organizações como a Juventude Comunista e a Juventude Integralista.  

No I Congresso da Juventude Operária Estudantil, em 1934, emergiu a Aliança Nacional 

Libertadora, com o objetivo de agregar e organizar os estudantes para que eles pudessem 

contribuir para a modificação da realidade nacional. Tal envolvimento motivou os 

estudantes a refletir sobre a formação de uma entidade que os representasse.  

Nesse contexto, em que “[...] a diversidade de opiniões e propostas crescia, assim 

como o desejo de todos em formar uma única entidade representativa, forte e legítima, 

para promover a defesa da qualidade de ensino, do patrimônio nacional e da justiça social” 

(UNE, 2020a), foi fundada, em 11 de agosto de1937, a primeira entidade representativa 

dos estudantes, a UNE (União Nacional dos Estudantes).  

Oficializada no ano seguinte, na ocasião do II Congresso Nacional dos Estudantes, 

que contou “[...] com cerca de 80 associações universitárias e secundárias, ao qual 

compareceram professores e um representante do Ministério da Educação” (FÁVERO, 

1994, p. 17-18), a entidade deu início à luta histórica dos estudantes, organizados em prol 

da educação brasileira. 

 
Ao encerrar o II Congresso Nacional além de a Diretoria eleita assumir 
a entidade, foi deliberado também o Plano de Reforma Educacional, 
que apresentava, na ocasião, cinco blocos de sugestões: 1º.) solução 
para o problema educacional; 2º.) solução para o problema econômico 
do estudante; 3º.) reforma dos objetivos gerais do sistema educacional 
brasileiro, no sentido da unidade e da continuidade; 4º.) reforma 
universitária; 5º.) organização extra escolares. (FÁVERO, 1994, p. 9). 

 
Quatro anos após a oficialização, a UNE foi reconhecida como “[...] entidade 

coordenadora e representativa dos corpos discentes nos estabelecimentos de ensino 
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superior de todo o país” através do Decreto-Lei nº 4.105, de 11 de fevereiro de 1942 

(BRASIL, 1942). 

Juntamente com os universitários, os secundaristas estavam atentos às 

necessidades de seu tempo no combate ao nazismo, na defesa da massificação da escola 

e da forma estatal de exploração do petróleo. Tais pautas, além das estudantis, 

contribuíram para que, em 1948, onze anos após a criação da UNE, fosse fundada a União 

Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) no I Congresso dos Estudantes 

Secundaristas, mesmo ano em que Declaração Universal dos Direitos Humano decretou 

a educação como direito social e que no Brasil só se tornou lei 40 anos depois, com a 

Constituição Federal de 1988. 

Nesse contexto, em que a educação não era direito e muito menos massificada, a 

UNE e a UBES se articulavam para defender os interesses dos educandos e, 

concomitantemente, nunca estiveram alheias às questões nacionais relacionadas a outros 

direitos, muito pelo contrário. O cenário nacional impunha a todas as entidades de luta o 

envolvimento com as reivindicações dos trabalhadores, com a defesa da soberania e do 

patrimônio nacional, bem como com outras exigências, que posteriormente se tornariam 

direito social. Exemplo disso foi a luta dos secundaristas por transporte, dois anos após a 

sua criação.  

 
A primeira grande luta da entidade após a sua fundação foi o contra o 
aumento das taxas escolares, em 1950, que provocou uma greve geral 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1956, no seu 8º congresso, Helga 
Hoffman foi eleita a primeira presidenta da UBES, marcando o caráter 
vanguardista da entidade. No mesmo ano, os secundaristas pararam o 
Rio de Janeiro, então capital federal, com a célebre Revolta dos Bondes, 
na luta contra o aumento da tarifa e por mais acesso e qualidade no 
transporte público45. 
 

Quanto à UNE, Ferrari (2013, p. 9) descreve o caráter nacionalista da entidade:  

 

Extrapolou o campo da educação assumindo o papel nas reivindicações 
trabalhistas contra forças nazifascistas, o que evidencia que em nenhum 
momento os estudantes foram apolíticos, havendo confrontos com a 
polícia, como no que levou à morte em Recife o estudante Demócrito 
de Souza Filho. A partir desse fato a posição da UNE em relação ao 
Estado Novo foi de enfrentamento e discórdia.  

 

 
45 Disponível em: http://ubes.org.br/memoria/historia/#funda-ubes. Acesso em 05 de janeiro de 2020. 
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A partir de 1950, mesmo diante de forte repressão policial, tanto a UNE quanto a 

UBES levantaram bandeiras contra o imperialismo, tendo expressiva participação na 

campanha “O petróleo é nosso”, durante a criação da PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro 

S/A.  
 

A União Nacional dos Estudantes (UNE), engajada na campanha “o 
petróleo é nosso”, em 1947, já atuava no cenário político como 
defensora do nacionalismo. Nos anos 50, essa premissa fora reforçada 
na entidade e incentivada pela ideologia forjada no Instituto Superior 
de Estudos Brasileiros (ISEB). Na década de 60, a UNE retomaria as 
discussões em torno da luta anti-imperialista [...]. (PELEGRINI, 1997, 
p. 29). 

 
As décadas de 1950 e 1960 marcaram o fortalecimento de ambas as entidades. Em 

estados e municípios foram criadas várias organizações secundaristas e, em 1961, os 

estudantes se tornaram participantes ativos nas campanhas de reformas de base 

promovidas pelo então Presidente da República João Goulart, atuando em diferentes 

frentes, entre elas, a Reforma Universitária e a 1ª Lei de Diretrizes e Bases (nº 4.024 de 

1961). 

 
No clima de mobilizações referentes às reformas de base e da 
tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no 
Congresso Nacional, a UNE promoveu três simpósios visando a discutir 
a reforma universitária. Esses seminários colocavam em xeque a 
aprovação da referida lei, haja vista que se tratava de um dispositivo 
objetivando a diminuição das responsabilidades do Estado para com os 
encargos do Ensino Público e Privatização da Educação. Realizados em 
Salvador, Curitiba e Belo Horizonte, nos três primeiros anos da década 
de 60, os seminários da UNE tiveram, como principal traço a 
representação dos estudantes no processo de transformação da 
instituição acadêmica, inserido no conjunto das reformas de base. 
(PELEGRINI, 1997, p. 32). 

 
Consideramos que esse foi um dos principais momentos de engajamento do 

movimento estudantil, no século XX, em defesa da educação pública; haja vista que, no 

interior das reformas educacionais (necessárias naquele momento), já se manifestava uma 

correlação de forças no sentido de privatizar e esvaziar a educação pública brasileira. No  

capítulo III, demonstramos que nesse período as ideias em incorporar os vouchers à 

educação estavam em plena efervescência nos Estados Unidos, sendo difundidas pelo 

mundo por meio do pragmatismo filosófico de John Dewey, com a Pedagogia Nova. 

Pedagogia esta que se tornou hegemônica no Brasil. Nas considerações finais desse texto, 
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apresentamos uma contraposição a essa pedagogia, ao sugerirmos uma pedagogia crítica 

e revolucionária para a juventude.  

Ainda com um grupo não tão expressivo, no âmbito das massas, mas atento sobre 

a necessidade de engajamento do movimento nas questões estruturais que provocavam as 

desigualdades no país, os estudantes, juntamente com a esquerda – nomeadamente o PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), artistas, educadores e intelectuais – auxiliaram na criação 

dos CPC (Centros Populares de Cultura) pelo Brasil.  

Influenciados pelo MCP (Movimento de Cultura Popular) – fundado em 1960 na 

cidade de Recife –, os CPC contribuíram para a massificação da educação e dos ideais 

estudantis. Em uma entrevista publicizada (em vídeo) no portal “Fóruns EJA” sobre os 

CPC, Osmar Fávero (membro do CPC) relata a vanguarda e o caráter revolucionário do 

movimento que, por meio da arte, massificava a educação em prol de um Brasil mais 

justo, igual e diverso. 

 
Criado em 1962 por um grupo de intelectuais ligado à UNE – União 
Nacional de Estudantes, tinha como propósito a “arte revolucionária”, 
colocando-se ao lado do povo. Sua produção centrou-se na música e na 
poesia, no cinema e no teatro. Extinto violentamente nos primeiros dias 
de abril de 1964, foi um dos movimentos mais inovadores do período, 
e por isso mesmo o mais discutido (FÁVERO, 2009, transcrição 
nossa)46. 
 

 Figura 7 –  Disco produzido pelo CPC da UNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Documentário produzido pelo Fórum EJA47. 
 

Os CPC foram fundamentais para a aproximação dos estudantes da massa do povo 

brasileiro, conforme relata um dos seus principais fundadores, Carlos Estebam Martins:  

 

 
46 Disponível em: http://forumeja.org.br/book/export/html/1720. Acesso em: 12 jun. 2020. 
47 Disponível em: http://forumeja.org.br/book/export/html/1720. Acesso em: 15 jun. 2020. 
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Apesar de termos feito algumas incursões interessantes junto aos 
trabalhadores, o CPC acabou mesmo conquistando o público estudantil. 
A UNE, como todo mundo sabe, não tinha uma vinculação direta com 
a massa dos estudantes, poucos estudantes sabiam o que era a UNE. A 
direção da entidade percebeu então que teria seu acesso facilitado junto 
às suas bases via CPC. O CPC fazia peças especiais para a abertura de 
cada congresso, além disso participamos de várias UNEvolantes, 
corremos o Brasil todo com a UNE, levados pela UNE e levando a UNE 
à massa estudantil. (MARTINS, 1980, p.78). 

 
 Tanto o MCP quanto os CPC tinham como ideário a conscientização e a 

politização das massas, por meio das artes (teatro, literatura e cinema). Ambos 

contribuíram para o processo de alfabetização de jovens e adultos que, na ocasião, eram 

a maioria da população brasileira. Apesar das contradições internas e das críticas, a 

relação do CPC com o movimento estudantil conferiu um maior grau de conscientização 

e politização às entidades estudantis. Nesse período, foram os CPC que transformaram o 

movimento estudantil em um dos principais movimentos de organização das massas nos 

diversos estados brasileiros. 
 

Normalmente a referência é feita ao CPC da UNE sediado no Rio de 
Janeiro, que teve maior liderança e projeção. Mas, por meio da 
UNE/Volante, realizada em 1962/1963, foram criados CPC estaduais, 
alguns nas próprias uniões estaduais de estudantes excepcionalmente, 
até em faculdades. (MARTINS, 1980, p. 79).  
 
O CPC da UNE e a maioria dos CPC criados nos diversos estados e 
faculdades definem-se expressamente como de cultura popular.  Nesse 
sentido, a designação “material didático” para sua produção – música, 
peças de teatro, filmes, folheto de cordel, poesia – é utilizada em sentido 
lato. No entanto, em alguns estados, como em Goiás e Minas Gerais, as 
equipes trabalharam com alfabetização, produzindo cartilhas e livros de 
leitura. (MARTINS, 1980, p. 79). 
 

Contraditoriamente, faz-se importante lembrar que este foi um período de 

ebulição das políticas desenvolvimentistas, financiadas pelo capital estrangeiro e 

influenciadas por diretrizes norte-americanas, resultantes de um modelo econômico 

fundado no populismo e idealizado pela burguesia. Todo esse processo se desenvolvia 

em um Brasil que, ao mesmo passo que experimentava o desenvolvimentismo, também 

se defrontava com altos índices de analfabetismo, com o inchaço das cidades que não 

apresentavam condições mínimas para se viver com dignidade, com o crescimento das 

favelas provocadas pelo êxodo rural e pelos resquícios da abolição e da desvalorização 

do mercado agrícola em um país eminentemente rural, entre outros. Nesse contexto, o 
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desenvolvimento para alguns era a miséria e a precarização do trabalho, da educação, da 

saúde e da moradia para outros.  

Entre 1950 e 1970, o cenário educacional no Brasil e na América Latina era 

caótico. Conforme os dados da UNESCO (1999) apresentados a seguir, o Brasil aparecia 

entre os 10 países do mundo com o maior índice de analfabetismo. 

 

Tabela 4 –  Taxa de analfabetismo no Brasil entre as décadas de1950 e 1970 

1950 1960 1970 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

50.6% 66,9% 39% - 33,8% 53,6% 

Fonte: UNESCO (1991). 
Nota 1: Rapport Mondial sur L´Education, p. 26. 

 

Nesse cenário, o movimento estudantil transformou-se em uma das principais 

organizações de massa que lutavam por direitos e justiça social, tanto que no primeiro dia 

do golpe militar de 1964 a sede da UNE e da UBES foi incendiada, mesmo ano em que a 

Lei nº 4.464 de 1964 proibiu a realização de “[...] qualquer ação, manifestação ou 

propaganda de caráter político-partidário, bem como incitar, promover ou apoiar 

ausências coletivas aos trabalhos escolares” (BRASIL, 1964, n.p.).  

Nomeada de Lei Suplicy Lacerda, em homenagem ao seu criador, o então 

Ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, a lei dispôs sobre os órgãos de 

representação dos estudantes, instituindo no lugar dos grêmios estudantis os centros 

cívicos, com a tarefa de controlar as atividades dos estudantes.  

 
A Lei Suplicy de Lacerda visou especialmente, a extinção do 
Movimento Estudantil brasileiro. Para acabar com a participação 
política dos estudantes, a Lei procurou destruir a autonomia e a 
representatividade do movimento, deformando as entidades estudantis 
em todos os escalões, ao transformá-las em meros apêndices do 
Ministério da Educação, dele dependentes em verbas e orientação. 
(POERNER, 1979, p. 231). 

 
 Ferrari (2013, p. 13) relata que a lei trouxe revolta e indignação aos estudantes 

durante toda a ditadura. 

 

O repúdio a Lei Suplicy foi sempre muito elevado, pois seu art. 22, 
legalmente extinguia a UNE, revogando o Decreto-lei nº 4.105, de 11 
de fevereiro de 1942, que reconhecia a UNE como entidade 
coordenadora e representativa dos corpos discentes dos 
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estabelecimentos de ensino superior de todo o país. A repressão aos 
estudantes participantes nos movimentos sociais foi autoritária, 
arbitrária e sangrenta, sendo assassinado seu último presidente 
Honestino Guimarães, em 1973. 

 
Mesmo com lei no início da ditadura, a UBES e a UNE continuaram coexistindo 

de forma paralela e, em 4 de junho1965, os estudantes da USP organizaram uma greve de 

sete mil pessoas. Os dois anos seguintes marcaram a retomada dos congressos das 

entidades, por meio de reuniões clandestinas; mas foi em 1968 que a opressão e a 

desigualdade histórica que marcavam e excluíam a maior parcela da sociedade humana 

(nos quatro cantos do planeta) despertaram um levante revolucionário coordenado pela 

juventude estudantil. 

 Lutas foram travadas em diversas partes do mundo, com pautas políticas e sociais 

específicas de cada localidade, mas que de maneira geral partilhavam de uma mesma 

bandeira: resistir ao capitalismo. 

Nos EUA, a juventude se revoltou diante da possibilidade de combater no Vietnã. 

Em abril, ocorreram os maiores protestos do movimento negro com a morte de Martin 

Luther King. Algumas manifestações eram caracterizadas pela união de estudantes e 

negros que, na guerra, representavam o maior número de mortos. No Japão, a Zengakuren 

– Federação Nacional das Associações Estudantis – travou violentas batalhas para 

impedir o envolvimento de seu país no conflito vietnamita. (VALLE, 1999). 

Em maio de 1968, a França foi sacudida por uma revolta estudantil que marcou a 

maior greve geral de sua história e que influenciou jovens em todo o mundo. Inicialmente 

caracterizada por reivindicações estudantis, a maior greve registrada na história da França 

incorporou, posteriormente, a pauta dos operários que há tempos lutavam por melhores 

condições de trabalho. Nessa atmosfera, em que estudantes e operários se uniram, 

ocupando ruas, fábricas, escolas e universidades, diversas outras bandeiras foram 

levantadas, tais quais: reformas curriculares, o fim do capitalismo, o fim da guerra no 

Vietnã, bem como a contestação de conceitos e hábitos conservadores, opressores e 

obsoletos. Negociações com sindicatos, prisões em massa e manifestações em oposição 

com bandeiras de “Abaixo a anarquia” e “França ao trabalho” esfriaram o movimento e 

provocaram o fim do Maio de 1968 na França. 

 Abrimos aqui um parêntese para dizer que, ao mesmo tempo em que o Maio de 

1968 inspirou e inspira, até hoje, a mobilização social para lutas contra as explorações do 
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capital, ele também iniciou a difusão dos chamados “novos movimentos sociais48”, que 

colocam em cheque o paradigma da classe social. Ressaltamos aqui o nosso 

reconhecimento quanto à legitimidade dos novos movimentos sociais, bem como suas 

lutas por afirmação social e reconhecimento, todavia sua chegada e agenda colocaram em 

cheque o paradigma da luta de classes e auxiliaram na difusão dos ideais pós-modernos, 

especialmente com a propagação da ideia de fim da história para a luta contra o capital.   

Duriguetto e Montaño (2011, p. 258-259) ressaltam a importância do Maio de 

1968 para os movimentos sociais:  
 

O Maio Francês ajudou a abrir o caminho para que surgissem 
movimentos que levantaram bandeiras político-culturais progressistas, 
como os feministas, os negros-Malcolm X, os panteras negras e Lute 
king, se manifestavam pelos direitos civis dos negros norte-americanos-
, os ambientalistas, os movimentos contra a opressão homofóbica. As 
reivindicações variadas desses movimentos, como, por exemplo, do 
movimento feminista com o direito ao divórcio, a legalização do aborto, 
entre outros, encontraram reconhecimento legal, rápida ou lentamente, 
em inúmeros países. 

 
Compreendemos o Maio de 1968 como um momento que jamais pode ser 

esquecido e que inspirou o mundo inteiro a novamente acreditar, desde a Revolução 

Russa, que seria possível lutar. Em maio de 2018, o jornal eletrônico “Nexo” (mídia 

alternativa que surgiu a partir de 2015 no Brasil) publicou um texto comemorativo do 

Maio de 1968. Segue abaixo um trecho do texto49: 
 

A partir dali sindicatos, grêmios, grupos de teatro, coletivos de cinema, 
praticamente todas as novas estruturas sociais compostas por jovens 
passaram a incorporar as ideias de horizontalidade, participação e 
diversidade, como se quisessem mostrar um caminho possível para a 
gestão da política em todos os níveis. Parte desses conceitos foi usada, 
por exemplo, por movimentos que deram início à série de manifestações 
de junho de 2013 no Brasil. Muitos deles, aliás, ainda são a base da 
atuação de estudantes que se organizam por uma causa. Muitos centros 
acadêmicos, diretórios e grêmios estudantis estão construídos hoje 
sobre um legado de 1968 que se manifesta na organização política – em 
relação ao protagonismo feminino, à democracia, à horizontalidade e 
até mesmo à anarquia. Além disso, toda uma geração de políticos foi 
formada no movimento estudantil e nos grupos políticos que se criaram 
e se fortaleceram nesse período, sejam os fundadores do PT, como José 
Dirceu e Palmeira, sejam os membros do PSDB, como José Serra e 

 
48 Englobam uma diversidade de movimentos. Quando surgiram, os principais movimentos eram: feminista, 
negro, gay (hoje englobando outras nomenclaturas, especialmente aquelas relacionadas à homofobia), 
estudantil e outros.   
49 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/05/05/Maio-de-1968-as-origens-e-os-
ecos-do-movimento. Acesso em: 12 dez. 2019. 
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Fernando Henrique Cardoso, entre outros políticos, de outros partidos. 
(CHARLEAUX, 2018, n.p.). 

. 
Retornando à história do movimento estudantil no Brasil, em 1968, os estudantes 

brasileiros, sob a escuridão da ditadura militar, viveram seus piores dias de ameaça e 

combatividade. Os militares partiram para a radicalização com o Ato Institucional nº 5 

(AI-5)50, que justificou torturas, prisões, desaparecimentos e mortes de inúmeros 

estudantes.  

O secundarista Edson Luís de 17 anos foi o primeiro estudante baleado por um 

soldado durante uma manifestação. Filho de uma lavadeira e nascido no Pará, Edson 

migrou para o Rio de Janeiro para estudar e tentar melhores condições de vida. Ele 

integrava a Frente Unida dos Estudantes do Calabouço51 (FUEC), que lutava por 

melhores condições de funcionamento do restaurante e, no dia 28 de março, morreu 

lutando por reivindicar menor preço da refeição vendida no restaurante universitário. 
 

Figura 8 – Estudantes reivindicando no restaurante Calabouço 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fonte: acervo disponível no site oficial da UBES52. 
 

 

 

 

 

 
50 O AI 5 (Ato Institucional número cinco) foi o quinto de dezessete grandes decretos emitidos pela ditadura 
militar nos anos que se seguiram ao golpe de estado de 1964, no Brasil. Os atos institucionais foram a maior 
forma de legislação durante o regime militar, dado que, em nome do "Comando Supremo da Revolução" 
(liderança do regime), derrubaram até a Constituição da Nação e foram aplicados sem a possibilidade de 
revisão judicial. Em relação aos desdobramentos do AI5, ler o artigo “Sobre as origens e motivações do 
Ato Institucional 5”, de Rodrigo Patto Sá Motta. 
 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v38n79/1806-9347-rbh-38-79-195.pdf>. Acesso em: 9 abr. 
2019.  
51 Nome do restaurante universitário. 
52Disponível em: https://ubes.org.br/2018/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-a-morte-de-edson-luis/. 
Acesso em: 19 mar. 2020. 
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 Figura 9 – Multidão no velório de Edson Luis 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  Fonte: acervo disponível no site oficial da UBES. 
 

O velório levou a população em peso para as ruas e desencadeou uma série de 

manifestações, como a “Passeata dos Cem Mil”, ocorrida em junho desse ano.  

 
Figura 10 –  Passeata dos Cem Mil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: acervo disponível no site oficial da UBES. 
 

Para a UBES, Edson é um símbolo de luta contra a ditadura e, anualmente, no mês 

de março, a entidade organiza a Jornada Nacional de Lutas em memória do estudante.  

Outro episódio de repressão ocorreu no 30º Congresso da UNE (União Nacional 

dos Estudantes), na cidade de Ibiúna, no Estado de São Paulo. A polícia invadiu o evento 

e prendeu cerca de 700 delegados, entre ele, lideranças como José Dirceu (presidente da 

União Estadual dos Estudantes em São Paulo) e Vladimir Palmeira (presidente da União 

Metropolitana de Estudantes no Rio de Janeiro).  

Nesse contexto de repressão e truculência, alguns estudantes passaram a compor 

grupos armados para combater a ditadura. Em 1968, a Aliança Libertadora Nacional 

(ALN) – liderada pelo guerrilheiro baiano Carlos Marighella – motivou nos anos 



 

 

95 

seguintes a criação de outros grupos, tais quais: o Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR), o Política Operária (POLOP), o Comando de Libertação Nacional (COLINA), o 

Vanguarda Armada Revolucionária-Palmares (VAR-Palmares) e outros (RIDENTI, 

1993).  

Para a maioria desses grupos (com particularidades distintas), o objetivo em 

comum era o combate a violação dos direitos democráticos, não sendo possível enfrentar 

a ditadura apenas com palavras, já que a luta era desigual, na medida em que a polícia e 

o exército cometiam truculências, arbitrariedades, torturas e mortes. Presentes ainda na 

memória estudantil e entendendo a importância desses grupos naquele contexto, 

organizações universitárias e secundaristas, ainda nos dias de hoje, batizam grêmios e 

diretórios acadêmico com nomes de revolucionários como, por exemplo, a última gestão 

do Diretório Acadêmico Carlos Marighella da Universidade Estadual de Santa Cruz em 

Ilhéus, na Bahia, e a gestão de 2017 do Grêmio Carlos Marighela do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia (Campus Seabra na Bahia).   

Prosseguindo, revoltas e paralisações geraram sentimentos que dividiram o 

movimento estudantil durante a década de 1970. A intensificação da ação da polícia, 

provocando desgaste físico e emocional, bem como as divergências internas entre os 

estudantes quanto às formas de lutar e resistir, fragmentaram o movimento por um tempo.  

Assim, somente a partir da segunda metade da década de 1970, quando a ditadura 

começou a apresentar sinais de fragilização e decadência, é que a movimento estudantil 

se rearticulou. Em 1979 (seis anos antes do fim oficial da ditadura), a UBES e a UNE se 

reorganizaram com os secundaristas, participando da campanha pela Anistia53, pela 

reconstrução da UNE no Congresso de Salvador e pelo retorno oficial da UBES no seu 

Congresso Nacional em Curitiba, no ano de 1981. 

 

2.3.2 A redemocratização do país e a conquista da legalidade dos Grêmios Estudantis 

 

Apesar do contexto da ditadura ter contribuído para a criminalização dos 

movimentos revolucionários, colaborando  para que o imaginário social elaborasse visões 

negativas sobre a juventude estudantil, o processo de redemocratização trouxe com ele as 

típicas ideias associadas à juventude sob a ótica idealista e de transformação. 

 
53 Lei nº 6.683 de 1979: “Concede a Anistia e dá outras providências” (BRASIL, 1979, n.p.). A lei da 
Anistia garantiu o retorno dos exilados por crimes políticos durante a ditadura. A maioria dos exilados 
acusados de comunismo.  
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[...] a juventude é por um lado, vista sob uma ótica idealista-positiva, 
por outro, sob uma ótica negativa. Se é comum vermos a associação da 
juventude com as ideias de “vanguarda”, “transformação”, e 
“questionamento”; também é comum sua associação às ideias de 
“inexperiência”, algo “em formação”, quando não de “delinquência” e 
“violência”. (DULCE; MACEDO, 2019, p. 119). 

 
Assim, mesmo diante dessa visão dicotômica acerca da juventude, em 1984, foram 

os estudantes, juntamente com os sindicalistas, os principais responsáveis pela 

mobilização do país na campanha “Diretas Já!54”, ajudando a eleger, no ano seguinte, 

Tancredo Neves como o primeiro civil a dirigir o país, após 21 anos de ditadura militar. 

Nesse mesmo ano, o deputado federal e ex-presidente da UNE, Aldo Arantes, elaborou o 

Projeto de Lei Federal para o retorno dos grêmios. Tal projeto, aprovado pela Lei n° 7.398 

de 1985 (nomeada “Lei do Grêmio Livre”), garantiu novamente o direito à livre 

organização, amparando e respaldando, até os dias de hoje, os grêmios estudantis. 

 
Dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes 
de 1º e 2º graus e dá outras providências. Art. 1º - Aos estudantes dos 
estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus fica assegurada a 
organização de Estudantes como entidades autônomas representativas 
dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades 
educacionais, culturais, cívicas esportivas e sociais. (BRASIL, 1985, 
n.p.). 

 
Posteriormente, a aprovação da Constituição Federal (CF) de 1988 foi outro 

documento legal de fortalecimento para a organização secundarista. Apesar das 

características neoliberais e embora não mencione a participação dos estudantes, o artigo 

206 trouxe a possibilidade da horizontalidade na gestão escolar, ao mencionar que “o 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI - gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

A partir da reabertura democrática até o fim do século XX, os secundaristas que 

sempre caminharam lado a lado com os universitários participaram de várias outras lutas 

e conquistas fundamentais para que os grêmios estudantis e a sua entidade maior (UBES) 

pudessem garantir não somente sua existência, mas também a frágil democracia 

brasileira, a saber:  

1) O direito ao voto facultativo para os jovens de 16 e 17, em 1988.   

 
54 “Diretas Já!” foi o movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil ocorrido 
entre 1983 e 1984.  
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2) O impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. De 

caras pintadas, os estudantes lideraram manifestações que pressionaram 

Collor de Melo a renunciar. Esse que foi um dos principais eventos – pós 

redemocratização – que mostraram a importância da força catalisadora dos 

estudantes em se reunir e condensar as massas. 

3) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a Lei nº 8.069 de 1990 

que, no artigo 53, inciso IV, garantiu “[...] o direito de organização e 

participação em entidades estudantis” (BRASIL, 1990). 

4) Na educação básica, a tão sonhada e necessária reformulação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961, com a promulgação da nova 

LDB nº 9.394 em 1996 e até hoje em vigor. Uma conquista que assegurou 

maior participação da comunidade nos processos decisórios da escola, mas 

que, tal qual a CF, não especificou nomeadamente a participação estudantil.  

Mesmo diante das críticas e das contradições que marcaram as primeiras 

legislações no período pós-ditadura, sendo boa parte delas de características neoliberais, 

esse foi um período de conquistas legais relacionadas à garantia de direitos e à 

participação. Para os grêmios estudantis, esse cenário de reabertura contribuiu para que 

alguns estados brasileiros regulamentassem leis estaduais específicas para a entidade. 

Conforme apresentado no quadro a seguir, a década de 1990 representa o período 

com o maior número de legislações estaduais específicas para grêmios. Nas duas décadas 

do século XXI, apenas cinco estados instituíram legislações específicas, sendo quatro leis 

e uma portaria. Os demais estados apresentam hoje leis sobre gestão democrática, 

incluindo os grêmios como parte dessa gestão e especificando suas atribuições com base 

na Lei do Grêmio Livre de 1985.  
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    Quadro 2 –  Leis dos Grêmios Estudantis no Brasil 

LEIS ESTADO 
- LEI nº 7.398/1985 Federal 
- LEI nº 92/1992 Rio de Janeiro 
- LEI nº 0108/1993 Amapá 
- LEI nº 5862/1994 Pará 
- LEI nº 11.057/1995 Paraná 
- LEI nº12.084/1996 Minas Gerais 
- LEI nº 1737/1997 Distrito Federal 
- LEI nº 8.661/1998 Rio Grande do Sul 
- LEI nº 12.280/2002 Pernambuco 
- LEI nº 12.731/2003 Santa Catarina 
- LEI nº 13.433/2004 Ceará 
- DECRETO nº 12.765/ 2007 Piaui 
- LEI nº 8.801/2008 Mato Grosso 
- LEI nº 9.518/2011 Maranhão 
- LEI nº 10.333/2015 Espírito Santo 
- LEI nº 15.667/2015 São Paulo 
- LEI nº 2016 Rio Grande do Norte 
- PORTARIA nº 736/2019 Alagoas 
- LEI nº 5466/2019 Mato Grosso do Sul 

  Fonte: elaboração própria, com base nos dados Assembleias Legislativas  
  dos Estados Brasileiros.  

     Nota 1-  
          Legislação específicas dos grêmios estudantis: 12 estados brasileiros. 
          Legislação que inclui grêmios na gestão: 6 estados brasileiros. 
 

Até 2020, temos o conhecimento de 12 estados brasileiros com legislação 

específica para os grêmios estudantis, sendo que o Estado da nossa pesquisa (Bahia) não 

possui legislação. Além da Bahia, não encontramos nenhuma legislação para Sergipe, 

Paraíba, Amazonas, Tocantins, Acre e Goiás. Este último apresenta legislação apenas 

regulamentando a meia-entrada dos estudantes em estabelecimentos culturais.  

Já Tocantins, apesar de não apresentar legislação, a Secretaria Estadual de 

Educação55, em 2018, registrou a existência de 516 escolas com Grêmio Estudantil, 

representando 90% do total das escolas. De acordo com as informações disponíveis no 

site56 da Secretaria, os dados são justificados pelo trabalho contínuo e sistemático 

realizado, desde 2006, a partir do lançamento do “Programa Grêmio Livre57”. Apesar do 

quantitativo e do nome, fica explícito e claro, no texto do programa, que “a intenção é 

incentivar a criação de grêmios independentes de interesses político-partidários e que 

vivam exclusivamente da promoção de eventos e de projetos”. 

 
55 Disponível em https://seduc.to.gov.br/noticia/2018/8/21/seduc-disponibiliza-formacao-para-alunos-do-
gremio-estudantil-e-destaca-importancia-das-acoes-de-voluntariado-/. Acesso em: 10 mai. 2020. 
56 Disponível em https://secom.to.gov.br/noticias/programa-gremio-livre-entra-em-acao-no-tocantins-
10293/. Acesso em: 12 mai. 2020. 
57 Tal programa, no ano do lançamento, possuía 170 das 527 escolas estaduais com Grêmios Estudantis. 
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 Como em Tocantins, com o agravante de estar em colégios militarizados, o estado 

de Roraima promulgou em 2018 o Decreto nº 25.974-E de 24 de setembro de 2018 

(DOERR, 2018), o qual “[...] dispõe sobre a aprovação do Regimento Geral da Rede de 

Colégios Estaduais Militarizados do Estado de Roraima”. O decreto, apesar de incentivar 

o grêmio estudantil na escola, reserva um parágrafo no artigo 51 proibindo as atividades 

político partidárias.  

 
Art. 51: O Grêmio Estudantil é regido por Estatuto próprio, aprovado e 
homologado em Assembleia Geral, convocada especificamente para 
este fim e tem por objetivos: I - desenvolver atividades educacionais, 
culturais, cívicas, desportivas e sociais; II- contribuir para a formação 
do aluno pela promoção da corresponsabilidade, iniciativa e 
criatividade; III - auxiliar a administração do colégio, observando o 
disposto neste Regimento. Parágrafo único. É vedada atividade 
político-partidária por parte do Grêmio Estudantil e a que prejudique o 
livre funcionamento do Colégio, principalmente o bom andamento das 
atividades pedagógicas. (RORAIMA, 2018, p. 18).  

 
O mais curioso desse decreto e que muito nos chamou a atenção é que o item 

subsequente ao do grêmio estudantil trata “Do Regime Disciplinar”. Os artigos 59 e 60 

referentes a esse item abordam os Direitos e Deveres dos Discentes, sendo que para cada 

direito (24) dois deveres (49) são prescritos, sendo considerado falta grave participar de 

manifestações coletivas, conforme o item 32 dos deveres dos discentes: 
 

XXXII - comparecer diariamente às atividades escolares. O incitamento 
ou a ausência coletiva constitui falta grave, pois promover ou tomar 
parte de qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicatório 
ou de crítica, fere os princípios filosóficos do colégio. (RORAIMA, 
2018, p. 22).  
 

Diferentemente de Tocantins, o Estado do Mato Grosso do Sul (apesar de não 

possuir legislação específica para o grêmio, conforme já citado no quadro acima) 

considera a entidade parte da gestão e incentiva o grêmio a defender a democracia na 

escola, conforme expresso no artigo 34 da Lei nº 5.466 de 18 de dezembro de 2019 

(MATO GROSSO DO SUL, 2019, p. 7), que “[...] dispõe sobre a Gestão Democrática do 

Ensino e Aprendizagem, sobre o processo de seleção dos dirigentes escolares e dos 

membros do Colegiado Escolar”.  

 
Art. 34 O Grêmio Estudantil é a entidade representativa dos interesses 
dos estudantes na forma garantida pela Lei Federal 7.398, de 4 de 
novembro de 1985, com finalidades educacionais, culturais, cívicas 
esportivas e sociais. Art. 35. Compete ao Grêmio Estudantil: I - atuar 
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de forma independente da Associação de Pais e Mestres e do Colegiado 
Escolar na defesa dos direitos e interesses dos estudantes em 
conformidade com seu Estatuto, com o Projeto Político-Pedagógico da 
Escola e com o Regimento Escolar; II - defender a democracia 
permanente na escola; III - promover a cooperação entre toda a 
comunidade escolar, com vistas ao aprimoramento pedagógico; IV - 
colaborar, em articulação com a Direção Escolar, na elaboração e 
apresentação de propostas para melhorias do ambiente escolar, na 
organização e sugestão de atividades para a escola. Parágrafo único. 
Fica assegurada ao Grêmio Estudantil representação no Colegiado 
Escolar, nos termos do art. 7º, inciso III, desta Lei. (MATO GROSSO 
DO SUL, 2019, p. 8, grifo nosso). 

 
Concomitantemente à fertilidade de iniciativas democráticas, a última década do 

século XX foi palco da escalada neoliberal com a consolidação de privatizações e 

sucateamento dos direitos fundamentais. Pilares e diretrizes ditaram políticas 

educacionais no Brasil com o objetivo de sucatear a educação, a pretexto de privatizá-la, 

via projeto de mundialização do capital, tal qual apresentaremos no próximo capítulo. 

Sobre essa questão, Frigotto (2017, p. 28) reforça: 
 

É a partir, sobretudo, das últimas décadas do século XX, que se afirma 
um processo de desmanche do setor público, como se protagonizou 
pelos homens de negócio e suas instituições e organizações 
empresariais. Primeiramente, estimulando o mercado educacional, 
criando poderosos grupos que fazem do ensino um lucrativo negócio. 
Mas o desmanche deveria atingir a escola pública mediante a adoção 
dos critérios mercantis na sua gestão, na escolha das disciplinas que 
deveriam compor o currículo e na definição dos conteúdos e dos 
métodos de ensinar e avaliar. A formação e a função docente, como 
consequência, deveriam ser alteradas. 
 

Nesse cenário, os estudantes participaram das mobilizações contra as 

privatizações em setores fundamentais para o país e contra o sucateamento da educação, 

reivindicando uma formação mais ampliada, para além da educação básica. Diante dessa 

sitiação, UBES (2012) manifestou-se da seguinte maneira: “Queremos mais do que 

apertar parafusos58 (grifo nosso)”, todavia as solicitações não foram atendidas e uma 

série de medidas foram adotadas, entre elas: a privatização de estatais e o início da 

escalada do setor privado na educação, iniciada no ensino superior.  

Apesar de, na primeira década do século XXI, o Brasil ter alcançado a conquista 

histórica de ter sido administrado por um governo de esquerda (fato tratado no próximo 

item desse capítulo), trazendo avanços para a juventude, tais medidas não foram barradas. 

 
58 Disponível em: http://ubes.org.br/2012/protagonismo-secundarista-ubes-completa-64-anos/. Acesso em 
20 de março de 2020. 
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A primeira crise do capital no novo século (2008) potencializou a escalada neoliberal, 

acarretando prejuízos e ameaças às juventudes e suas organizações, que nunca estiveram 

apáticas e alheias, impuseram aos jovens a necessidade de lutar e resistir.    

No próximo tópico, trataremos de duas grandes mobilizações em massa, 

catalisadas por estudantes no Brasil do século XXI, e fundamentais para resistência aos 

incessantes ataques neoliberais que ameaçam a juventude e os estudantes brasileiros: as 

Jornadas de Junho de 2013 e a Primavera Secundarista de 2015/2016.  

 

2.4 A ousadia nas Jornadas de 2013 e na Primavera Secundarista de 2015 e 2016 
 

As Jornadas de Junho de 2013 e a Primavera Secundarista de 2015/2016 são dois 

eventos que merecem destaque na história da organização estudantil, especialmente a 

secundarista. A primeira, ao explicitar as contradições e fenômenos conservadores que 

sempre estiveram presentes na sociabilidade brasileira (machismo, racismo, homofobia, 

entre outros), foi determinante para o desencadeamento da segunda, que pela coragem, 

ousadia, organização e criatividade dos estudantes secundaristas mostrou à sociedade 

brasileira que a juventude é capaz de ocupar, resistir e lutar contra as ofensivas neoliberais 

e neoconservadoras.  

Ambas evidenciaram a correlação de forças entre aqueles que buscam a garantia 

dos direitos adquiridos, da sobrevivência e da liberdade de ser e de se expressar e outros 

que, para a garantia de seus privilégios individuais, atacam e ameaçam as organizações 

que lutam por esses direitos, como é o caso do movimento “Escola sem Partido”. Antes 

de tratarmos desses dois eventos e para melhor compreendê-los nas causas que os 

motivaram, faz-se necessário contextualizar o que motivou o primeiro, as Jornadas de 

2013.  

Na última década do século XX, o contexto político, econômico, social e cultural, 

no mundo e no Brasil, foi de acirramento aos processos de tentativas de decomposição da 

classe trabalhadora, especialmente por meio da desintegração dos movimentos de 

resistência, sendo um deles a organização estudantil. 

Entre as contradições impostas pelo capitalismo, paralelamente à construção de 

um novo tempo no Brasil (pós redemocratização), aflora também a dissimulação da 

capacidade de metamorfosear do capital. O neoliberalismo e suas ramificações (uma delas 

é o discurso pós-moderno), ao negar a história, cultivando a onipresença e o 
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individualismo, e ao relativizar e buscar encobrir a realidade, contribui, entre outras 

questões, para a fragilização e desmobilização das organizações coletivas.  

Como uma ofensiva ideológica do capitalismo contemporâneo, a pós-

modernidade, “[...] expressão teórica e cultural de uma nova situação socio-histórica” 

(EVANGELISTA, 2007, p. 75-76), verticalizou suas ações para a  
 

[...] formação de uma cultura política dessa 'nova ordem' que exige a 
desqualificação do significado histórico dos projetos de 
'democratização do capital' e da 'socialização da riqueza socialmente 
produzida' como alternativas 'à ordem', e/ou 'na ordem' do capital". 
(MOTA, 1995, p. 93). 

 
Um dos principais argumentos que fundamentam o discurso pós-moderno é a 

impossibilidade de se apreender a realidade com base em uma totalidade complexa e 

contraditória.  Wood (1999) esclarece que os argumentos pós-modernos, centrados em 

negar a razão moderna e a história, enfatizam como eixo principal a “natureza 

fragmentada do mundo e do conhecimento humano”. 

Assim, a considerada pós-modernidade deslocam a noção de totalidade, 

universalidade, historicidade e coletividade para a ideia de identidade cultural, de 

vivência do presente e do cultivo à individualidade e às particularidades. As diferenças 

de identidade deslocam os “[...] interesses universais para dar lugar a particularidades 

étnicas, sexuais, ecológicas, de gênero etc.” (EVANGELISTA, 2007, p. 177). 

Conforme já mencionamos na história do movimento estudantil, o surgimento e a 

proliferação dos movimentos sociais, com diferentes pautas e bandeiras (sexo, gênero, 

etnia, raça, luta pela terra, por teto e outros), ao passo que demarcou legitimamente a 

existência e os direitos de grupos historicamente excluídos, invisibilizados e socialmente 

massacrados, também afirmou e auxiliou na sustentação de uma das bases do discurso 

pós-moderno: a fragmentação. 

Do ponto de vista da luta de classes, conforme já nos posicionamos anteriormente, 

os princípios de pluralidade e diversidade, propostos por essa ideologia e assimilados 

pelos novos movimentos sociais, descaracterizou e, acima de tudo, contribuiu para a 

fragmentação da classe trabalhadora, enfraquecendo a luta contra a exploração capitalista 

e a classe que o representa, a burguesia.  

Nas palavras de Wood (2003, p. 224-225):  
 

O projeto socialista deve ser enriquecido com os recursos e as ideias 
dos ‘novos movimentos sociais’ (...) e não empobrecidos pelo uso 
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desses recursos e ideias como desculpa para desintegrar a resistência ao 
capitalismo. Não devemos confundir respeito pela pluralidade da 
experiência humana e das lutas sociais com a dissolução completa da 
causalidade histórica, em que nada existe além de diversidade, 
diferença e contingência, nenhuma estrutura unificadora, nenhuma 
lógica de processo, em que não existe o capitalismo e, portanto, nem a 
sua negação, nenhum projeto de emancipação humana. 

 
 Nesse contexto, a crise do Welfare State nos países europeus, bem como as 

consequências das guerras, conflitos e ditaduras – especialmente pós Segunda Guerra 

Mundial –, além da crise do petróleo, foram o mote para o processo de demonização do 

Estado, justificada pela má qualidade dos serviços prestados em seus diferentes setores.  

Assim, a pretexto de privatizar o Estado, a década de 1990 no Brasil é marcada 

por um conjunto de reformas iniciadas pelo então ministro Bresser-Pereira, à frente de 

um ministério criado especificamente para produzir as reformas, a saber, o Ministério de 

Administração e Reformas do Estado (1995-1998). Iniciando a transferência de 

responsabilidades do Estado para a sociedade, o primeiro discurso proferido por Bresser, 

à frente desse ministério, deixou claro essa intenção, conforme relata Santos, ao escrever 

a biografia de Bresser, disponível na página59 da Fundação Getúlio Vargas: 
 

Em seu discurso de posse, em 1º de janeiro de 1995, afirmou que o 
sucesso da reforma do Estado dependia da revisão da estabilidade do 
funcionalismo e da transformação de instituições como museus, escolas 
e universidades em fundações de direito privado movidas por recursos 
do governo, das empresas privadas e da sociedade. Frisou que a reforma 
passaria pela unificação dos mercados de trabalho público e privado, 
para acabar com o empreguismo e o clientelismo do Estado, ressaltando 
que o funcionalismo vivia “o círculo vicioso da estabilidade, da 
ineficiência e da baixíssima remuneração”. (SANTOS, s.d., n.p.). 

 
Esse discurso do estado mínimo convocou a iniciativa privada e os cidadãos a 

reconstruírem um novo Estado, em um processo de transferência de responsabilidades 

das funções do Estado para a sociedade civil. O conjunto de reformas, ajustes, cortes e 

privatizações de estatais visavam “[...] a redução do tamanho do Estado, restringindo-se, 

ainda mais, os objetivos das políticas sociais, seus recursos e ofertas aos segmentos 

excluídos” (LIMA, 2004, p. 4). Na arquibancada desse palco, sobre a movimentação do 

Estado brasileiro neoliberal, Netto (1999, p. 87-88) afirma: 

 
Que se incumbiria da construção de “redes de proteção social” ou de 
“instituições de solidariedade social”, com as quais o Estado poderia 

 
59 Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-
goncalves-pereira. Acesso em: 14 set. 2019. 
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concentrar “parcerias” [...] Setores democráticos e mesmo de esquerda, 
têm frequentemente contribuído para esse processo de (des) 
responsabilização do Estado, do qual têm uma visão satanizada, 
apostando num protagonismo da “sociedade civil” - especialmente 
hiperdimensionando o papel das chamadas organizações não 
governamentais. 

 
Um exemplo clássico desse protagonismo que ilusoriamente ludibriou a sociedade 

civil foi o projeto “Amigos da Escola”. Fundado em 1999 pela Rede Globo e ainda 

existente, o projeto difunde a ideia do voluntariado, convocando a sociedade a contribuir 

para a melhoria das condições das escolas públicas do país com a prestação de serviços 

(sem qualquer remuneração) relacionados à carpintaria, limpeza, cantina e até à profissão 

docente. Órgãos públicos como a Petrobrás, o Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), bem como o Instituto Faça Parte, eram parceiros da Rede Globo nesse 

projeto. Esses três últimos são parceiros da Fundação Lemann, da qual tratamos no 

próximo capítulo como uma das principais organizações responsáveis pelo processo de 

privatização da educação pública brasileira.  

Como consequências das reformas neoliberais que castravam direitos, vários 

trabalhadores eram literalmente jogados à informalidade e sem qualquer direito garantido, 

os informais se desvinculavam dos sindicatos e estes se enfraqueciam. A invisibilidade e 

a “pulverização” (DURIGUETTO, MONTAÑO, 2011) de inúmeros trabalhadores 

provocaram o enfraquecimento dos sindicatos e consequentemente o declínio do caráter 

político das organizações.  

Nessa condição de precarizados, muitos trabalhadores se desvincularam dos 

sindicatos e outros passaram a não acreditar mais na prática sindical, nascendo assim o 

sindicalismo moderado que, em detrimento da resistência para a luta que sempre garantiu 

as conquistas dos trabalhadores, passou a cultivar a negociação. Antunes (2020, p. 208) 

menciona que, até o mais importante sindicato dos anos de 1980 –  a CUT (Central Única 

dos Trabalhadores) – cedeu ao jogo do neoliberalismo.  
 

Assim, a central que nos anos 1980, nascera profundamente ancorada 
no universo do trabalho e nas lutas sindicais, consolida sua transição 
para uma pratica sindical moderada, aderindo gradativamente a uma 
concepção de defesa da cidadania desprovida de um componente 
acentuado de classe, além de atuar centralmente no espaço da 
negociação. Ali, vale recordar, ela (CUT) não estava mais só, pois esse 
era também o espaço preferencial da Força Sindical.  
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Apesar disso, a virada do século e a conquista histórica do Partido dos 

Trabalhadores à Presidência da República criaram a expectativa e a esperança de um novo 

tempo que, em certa medida, trouxeram avanços significativos, especialmente para as 

juventudes, mas que infelizmente não provocaram efetivas mudanças que pudessem 

inverter a ordem social.  

A chegada à presidência, em 2003, pelo primeiro metalúrgico, sindicalista e 

nordestino – Luiz Inácio Lula da Silva – trouxe, concomitantemente aos ideais da classe 

trabalhadora que motivaram a criação do partido, a servidão ao capitalismo. Para eleger 

Lula, o PT necessitou flexibilizar suas convicções ideopolíticas e render-se ao 

financiamento de campanha, estabelecendo alianças com setores da burguesia brasileira 

que eternamente lhe cobrariam esse favor.  

Assim, o sonho brasileiro de que dias melhores estavam por vir com a chegada 

histórica de um militante sindicalista ao poder, chegou no contexto de um partido que 

necessitou conciliar com o grande capital, pois para conseguir governar necessitava dar 

prosseguimento à reforma neoliberal iniciada nas duas gestões de Fernando Henrique 

Cardoso.   

Governando para sua base eleitoreira (classe operária) e para a burguesia, a 

proposta de desenvolvimentismo do PT, apesar de promover políticas de acesso, de 

afirmação e de assistência, reduzindo os índices de extrema pobreza, como jamais visto 

na história do Brasil, não tinha como fio condutor a tão sonhada transformação social. O 

“novo desenvolvimento” denominado pelo PT foi uma faceta do neoliberalismo e não a 

sua negação.  

A juventude, contudo, nunca havia experimentado tamanha abertura para debater 

seus interesses. A partir de 2005, a criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), 

do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (PROJOVEM) alavancaram políticas públicas que promoveram uma inclusão 

histórica de parcela da juventude brasileira, a qual jamais havia sonhado em viver a 

experiência, por exemplo, de ingressar no ensino superior. 

Na educação, a gestão de Lula (2003-2010) foi marcada por “[...] um período em 

que sob pressão e luta dos estudantes brasileiros, mobilizados pela UNE e UBES, o 

governo soube dialogar e atender muitos anseios” (MEIRA, 2014, p.44), conquistando: o 

REUNI60 (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

 
60 O REUNI objetivou a ampliação do acesso e a permanência na educação superior, com meta de dobrar o 
número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil 
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Federais); mais investimentos na assistência estudantil; o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos61); mudanças curriculares; ampliação do acesso ao FIES; e a 

criação de inúmeros novos institutos federais e campi universitários.  

Para além da educação, políticas sociais de inclusão, de erradicação da extrema 

miséria, de aumento do salário mínimo, de acesso a créditos financeiros, bem como a 

elevação dos índices de empregabilidade, mudaram a vida de uma significativa parcela 

da sociedade. Em 2010, a Emenda Constitucional 65 inseriu o termo jovem na 

Constituição e, em 2013, foi aprovado e sancionado o Estatuto da Juventude. 

Por um tempo, tais conquistas, como o acesso a direitos e a maior abertura ao 

mercado de consumo, produziram na juventude e na classe operária a ilusão de uma maior 

mobilidade social; todavia a parcela mais rica da sociedade (os banqueiros e os 

proprietários das maiores empresas brasileiras e mundiais) aumentava substancialmente 

seus lucros.  

 
[...] não foi somente no governo FHC que os banqueiros foram 
privilegiados, o governo do PT seguiu a mesma lógica. Para se ter uma 
ideia, segundo o Banco Central, o lucro do sistema financeiro brasileiro 
nos dois mandatos de FHC (entre 1995 e 2002) foi de R$ 95 bilhões de 
reais. Nos dois mandatos de Lula (entre 2003 e 2010) chegou a R$ 428 
bilhões. O PT, obviamente, foi recompensado. Nas eleições de 2010, os 
bancos doaram R$ 38 milhões para a campanha da Dilma, 15% da sua 
arrecadação. (SOUZA, 2013, p. 46). 

 
Nas palavras de Meira (2014, p. 45), “[...] é um enorme edifício onde cabem todos; 

uns poucos nas coberturas dos andares superiores e a multidão, na base alargada”. A 

essência, contudo, é revelada com a crise de 2008/2009 do capital, que atingiu o Brasil 

de forma mais contundente em meados de 2012.  

A continuidade dada por Dilma, em 2010, à política policlassista do governo Lula, 

que de um lado servia às grandes corporações e ao capital financeiro (crescimento 

econômico com ênfase na expansão do mercado interno, redução de tributos beneficiando 

indústrias e o agronegócio, manutenção dos altos juros para ter apoio do sistema 

 
alunos a mais nos cursos de graduação. Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, é uma das 
ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/reuni-sp-93318841. Acesso em: 2 dez. 2019. 
61 O PROUNI foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas 
de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação 
específica, em instituições privadas de educação superior. Disponível em http://portal.mec.gov.br/prouni-
sp-93318841. Acesso em: 2 mai. 2020. 
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financeiro, commodities) e do outro beneficiava sua base social eleitoreira (com políticas 

de acesso, de afirmação e de assistência), foi rompida com o agravamento da crise. 

Antunes (2020, p. 235) avalia os impactos da crise econômica internacional no Brasil: 
 

[...] a crise econômica internacional que não mais se restringia ao países 
de Norte, mas também afetava diretamente os chamados Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), começou gradativamente a cindir 
a base social burguesa que até então dava apoio aos governos Lula e 
Dilma, do PT e de seus partidos aliados, e que praticamente comandava 
o pacto policlassista desenhado pelo PT no governo. O Partido dos 
Trabalhadores que, nascera sonhando com a autonomia de classe e a 
independência política, consolidava sua longa inflexão. (grifo do autor). 

      
Assim, foi no cenário da crise (e de outros antecedentes e também decorrentes 

dessa crise) que, em junho de 2013, a juventude estudantil mais uma vez catalisou e 

conclamou a sociedade brasileira a resistir e a lutar. Cali (2013), Mattos (2016) e Purdy 

(2018) sinalizam alguns dos fatores que desencadearam as Jornadas: a) o aumento do 

preço das passagens que, de 2000 a 2012, cresceu cerca de 67%; b) o endividamento da 

população em função das políticas de créditos ; c) o decréscimo dos trabalhos formais, 

especialmente para a juventude; d) a partir de 2008, o crescente número de greves; e) a 

continuidade das privatizações iniciadas nos anos de 1990, por meio das concessões 

(aeroportos, rodovias, Campo de Libras62 e outros, como hospitais universitários); f) e, 

especialmente, os escândalos de corrupção envolvendo a cúpula do PT e seus partidos 

aliados. 

Por fim, antes de apresentarmos as Jornadas de 2013, ressaltamos que durante esse 

período das reformas neoliberais e das contradições impostas por esse modelo, o 

movimento estudantil (tanto a UNE quanto a UBES) foi participante ativo nos processos 

decisórios e importantes para os rumos da educação brasileira e para a manutenção do 

movimento. Conforme registrado no site63 da UBES, seguem listados abaixo episódios 

relevantes e campanhas realizadas pela entidade, desde a retirada de Collor de Mello até 

as Jornadas de 2013:  

• A campanha nacional contra as altas mensalidades em 1993. 

• A luta pela devolução definitiva do terreno da Praia do Flamengo no Rio de 

Janeiro, retirado dos estudantes durante a Ditadura Militar de 1964. Em 1994 

 
62 “O Campo de Libra é o maior campo de petróleo já descoberto no Brasil. Seu valor estimado é de U$ 1,5 
trilhão de dólares e o governo o entregou por US$ 15 bilhões, menos de 0,1% do valor real” (SOUZA, 
2013, p. 49). 
63 Disponível em: http://ubes.org.br/memoria/linha-do-tempo/. Acesso em 10 de abril de 2020. 
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o então presidente da república, Itamar Franco, assinou o protocolo de 

devolução. 

• A campanha “Queremos mais que apertar parafusos”, em 1995, contra a 

privatização do ensino público. 
 

Figura 11 –  Cartaz da campanha “Queremos mais que apertar parafusos” (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo64 da UBES. 
 

• Em 2000, a UNE e a UBES participaram da fundação da Coordenação dos 

Movimentos Sociais, uma organização que reúne entidades das mais variadas 

frentes. 

• Em 2003, a UBES propôs a parlamentares que elaborassem um projeto de lei 

obrigando as instituições de ensino superior a reservarem 50% das suas vagas 

aos estudantes de escolas públicas. 

• A “Revolta do Buzú”, em 2003, contra o aumento das tarifas de ônibus, 

paralisou a cidade de Salvador por 15 dias, repercutindo em Florianópolis e 

provocando a “Revolta da Catraca”, em 2005 e 2006. 

• Em 2007, a Caravana UBES visitou 20 cidades em 11 estados brasileiros para 

defender o passe livre. 
 

 

 

 

 
64 Disponível em: http://ubes.org.br/memoria/linha-do-tempo/. Acesso em: 10 abr. 2020. 
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Figura 12 –  Caravana UBES em defesa do passe livre (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo disponível no site oficial da UBES. 
 

• Participação nas plenárias de votação para a aprovação do PL nº 180 de 2008, 

que se concretizou na Lei nº 12.711 de 2012, a qual dispõe sobre a concessão 

de cotas para negros, indígenas e deficientes físicos nas universidades 

brasileiras. 

• Em 2009, passeatas nacionais mobilizaram 20 mil secundaristas nas Jornadas 

de Lutas da UBES pelos 10% do PIB para a educação. 

• A aprovação em 2011 de um dos principais documentos que transformou as 

demandas da juventude numa questão de Estado, a saber, o Estatuto da 

Juventude, sendo sancionado dois anos depois com a Lei nº 12.852 de 2013. O 

estatuto é o único documento legal que menciona o caráter político da 

participação, conforme escrito no Artigo 4º: “[...] o jovem tem direito à 

participação social e política e na formulação, execução e avaliação das 

políticas públicas de juventude” (BRASIL, 2013). Além disso, o estatuto 

inaugurou o Sistema Nacional da Juventude que assegurou o direito ao passe 

livre e a meia-entrada, entre outros. 

• Ocupações em ruas de capitais do país reivindicando os royalties do petróleo e 

o fundo social do pré-sal para a educação, em 2012. 
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Figura 13 –  Reivindicação dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal para 
educação (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: acervo disponível no site oficial da UBES. 

 

2.4.1 As jornadas de 2013: os estudantes catalisam as massas 

 

Deflagrada por estudantes e contando, posteriormente, com militantes de diversos 

movimentos sociais (feminista, negro, estudantil, MST, MTST, LGBT)65, bem como com 

cidadão tidos como comuns, as Jornadas de 2013 manifestaram um conjunto de múltiplos 

descontentamentos. Além dos que já mencionamos, podemos citar ainda:  reivindicação 

por mais verbas para a educação; por moradia aos trabalhadores sem teto; a favor do 

apartidarismo; contra a corrupção; contra o genocídio do povo negro e da população 

LGBT; contra os megaeventos esportivos que ocorreriam no Brasil (Olimpíadas, Mundial 

de Futebol e Jogos Pan Americanos); contra movimentos conservadores como o “Escola 

sem Partido”; entre outros. Leite (2014, p. 31) recorda que esse cenário  

 
[...] é fruto, entre outros fatores, do crescimento econômico que o país viveu 
nos últimos dez anos. Montadoras batem recordes de vendas seguidamente e 
são ajudadas pelas sucessivas isenções do IPI para carros, formatando um 
cenário de aumento grande da frota de carros nas ruas. Ao lado disso, o 
crescimento do mercado imobiliário e a política de trazer “grandes eventos” 
(Jogos Pan-Americanos, Copa e Olimpíadas), valorizando os preços de 
imóveis e serviços no centro das cidades e expulsando a população pobre cada 
vez mais para a periferia, ocasionando os trajetos casa-trabalho-casa ainda 
mais longos para a maioria da população. 

 

 
65 MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), MTST (Movimento dos Trabalhadores sem 
Teto) e LGBT (Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros).  
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Iniciada pelo MPL66 (Movimento Passe Livre), em 6 de junho de 2013, a primeira 

passeata contou com cerca de 2 mil pessoas (segundo dados da Polícia Militar), 

reivindicando a redução do transporte urbano. Utilizando as mídias sociais, o MPL 

convocou, entre os dias 07 e 13 de junho, novas manifestações, que reuniram 15 mil 

pessoas, tendo no protesto do dia 13 o que Antunes (2014, p. 45) nomeou como o 

“momento da guinada”. A partir desse dia, um bombardeio midiático dos principais meios 

de comunicação de massa (especialmente os canais de televisão) criminalizava boa parte 

dos manifestantes, adjetivando-os como vândalos e influenciando a sociedade e o Estado 

a agirem contra eles.  

Assim, em um cenário que mais parecia um campo de guerra, a polícia do Estado 

de São Paulo – de forma indiscriminada e truculenta – atacou os manifestantes que 

reagiram, provocando a indignação de milhares de pessoas, espalhadas especialmente nas 

diversas capitais do Brasil. No dia 17 de junho, veio a reação, uma manifestação 

convocada pelo MPL que reuniu cerca de 100 mil pessoas pelo Brasil (ANTUNES, 2014). 

Composto majoritariamente por secundaristas e universitários, o MP luta por um 

direito social de interesse estudantil que é o acesso ao transporte público, gratuito e de 

qualidade. Desde 2003, envolve-se em eventos e manifestações juntamente com a UBES, 

os quais já mencionamos anteriormente: Revolta do Buzú em 2003, na cidade de 

Salvador/BA, e a Revolta da Catraca em 2005 e 2006, em Florianópolis/SC. 

Retomando as Jornadas, a partir de 17 de junho, paralelamente às reivindicações 

que deram origem às manifestações, grupos e organizações pertencentes à direita 

conservadora se infiltraram nas passeatas com bandeiras de patriotismo, apartidarismo, 

moralização de costumes e da política, contra a corrupção, a favor do movimento “Escola 

sem Partido” e, especialmente, disseminando aversão e ódio ao PT. Milhares de pessoas 

(bem menos que os grupos que lutavam por direitos) iam para frente da FIESP (Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo) cantar o Hino Nacional e gritar palavras de ordem 

contra a corrupção, a favor da família, da moral e da pátria (TAKEMOTO, 2014, p. 16). 

“Eram correntes, gritos e símbolos que buscavam incutir na população o amor à pátria, à 

Nação, e que elegiam como inimigo comum da mesma, os partidos e organizações de 

esquerda (SOARES, 2014, p.54)”, especialmente o PT. Vale lembrar que o PSDB, 

 
66 OMPL 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 https://www.mpl.org.br/ . Acesso em 18 de agosto de 2019. 
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derrotado nas três últimas eleições presidenciais, encontrou nas jornadas uma forma de 

minar o Partido dos Trabalhadores.  

Já afirmamos que a participação dos meios de comunicação de massa foram 

determinantes para a polarização entre os grupos, todavia esse evento também se abriu 

para as mídias alternativas que, na sua maioria, emergiam dos movimentos sociais e de 

jornalistas saturados e inconformados com as formas maniqueístas e parciais de 

circulação das informações e das notícias. 

Ao analisar o papel dos meios de comunicação nas Jornadas, Carlos (2015, p. 55) 

reflete sobre a importância dos novos moldes de fazer jornalismo no Brasil para se 

contrapor à mídia empresarial que monopolizou o jornalismo brasileiro: 

 
No Observatório da Imprensa, a jornalista Cátia Guimarães rebate uma 
crítica feita à cobertura da Mídia Ninja pelo jornalista Chico Otávio do 
jornal O Globo. Cátia diz que “a objetividade nada imparcial dos Ninjas 
talvez venha acrescentar a importância de se garantir também um outro 
modo de se compreender e fazer jornalismo, a ressignificação de uma 
prática que foi aprisionada num modelo profissional desenhado para 
caber nos moldes da mídia empresarial”. 

 
Esse cenário trouxe à tona pautas que há muito tempo não eram visibilizadas, 

como, por exemplo, a violência policial. Entretanto, esses novos meios de comunicação 

(operacionalizados pelas novas mídias, especialmente as redes sociais), por não 

circularem nacionalmente e massivamente, não conseguiam disputar com a mídia 

empresarial (representada especialmente pelos canais de televisão). Calil (2013, p. 397) 

afirma que “a institucionalidade autoritária e repressiva é demandada pelo empresariado, 

apoiada pela mídia e encaminhada pelo governo, com apoio ou cumplicidade do Poder 

Legislativo e Judiciário”.  O papel desempenhado pela mídia empresarial, ao conclamar 

a sociedade a lutar contra a corrupção e ao incentivar a criminalização dos grupos 

considerados de esquerda (o que incitava o uso da repressão), ampliou a adesão da 

população contra as manifestações e foi decisivo para o fim das Jornadas e para os rumos 

das relações (políticas e sociais) que, de uma maneira geral, se polarizaram cada vez mais. 

Sobre a polarização no Brasil, Antunes (2014, p. 46) a caracteriza da seguinte 

forma: 

 
[...] de um lado, amplos setores do movimento estudantil, forte presença 
dos movimentos sociais organizados, como o MPL, Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto (MTST), movimento Periferia Ativa, dentre 
incontáveis exemplos, além de partidos e grupamentos de esquerda 
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vinculados aos movimentos estudantis como PSOL, PSTU e PCB, 
anarquistas – com suas aproximações e também, diferenças - e, de 
outro, vários pequenos grupamentos e direita, explicita e violentamente 
antipartidos e antiesquerdas, tentando “ganhar” a condução dos amplos 
setores da massa que são a grande maioria dos movimentos, o que 
confere um contorno de disputa ideológica de uma maioria de jovens. 

 
Cidadãos considerados comuns (de direita e esquerda), sem qualquer vínculo 

institucional, organizacional ou partidário, nomeados por Brito (2014, p. 160) de 

“alquimistas sociais”, marcharam também em junho de 2013 buscando  

 
[...] transformar o desejo pessoal em prática social, compondo uma 
linha melódica tão forte e tão viva, numa composição (movimento), 
tocada por “leigos”, que até então eram tidos por cidadãos e cidadãs que 
se encontravam “supostamente deitados em berços esplêndidos”, no 
confortante lócus de suas casas. (BRITO, 2014, p. 160). 

 
Como resposta às manifestações, a presidente Dilma Rousseff pronunciou em 

cadeia nacional que havia encaminhado ao Congresso temáticas que contemplavam as 

pautas reivindicativas, nas seguintes áreas:  
 

[...] transporte e mobilidade urbana, através de destinação de 50 milhões 
de reais e um amplo debate na sociedade; reforma política com tópicos 
relevantes como financiamento público de campanha; responsabilidade 
fiscal; saúde pública, tendo imediatamente criado o Programa Mais 
Médicos; e educação, com destinação de 100% dos royalties do pré-sal 
como alternativa viável aos tão sonhados 10% do PIB. (REZENDE, 
2014, p. 124). 

 
Paralelamente, organizações e sindicatos coletaram quase sete milhões de 

assinaturas em plebiscito popular, referendando uma constituinte para a reforma política; 

entretanto a ala conservadora do governo, “[...] com medo que o poder popular de uma 

Constituinte atacasse outras fortificações da burguesia” (SILVA, 2014, p.27), não 

compactuou com as sugestões propostas pela presidente, pressionando o governo, que 

recuou. Além disto, a massa dos protestantes que já estava desgastada e com níveis 

organizacionais fragmentados (diversos movimentos lutavam somente por suas 

bandeiras) não persistiu na resistência, especialmente para lutar pela reforma política.  

Completando os motivos já apresentados, Antunes (2020, p. 236-237), em linhas 

gerais, condensa as causalidades que desencadearam o junho de 2013: 
 

[...] Primeiro: a percepção que o projeto que vinha se desenvolvendo 
no Brasil desde a década de 1990 (inicialmente com FHC, depois com 
Lula e Dilma com os mesmos pilares básicos em sua política 
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econômica) havia enfim se esgotado, resultando em um profundo mal-
estar social [...].  Segundo: as manifestações eclodiram em uma 
conjuntura marcada pela preparação da Copa das Confederações, 
quando se percebeu que os recursos públicos estavam sendo drenados 
para a construção de estádios de futebol, beneficiando assim os vultosos 
interesses das grandes corporações, além de excluir a população pobre 
dos estádios [...]. Terceiro: um contexto internacional explosivo que se 
caracterizou pelas rebeliões nos mais diversos cantos e partes do mundo 
[...], além do afloramento da primeira crise profunda do governo Dilma 
(e da segunda grande crise do governo do PT, pois é bom lembrar que, 
em 2005, no primeiro mandato de Lula, a crise tivera alta intensidade). 
(grifo do autor).  
 

Em suma, a repressão do Estado, pela polícia militar, justificada pelo controle do 

vandalismo, com o apoio da grande mídia e o despreparo organizacional de alguns 

movimentos, quanto à compreensão de que “[...] a luta específica tem um limite restrito 

quando não se articula com um projeto de transformação de sociedade” (ALEX, 2014, p. 

19), desencadearam o desfecho das Jornadas de 2013. 

No entanto, mesmo com o fim das jornadas, os atores sociais desafiaram os 

partidos de esquerda a repensarem suas plataformas de governo e suas militâncias, 

enfatizando que 
 

Não se pode conceber que um partido que se reivindique da classe 
trabalhadora não esteja presente nas lutas cotidianas que se trava nas 
periferias contra as péssimas condições de transporte, o lixo que se 
acumula nas esquinas, com os empreendimentos imobiliários, que 
desaloja centenas de famílias, com a ausência de serviços de saúde e 
com uma educação de péssima qualidade. (ALEX, 2014, p. 19). 

 
Antunes (2020) salienta o caráter policlassista que configurou as jornadas, destacando a 

participação das classes populares, sobretudo da juventude estudantil.  

 

[...] as manifestações de junho de 2013 foram singulares. Tiveram desde 
cedo um perfil policlassista, mas com forte presença de setores 
populares, do precariado jovem, dos estudantes-que-trabalham ou dos 
trabalhadores-que-estudam [...] dos setores mais politizados da 
juventude, dos movimentos sociais urbanos como o MPL ou aqueles 
oriundos das periferias, a exemplo do Movimento Periferia Viva e do 
MTST, além dos partidos de esquerda como o Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados 
(PSTU) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB), entre outros 
agrupamentos políticos. Porém, foi crescendo a presença dos setores 
oriundos das classes médias mais conservadoras, aparentemente 
apolíticos, mas com uma clara inclinação à direita [...] numa campanha 
sistemática de ataques às esquerdas e aos movimentos sociais, acabando 
por converter o “governo de esquerda do PT” em seu inimigo visceral. 
(grifos do autor). 
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Esse foi o cenário do desnudamento da polarização do Brasil. Desde a ditadura 

militar (1964 a 1985) não manifestavam de forma tão explícita os polos distintos que 

definem a sociedade brasileira, com um detalhe: o governo do PT no meio, sendo 

creditado a este, pela direita conservadora, o que de pior já existiu na história da 

sociabilidade brasileira. 

 Mesmo com poucas conquistas e muita truculência do aparato policial brasileiro 

para lidar com manifestações, além das intencionalidades político partidárias, esse foi um 

importante e fundamental momento de mobilização da sociedade nas lutas por direitos. 

Contribuiu significativamente para a (re)organização das entidades de classe, para 

despertar os movimentos sociais que há anos necessitavam ser acordados da letargia e do 

comodismo pós- redemocratização, bem como para a participação de estudantes que, pela 

primeira vez, experimentaram ocupar as ruas e unir-se às massas para lutar por direitos.  

As Jornadas de Junho foram determinantes para os eventos que estavam 

reservados para os anos seguintes, em um Brasil explicitamente polarizado de luta por 

interesses distintos e antagônicos em que o conservadorismo acirrava ainda mais sua 

disputa pela hegemonia do país.  

Vislumbramos que as Jornadas, para os estudantes, foram fundamentais para 

reavivar a força do movimento estudantil como a grande catalisadora de massas no país 

e para atentar sobre a necessidade de vigília à democracia e de formação política destinada 

à juventude estudantil.  

 

2.4.2 A Primavera Secundarista de 2015 e 2016: luta, ocupação e resistência 

 

Somada às causas e aos efeitos das Jornadas de Junho de 2013, a eleição de Dilma 

Rousseff (executando o inverso do que havia prometido aos trabalhadores na campanha 

eleitoral de 2014), bem como a polarização que a cada dia se intensificava no país, os 

estudantes, novamente em 2015, viram-se diante da necessidade de efetivamente se 

organizarem na Primavera Secundarista.  

 Passados dois anos das Jornadas, o futuro da juventude encontrava-se 

absurdamente ameaçado pelas ofensivas da direita conservadora em um Brasil 

polarizado. As dificuldades do PT em se desvincular da burguesia hegemônica brasileira 

e internacional e unir-se efetivamente à sua base política e social trouxeram para a classe 

trabalhadora e para a juventude estudantil consequências absurdamente danosas em todos 

os setores, especialmente na educação.  
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Ao mesmo tempo em que o PT se afastava da sua base social, paralelamente, a 

direita conservadora ganhava terreno, usando o próprio PT para crescer. As medidas 

tomadas por Dilma, pós-campanha de 2014, e em função do agravamento da crise 

internacional, distanciavam o partido ainda mais dos trabalhadores e dos movimentos 

sociais e, concomitantemente, também não mais atendia aos grandes capitais. 

 
[...] as primeiras medidas tomadas pela candidata reeleita foram o 
inverso do que ela propugnou em sua campanha eleitoral: reduziu 
conquistas trabalhistas, como seguro desemprego; aumentou os juros 
bancários; indicou um ministério de perfil conservador e começou a 
urdir um programa de “ajuste fiscal” profundamente recessivo, [...] sua 
política econômica aumentou ainda mais o superávit primário, indicou 
nova leva e privatizações (aeroportos, estradas, etc.) e incentivou ainda 
mais o agronegócio. (ANTUNES, 2020, p. 238). 

 
Para piorar ainda mais, a Operação Lava Jato67, potencializada cotidianamente 

pela mídia e pelas ofensivas retóricas da direita conservadora, colocaram o PT no mesmo 

patamar de todos os processos de corrupção que marcam a história do Brasil.  

 
Se é verdade que a corrupção sempre ocorreu no Brasil – pois sempre 
foi o modus operandi da direita no poder e no trato dos recursos 
públicos, a serviço dos interesses e grupos, facções e classes 
dominantes -, agora se tratava de uma corrupção implementada por um 
partido que nascera, em 1980, como uma nova esperança da esquerda 
para incontáveis militantes, em tantas partes do país, do continente e do 
mundo. De partido crítico dessa pragmática, o PT dominante se tornou 
parte constitutiva dela. (ANTUNES, 2020, p. 239). 

 
Moraes (2019, p. 107), apesar de fazer alusão às conquistas que o PT trouxe para 

a classe trabalhadora, salienta a necessidade de avançarmos quanto às leituras românticas, 

apaixonadas e desprovidas de criticidade à respeito das escolhas políticas feitas pelo 

partido e que inclusive foram determinantes para sua derrocada em 2016. “Tais decisões 

políticas custaram caro quando o PT se viu desamparado de grande parte da população 

que não saiu em defesa de Dilma quando do Golpe, em 2016, e nem conseguiu impedir a 

prisão do ex-presidente Lula, em 2018” (MORAES, 2019, p. 108). 

 
67 Segundo o Ministério Público Federal (MPF), “[...] a Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate 
a corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Iniciada em março de 2014, perante a Justiça 
Federal em Curitiba, a investigação já apresentou resultados eficientes, com a prisão e a responsabilização 
de pessoas de grande expressividade política e econômica, e recuperação de valores recordes para os cofres 
públicos”. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso. Acesso em: 17 
jan. 2020. 
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Nesse contexto, as reformas provocaram ainda mais a precarização dos setores 

públicos, que na educação se deu pelo fechamento de escolas, pela intensificação da 

terceirização e pelo contingenciamento do quadro de profissionais, além das políticas 

públicas que estavam sendo amplamente discutidas, como, por exemplo, a reforma do 

Ensino Médio e seu principal mecanismo, a BNCC. 

Assim, em 2015, os estudantes novamente se uniram para resistir aos ataques e 

mais uma vez a cidade de São Paulo (capital do mercado financeiro brasileiro) foi o palco 

inicial de protestos com ocupações escolares e manifestações na nomeada Primavera 

Secundarista.  

Caracterizada majoritariamente pelas ocupações dos secundaristas nas escolas 

públicas de Ensino Médio, a Primavera Secundarista foi dividida em “duas ondas” 

(GROPPO, 2018, p. 91). A primeira, ocorrida entre dezembro de 2015 e junho de 2016, 

iniciada no Estado de São Paulo e incorporada posteriormente pelos Estados do Paraná, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Ceará; e a segunda, entre 

outubro e dezembro de 2016, iniciada no Estado do Paraná e, posteriormente, alastrada 

para todo território nacional. 

Campos, Medeiros e Ribeiro (2016) descrevem que as escolas paulistas foram 

ocupadas em defesa da escola pública e contra a nova organização escolar proposta pelo 

Governo do Estado, a qual previa o fechamento de quase 200 escolas, além do 

remanejamento de 310 mil alunos e 74 mil professores da rede estadual de ensino. No 

Estado do Paraná, os estudantes protestaram contra o governo que anunciava o 

fechamento de 100 escolas.  

Motivados inicialmente pelos estudantes paulistas e ,posteriormente, pela 

realidade paranaense, as ocupações no Paraná foram desencadeadas a partir do evento 

que ficou conhecido por “Batalha do Centro Cívico68”. Sob a autorização do então 

governador Beto Richa, os professores do Estado foram ostensivamente combatidos (com 

uso de bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e spray de pimenta) pela polícia 

por estarem em greve e contestando as medidas do governo estadual sobre condições 

salariais, fechamento de escolas e desvio de verbas da previdência. Conforme noticiado 

 
68 Batalha do Centro Cívico foi o episódio ocorrido em 29 de abril de 2015, em frente ao Palácio Iguaçu, 
em Curitiba, no Estado do Paraná, também chamado de "massacre", tamanha a violência empregada pela 
polícia, por ordem do governo contra os manifestantes. Assim, o acontecimento chegou a ter repercussão 
internacional. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_do_Centro_C%C3%ADvico. Acesso 
em: 2 mai. 2020. 
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pela Gazeta do Povo 69, o embate resultou em “[...] 213 manifestante feridos, segundo a 

prefeitura de Curitiba, e 20 policiais, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Além 

de três profissionais da imprensa, vítimas de balas de borracha, estilhaços de bombas, 

spray de pimenta e gás lacrimogênio” (BARAN, 2015, n.p.). 
 

Figura 14 –   Batalha do Centro Cívico em 29 de abril de 2015 no Paraná 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Alexandre (2015). 
 

Indignados com tamanha truculência, os secundaristas do Estado do Paraná, o qual 

possui a entidade estadual secundarista mais antiga70 do Brasil – a UPES (União 

Paranaense de Estudantes Secundaristas) –, somaram forças ocupando mais de 460 

escolas até outubro de 2016, segundo dados da entidade, registrados no Portal de notícias 

G171.  

Concomitante às demandas particulares de cada estado, em 2016, mesmo diante 

das inúmeras contradições que marcaram os governos petistas, as ocupações estudantis 

acrescentaram às suas agendas a pauta de se posicionarem contra o golpe. Além das 

escolas, várias universidades também passaram a ser ocupadas, simbolizando espaços de 

luta que, por meio dos comitês, denunciavam e resistiam ao golpe em curso. A luta dos 

estudantes não parou, pois o que estava por vir para a educação seria o pior cenário desde 

a ditadura militar de 1964.  

Mesmo diante das inúmeras frentes de resistência, em 2016, o golpe foi 

consolidado e, para além das pautas anteriores, tornou-se preciso denunciá-lo e lutar 

 
69 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/embate-entre-a-policia-militar-e-os-
servidores-termina-com-213-feridos-74r8he7lqqkc14k4v1i84m118/?ref=link-interno-materia. Acesso em: 
19 abr.  2020. 
70 Existente desde 1945. Disponível em: https://www.upespr.org.br/sobre. Acesso em: 13 jun. 2019. 
71 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2016/10/numero-de-escolas-ocupadas-
no-parana-passa-de-440-diz-movimento.html. Acesso em: 12 mar. 2019. 
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contra ele: a Medida Provisória nº 746 de 2016, que propunha a reforma do Ensino Médio 

(consolidada em 2017); o congelamento de investimentos na educação e na saúde por 20 

anos, com a Emenda Constitucional nº 95 de 2016; além de pautas como os Projetos de 

Lei “Escola sem Partido” que, após o golpe de 2016, intensificou suas ofensivas propondo 

gravação de vídeos em escolas e universidades, incentivando o modelo homeschooling e, 

acima de tudo, contribuindo para a reforma empresarial da educação. 

Sobre a Primavera Secundarista, a UBES72 contabilizou um total de 1.197 escolas 

ocupadas, nesse movimento que foi tão importante para a organização estudantil, a ponto 

de o cineasta Carlos Pronzato produzir em 2015 um documentário sobre as Ocupações 

em São Paulo, nomeado “Acabou a paz - Isto aqui vai virar o Chile73” e, em 2016, outro 

sobre as ocupações do Paraná, intitulado “Ocupa Tudo”.  

As primeiras ocupações no Estado da Bahia ocorreram em Salvador, conforme 

registrado no site74 da UBES. Posteriormente, secundaristas de escolas estaduais e 

institutos federais de outros municípios do Estado aderiram ao movimento e, no dia 07 

de julho de 2016, após ocuparem um dia inteiro a Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, os secundaristas conseguiram que o secretário de Educação assinasse uma carta 

atendendo a demandas estudantis, entre elas, o pagamento de salários atrasados dos 

funcionários terceirizados que prestam serviços às escolas públicas do Estado. Após a 

assinatura75, o Ministério Público foi acionado para averiguar a situação das empresas.  

Em Ilhéus, o IFBA foi ocupado durante quase dois meses, sendo a primeira 

ocupação registrada em um instituto federal no interior da Bahia. Em nota76 publicada 

sobre o fim da ocupação secundarista (decretada em Assembleia, no dia 14 de dezembro 

de 2016), os estudantes universitários da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

afirmaram “[...] que a iniciativa dos secundaristas inspirou o movimento na 

 
72 Disponível em: http://ubes.org.br/2016/ubes-divulga-lista-de-escolas-ocupadas-e-pautas-das-
mobilizacoes/. Acesso em: 22 ago. 2019. 
73 Em 2006, os estudantes chilenos lutaram pela reforma educacional no país, que viveu uma das piores 
ditaduras e teve a educação privatizada neste período. O cineasta também produziu um documentário sobre 
esse episódio, nomeado de “Revolta dos Pinguins”. Este, por sua vez, foi exibido em várias ocupações 
brasileiras entre 2015 e 2016. 
74 “Primavera secundarista: na Bahia, estudantes ocupam escolas contra sucateamento da educação” 
(UBES, 2016). Disponível em: http://ubes.org.br/2016/primavera-secundarista-na-bahia-estudantes-
ocupam-escolas-contra-sucateamento-da-educacao/. Acesso em: 18 ago. 2019. 
75 “Após ocupação, Secretaria de Educação da Bahia se compromete com pautas estudantis” (UBES, 2016). 
Disponível em: http://ubes.org.br/2016/apos-ocupacao-secretaria-de-educacao-da-bahia-se-compromete-
com-pautas-estudantis/. Acesso em: 12 nov. 2019. 
76 Notícia publicizada em um blog local, com base em uma nota emitida no site do IFBA (atualmente não 
encontramos esta nota, pois o site só disponibiliza notas dos últimos três anos). Disponível em: 
http://www.blogdogusmao.com.br/2016/12/15/estudantes-encerram-ocupacao-do-ifba/. Acesso em: 2 nov. 
2019. 
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universidade”. Na análise desse estudo – apresentada no capítulo IV – mostramos que a 

ocupação de 2016 influenciou e motivou a reativação do Grêmio do IFBA em 2018, bem 

como demonstrou a capacidade da juventude estudantil de se organizar, lutar, resistir e 

propor mudanças que efetivamente atendam às demandas estudantis.  

Abaixo, socializamos algumas imagens das inúmeras disponibilizadas por um ex-

professor (entrevistado por nós) do instituto, apoiador das ocupações e apresentado por 

alunos entrevistados como um grande incentivador do grêmio no IFBA-Ilhéus. As 

imagens (de 07 a 13) demonstram momentos de manifestações, reuniões, assembleias, 

atividades culturais e formativas, palestras, distribuição de tarefas, entre outras: 
 

Figura 15 – Manifestação de estudantes da ocupação do IFBA/Ilhéus na rodovia em 

frente ao instituto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
 

Figura 16 –  Manifestação de estudantes da ocupação do IFBA/Ilhéus na rodovia em  
frente ao instituto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
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Figura 17 –  Palestra formativa durante a ocupação do IFBA/Ilhéus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
 

Figura 18 – Cantina da ocupação do IFBA/Ilhéus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
 

Figura 19 – Estudantes da ocupação do IFBA/Ilhéus dividindo tarefas e se organizando 
para uma manifestação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 

 

 

Figura 20 – Estudantes da ocupação do IFBA/Ilhéus votando e deliberando atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
 

Figura 21 – Manifestação de estudantes da ocupação do IFBA/Ilhéus em ruas da cidade 
de Ilhéus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo cedido por um ex-professor do IFBA e apoiador das ocupações. 
 

Conforme ilustrado no banner acima, entre as principais bandeiras dos estudantes 

do IFBA estavam: abaixo a PEC 241, contra o PL 257/2016 e a MP 746/2016 e contra o 

“Escola sem Partido”. 

Apesar das severas críticas enfrentadas pelos movimentos das ocupações, com 

destaque para a grande mídia e para o Movimento Brasil Livre (MBL), vários analistas e 

estudiosos que acompanharam a Primavera Secundarista avaliaram que os jovens foram 

forças ativas de resistência social, pois “conseguiram mobilizar milhares de estudantes 

em processos democráticos reais” (ORTELLADO, 2016, p.16).   

Para Boutin e Flach (2017, p.432), “[...] por meio de sua atividade prática, os 

estudantes mostraram que não estão alheios às questões políticas do país e que são 

capazes de realizar ampla mobilização para a luta em prol de uma educação pública e de 

qualidade”. Ao se organizarem, os estudantes puderam experimentar, na prática, outros 
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conhecimentos, para além dos científicos ensinados em sala de aula, tão necessários para 

a vida e para organização social.  

Arroyo (2003, p. 43) problematiza que, no interior dos movimentos sociais, “o 

conhecimento socialmente construído é muito mais diversificado do que as áreas 

curriculares pensam. Eles nos colocam questões complexas no campo da sociologia do 

conhecimento. No campo de construção e apreensão do conhecimento”.   

Assim, nesse exercício democrático, os estudantes vivenciarem na prática a 

realidade contraditória e desigual das estruturas que dominam o modo de produção 

capitalista. Experimentaram a importância e a necessidade de se ter acesso a novos 

conhecimentos que respondam às demandas cotidianas nas ocupações. Para isso, várias 

ocupações precisaram pesquisar e estudar temáticas que, por vezes, não são nem 

mencionadas em sala de aula, como: economia doméstica para lidar com a organização 

cotidiana das tarefas, política nacional e regional para entender o funcionamento das 

legislações contra as quais estavam lutando, estrutura organizacional do IFBA, entre 

outras. Sobre isso, Lênin, na ocasião do VII Congresso das Juventudes Comunistas, em 

1918, advertiu da importância da juventude de se organizar, bem como sobre a tarefa de 

estudar: 

 
[...]. A tarefa da União das Juventudes consiste em organizar sua 
atividade prática de modo que ao estudar, ao organizar-se, ao se reunir, 
ao lutar tal juventude realize sua educação de comunistas e de todos os 
que a reconhecem como dirigente. Toda educação, toda a instrução e 
todo ensino da juventude contemporânea devem trazer-lhe a moral 
comunista. (LENIN, 2015, p. 26). 

 
Ortelado (2016, p. 13) destaca que os estudantes secundaristas, por meio dos 

movimentos de ocupação romperam “[...] o isolamento individualista do cotidiano escolar 

e criaram uma nova sociabilidade no processo de luta: uma sociabilidade baseada na 

corresponsabilidade, na horizontalidade dos processos decisórios e no cuidado com o 

patrimônio público”.  

Conforme nota publicada pela UBES, em 28 de outubro de 2016, a entidade que, 

cotidianamente acompanhava a movimentação das ocupações, divulgou a lista77 

atualizadas das 1197 escolas ocupadas. Nessa mesma nota, a UBES sintetizou as pautas 

 
77 Disponível em https://ubes.org.br/2016/ubes-divulga-lista-de-escolas-ocupadas-e-pautas-das-
mobilizacoes/. Acesso em: 12 dez. 2019. 
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em comuns das ocupações, que foram lutar contra o governo ilegítimo de Michel Temer, 

contra a Proposta de Emenda Constitucional nº 55/2016 (PEC do teto dos gastos públicos) 

e contra a Medida Provisória (MP) nº 746/2016, nomeada pelos secundaristas de 

deformação do Ensino Médio.  

Transformada na Lei 13.415, no ano seguinte, a UBES posicionou-se, em nota, 

contra a MP, que em nenhum momento dialogou com os movimentos estudantis e 

apresentou-se como um enorme retrocesso para os estudantes por limitar o acesso aos 

conhecimentos, ser de cunho econômico e flertar com movimentos como o “Escola sem 

Partido”. Sobre a MP, a entidade se posicionou da seguinte maneira: 

 
A fragmentação da educação, por meio da flexibilização do currículo e 
a decisão de tornar optativas as disciplinas de formação do pensamento 
crítico, entre elas Filosofia, Sociologia e Artes. Promovendo um 
enxugamento nas disciplinas, áreas como a de Educação Física, se 
tornara optativa caso a medida entre em vigor. Há também o desrespeito 
ao Plano Nacional de Educação (PNE), que determina a garantia de 
história, cultura afro-brasileira e indígena na grade curricular. (UBES, 
2016). 
 

 A resistência para a manutenção das diferentes particularidades que envolveram 

as inúmeras ocupações demonstraram, no dia-a-dia, que os estudantes deram uma aula de 

democracia e auto-organização. A construção coletiva de atividades, tarefas, reflexões e 

ações mostraram que, mesmo diante várias tentativas de repressão78, o poder popular tem 

força e que a ousadia e a criatividade da juventude são características fundamentais em 

processos revolucionários. 

Divulgado pela UBES, os cineastas Ana Petta e Paulo Celestino, diretores do 

documentário79 “Primavera”, sintetizaram que as ocupações secundaristas representaram 

“[...] um grito dos estudantes em defesa da escola pública. Os alunos se apropriaram das 

escolas e cuidaram delas e o mais importante é como as pessoas saíram das ocupações. A 

transformação pessoal é muito profunda e perceptível”.  

 

 
78 Texto publicado no portal Justificando: “Durante a ocupação da SEEDUC no Rio de Janeiro pelos 
estudantes em maio de 2016, a Tropa de Choque foi utilizada para reprimir o ato e desocupar o órgão de 
forma violenta. A ordem veio da cúpula do governo estadual, sem qualquer autorização ou 
responsabilização posterior pelo sistema de justiça”. Disponível em: 
http://www.justificando.com/2020/02/10/a-primavera-secundarista-em-2016/. Acesso em: 15 dez. 2020. 
79 Notícia divulgada pela UBES: “Primavera: filme apresenta personagens das ocupações secundaristas”.  
Documentário (longa) que traz um olhar inédito da convivência coletiva dos jovens durante as ocupações. 
Disponível em: https://ubes.org.br/2017/primavera-filme-apresenta-personagens-das-ocupacoes-
secundaristas-e-a-transformacao-nas-suas-vidas/. Acesso em: 12 fev. 2020. 
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Figura 22 –  Cartaz do Documentário Primavera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: UBES (2017). 
 

O processo de transformação pessoal e coletiva foi tão intenso que algumas 

ocupações deixaram como legado a criação ou reativação80 do grêmio estudantil, como 

foi o caso de vários colégios públicos no Rio de Janeiro e também o caso do Grêmio do 

IFBA, em Ilhéus. Conforme descrito no capítulo IV, o Grêmio Costa do Cacau foi 

reativado em 2018 por estudantes que participaram das ocupações de 2016 e relataram na 

entrevista da pesquisa o quão importante foram os dias vividos nas ocupações para o 

despertar da necessidade do grêmio.  

Numa breve síntese, a Primavera, que durou de novembro de 2015 a dezembro de 

2016, mostrou que a organização estudantil é uma vanguarda revolucionária capaz de 

ocupar, resistir e transformar. A UBES condensou as principais conquistas da Primavera 

nos diferentes estados em que houve escolas ocupadas, conforme exposto no quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Notícia publicizada na página do Jornal Globo: “Grêmios estudantis voltam a crescer nos colégios públicos” 
Disponível em https://extra.globo.com/noticias/rio/gremios-estudantis-voltam-crescer-nos-colegios-publicos-
23869425.html. Acesso em: 12 set. 2020. 
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Quadro 3 – Conquistas da Primavera Secundarista por Estado 

ESTADOS CONQUISTAS 

AMAZONAS O governador Jose Melo se comprometeu a implantar a Lei do Grêmio 

Livre no Estado e garantir a participação de lideranças no Conselho 

Estadual de Educação. 

BAHIA A secretaria de Educação do Estado se comprometeu em pagar os salários 

atrasados e recontratar os funcionários terceirizados que foram 

dispensados.  

CEARÁ Os cearenses conquistaram o repasse de R$32 milhões para reforma das 

escolas e R$6,2 milhões para melhoria da qualidade da merenda. 

GOIÁS Conseguiram barrar o projeto de privatização imposto pelo governo 

impedindo organizações e fundações de administrarem as escolas. 

MATO 

GROSSO 

Barraram a implementação de parcerias público-privadas no Estado e 

contribuíram para que o Ministério Publico indiciasse o ex-secretário de 

educação, acusado de desviar verba pública. 

MINAS 

GERAIS 

Estado onde a militarização silenciosamente atingiu vários colégios, a 

ocupação da Escola Estadual Ricardo de Souza Cruz resultou na derrubada 

do projeto que dividiria o prédio escolar com um colégio militar. 

PARANÁ O Paraná foi o Estado que concentrou o maior número de ocupações, cerca 

de 800 e os estudantes conseguiram garantir a participação no Conselho 

Estadual de Alimentação Escolar e a retomada de obras que foram 

paralisadas por desvio de verbas. 

RIO DE 

JANEIRO 

Conquistaram eleições diretas para diretor, reativação do Rio Card (cartão 

que garante o passe-livre estudantil), fim do Sistema de Avaliação do 

Estado (SAERJ) e o anúncio de 15 mil reais para a manutenção de cada 

escola estadual. 

SÃO PAULO Adiamento da reorganização das escolas e a reabertura da CPI que 

investigou o sistema de fraudes na compra de alimentos para a merenda 

escolar. 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Os gaúchos conquistaram: o repasse de verbas para compra de merendas e 

obras nos prédios escolares; suspenderam a votação do PL 190/2015 (Lei 

da Mordaça), com o governo se comprometendo a arquivar o PL. 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados disponibilizados no site da  UBES. 
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Paralelamente às ocupações escolares e também universitárias (estas últimas 

desencadeadas a partir das primeiras) ocorreu o processo de impeachment contra a 

presidente Dilma Rousseff. A UBES manifestou o posicionamento da entidade, 

convocando os movimentos à unidade para se oporem a Michel Temer e defenderem a 

democracia. 

 
Estamos no mesmo lado do muro, nosso inimigo é comum e está solto 
retirando direitos e utilizando da máquina do Estado para silenciar e 
agredir os que opõem ao golpe. Mais uma vez o Brasil vai se mobilizar 
contra Temer, e assim como secundaristas, a cultura, os movimentos 
pela moradia, trabalhadores, todas e todos aqueles que tiveram 
mudanças em suas vidas nos últimos anos, precisam se mobilizar, 
ocupar as ruas e pedir respeito ao voto e à democracia!81. (UBES, 2016). 
 

A referida democracia, em 2018, na voz dos secundaristas, era aniquilada 

diariamente. A UBES, a UNE, a ANPG e outros movimentos engajaram a articulação de 

inúmeras mobilizações, conforme já mencionamos no início desse capítulo, pois o cenário 

conservador anunciado pelo presidente (Jair Bolsonaro), que viria a ser eleito, 

intensificou a indignação e o repúdio dos movimentos sociais que, por diversas vezes, 

tiveram a liberdade de se expressar cerceada – sobretudo o movimento estudantil –, por 

meio de ações judiciais. 

A confirmação da eleição de Jair Bolsonaro como Presidente da República, no 

final de 2018, numa campanha marcada por discursos de linguagem simplista, incitando 

a violência, o machismo, o autoritarismo, a homofobia, o fascismo e o racismo, trouxe 

por hora um sentimento de perplexidade e apatia aos movimentos sociais e frentes 

sindicais e, consequentemente, um momento paralisação. Os estudantes, contudo, 

brevemente retomaram o espírito de luta e, em conjunto com profissionais da educação e 

parlamentares, conquistaram, em 11 de dezembro de 2018, o arquivamento do projeto 

“Escola sem Partido” na Câmara dos Deputados.  

 

 

 

 

 

 

 
81 Disponível em <http://ubes.org.br/2016/povo-vai-as-ruas-em-primeiro-ato-unificado-contra-temer-
nesta-sexta-10/>. Acesso em 01/06/2019. 



 

 

128 

 
Figura 23 –  Conquista do arquivamento do PL federal Escola sem Partido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo disponível no site oficial da UBES. 
 

Apesar da derrota82 nas eleições presidenciais, a UBES e a UNE, em 2019, 

retomaram o espírito de luta conclamando a sociedade a continuar resistindo por meio de 

mobilizações, paralisações, congressos e debates contra as medidas nas áreas da educação 

(cortes orçamentários, militarização das escolas, retorno de propostas estaduais do “Escola sem 

Partido,” bem como do projeto federal que ameaça os grêmios estudantis), da previdência, da 

saúde, e outras pautas como o combate à violência contra os jovens nas escolas e nas periferias.   

Desde 2020, diante da pandemia do COVID 19, a UBES vem mobilizando os 

estudantes e encabeçando campanhas virtuais e lives em prol da suspensão das aulas nas 

escolas brasileiras, a favor da garantia da merenda escolar aos estudantes durante a 

quarentena, de medidas de proteção contra a doença, do adiamento e cancelamento do 

ENEM, além de outras pautas que denunciam assassinatos e ações contra a população 

negra, posicionando-se a favor da diversidade e contra arbitrariedades83 cometidas em 

institutos federais.  

No entanto, os desafios impostos à UBES são inúmeros frente a realidade 

devastadora que se instalou na sociedade brasileira com a instauração de um governo 

destinado a retroceder em todas as poucas conquistas adquiridas pela classe trabalhadora, 

em especial para o futuro das novas gerações. 

 No Brasil, anteriormente à pandemia, o conservadorismo e a consolidação das 

políticas neoliberais eram uma realidade; contudo a capacidade de se reinventar e de se 

metamorfosear do capital utiliza-se de janelas que se abrem em tragédias como 

pandemias. Sob pretexto de transformar tudo em mercadoria, tais políticas menosprezam 

 
82 Os estudantes foram derrotados porque nenhuma das entidades apoiou Bolsonaro. Os principais 
candidatos apoiados pela UBES, UNE e APNG foram Fernando Haddad e Guilherme Boulos. 
83 Intervenção do Ministério da Educação nos processos de eleição para diretores em institutos federais. 
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e banalizam a vida, aceleram os processos de mercantilização e precarizam todas as 

formas e possibilidades de dignidade e emancipação humana da classe trabalhadora. 

Sendo assim, é nesse contexto que a organização estudantil secundarista necessita 

estar em constante vigília para os enfrentamentos que se impõem à juventude estudantil, 

entre eles, lutar pela formação e permanência de um número cada vez maior de Grêmios 

Estudantis , os quais são alvos de disputa de projetos conservadores como o “Escola sem 

Partido”. 
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3 O CONSERVADORISMO E O “ESCOLA SEM PARTIDO”: A AMEAÇA AOS 

GRÊMIOS ESTUDANTIS 

 

Odeio os indiferentes. Creio [...] que “viver quer dizer tomar partido”. 
Quem vive verdadeiramente não pode não ser cidadão, assumir um 
lado. Indiferença é apatia, parasitismo, velhacaria, não é vida. Por isso 
odeio os indiferentes. (GRAMSCI, 2020, p. 31). 

 
A intenção deste capítulo é revelar o pano de fundo desse estudo: o sentido 

conservador da relação entre o projeto de mundialização e a reforma empresarial da 

educação que, via movimentos como o “Escola sem Partido (MESP)”, visa, entre outros, 

à desqualificação da escola pública e a desmobilização das organizações que lutam e 

resistem a esse desmonte.  

Para tal intento, dividimos o capítulo em dois tópicos, os quais estão organizados 

da seguinte forma: no item 3.1, explicitamos inicialmente que o projeto de mundialização 

e a reforma empresarial da educação fazem parte dos ideais conservadores e neoliberais 

que disputam os rumos da educação brasileira, evidenciando como tais ideais utilizam-se 

da categoria de liberdade para incutir na sociedade e na educação a lógica do livre 

mercado.   

Ainda neste item, apresentamos que a serviço do conservadorismo estão as 

organizações e fundações (geridas pela direita brasileira), que sob o discurso de que o 

Estado dificulta ou atrapalha o funcionamento do livre mercado, visam desqualificá-lo 

para reduzi-lo a um Estado mínimo, sem quaisquer possibilidades de interferência neste 

mercado. Evidenciamos ainda como tal direita, que nunca deixou de fazer parte da 

sociabilidade brasileira, aproveitou-se do momento político-econômico-social, no mundo 

e no Brasil, para, na segunda década do século XXI, intensificar suas ações, acirrando a 

luta entre os que buscam desqualificar e desmontar a educação pública (por exemplo, o 

MESP) e aqueles que a defendem (como os grêmios estudantis). 

No item 3.2, ao revelarmos o sentido ideológico e as contradições do MESP e ao 

contextualizarmos o avanço do projetos de lei (PL) “Escola sem Partido” (que tramitaram 

e tramitam por inúmeras casas legislativas do Brasil), fica explícita a relação desse 

movimento com os ideais da direita conservadora brasileira, que na disputa pela educação 

busca cercear a livre expressão dos grêmios estudantis. Para expor isso, elaboramos 

quadros anuais desde 2014, quando surgiu o primeiro PL até 2019 e quando, ao contrário 

do que se imaginava – que o arquivamento em 2018 do primeiro PL federal fosse barrar 
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o aparecimento de novos – surge o PL mais reacionário e mais ameaçador de todos: o PL 

nº 246/2019, que ataca nomeadamente os grêmios estudantis. 

 

3.1 O projeto de mundialização e a reforma empresarial da educação a serviço do 

conservadorismo brasileiro 

   

Neste tópico, discorremos sobre o que julgamos ser o pano de fundo deste estudo: 

o projeto de mundialização da educação que, por meio da reforma empresarial, visa à 

mercantilização da educação, necessitando para isso encontrar mecanismos para exaurir 

as possibilidades de existência da escola pública brasileira, entre eles, o movimento 

conservador “Escola sem Partido”. 

A terceira década do século XXI chega impondo desafios ainda maiores à 

humanidade. Os efeitos da ação humana, justificados pela lógica do capital, atingem todos 

os níveis de sociabilidade, sendo a educação um dos principais alvos. Nas palavras de 

Orso (2017, p. 133), “[...] por trás da suposta preocupação com o ensino, sorrateiramente, 

esconde-se o desmonte da escola, a desvalorização dos profissionais e o esvaziamento 

das possibilidades de ensinar, aprender e educar”.  

Historicamente, a educação brasileira é alvo de processos contraditórios que 

oscilam entre pequenos avanços e inúmeros retrocessos. As tentativas de proporcionar 

educação ao povo brasileiro sempre estiveram atreladas a um tipo de educação que 

possibilitasse uma determinada instrução, capaz de dar continuidade ao projeto de 

manutenção da dominação hegemônica de grupos econômicos e sociais, datados desde a 

educação jesuíta.  

Nesse sentido, todas as formas de superação desse projeto que busca reduzir ou 

desqualificar a educação foram e vem sendo barradas, castradas e desmontadas por 

programas de políticas educacionais ou movimentos e organizações que, entre várias 

ações, tentam silenciar as lutas sociais travadas pela manutenção do pouco que já foi 

alcançado.  

Para defendermos a importância dos grêmios estudantis, uma das principais e mais 

relevantes organizações sociais que historicamente vem lutando pelo direito à educação 

pública, laica e de qualidade, precisamos compreender a conjuntura maior no qual este 

movimento se encontra inserido, pois uma análise descolada desse contexto é o mesmo 

que devanear, correndo o risco de encontrar na superficialidade e imediaticidade respostas 

que não refletem a realidade, sobretudo em tempos caóticos, em que o capital, a pretexto 
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do caos, acelera suas ofensivas, sendo o campo educacional um dos seus principais alvos. 

Avelar (2020), em artigo publicado na página84 da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, avalia o cenário de avanço da privatização justificado pela tragédia da 

COVID-19 e alerta: 
 

O grande risco que temos adiante é estarmos frente a chamada 
“privatização por desastre”, uma das formas de avanço da privatização. 
Neste caso, quando uma tragédia ocorre, como um furacão, um 
terremoto e, quem sabe, uma pandemia, os processos democráticos 
ficam alterados e a resistência a privatização é muito reduzida. Portanto, 
empresas e fundações conseguem avançar com suas propostas com 
maior facilidade. Porém, as privatizações avançadas em meio ao 
desastre costumam permanecer após seu fim, e ainda alcançar lugares 
não afetados por tal catástrofe. 

 
Sendo assim, não se trata de coincidência o fato de tais privatizações avançarem 

especialmente quando o Brasil é citado como o pior país a administrar a pandemia. Um 

estudo realizado pelo Lowy Institute de Sydney, publicado em diversos sites85 de jornais, 

portais e revistas do país, no dia 28 de janeiro de 2021, analisou 98 países (com base em 

seis critérios como, por exemplo, número de casos confirmados, mortes e capacidade de 

detecção da doença) e apontou o Brasil como o pior país do mundo na gestão da epidemia 

da COVID-19, com quase 9 milhões de infectados e mais de 220 mil mortes para uma 

população de 209, 5 milhões de habitantes, perdendo somente para os Estados Unidos em 

número de mortos. Uma das publicações do Mídia Ninja86, rede descentralizada de mídia de 

esquerda, no Instagram87, aponta o seguinte, ao publicizar o estudo: 

 
As duas nações mais populosas do continente americano tiveram em 
comum governo de líderes populistas nacionalistas – Jair Bolsonaro e 
Donald Trump – que minimizaram ativamente a ameaça da Covid-19, 
ridicularizaram os uso de máscaras, opuseram-se a lockdowns e 
fechamentos, enquanto os países eram altamente infectados pelo vírus. 

 
84 Texto escrito para o site em 04 de junho de 2020, na seção “Análise”. Disponível em: 
https://campanha.org.br/analises/marina-avelar/educacao-e-covid-19-cenario-para-o-avanco-da-
privatizacao/. Acesso em: 12 jun. 2020. 
85 Poder 360 (jornal digital), disponível em: https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-e-o-pior-
entre-98-paises-na-gestao-da-pandemia-do-coronavirus-aponta-estudo/. Brasil de Fato (site de notícias e 
radioagência), disponível em https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/brasil-e-o-pior-pais-do-mundo-
no-combate-a-pandemia-aponta-estudo. Carta Capital (revista eletrônica), disponível em 
https://www.cartacapital.com.br/saude/brasil-e-pior-pais-do-mundo-na-gestao-da-epidemia-de-covid-19-
aponta-estudo/. Acesso em: 29 jan. 2021. 
86 “Mídia Ninja é uma rede descentralizada de mídia de esquerda, com atuação em mais de 250 cidades no 
Brasil. Sua abordagem é conhecida pela militância sociopolítica, declarando-se ser uma alternativa à 
imprensa tradicional. O grupo ganhou repercussão internacional na transmissão dos protestos no Brasil em 
2013”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_Ninja. Acesso em: 29 jan. 2021. 
87 Disponível em: https://www.instagram.com/midianinja/?hl=pt-br. Acesso em: 29 jan.2020.  
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Gramsci pontua que para compreendermos os fatos ocorridos em um dado 

momento histórico é fundamental considerarmos as múltiplas determinações entre a 

conjuntura e um dado fenômeno. O autor orienta ainda que “o erro em que se incorre 

frequentemente nas análises históricas das políticas consiste em não saber encontrar a 

justa relação entre o que é orgânico e o que é ocasional” (GRAMSCI, 2017, p. 37). 

No que se refere às políticas educacionais no Brasil, inúmeros são os estudos – 

anteriores a pandemia – sobre a submissão das formas de organização do sistema 

educacional brasileiro a um processo de mundialização da educação. Segundo Melo 

(2005), esse processo é conduzido hegemonicamente por organismos multilaterais que 

assumem o projeto societário neoliberal, a saber: o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização das Nações Unidas (ONU) e o Banco Mundial (BM), principais 

financiadores das reformas estruturais e da redefinição das políticas educacionais na 

América Latina, em especial, Caribe, Brasil e Venezuela.  

O movimento de mundialização da educação, iniciado nos anos 1990 no Brasil, é 

parte do processo de mundialização do capital (CHESNAIS, 1998) que, para se recompor 

da crise da década de 1970, concatena-se à propagação de uma nova abordagem político-

econômica-social assumida, o neoliberalismo, que entre vários objetivos busca: 

 
a) a incorporação do conhecimento como força produtiva principal do 
modo de produção social, processo que se consolida de forma 
concentrada nos países desenvolvidos incluindo aí os acordos de 
cooperação tecnológica provocando um aprofundamento da 
marginalização dos países subdesenvolvidos; b) fortalecimento do 
capital privado e enfraquecimento da esfera pública como movimento 
de reprodução ampliada do capital, aprofundando a dependência 
econômica entre os países; c) desemprego e mudanças nas necessidades 
de qualificação para o trabalho associadas ao desmonte das políticas 
sociais, como movimento de reprodução ampliada do trabalho; d) 
intensificação das políticas de “formação de consenso”, associadas a 
captação de recursos e às políticas de empréstimos de agências 
financeiras internacionais, estabelecendo novas condicionalidades na 
formulação de políticas para as regiões e países. (MELO, 2005a, p. 3). 

 
Para isso, Santos (2020, p. 18) lembra que 

 
[...] o Estado ajustou as políticas educacionais aos interesses e 
necessidades do capital para garantir a sobrevivência do sistema, 
sobretudo usando sua superestrutura jurídica e política para garantir a 
reprodução e aumentar o poder do capital, retirando capital público para 
beneficiar capital privado.  
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Coadunam com essa afirmação outros autores, os quais salientam que, nesse 

contexto, o estado brasileiro teve como premissa descentralizar a gestão, transferir 

atribuições para a sociedade e para o terceiro setor, reduzir o déficit público (SANTOS; 

VIEIRA; SANTOS, 2017; SANTOS; OLIVEIRA; CARDOSO, 2017; SOCORRO; 

SANTOS; NUNES, 2017). 

Mello (2005, p. 255), ao analisar os efeitos da mundialização na América Latina, 

salienta que esses direcionamentos causaram “[...] danos nefastos na direção das políticas 

educacionais dos nossos países, diminuindo os investimentos na educação pública, bem 

como contribuindo para o desmonte dos sistemas educacionais de nossa região”. Sobre 

isso, no Brasil, a autora destaca o papel do programa “Educação para Todos”: 
 
O programa de Educação para Todos, desde seu planejamento inicial, é 
um programa amplo de redirecionamento e condução política 
educacional para a América Latina e Caribe, e caráter restritivo e 
profundamente excludente, tendo também contribuído para estimular a 
privatização competitiva no campo educacional, restringindo e 
seccionando os vários níveis de ensino, acabando também por restringir 
a população o próprio acesso ao conhecimento. (MELLO, 2005, p. 
255). 

 
Segundo Mello (2004), o neoliberalismo consiste em um modo de organização 

social que (re)atualiza os argumentos do liberalismo clássico proposto por Adam Smith e 

Jonh Locke, pautados na propriedade privada e na liberdade do indivíduo de traçar seu 

destino e realizar seus interesses.  

 Para Locke, a liberdade é tratada como um pressuposto ideológico e a função do 

Estado seria a de organizar e gerir as relações para a formação da nova sociedade. Para 

isSo, “a liberdade do sujeito social teria que ser transformada em uma relação jurídica, 

aceita por todos os membros desta sociedade ou por quem dela desejasse participar para, 

de uma forma ou de outra, garantir a liberdade comum” (MELLHO, 2004, p. 35). Já 

segundo Smith, o mercado deveria ser a base ordenadora da sociedade e não o Estado, 

pois esse desequilibraria a “harmonia do mercado” (MELLO, 2005). Para Smith, o 

mercado é uma expressão da liberdade natural. Contemporâneo às necessidades do 

homem burguês, Smith  

 
[...] se funda basicamente sobre o conceito de liberdade do indivíduo. 
Da liberdade do indivíduo de traçar e realizar seus interesses, enquanto 
parte da sociedade da qual participa, enquanto parte do sistema social. 
Os empreendimentos dos indivíduos compõem o sistema econômico e 
social que Smith chama de mercado. Em outras palavras: o mercado e, 
como consequência, todo o sistema social, seria formado por uma 
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miríade complexa de relações entre interesses e realizações individuais. 
O mercado, por não ter uma regulação interna, estaria isento de assumir 
ou proteger quaisquer destas ações particulares e, assim, permitiria que 
os indivíduos agissem livremente, de acordo com o mérito de seus 
empreendimentos .(MELLO, 2004, p. 37). 

 

Imperando por mais de um século, o liberalismo apresenta sinais de crise a partir 

de 1929 (queda da bolsa de Nova Iorque) e das profundas transformações após a II Guerra 

Mundial. Nesse contexto, entre 1930 e 1970, difundia-se a abordagem neoliberal 

enquanto alguns poucos países do mundo, de forma particular, começavam a 

experimentar o avanço do Estado de bem-estar social, o Walfare State. O neoliberalismo, 

entretanto, avançou no mundo no final dos anos de 1970, a partir da primeira crise do 

petróleo, tornando-se hegemônico no começo dos anos de 1980, nos Estados Unidos, na 

gestão de Ronald Reagan, e na Inglaterra, com a Margareth Thatcher (FREITAS, 2018).  

Intelectuais liberais como Friedrich August Von Hayek88 e Milton Friedman89 

tiveram fundamental importância para a difusão e consolidação do novo liberalismo, 

conforme salienta Bresser-Pereira (2017, p. 698). 

 
Grandes intelectuais liberais, como Friedrich Hayek, Karl Popper, 
Milton Friedman e James Buchanan, desempenharam um papel 
ideológico estratégico na conversão dos departamentos econômicos das 
principais universidades em modelo neoclássicos hipotético-dedutivos 
abstratos, cujo papel era legitimar o liberalismo econômico. [...] nos 
anos neoliberais do capitalismo. 

 
Eles recorreram aos princípios do liberalismo clássico inserindo o individualismo 

e a livre concorrência como categorias fundamentais para o novo liberalismo, 

denominado de neoliberalismo, mas com as velhas e mesmas intenções do antigo.  

Ao separar o liberalismo econômico da democracia, Hayek considera esta última 

um meio e não um fim. Freitas (2018, p. 25) pontua que para Hayek “a democracia é 

desejável para o liberalismo, mas não uma condição necessária”, pois “[...] toda vez que 

a democracia liberal falha em garantir a liberdade econômica, permitindo que seja 

cerceado o ‘direito natural’ de acumular privadamente, ela compromete a liberdade social 

e pessoal” (FREITAS, 2018, p. 19). 

 
88 Uma referência em Hayek foi a obra O caminho da servidão, publicada em 1944, na Europa, numa 
conjuntura em que ocorria a reconstrução dos ‘estados-nacionais’, iniciando a Guerra Fria. Ver Mello 
(2004, p. 41). 
89 Capitalismo e liberdade, principal obra de Friedman, publicada em 1962. Ver Mello (2004, p. 53). 
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Já Friedman propõe um sistema privatizante de “nacionalização das escolas”, 

sendo de responsabilidade financeira da família e não do Estado a educação das crianças. 

Para ele, isso aumentaria a eficiência da educação e diminuiria a ingerência do Estado, o 

qual ele chama de “parasita de um sistema escolar público ineficaz” (MELLHO, 2004, p. 

53). Em um de suas principais obras, Capitalismo e Liberdade, Friedman descreve a 

privatização da educação proposta por ele em 1955 para as escolas nos Estados Unidos 

  
[...] o governo poderia exigir um nível mínimo de instrução financiada, 
dando aos pais uma determinada soma máxima anual por filho, a ser 
utilizada em serviços educacionais “aprovados” de sua própria escolha. 
Os serviços educacionais poderiam ser fornecidos por empresas 
privadas operando com fins lucrativos ou por instituições sem 
finalidade lucrativa. O papel do governo estaria limitado a garantir que 
as escolas tivessem padrões mínimos tais como a inclusão e um 
conteúdo mínimo comum em seus programas, da mesma forma que 
inspeciona presentemente os restaurantes para garantir a obediência a 
padrões sanitários mínimos. (FRIEDMAN, 1984, p.86)  

 
Freitas (2018) pontua que a sistematização de vouchers no contexto norte-

americano do fim da segregação racial nas escolas se utilizou da ideia de livre escolha da 

escola para dar continuidade ao processo de segregação e desigualdade social.   

 
A ideia dos vouchers usada para manter processos de segregação racial 
nos anos 1950 foi vendida pelo neoliberalismo como “direito 
democrático dos pais a escolher a escola de seus filhos”, mais tarde 
remasterizado também como o “direito dos pobres de escolher estudar 
nas mesmas escolas particulares que s ricos frequentam”. Como 
veremos, a experiência mostrou que esta proposta continuou seu 
caminho original de amplificar a segregação das escolas (não só por 
raça, mas por gênero e nível socioeconômico, criando “trilhas que 
escolhem os estudantes segundo o dinheiro que carregam no bolso. 
(Freitas, 2018, p. 18) 
 

Ao organizar uma das principais obras de Friedman, o livro Capitalismo e 

Liberdade, para um site (Le Livros90) responsável por disponibilizar bibliografias sobre o 

liberalismo e o neoliberalismo, Igor César Franco ressalta o seu objetivo em organizar 

essa obra no Brasil para o combate ao marxismo que, por meio da esquerda, ameaça a 

democracia brasileira: 

 

 
90 A Le Livros descreve que “a presente obra é disponibilizada com o objetivo de oferecer conteúdo para 
uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim 
exclusivo de compra futura”. Disponível em: https://lelivros.love/book/baixar-livro-capitalismo-e-
liberdade-milton-friedman-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/. Acesso em: 21 jan. 2020. 
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Este trabalho tem pretensões apenas de angariar mais adeptos à filosofia 
liberal em solo tupiniquim, que é, infelizmente, dominado pelos 
devaneios esquerdistas marxistas que resultaram no completo fracasso 
do projeto brasileiro de superpotência emergente e até hoje corroem as 
bases democráticas do país; objetivos maiores nem ao menos passam 
ou passaram pela cabeça desse que vos escreve (s/d, p. 5)91. 

 
Nessa edição, Friedman é apresentado por Franco, em uma sintética biografia, 

nomeada de “biografia do mestre”, na qual interpreta a preocupação do autor com a 

questão educacional pública, colocando de forma simplista e determinista a necessidade 

de retirada do Estado. 
 
Desde essa época Friedman já vinha se preocupando com a questão 
educacional. A falência do ensino público (que consegue conjugar 
péssima qualidade e altos custos) americano levou-o a propor um 
esquema simples e de enorme repercussão social. Simplesmente tirar o 
Estado da educação. O dinheiro que hoje é mal gasto nos 
estabelecimentos públicos de ensino deveriam ser convertidos em 
"vouchers" ou cupons para cada aluno, de tal forma que, com esses 
recursos, seria possível pagar a mensalidade de uma escola privada. 
Caberia aos pais escolherem o melhor colégio para seus filhos. A 
competição que naturalmente se estabeleceria entre as escolas garantiria 
uma melhoria constante do ensino. Os pais também passariam a 
interferir mais no processo educacional, exigindo melhores cursos e 
qualificação dos professores, pois poderiam facilmente mudar seus 
filhos de colégio.  (s/d, p. 7-8).  

 
Podemos notar que a essência da ideia de liberdade disseminada pelo modelo 

neoliberal está pautada em uma concepção de liberdade econômica para pensar a 

sociedade, em que cada indivíduo, por esforço próprio e no curso “natural” da livre 

concorrência, alcançará seus objetivos.  

É dessa forma que as ofensivas do novo liberalismo, apropriando-se de novas 

semânticas como inovação, criatividade, empreendedorismo e outras, lançam suas 

ofensivas para todos os setores da vida, inclusive a educação. 
 
O novo espírito do capitalismo que se consolidou a partir dos anos 1990 
revelou-se uma caricatura perfeita do sonho iluminista e expressista. Os 
novos gerentes, engenheiros e executivos se apropriaram nos seus 
próprios termos – ou seja, como sempre, os termos da acumulação 
infinita do capital -, de palavras de ordem como criatividade, 
espontaneidade, liberdade, independência, inovação, ousadia, busca do 
novo, etc. O que antes era usado como crítica ao capitalismo se tornou 

 
91Disponível em:  
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20POS-
GRADUACAO/MILTON%20FRIEDMAN/Capitalismo%20e%20Liberdade%20-
%20Milton%20Friedman.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020. 
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afirmação dele, possibilitando a colonização da nova semântica a 
serviço da acumulação do capital. (SOUZA, 2019, p. 171). 

 
Assim, é nesse contexto do fim do século passado até os dias atuais, que a 

educação pública na América Latina, de distintas formas e em diferentes ritmos 

(CARNOY, 2002; GAMBOA, 2009) é alvo de projetos, medidas, reformas, leis e 

discursos neoliberais que vêm sendo implementados e que, no caso do Brasil, têm o 

objetivo de “[...] instaurar um tipo de modernização do Estado brasileiro, imprimindo às 

políticas públicas um grau de racionalidade, produtividade e eficiência de modo que 

ocupassem os espaços da saúde e da educação para ampliação das atividades mercantis” 

(SILVA, 2014, p. 61). 

Especificamente sobre as políticas educacionais neoliberais no Brasil, podemos 

constatar que o movimento de mundialização da educação incorpora os conceitos e os 

fundamentos da eficiência e a eficácia do setor produtivo (inerentes à lógica do capital), 

transferindo-os para a educação. Índices de acesso e permanência nas escolas, a adoção 

de pedagogias pragmáticas (pedagogia das competências, pedagogia da prática, 

pedagogia de projetos), bem como a otimização do tempo de formação para a ocupação 

do mercado de trabalho, norteiam o novo modelo educacional, em um processo 

contraditório entre dar acesso e ao mesmo tempo não se importar com as condições 

objetivas de efetivação. 

 
As contradições se evidenciam em inúmeros projetos e propostas 
educacionais em curso no Brasil: ao mesmo tempo em que se prolonga 
o tempo de permanência dos alunos na escola, não há contratação de 
profissionais qualificados e adequação estrutural (espaços físicos, 
reorganização curricular e pedagógica) para esse atendimento; o acesso 
ao ensino superior se amplia, sem a devida proporção de investimento 
nas universidades públicas, mas com repasse de recursos públicos para 
as instituições privadas; as exigências para a melhoria dos índices 
educacionais convivem com a contratação precária de professores, falta 
de recursos materiais e financeiros, dentre outros aspectos. (BOUTIN; 
FLACH, 2017, p. 431) 

 
Por traz da incorporação dessa lógica estava a reforma empresarial da educação. 

Em seu livro A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias, Freitas 

(2018) aponta as contradições e os efeitos destrutivos gerados pelas políticas de reforma, 

estruturadas pela “nova direita”, com o objetivo de privatizar a educação pública 

brasileira.  Salienta a necessidade de compreendermos esse emaranhado que atinge 
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diretamente professores e alunos: “[...] se queremos organizar uma resistência qualificada 

a esta forma de fazer política educacional” (FREITAS, 2018, p. 12).    

Cesar Nunes (2009) atesta que a reforma educacional brasileira, inspirada no 

modelo espanhol, avançou os ideais neoliberais especialmente sobre a ineficiência do 

estado e reduziu a participação dos setores críticos a uma mera lógica instrumental.  

 
A atual reforma estrutural da educação brasileira em seu aporte 
institucional, curricular e jurídico, em curso durante toda a década de 
1990, encontrou na reforma educacional espanhola sua inspiração 
principal. A social democracia espanhola também produziu sua reforma 
educacional, marcada com as mesmas contradições, composições 
conservadoras e pontuais avanços populares e democráticos, na direção 
da ampliação ideológica do neoliberalismo e redução participativa real, 
dos setores socialmente críticos à lógica instrumental e estreita dos 
centros planejadores. A reforma educacional assumia uma postura 
política social-democrata, moderada e colaboracionista, uma 
perspectiva operacional técnico-administrativa, centrada em 
documentos e decretos que visavam mudar pela força da lei e das 
diretrizes formais, o sistema educacional [do Estado] supostamente 
ineficiente e superado. (NUNES, 2009, p. 158-159). 
  

Pautadas no funcionamento empresarial, a educação e suas escolas devem 

responder e apresentar resultados (numéricos) sobre seu funcionamento e sua dinâmica, 

criando ferramentas de aferição que permitam acompanhar as metas de qualidade. Ao 

incorporar os conceitos do setor produtivo (metas, qualidade total, empreendedorismo, 

mercado, índices, resultados, competências, habilidades), a escola fica subsumida ao 

produto em detrimento do processo, nega a diversidade e as diferenças socioculturais e 

econômicas que as compõem e, acima de tudo, sucumbem a uma lógica empresarial que, 

em última instância, pode significar o seu fim. Sobre isso, Freitas (2018, p. 34) alerta:  

 
[...] as escolas que não conseguem atingir a meta de qualidade são 
acompanhadas – para novamente introduzir mais formas de operação 
típicas das empresas, por exemplo reestruturação com demissão dos 
profissionais, bônus por mérito ou pagamento por valor agregado, uso 
de consultorias privadas –e, no caso de não reagirem positivamente 
aumentando sua qualidade, deve ser 1) fechadas e seus alunos 
transferidos para outras escolas públicas mais eficazes; 2) terceirizadas 
para empresas privadas que operam escolas públicas; ou 3) uma 
combinação entre terceirização e vouchers. 
 

Iniciada nos anos de 1990, nas duas gestões (1995-2003) de Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB), tal reforma teve continuidade na gestão consensual do PT (2003-2016) 
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e, atualmente, desde a retomada da “nova direita” ao poder, via golpe de 2016, 

experimenta sua fase de franca consolidação.  

No entanto, a “nova direita”, que parece ter assumido as rédeas do jogo, na 

verdade, nunca esteve fora do tabuleiro. Na América Latina, a ascensão dos governos 

progressistas desviaram a atenção para as contradições impostas pelo neoliberalismo que, 

ao promover pequenos avanços, objetivavam, no interior das reformas econômicas e 

educacionais, a manutenção da hegemonia burguesa e da direita. Sobre os avanços e 

recuos do neoliberalismo, Freitas (2018, p. 14) esclarece: 
 

Produziu também um efeito complementar: chamou nossa atenção para o lado 
das reformas econômicas e seus impactos, retirando nossa atenção do lado 
obscuro do neoliberalismo – sua ligação política com os conservadores, seu 
significado ideológico e os métodos pelos quais se propaga e resiste. Não 
levamos a sério o fato do liberalismo econômico retornar como um 
movimento de resistência mundial às teses progressistas e não ter 
compromisso com a democracia, mas apenas com a instauração do livre 
mercado. (grifo do autor). 
 

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o compromisso com o livre 

mercado nunca foi mascarado. Exemplo disso foi a expansão das Instituições de Ensino 

Superior (IES), com um aumento de 110.8% das IES privadas em oito anos. A opção pela 

ampliação do atendimento por meio da expansão do setor privado e a consequente 

institucionalização do mercado universitário pelo exame nacional de cursos 

(CALDERÓN, 2000) que estabelecia os rankings governamentais caracterizou o início 

da mercantilização da educação no país.   

Entre 2003 e 2016, no Brasil, mesmo com a ascensão histórica de um governo de 

esquerda92, que tecia críticas aos governos anteriores sobre as políticas neoliberais, tal 

lógica não se findou. Apesar de algumas mudanças com as políticas de acesso, inclusão 

e afirmação, o Partido dos Trabalhadores (PT), para garantir a governabilidade, não 

rompeu com a estrutura econômica, social e política que orientava os governos que o 

antecederam (BOUTIN; FLACH, 2017), evidenciando, mais uma vez, a sobreposição dos 

ideais capitalistas às concepções ideológicas mais progressistas. 

 
92 Segundo Mascaro (2018, p. 28): “Os governos de administração capitalista divergente – trabalhistas e 
petistas – da forma política estatal, no Brasil, são duplamente contraditórios: incapazes de estabelecer 
coesão política e ideológica com frações burguesas pátrias para um plano capitalista desenvolvimentista e 
nacionalista perene; incapazes de dar um salto, a partir do Estado, à luta socialista, na medida da débil 
mobilização progressista das massas e das classes trabalhadoras pelos governos ditos de esquerda que 
operam um Estado cuja forma que os coage é considerada eleitoral democrática e republicana e cuja as 
instituições, reiteradamente, são seletivas contra esses mesmos governantes”. 
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Em relação à educação superior, apesar do governo Lula, entre 2003 e 2010, 

ampliar historicamente e consideravelmente o número de universidades públicas e 

institutos federais, o PT foi o grande patrocinador das IES privadas por meio do PROUNI 

(Programa Universidade para Todos). 

  
No que diz respeito à expansão do setor privado, pode-se notar uma 
grande diferença entre os governos de FHC e Lula. No governo de FHC 
a expansão do número de matrículas em IES privadas não foi decorrente 
de bolsas de estudos estatais, enquanto no governo Lula 
aproximadamente 40% do crescimento das matrículas em IES privadas 
foi patrocinado pelo programa PROUNI, ou seja, financiados por 
recursos públicos, via isenção de impostos e contribuições. (CHACO; 
CALDERÓN, 2015, p. 95-96).  

 
O fato é que os ideais conservadores da direita sempre estiveram em cena, mesmo 

durante a gestão do PT; contudo o avanço e a agressividade com que esses ideais 

ganharam força nos acontecimentos que ocorreram entre as Jornadas de 2013 e o 

impeachment de Dilma Rousseff em 2016, mostraram que aqueles que lutam e defendem 

os princípios democráticos, dentre eles os estudantes, necessitam estar em constante 

vigília. 

 O conservadorismo93 e suas vertentes, o neoconservadorismo, sob a defesa da 

conservação dos valores e das instituições tradicionais ameaçadas pelas revoluções 

liberais (francesa e americana) do século XVIII, prega que essas instituições são 

fundamentais para “conservar” a ordem social, ou seja, a manutenção da hegemonia 

burguesa.  

Sua versão mais recente, o neoconservadorismo, “estrutura-se como reação ao 

Welfare State (Estado de bem-estar-social), a contra-cultura e a nova esquerda, 

fenômenos atrelados ao pós segunda guerra mundial e ao advento do regime de 

acumulação fordista” (ALMEIDA, 2018, p.28).  Do ponto de vista dos neoconservadores, 

o abandono dos valores tradicionais que há séculos dirigiram a sociabilidade humana 

apagaram as diferenças “naturais” pregadas pelo conservadorismo (classe, sexo, raça e 

outras). Assim, abandonar os valores e essas diferenças a favor de uma nova organização 

social, por exemplo, uma sociedade sem classes, causaria uma desordem social e cultural. 

Além disto, propagam que as intervenções promovidas pelo Estado, o Walfare State por 

exemplo, motivaram a crise do capital no período pós Segunda Guerra.  

 
93 Seus principais difusores foram Edmund Burke, Joseph de Maistre e Lois de Bolnald. Ver (BARROCO, 
2018). 
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Almeida (2018, p. 28), ao contextualizar o início das ideias neoconservadoras, 

datadas em meados de 1960, apresenta as argumentações e soluções sugeridas pelos 

neoconservadores para lidar com a crise e com a “balbúrdia” cultural. 

 
A prova disto estaria, segundo o pensamento neoconservador, na 
“infestação” de hippies, sindicalistas, estudantes, comunistas, negros e 
feministas, grupos que ganharam força em razão da permissividade e 
do assistencialismo estatal. Assim, a pauta neoconservadora é 
basicamente de reestruturação da autoridade da lei, do 
reestabelecimento da ordem e da implantação de um Estado mínimo 
que não embarace a liberdade individual e a livre iniciativa (entenda-
se aqui livre mercado). (grifo nosso) 

 
Sobre isso, Giroux (2017, p. 1) discute o panorama preocupante que não se limitou 

apenas ao contexto brasileiro. 
 

No meio de um enorme ataque global ao estado do bem-estar social e 
às cláusulas sociais, alimentadas por políticas neoliberais, o contrato 
social central das democracias liberais foi destruído e com ele também 
qualquer noção viável de solidariedade, justiça econômica e bem 
comum. O progresso foi transformado em seu oposto e registra mais 
desigualdades, sofrimentos e violência. A antiga linguagem dos direitos 
coletivos deu lugar ao discurso dos direitos individuais, e o vocabulário 
da colaboração e solidariedade foi deslocado pelo discurso do 
individualismo radical e o ethos áspero da sobrevivência do mais forte. 
A “liberdade” se transformou em sinônimo de interesse próprio 
desenfreado e em racional para abdicar de qualquer senso de 
responsabilidade moral e política.  

 
Com base nessas considerações, foi no contexto das reformas neoliberais, 

ocorridas no mundo e no Brasil, que a direita conservadora e neoconservadora se 

reorganizou. Ao percorrer o modus operandi da ação político-ideológica da direita 

brasileira, iniciada na década de 1980, Casimiro demonstra que o que ele nomeou de 

“aparelhos privados da hegemonia” (CASIMIRO, 2018a), por meio da “[...] 

representação política não partidária dos segmentos da direita liberal conservadora, 

atualizada, militante e, muitas vezes, truculenta [...] foi ganhando amplitude e intensidade, 

assim como foi radicalizando seu discurso ao longo do tempo” (CASIMIRO, 2018b, p. 

41-42).  
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Em entrevista cedida ao site Brasil de Fato94, em 2018, na ocasião do lançamento 

de seu livro A nova direita – aparelhos de ação política e ideológica no Brasil 

contemporâneo, Casimiro definiu a expressão “aparelhos privados de hegemonia”. 
 

Esse conceito dialoga com aquilo que chamamos de “Estado ampliado” 
e a forma como ele se insere na sociedade civil. Não podemos entender 
o Estado como organismo separado das relações das lutas de classe. A 
ampliação estatal nos possibilita entender como organizações coletivas 
são fundamentais para a edificação do poder de classe. Um aparelho 
privado de hegemonia se caracteriza justamente pela desvinculação 
direta das relações de produção, mas são mecanismos de adesão 
voluntária, seja ele por parte da burguesia, no caso dos aparelhos 
privados, como também das organizações da classe trabalhadora que 
tem os seus aparelhos privados de ação contra-hegemônica. 

 
Transcrevemos o caminho percorrido magistralmente por Casimiro (2016), na sua 

tese de doutorado intitulada A nova direita no Brasil, a fim de entendermos o que hoje 

nomeamos de “nova direita”. Para tanto, elaboramos um quadro com período, 

organizações/instituições e objetivos da direita conservadora brasileira, desde a década 

de 1980. O quadro foi elaborado da seguinte forma: à medida que Casimiro apontava as 

organizações e instituições buscávamos na internet o site e informações sobre cada uma 

delas, conforme segue abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 O Brasil de Fato se descreve como um site criado por movimentos populares com o intuito de 
democratizar os meios de comunicação para contribuir no debate de ideias e na análise dos fatos do ponto 
de vista da necessidade de mudanças sociais em nosso país. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2018/11/28/livro-sobre-a-nova-direita-sera-lancado-hoje-em-sp-confira-
entrevista-com-o-autor/. Acesso em 17 de abril de 2020. 
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Quadro 4 –  Frentes de atuação da Direita Conservadora no Brasil a partir da década de 1980 

PERÍODO 
INSTITUIÇÕES/ 

ORGANIZAÇÕES 
OBJETIVOS 

 
1983 

 
 
Instituto Liberal (IL) 

Aparelho de difusão político-ideologica do liberalismo 
fundado por facções da burguesia e intelectuais ligados 
à Fundação Getúlio Vargas, inspirados no Institute of 
Economic Affairs (IEA) do empresário inglês Anthony 
Fisher, por sugestão de Friedrick Hayek. 

 
1984 

 
 
 

Instituto de Estudos 
Empresariais (IEE) 

Difusor do pensamento conservador no eixo Sudeste-
Sul. Responsável pela organização de um dos mais 
importantes eventos da agenda da direita no Brasil, o 
Fórum da Liberdade. O evento é marcado pela 
participação de liberais de todo o mundo e de 
representantes de entidades como a Sociedade Mont 
Pelerin e a Atlas Network. Hoje, pode-se dizer que o 
Fórum tornou-se a grande vitrine de apresentação. 

 
Início dos 
anos de 
1990 

Grupo de Institutos, 
Fundações e 
Empresas (GIFE) 
Instituto Ethos de 
Empresas e 
Responsabilidade 
Social 

Articularam e definiram diretrizes de ação das chamadas 
organizações não governamentais (ONGs) e das 
Fundações e Associações sem fins lucrativos (Fasfil), 
com objetivo de dar organicidade a determinadas formas 
de atuação coletiva, na construção do consenso em torno 
de sua concepção de mundo e na operacionalização de 
objetivos político-ideológicos. 
 

 
Final dos 
anos de 
1990 

 
Instituto de Estudos 
para o 
Desenvolvimento 
Industrial (Iedi)  
 
Instituto Atlântico 
(IA) 

Fundados com o objetivo de administrar a 
movimentação do grande capital econômico e simbólico 
para a produção do consenso em torno das reformas neo-
liberais, além de desenvolver a operacionalização de um 
projeto de poder de longo prazo. Seus discursos estão 
amparados em valores da economia de mercado e seus 
projetos de nação (dominação de classe) estão 
entranhados na estrutura institucional do Estado. 
 

 
2003 

 
Grupo de Líderes 
Empresariais 
(Lide)95. 
 

Além das estratégias de ação no sentido de propor 
políticas públicas e naturalizar determinados valores, o 
Lide tem um papel pragmático importante no sentido de 
articular esforços e/ou recursos para a atuação política 
de empresários, como nas campanhas político-eleitorais. 
Evidencia-se, portanto, o papel da organização na 
articulação também no plano político formal. 

 
95  O Lide foi fundado em São Paulo, em 2003, pelo empresário do ramo de comunicações e, atualmente, 
em 2020, governador do estado de São Paulo João Dória Júnior e, assim como o IEE, não é aberto, 
estabelecendo determinados critérios de exclusividade para o ingresso em seu seleto grupo. Para fazer parte 
do Lide, ao menos até 2015, era necessário se enquadrar no perfil de empresas brasileiras e multinacionais 
com “faturamento igual ou superior a 200 milhões de reais anuais”. 
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PERÍODO INSTITUIÇÕES/ 

ORGANIZAÇÕES 
OBJETIVOS 

 
2004 

 
Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) 
conhecido como 
Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 
(OSCIP) 

Estruturado a partir de representantes da sociedade 
política e empresários pertencentes à grande burguesia 
brasileira96.  
Uma de suas principais pautas é a redução da 
aparelhagem do Estado com vistas a torná-lo mais 
“enxuto” e “eficiente”. Nesse sentido, o MBC busca não 
somente “educar” ou “formar” a burguesia para o 
consenso intraclasse, a partir de sua plataforma de 
eficiência e competitividade, mas igualmente difundir e 
instrumentalizar, na aparelhagem estatal, seu modelo 
privado de gestão como proposta “modernizadora”. 

 
2006 

 
Instituto Millenium 
(IMIL) 

Lançado no XIX Fórum da Liberdade. Com um discurso 
de glorificação do mercado como espaço de realização 
humana, rapidamente conquistou uma forte capilaridade 
entre os circuitos liberais no Brasil, com destaque para 
os meios de comunicação97.  

 
2010 

 
 
 
Instituto Mises 
Brasil (IMB) 

Representa as frações mais ortodoxas, tendo como 
referência a doutrina neoliberal austríaca, 
principalmente o libertarianismo, inaugurado por 
Murray Rothbard. Buscam reforçar o desprezo por tudo 
aquilo que é público e, consequentemente, 
supervalorizar a economia de mercado como condição 
necessária para o exercício pleno da liberdade entre os 
indivíduos consumidores. Trata-se de um aparelho 
privado de cepa fundamentalista do mercado e do 
conservadorismo cultural. Estabelece concepções 
moralistas, tentando legitimar a ideologia mais elitista, 
mesquinha e preconceituosa, de caráter protofascista, 
sob o signo de “ciência”, buscando uma “aparência de 
crítica social”. 

 
 
 

 
96 Encabeçado por Jorge Gerdau Johannpeter, que, por sua vez, também é membro dirigente do IL, do IEE, 
do Iedi, do Lide, entre outros aparelhos. O MBC, em sua própria estrutura, contempla a representação do 
aparelho institucional do Estado, com membros de quatro ministérios indicados pela Casa Civil.  
97 Entre seus membros estão os jornalistas Pedro Bial (TV Globo), Rodrigo Constantino (colunista da 
revista Veja, do jornal O Globo, e do Valor Econômico), que também passou a dirigir o IL a partir de 2012 
e Antônio Carlos Pereira (editor do jornal O Estado de São Paulo), além de Luiz Eduardo Vasconcelos, 
diretor da Rede Globo. Também marcaram presença Giancarlo Civita (Grupo Abril) e o próprio João 
Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho (Organizações Globo). Uma fração representativa desses 
jornalistas e empresários está ligada a inúmeras universidades brasileiras e, de alguma forma – seja como 
colunista, redator ou como dirigente –, a outros importantes veículos de comunicação da grande mídia 
brasileira. (CASIMIRO, 2018b, p. 44) 
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PERÍODO INSTITUIÇÕES/ 

ORGANIZAÇÕES 

OBJETIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes pela 
Liberdade (EPL)98 

Lançado no Fórum da Liberdade de 2012. De 
atuação é voltada especificamente ao público jovem 
e universitário, o EPL tem vínculos com tradicionais 
organizações de caráter doutrinário. 
Quanto à sua vinculação externa, o EPL configura-
se como uma versão brasileira do Students for 
Liberty e é ligado ao mega think tank Atlas Network. 
O EPL organiza, financia e estabelece diretrizes de 
ação, principalmente a partir de seu braço de atuação 
política e ideológica, o Movimento Brasil Livre 
(MBL). Divulgando vídeos de seus membros com 
narrativas revisionistas e ataques aos movimentos 
sociais, proferindo discursos de ódio de classe e 
sobre minorias, criando e reproduzindo fakenews, 
promovendo manifestações reacionárias e 
viabilizando a candidatura política de seus 
integrantes alinhados a tradicionais partidos de 
direita, o MBL configura-se como uma marca dessa 
nova direita. 

 
Fonte: Casimiro (2016) e sites das organizações na internet. Elaboração própria (2020). 

 
Uma síntese da tese é publicada no livro O ódio como política, organizado por 

Gallego, em 2018. Em um dos capítulos nomeado “As classes dominantes e a nova direita 

contemporânea”, Casimiro (2018) sintetiza que, com diferentes frentes de atuação no 

Brasil, “[...] apesar de expressar contradições e conflitos interburgueses, a nova direita 

assegura o essencial para a garantia dos seus interesses de acumulação do capital” 

(CASIMIRO, 2018, p. 45) e encontra na educação a preservação desses interesses por 

meio da reforma empresarial, que a partir do golpe de 2016 acelerou sua escalada. 

Sobre o braço de atuação política da última organização (EPL) apresentada no 

Quadro 04 encontra-se o MBL (Movimento Brasil Livre) que em 2015 realizou seu 

primeiro congresso incluindo o “Escola sem Partido” como uma das primeiras pautas a 

serem defendidas no evento, dentre outras que referendam o conservadorismo e a 

mercantilização da educação, conforme demonstramos abaixo:  
 

Apresentação do Projeto de Lei “Escola sem Partido” em legislativos 
estaduais e municipais; Legalização do homeschooling; Gestão privada 

 
98 Entre seus fundadores estão o gaúcho Fábio Ostermann (dirigente do IL, Instituto Liberdade e do Ordem 
Livre, e colunista do IMIL), o jovem arquiteto e urbanista Anthony Ling (IL, IEE e Instituto Liberdade) e 
o mineiro Juliano Torres, que participou da tentativa de fundação do Partido Político Libertários (Liber) 
(CASIMIRO, 2018b, p. 44). 
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de escolas públicas através de Organizações Sociais e Parcerias 
Público-Privadas; Redução de impostos das escolas privadas. 
Implementação do sistema de vouchers para ensino básico, 
fundamental, médio e superior e a Militarização das escolas em áreas 
de risco, ou seja, em locais onde a iniciativa privada não tenha a 
possibilidade de atuar99. 

 
Além das organizações apresentadas acima, registramos também a Fundação 

Lemann. Criada em 2002, essa fundação realiza projetos educacionais e justifica na sua 

página, na seção “Somos”, que “[...] ninguém chega lá sozinho. Por isso, temos parceiros 

que compartilham conosco o sonho de um Brasil mais justo100”. 

Destacamos essa fundação porque, em 2020, aproveitou-se da janela que se abriu 

a partir do COVID 19 para sedimentar, ainda mais, o processo de privatização e 

mercantilização da educação. Tal fundação tem sido o maior investidor de programas e 

plataformas de ensino remoto no Brasil, conforme sinaliza Avelar (2020, s/p)  
 

[...] a Fundação Lemann está trabalhando com 30 organizações em 
projetos de educação a distância, e tem apoiado plataformas que estão 
presentes em muitas redes de ensino. De forma mais direta, a Fundação 
Lemann está oferecendo um programa de “apoio técnico” para 
estruturar o ensino remoto, em parceria com a Imaginable Futures, para 
12 redes públicas (duas redes estaduais e 10 municipais). Em outro 
âmbito, agindo junto ao MEC e o Conselho Nacional de Educação 
(CNE), o Todos pela Educação tem realizado discussões e webinários 
a fim de influenciar a agenda nacional. 

 
 Extraímos da página oficial da Fundação Lemann seus principais parceiros, com 

a respectiva descrição dos seus objetivos, e elaboramos outro quadro, pois à medida que 

adentrávamos cada objetivo revelava claramente a relação entre a Fundação e a reforma 

empresarial da educação e o Movimento “Escola sem Partido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Disponível em: https://mbl.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/propostas-mbl.pdf. Acesso 
em: 15 mai. 2020. 
100  Página da Fundação Lemann, seção “Somos”. Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/parceiros. 
Acesso em: 15 jun. 2020. 
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Quadro 5 –  Parceiros da Fundação Lemann 

PARCEIROS OBJETIVOS 

CIEB (Centro de Informação 
para a Educação Brasileira). 

Criado para impulsionar uma transformação sistêmica por meio 
da inovação tecnológica promovendo maior equidade, 
contemporaneidade e qualidade na educação pública brasileira.  

CLP (Centro de Liderança 
Pública) 

Desenvolve líderes públicos empenhados em promover 
mudanças transformadoras por meio da eficácia da gestão e da 
melhoria da qualidade das políticas públicas. 

CEIPE (Centro de Excelência 
e Inovação em Política) 

• O CEIPE (Centro de Excelência e Inovação em Política) tem 
como missão contribuir para que o Brasil tenha uma educação 
pública equitativa, inovadora e de qualidade por meio do apoio 
às secretarias no desenho e implementação de políticas 
educacionais, da produção de conhecimento aplicado em 
políticas. 

Reúna O Instituto Reúna desenvolve conhecimento e serviços técnico-
pedagógicos para o ensino e a aprendizagem, o que contribui 
para tornar o sistema educacional mais coerente. Assim, constrói 
ferramentas e conteúdos práticos alinhados à BNCC, reunindo o 
que há de melhor nas experiências nacionais e internacionais e 
potencializando uma rede de parceiros para atuar na 
transformação da educação. 

Associação Nova Escola • A Nova Escola é um negócio social, auto-sustentável e sem fins 
lucrativos que tem como missão fortalecer educadores para 
transformar a educação pública brasileira e possibilitar que os 
alunos desenvolvam o máximo do seu potencial. 

Fundação Estudar • A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras 
lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à 
experiência acadêmica de excelência e do apoio ao 
desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. 

Daquiprafora 
 
 
 
 

• A Daquiprafora é uma consultoria educacional que assessora 
estudantes para os processos seletivos de universidades dos 
Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e os acompanha durante 
suas trajetórias universitárias, oferecendo suporte e criando 
oportunidades. 

Fundação Victor Civita • A Fundação Victor Civita visa construir e disseminar 
conhecimentos e valorizar práticas da Educação Básica que 
auxiliem educadores a enfrentar os desafios de seu tempo. Uma 
de suas ações é o Prêmio Educador Nota 10, apoiado pela 
Fundação Lemann. 

Endowment DIREITO GV • O Endowment DIREITO GV é um fundo de investimento 
perpétuo com base em doações de pessoas físicas e jurídicas 
para possibilitar que jovens com potencial tenham a 
oportunidade de estudar na Escola de Direito FGV sem que a 
condição socioeconômica seja uma barreira. 
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PARCEIROS OBJETIVOS 

GRADED • A Graded é uma escola americana que conta com o apoio da 
Fundação Lemann para o programa Graded Scholar. A escola, 
que tem uma comunidade global e visa formar alunos para uma 
sociedade internacional, oferece neste programa bolsas integrais 
para alunos brasileiros de baixo nível socioeconômico. Além 
das bolsas integrais, o programa propõe inclusão total na escola: 
apoio educacional conforme a necessidade do aluno, materiais 
escolares, tecnologia necessária, suporte psicológico, cursos de 
verão no exterior e aulas de inglês gratuitas para familiares, 
entre outras oportunidades. 

GIFE (Grupo de Instituto, 
Fundações e Empresas) 

• O GIFE (Grupo de Institutos Fundações e Empresas) tem a 
missão de aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de 
recursos privados para o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Ensina Brasil • O Ensina Brasil é a versão brasileira do Teach For All, que aloca 
pessoas recém formadas para atuar por 2 anos como professor 
remunerado de escola pública em período integral, lecionando 
alguma matéria relacionada à sua graduação. 

Instituto Four • O Instituto Four visa selecionar, formar e desenvolver jovens 
líderes que tragam resultados concretos e positivos para a 
sociedade. 

Instituto Canoa • O Instituto Canoa é uma organização sem fins lucrativos criada 
com a missão de fomentar a formação de professores de 
excelência no país. 

Instituto Proa • O Instituto Proa cria oportunidades para a capacitação e inserção 
de jovens no mercado de trabalho, por meio de acesso à 
educação de qualidade, formação comportamental, cultural, 
orientação no início da carreira profissional e apoio na conquista 
do primeiro emprego. 

Instituto Articule O Instituto Articule visa aprimorar a gestão pública e acelerar a 
promoção dos direitos sociais através da articulação 
interinstitucional. 

Instituto Proa O Instituto Proa cria oportunidades para a capacitação e inserção 
de jovens no mercado de trabalho, por meio de acesso à 
educação de qualidade, formação comportamental, cultural, 
orientação no início da carreira profissional e apoio na conquista 
do primeiro emprego. 

Instituto Articule 
 

O Instituto Articule visa aprimorar a gestão pública e acelerar a 
promoção dos direitos sociais através da articulação 
interinstitucional. 

Centro Ruth Cardoso O Centro Ruth Cardoso tem como missão preservar a 
memória e a obra acadêmica e social de sua titular, assim 
como disseminar conhecimento nas áreas ligadas às 
políticas sociais e às ciências humanas, para tornar-se 
armazém, produtor e difusor de novas ideias. 
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PARCEIROS OBJETIVOS 

Inper O Insper é uma instituição sem fins lucrativos 
de ensino superior e pesquisa reconhecida 
como referência em Administração, 
Economia, Direito e Engenharia. A Fundação 
Lemann apoia os cursos de graduação em 
Engenharia e Jornalismo. 

Instituto Natura, Itaú Social, Google.org., Itaú 
BBA, Instituto Unibanco, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, Instituto 
Humanize, Instituto República, Fundo Baobá, 
Fundação Brava, British Government 
Prosperity Fund, Massachusetts Institute of 
Technology and the Fish Foundation, W.K. 
Kellongg Foudation. 

 
 
Co-Investimento e Filantropia Colaborativa 

Instituto Sou da Paz O Instituto Sou da Paz tem como missão 
contribuir para a efetivação de políticas 
públicas de segurança e prevenção da 
violência, pautadas por valores de 
democracia, justiça social e direitos humanos. 

Universidades Internacionais (Harvard, 
Stantford, Teachers College, Columbia, 
Oxford, Illinois Urbana-Champaign, Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts e 
Universidade do Sul da Califórnia. 
 

 
Concessão de bolsa de estudos na área de 
tecnologia da informação 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados disponibilizados na página101 da Fundação 
Lemann. 

 

Além dos parceiros apresentados acima, a página disponibiliza um mapa de 

governos municipais, estaduais, bem como alguns conselhos do governo federal 

(CONSAD – Conselho Nacional de Secretários da Administração e CONSED – Conselho 

Nacional de Secretários da Educação), os quais buscam parcerias com a referida 

fundação.  

Para Chauí (2018), o neoliberalismo verticaliza suas ações para que todo o 

funcionamento da sociedade ocorra com base na lógica racional empresarial, 

transformando todos os setores (educação, saúde, segurança, previdência etc.) em 

miniorganizações que prestam serviços sociais. Freitas (2018, p. 49) avalia que: 
 

Esta concepção de sociedade corrói a escola como uma instituição 
social, alterando a concepção de educação e a própria política 

 
101 Pagina da Fundação Lemann, seção “Somos”. Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/parceiros. 
Acesso em 15 de junho de 2020. 
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educacional. Operando em redes difusas, o neoliberalismo constrói um 
vetor em direção a essa concepção de organização social que tem por 
base a privatização dos espaços institucionais do Estado – ele mesmo, 
agora, visto também como uma grande empresa. 

 
Em suma, a reforma empresarial da educação, consubstanciada na ideia do livre 

mercado, difunde que a melhoria da qualidade da educação ocorrerá se as escolas 

deixarem de ter a interferência do Estado e passarem a ser geridas pelo mercado 

concorrente. A operacionalização desse modelo institui sistemas de avaliações 

censitários, a padronização de currículos, a venda de materiais didáticos (livros, tabletes, 

computadores etc.) e de plataformas de ensino, como é o caso da Fundação Lemann. 

Estimula a meritocracia, a terceirização e os vouchers, além de outros, em um mundo de 

inovação líquido e fluido, alimentado pela lógica do consumo desmedido. Para tanto, 

necessita encontrar mecanismos de desqualificação da escola pública estatal, sendo um 

deles o “Escola sem Partido”. 

No caso do Brasil, é no contexto do fim das experiências socialistas, no final do 

século XX, no momento da escalada do neoliberalismo a partir dos anos de 1990, do 

abandono dos princípios que validaram um governo progressista (a tomada do poder pelo 

proletariado e a socialização dos meios de produção), ao adotar a política de consenso e 

da última crise do capital em 2008, que os grupos de direita se reorganizaram e vêm se 

reorganizando para a implantação do projeto de mundialização do capital. Projeto este 

que, na maioria das vezes, desconsiderou as diferenças socioeconômicas e culturais, 

provocou a desarticulação política dos trabalhadores e a crise dos partidos e das entidades 

de classe, bem como anunciou o que muitos denominaram de “fim da história” 

(BARROCO, 2011, p. 207). 

O neoliberalismo e seu subproduto, a ideologia pós-moderna, objetivando o fim 

dos projetos emancipatórios, dos valores universais e da razão moderna, instaurou um 

tempo de “[..] estímulo à vivência fragmentada centrada no presente (resumida ao aqui e 

ao agora, sem passado e sem futuro), ao individualismo exacerbado, num contexto 

penetrado pela violência” (BARROCO, 2011, p. 207), por instabilidades, inseguranças, 

dispersões e incertezas.  

 
A insegurança e o medo levam ao reforço de antigas instituições, 
sobretudo a família e o clã como refúgios contra um mundo hostil, ao 
retorno de formas místicas e autoritárias ou fundamentalistas de religião 
e à adesão à imagem da autoridade política forte ou despótica. Dessa 
maneira, bloqueia-se o campo da ação intersubjetiva e sociopolítica, 
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oculta-se a luta de classes e fecha-se o espaço público, que se encolhe 
diante da ampliação do espaço privado. (CHAUÍ, 2006, p. 325). 
 

Tais fatos se dão especialmente após os atentados de 11 de setembro, nos Estados 

Unidos, momento em que se potencializou o medo, se instaurou o caos e criou-se um 

inimigo a ser combatido, justificando todas as ações do Estado, inclusive, sua retirada.  
 

Após os atentados de 2001, nos EUA, centenas de filmes, seriados e 
programas virtuais foram produzidos incentivando a insegurança e a 
ideia moral do outro como ameaça permanente. Não é preciso dizer 
quem é ele. 24 horas, um dos seriados de maior sucesso nos EUA, 
passado no Brasil, deixa isso evidente: na série, nenhum lugar do 
mundo é seguro; a qualquer momento, a vida pode se tornar um inferno 
pelas mãos do “mal”: terroristas, criminosos, traficantes. A política de 
tolerância zero e o Estado policial seguem essa lógica neofascista 
reproduzida nos EUA e na Europa, na discriminação contra os imi-
grantes, a exemplo das milícias populares na Itália; na perseguição aos 
ciganos, na França; e, no Brasil, na criminalização dos movimentos 
sociais e da pobreza, e, na atual institucionalização da militarização do 
cotidiano pelo Estado, no combate ao narcotráfico. (BARROCO, 2018, 
p. 210-211).  

 
Assim, sob a sustentação da desqualificação do Estado e da formulação de que a 

iniciativa privada resolveria a crise econômica e, consequentemente, os problemas sociais 

(desemprego, violência e outros) do novo século, o discurso da direita conservadora, 

contido e técnico até o fim do século XX, ganha radicalidade, agressividade e um forte 

tom moralista marcado pelas ofensivas neoliberais do século XXI, sendo expandido por 

todos os continentes.  
 

Em parte, o modelo original dos anos 1980 foi ultrapassado pela 
agressividade de seus próprios filhotes, como o IMIL, o IMB e 
EPL/MBL. Por outro lado, a própria política internacional, 
principalmente a norte-americana, sofreu inflexões (depois dos 
atentados terroristas de 11 de setembro de 2001), aproximando o 
discurso e a atuação das organizações de ação doutrinária brasileiras da 
vertente mais dura, característica dos Estados Unidos, para o que, aliás, 
contribui a tradição autocrática brasileira. Com o tempo, esse conjunto 
de aparelhos privados tornou-se uma espécie de porta-voz de uma nova 
direita aberta e dura, com enorme agressividade, ao lado de posições de 
uma subordinação impactante a certos padrões ideológicos vigentes nos 
países centrais, com destaque para os Estados Unidos. (CASIMIRO, 
2018, p. 45). 

 
A crise de 2008 evidenciou os processos exploratórios do novo século que, por 

vezes, são mascarados, mas que nunca cessam. No caso do Brasil, o que parecia estar 

sendo minimizado com as políticas sociais assistencialistas, afirmativas e de acesso da 

gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), foi desnudado com a crise que revelou os 
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efeitos da mundialização do capital, sentidos diretamente na pele da classe trabalhadora. 

Assim, em junho 2013, o “levante social que só teve similar (ao menos no que concerne 

a amplitude, ainda que sob formas bastante diferentes) na campanha pelo impeachment 

de Collor, em 1992, e na campanha pelas eleições diretas, em 1985, ainda sob a ditadura 

militar” (ANTUNES, 2020, p. 249), desencadeou as Jornadas de 2013.  

Nas Jornadas de 2013, paralelamente às reivindicações da classe trabalhadora 

contra a ordem hegemônica, as manifestações também cederam o palco para evidenciar a 

“nova direita com suas velhas ideias” (FREITAS, 2018); pois conforme já alertava Marx 

e Engels (2008), em 1847, no Manifesto do Partido Comunista, na história da luta de 

classes, sempre que a classe explorada insurge a classe que a contrapõe reage 

implacavelmente – sendo, no capitalismo, a burguesia a detentora dos meios de produção  

e o proletariado ou classe trabalhadora, a vendedora da força de trabalho. 

Em meio a direita, encontrava-se a classe média, que se viu prosperar na segunda 

e terceira gestões do PT, todavia tal prosperidade não foi superior à classe trabalhadora. 

Incomodada e, por vezes, inconformada com esta ascensão do proletariado, a classe 

média, conforme afirma Chauí (2016, p. 20), “[...] povoada por um sonho e um pesadelo: 

seu sonho é tornar-se parte da classe dominante; seu pesadelo, tornar-se proletária”, 

equivocadamente, optou por coligar com os valores e interesses da classe dominante. 

Contudo, Chauí (2016) lembra que esSa classe média, majoritariamente, é composta por 

proprietários de singelos comércios sem qualquer vinculação com os oligopólios 

transnacionais, profissionais liberais não assalariados, donos de pequenas propriedades, 

enfim, na sua maioria também, classe trabalhadora.  

Além das Jornadas de 2013, as eleições presidenciais de 2014 potencializaram a 

polarização e o inconformismo por parte dos eleitores (boa parte, a classe média) que, ao 

não aceitarem a quarta vitória do PT nas urnas, deram início, em 2015, a um conjunto de 

manifestações por todo o Brasil. Essas manifestações tinham como pautas motivadoras 

aquelas já citadas nas Jornadas de 2013 e, também, o impeachment da presidente eleita, 

Dilma Roussef, bem como a responsabilização de todos os problemas brasileiros ao PT 

Nesse cenário, os meios de comunicação de massa, os digitais e as redes sociais 

difundiram e deram visibilidade aos ideais conservadores, em que “[...] narrativas 

revisionistas e as fake news passaram a “redimir” determinados discursos de ódio, tidos 

como inaceitáveis e repulsivos por décadas pela maioria da sociedade” (CASSIMIRO, 

2018, p 44), evidenciando os dois lados que configuram a sociedade brasileira; mas, 

sobretudo, polarizando-a radicalmente. 
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Ao analisar o discurso do ódio disseminado pela mídia brasileira, Ezequiel (2015) 

problematizou como os meios de comunicação de massa contribuíram para a ascensão do 

conservadorismo, para a polarização, para o ódio a todos que de alguma maneira se 

identificassem com qualquer ação do Partido dos Trabalhadores. Ao analisar o texto 

intitulado “Rodrigo Constantino – Análises de um liberal sem medo da polêmica”, 

publicado em outubro de 2014, no blog do economista e colunista da revista Veja, 

Ezequiel extraiu alguns trechos e sintetizou algumas análises. Apesar de extenso, 

entendemos a necessidade da citação para demonstrar a agressividade adotada por um 

influenciador de opiniões, que de forma preconceituosa, xenofóbica, machista, 

homofóbica e fascista ataca, sobretudo, o partido dos trabalhadores 
 

O texto traz uma imagem exibindo o desenho de um braço vermelho 
com uma estrela – logomarca do Partido dos Trabalhadores (PT) – 
tatuada no dorso da mão, empunhando um punhal, e outro braço, verde, 
adornado com a bandeira do Brasil no pulso, segurando firmemente o 
braço vermelho. A leitura da imagem remete ao campo simbólico e 
permite uma interpretação direta: o braço comunista-petista pronto para 
desferir um golpe de punhal sendo contido pelo braço “brasileiro”. [...] 
Nos primeiros parágrafos, Constantino refere-se à Venezuela, 
Argentina e Brasil, como países que estão trilhando um caminho rumo 
ao bolivarianismo. [...] “Se o PT tiver mais quatro anos no poder, podem 
ficar tranquilos que ele chegará lá”. [...] “ao menos um aspecto o PT já 
conseguiu nos transformar na Venezuela: somos, hoje, um país dividido 
ao meio, completamente segregado, com um clima de antagonismo”. 
[...] Em outro ataque direto, afirma: “o PT não tem adversários; tem 
inimigos mortais que precisam ser eliminados”, evocando a morte, 
estímulo primário da manifestação de medo. Retomando a ideia 
principal do texto, o colunista acusa o PT de utilizar a tática de dividir 
para conquistar, jogando “trabalhador contra empresário, a mulher 
contra o homem, o gay contra o heterossexual, o negro contra o branco, 
o pobre contra o rico, o ‘povo’ contra a ‘elite’”. Para Constantino, o país 
está rachado, de um lado “alienados, ignorantes e cúmplices do butim” 
e de outro “os brasileiros decentes que não aguentam mais pagar a 
conta”. Numa contradição ao próprio discurso, Constantino exalta a 
revolta dos que tem “cérebro para pensar e dignidade”, justificando 
também a agressividade destes: “Reagiram, pois para tudo há limites”. 
Na parte final do texto, o autor refere-se diretamente ao pleito (faltavam 
apenas seis dias para as eleições), reforçando a questão principal do 
texto: a divisão do país. O autor ainda justifica o rompimento com as 
pessoas que “endossam a podridão” e a “indecência dos petistas” 
questionando: “Como respeitar quem não se dá ao respeito?”. A frase 
final, um misto de esperança e medo, encerra o texto: “Que os 
brasileiros possam deixar essa cizânia para trás e superar o lulopetismo, 
pelo bem de nossos filhos e netos!” (EZEQUIEL, 2015, p. 13-14). 

 
   Nesse período, a polarização e a disseminação do ódio contra os ideais 

progressistas eram tão grandes (especialmente se tais ideais apresentassem qualquer 
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relação com o PT) que, mesmo após o Brasil reeleger novamente Dilma Roussef (PT), 

em 2014, o número de parlamentares conservadores eleitos no Congresso Nacional subiu 

expressivamente.   

O analista político do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar), Antônio Augusto de Queiroz, avaliou que o Congresso Nacional eleito em 

2014 era o mais conservador desde a redemocratização, sendo que dos 513 candidatos 

eleitos: 

• 257 foram financiados pelo agronegócio, sendo a maioria contra as causas 

indígenas e a favor de uso de agrotóxicos e da devastação das florestas;  

• 82 deputados tinha relação com a bancada evangélica, normalmente com 

pautas a favor do “Escola sem Partido” e contrários aos direitos dos 

LGBTQ e das mulheres.  

• 55 deputados ligados a polícia e parte destes defendia a revisão do estatuto 

do desarmamento, a redução da maioridade penal e a criação de leis mais 

rígidas para punir crimes.  

Em contrapartida e como minoria, o DIAP registrou que a bancada de 

parlamentares vinculados à defesa dos trabalhadores, como os advindos do movimento 

sindical, sofreu diminuição. Dos 83 deputados da legislatura anterior, restaram apenas 46, 

dos quais 14 são novos e 32 foram reeleitos (BRUGNAGO; CHAIA, 2015, p. 110).  

Estamos diante de um cenário de retrocesso, que piorou com o golpe de 2016 e a 

partir das eleições presidenciais de 2018. No segundo tópico deste capítulo, 

contextualizamos esses dois episódios com a escalada dos PL “Escola sem Partido”. 

A partir de 2016, após o impeachment ocorrido no Brasil contra a então presidente 

Dilma Rousseff (PT), as ofensivas neoliberais conservadoras intensificaram-se. Na 

educação, sob a ótica de que as funções clássicas de financiamento estavam ultrapassadas 

(SILVA, 2014, p. 61), a escalada e a consolidação da reforma empresarial da educação já 

não era mais dissimulada. Há décadas investigando os efeitos nocivos dessa reforma para 

a classe trabalhadora, Freitas (2018) alertou sobre o avanço dos movimentos 

conservadores nesse período e sobre a nova forma de fazer política no Brasil.  
 

É possível que o impeachment da presidenta, e mais especificamente as 
manifestações de rua em 2013, sejam um marco na percepção pública 
da forma de conceber a política no Brasil, especialmente com a eclosão 
do Movimento Brasil Livre (MBL), do Movimento Escola sem Partido 
e um conjunto de candidatos “outsiders” na campanha presidencial 
brasileira de 2018. (FREITAS, 2018, p. 11, grifo do autor). 
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Especificamente, sobre as relações entre as reformas do Estado e o projeto “Escola 

sem Partido”, Freitas (2018, p. 28) sinaliza que: 

 

[...] é compreensível que movimentos destinados a cercear a liberdade 
docente como o “Escola sem Partido” estejam simultaneamente 
presentes à implementação acelerada das reformas constitucionais e do 
Estado, após 2016, incluindo a reforma da educação, com autoria e 
financiamento empresarial. Tais iniciativas tem uma mesma origem 
ideológica: o neoliberalismo, nos termos de J.Buchanan e de Hayek 
(2010) e Mises (2010) – uma verdadeira paranoia ideológica que 
enxerga “esquerdismo” e “comunismo” em tudo que cheire a defesa dos 
interesses populares pelo Estado, flertando com o fascismo e com o 
“darwinismo cultural”. 
 

Contudo, esse cerceamento não se restringiu à pratica docente. Em 2019, o 

“Escola sem Partido” atacou também os grêmios estudantis com o PL nº 246/2019, o qual 

julgamos o mais reacionários de todos os projetos de lei propostos entre 2014 e 2019 pelo 

MESP  

Por isso, o próximo tópico apresenta o Movimento ‘Escola sem Partido’ (MESP) 

e seu mecanismo de legalização, o PESP (Programa Escola sem Partido), revelando seu 

verdadeiro sentido que é a desqualificação da escola pública brasileira a fim de justificar 

sua privatização e, para tanto, necessita amordaçar, esvaziar e desorganizar professores e 

a estudantes que buscam resistir. 

 

3.2 A aparência e a essência do Movimento “Escola sem Partido”  

 

É na conjuntura apresentada no item anterior, conjuntura ofensiva e de 

privatização da educação pública brasileira que emerge o Movimento “Escola sem 

Partido” (MESP).   

Ciavatta (2018, p. 7) atenta para a necessidade de se compreender “[...] a base 

econômica nacional e internacional que motivou todo o processo, a ideologização dos 

falsos argumentos que romperam a ordem democrática e sua expressão na educação, e a 

ideologia do Escola sem Partido e de outros movimentos semelhantes”; pois sem esse 

entendimento corre-se o risco de realizarmos análises aparentes, não sendo possível 

revelar a essência e o verdadeiro sentido do MESP. 

Começamos afirmando que, ingenuamente, muitos proferiram que diante da 

inconstitucionalidade dos projetos de lei “Escola sem Partido” não seria necessário perder 
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tempo discutindo-o; no entanto a capilaridade que as ideias tomaram, especialmente a 

partir de 2015, mostraram que essa foi e continua sendo uma posição equivocada. Penna 

(2018, p. 109) apresenta algumas razões para esse equívoco:  
 

[a] A discussão sobre a constitucionalidade de algo não é tão simples 
assim, apesar da força dos argumentos no questionamento do projeto; 
[b] A defesa de uma “escola sem partido” constitui uma grave ameaça 
para a educação brasileira, com ou sem a transformação desse projeto 
em leis municipais, estaduais ou federal. O discurso reacionário de 
defesa da proposta é superficial, e sua argumentação é extremamente 
frágil, se pensarmos em um debate com a contraposição de ideias, mas 
seu caráter fragmentado, fortemente calcado no ódio aos professores e 
abusando da manipulação política do pânico moral é uma receita de 
sucesso nas redes sociais. A adesão a esse discurso leva pais e 
estudantes a assediarem professores que se enquadram na figura do 
“inimigo” desenhado nessa paranoia persecutória; [c] Ainda mais 
importante é o fato de que mesmo nos lugares onde a proposta ainda 
não foi convertida em lei, o impacto desse discurso já pode ser sentido 
no cotidiano das escolas. Alguns professores deixam de discutir 
temáticas importantes, por medo de enfrentarem uma campanha de 
perseguição. 

	
Sendo assim, é do ponto de vista do impacto desse discurso nas escolas e na 

sociedade, bem como do número de PL “Escola sem Partido” apresentado em câmaras 

legislativas de todo o Brasil, que esta pesquisa se debruçou para revelar o verdadeiro 

sentido do MESP que, entre outros, é atacar o livre direito de se manifestar dos grêmios 

estudantis. Mas afinal, o que é o “Escola sem Partido”? 

 

3.2.1 As contradições da propalada “imparcialidade” e “neutralidade” do MESP 
 

Conforme explicitado no principal meio de difusão de suas ideias, um site, o 

Movimento “Escola sem Partido” (MESP) se define ramificado em duas frentes de 

atuação: uma frente para mobilização de pais, estudantes e simpatizantes “sem” qualquer 

vinculação política, ideológica ou partidária, que se autodenomina com ideias 

supostamente “neutras”, e outra frente para a constituição de projetos de lei que 

regulamentem suas ideias. 
 

O Escola Sem Partido se divide em duas vertentes muito bem definidas, 
uma, que trabalha à luz do Projeto Escola Sem Partido, outra, uma 
associação informal de pais, alunos e conselheiros preocupados com o 
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grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em 
todos os níveis: do ensino básico ao superior102. 
 

Segundo o idealizador e fundador do MESP, o procurador do Estado de São Paulo, 

Miguel Nagib, a motivação para criar o site em 2004 foi o conteúdo de uma aula de 

História, na qual uma de suas filhas presenciou o professor comparando Che Guevara a 

São Francisco de Assis, devido ao fato de ambos terem abandonado o conforto em nome 

de uma ideologia (um, a política, e o outro, a religiosa). Em texto103 publicado no jornal 

El País, a jornalista Talita Berdinelli relata trechos de Nagib afirmando que “as pessoas 

que querem fazer a cabeça das crianças associam as duas coisas e acabam dizendo que 

Che Guevara é um santo” (BERDINELLI, 2016, n.p) e que aquela não era a primeira vez 

que sua filha estava sendo exposta a situações nomeadas por Nagib de “doutrinação”. 

Espinosa e Queiroz (2017, p. 50) revelam que a base do pensamento do MESP 

está em três inciativas norte-americanas, a saber: a)  No Indoctrination: propala o discurso 

do “apartidarismo” e questiona as posturas e possíveis “doutrinações” de professores nas 

escolas estadunidenses; b) Campus Watch: incentiva estudantes universitários a 

denunciarem professores que possam ter posições ideológicas anti-israelenses; e c) 

Creation Studies Institute: verticaliza suas ações para combater temáticas relacionadas à 

teoria da evolução, às questões de gênero e de multiculturalismo.  

Os autores alertam sobre a teia conservadora que embasa as argumentações do 

MESP e pontuam que, desde o título, o movimento que parecia ser apenas pueril é 

ardiloso, reacionário e tomou proporções que se espalharam por todo o território 

brasileiro. 

 
[...] por trás do que poderia ter sido considerada uma simples cilada sem 
maiores consequências, esconde-se uma poderosa teia de relações que 
surpreende pelo cunho conservador, com várias articulações e redes que 
perpassam por entidades da sociedade civil, instancias religiosas e 
partidos políticos. (ESPINOSA; QUEIROZ, 2017, p. 49). 

  
No Brasil, uma das principais organizações que auxiliam na propagação das ideias 

do MESP é EPL (Estudantes pela Liberdade), a qual já apresentamos anteriormente. 

Desde sua criação, em 2004, até 2020, o site do MESP foi dirigido por Miguel Nagib, que 

não coincidentemente também é um dos mantenedores e articuladores do Instituto 

 
102 Disponível em: http://www.escolasempartido.org/. Acesso em :12 out. 2019. 
103 Site El País: Texto publicado em 2016, nomeado “O professor da minha filha comparou Che Guevara a 
São Francisco de Assis”. Disponível em: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/1466654550_367696.html. Acesso em: 17 mai. 2020. 
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Millenium (apresentado anteriormente no quadro das instituições que compõem as frentes 

da direita conservadora): o principal think tank da direita brasileira. Na página104 do 

instituto, em 2009, fica explícito o papel seletivo do think tank: 
 

O conceito de think tank faz referência a uma instituição dedicada a 
produzir e difundir conhecimentos e estratégias sobre assuntos vitais – 
sejam eles políticos, econômicos ou científicos. Assuntos sobre os 
quais, nas suas instâncias habituais de elaboração (estados, associações 
de classe, empresas ou universidade), os cidadãos não encontram 
facilmente insumos para pensar a realidade de forma inovadora. Os 
think tank, portanto, não fazem o menor sentido em sociedades 
tradicionais, onde os problemas e as soluções são sempre os mesmos 
por definição. Nas sociedades modernas e cada vez mais complexas, 
porém, há a necessidade de espaços que reúnam pessoas de destaque, 
com autonomia suficiente para se atreverem a contestar criativamente 
as tendências dominantes, especialmente quando elas se tornam 
anacrônicas. 

 
Onze anos depois, em março de 2020, o instituto anunciou o crescimento 

exponencial dos centros de think tank no mundo e no Brasil. Um texto publicado na sua 

página105 expõe dados de um levantamento realizado em 2019 pela Universidade da 

Pensilvânia, mostrando que entre 2016 e 2019 o crescimento foi de 702%, saltando de 

1.028 para 8.248 centros de pensamento distribuído no mundo. A pesquisa revelou que o 

Instituto Millenium é o sétimo mais importante do Brasil e o trigésimo terceiro na 

América do Sul. 

Além do envolvimento com o instituto, as participações de Nagib em eventos de 

natureza conservadora e de grupos relacionados ao MBL e a Jair Bolsonaro são 

registradas por Espinosa e Queiroz (2017, p. 55). 
 

Alguns dos eventos que contaram com a participação de Nagib: 
palestrante do I Congresso de Fundação do Partido Conservador, em 
Curitiba, junho de 2015; palestrante do I Congresso de Agentes 
Políticos Evangélicos do Brasil (Capeb), evento organizado pela Frente 
Parlamentar Evangélica (FPE), que iria se realizar em outubro de 2015, 
mas que foi cancelado (entre os palestrantes, estavam o Deputado 
Federal Eduardo Cunha pelo PMDB/RJ e o Pastor Silas Malafaia); 
entrevistado no programa 'Conexão Conservadora', podcast sem 
periodicidade que divulga entrevistas e séries de programas sobre 
conservadorismo e apresentado por Alex Brum Machado; entrevistado 
no programa virtual 'Papo que Bate', comandado por Bia Kicis; 

 
104 Texto “O que significa o think tank no Brasil de hoje”.  
Disponível em: https://www.institutomillenium.org.br/o-que-significa-um-think-tank-no-brasil-de-hoje/, 
Acesso em: 12 mai. 2020. 
105 Texto: “A vezdos think tanks”. Disponível em: https://www.institutomillenium.org.br/a-vez-dos-think-
tanks/. Acesso em 30 de junho de 2020 
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entrevistado no programa 'Terça Livre', conduzido por Allan dos 
Santos, que faz parte de um projeto que surgiu em 2014 como reação 
ao que chama de 'fraude' das eleições. Os fundadores declaram-se 
seguidores de Olavo de Carvalho. 

 
Durante 10 anos, o MESP ecoou em poucas regiões do país, pois o contexto 

político e social desse período era fértil às políticas públicas que orientavam para o 

acolhimento à diversidade e à pluralidade de ideias, a saber: a Lei nº 10.639 de 2003, que 

incluiu “[...] no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2003, n.p.), e a Lei nº 11.684 de 2008, 

que após 37 anos “[...] incluiu novamente a Filosofia e a Sociologia como disciplinas 

obrigatórias nos currículos do ensino médio” (BRASIL, 2008, n.p.). 

Sendo assim, até 2014, o MESP atuou especificamente em: 

1) Incentivar a fixação de cartazes em salas de aula sobre os deveres dos 

professores; 

2) Disponibilizar espaço no site para que pais e estudantes pudessem relatar e 

delatar práticas “doutrinárias” de professores. Atualmente denominado “Quero 

Denunciar”, o ícone não possui o quantitativo de denúncias; mas, segundo Bárbara, 

Cunha e Bicalho (2017, p. 106), entre 2014 e 2016, constavam 42 relatos;  

3) Compartilhar textos se posicionando contra a educação proposta por Paulo 

Freire, a educação sexual e questões relacionadas a gênero. Durante anos, o site sugeriu 

a leitura de quatro livros na denominada “Biblioteca Politicamente Incorreta”, sendo os 

livros: O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil (NARLOCH, 2012); O Guia 

Politicamente Incorreto da América Latina (NARLOCH; TEIXEIRA, 2011); Por uma 

Crítica da Geografia Crítica (FILHO, 2013); e o livro Professor Não é Educador 

(WURMEISTER, 2012). Atualmente não encontramos mais esses dados na referida 

página. 

4) Disponibilizar seções na página com modelo de notificação106 extrajudicial 

destinado aos pais para coagir professores e escolas. O procurador Guilherme Schelb, um 

dos incentivadores das notificações, mencionou em vídeo que as famílias, ao notificarem, 

poderiam “[...] obter polpudas indenizações pecuniárias de professores e colégios” 

(MIGUEL, 2016, p. 602). 

 
106 Notificações sem efeito legal, segundo a procuradora Deborah Duprat, em audiência realizada pela 
Comissão Especial de Educação do Senado Federal, em 2016. 
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Nesse período, em 2011, o MESP teve destaque com a divulgação pela mídia de 

um material didático produzido pelo MEC para um projeto de combate à homofobia, 

vulgarmente disseminado como “Kit Gay”.   

Já citado por nós no capítulo anterior, o material didático denominado “Escola 

sem Homofobia” compunha parte do programa “Brasil sem Homofobia”, criado em 2004 

pelo governo federal e destinado à capacitação de professores.   

Nunca distribuído, o programa não foi efetivado. A intenção de vulgarizar os 

materiais didáticos e paradidáticos encontravam-se atreladas à degeneração da imagem 

do Partido dos Trabalhadores e de todos os movimentos sociais que endossavam 

iniciativas sobre temáticas de abordagem crítica e reflexiva (gênero, sexualidade, 

homofobia), também nomeadas pelos agressores de temáticas comunistas.  

A argumentação dos criadores (Jair Bolsonaro foi um deles) da expressão vulgar 

é de que os materiais “doutrinavam” e aceleravam a “ideologia de gênero”. Esta última 

passou a ser uma expressão dissipada pelo MESP e simpatizantes (políticos, organizações 

conservadoras, mídia, grupos religiosos), contudo tal expressão nunca foi utilizada em 

materiais disponibilizados e documentos oficiais do MEC e do Estado, muito menos em 

produções científicas.  

 
 [...] o crescimento da importância do MESP no debate público ocorre 
quando seu projeto conflui para o de outra vertente da agenda 
conservadora: o combate à chamada “ideologia de gênero”. Antes, a 
ideia de uma “Escola Sem Partido” focava sobretudo no temor da 
“doutrinação marxista”, algo que estava presente desde o período da 
ditadura militar. O receio da discussão sobre os papéis de gênero 
cresceu com iniciativas para o combate à homofobia e ao sexismo nas 
escolas e foi encampado como bandeira prioritária pelos grupos 
religiosos conservadores. Ao fundi-lo à sua pauta original, o MESP 
transferiu a discussão para um terreno aparentemente “moral” (em 
contraposição a “político”) e passou a enquadrá-la nos termos de uma 
disputa entre escolarização e autoridade da família sobre as crianças. 
(MIGUEL, 2016, p. 596). 

 
De lá pra cá, os desdobramentos dessa expressão vulgar, agressiva e, sobretudo, 

irracional acompanham a sociedade brasileira em episódios determinantes nos rumos da 

história da frágil democracia brasileira. 

 Durante o processo eleitoral de 2018 para a presidência da república, o então 

candidato da extrema direita ultraconservadora, Jair Bolsonaro, utilizou o livro107 

 
107 Escrito pelo suíço Phillipe Chappuis e publicado no Brasil pela Companhia das Letras. 
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Aparelho Sexual e Cia - Um guia inusitado para crianças descoladas para afirmar que tal 

material fazia parte do "Kit Gay". O candidato e seus dois filhos (vereador e deputado no 

estado do Rio de Janeiro) reproduziram o conteúdo em redes sociais afirmando que o 

livro tinha sido distribuído em escolas públicas pelo Ministério da Educação, quando 

Fernando Haddad – principal oponente a Bolsonaro na campanha presidencial -108 era o 

ministro da educação 

Apesar de ter sido provado que o material nunca foi distribuído nas escolas e de 

ter sido determinada a suspensão de links e redes sociais com a expressão “Kit Gay”, a 

pesquisa Ideia Big Data/Avaaz revelou que 83,7% dos eleitores de Jair Bolsonaro 

acreditaram na informação de que Fernando Haddad havia distribuído o chamado “Kit 

Gay” para crianças em escolas, conforme divulgado no site do jornal Congresso em 

Foco109.  

Mesmo com a comprovação de que esse kit nunca existiu, ainda em 2020, o ex-

ministro da educação, Abraham Weintraub, utilizava a expressão para campanhas do 

MEC, conforme pronunciamento feito em janeiro desse ano sobre as pretensões do 

Ministério para Educação Infantil: “O MEC busca justamente valorizar o papel da família 

com as crianças pequenas nesses primeiros momentos. Sai o “kit gay” e entra a leitura em 

família110”. 

Além do ex-misnistro, o presidente Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições 

municipais de 2020, resgatou o “Kit Gay” ao se pronunciar111: 

 
Eu combati no passado, descobri o kit gay. A culpa não é do gay. O cara que 
opta por isso, que quer ser gay, poxa, ninguém tem nada a ver. Ele vai ser feliz 
da sua maneira. E nós, obviamente, não podemos voltar a nossa política para 
potencializar uma questão de gênero, achar que a pessoa é melhor que a outra. 
Ou achar que a minha filha de 10 anos pode ser menino quando tiver 13. Vai 
pra ponta da praia, pô! Não tem cabimento! Que país é esse!? 

 
 Voltando a 2011, foi nesse cenário de desdobramentos desse episódio do “Kit 

Gay”, somado às Jornadas de Junho de 2013 e o agravamento da crise política do governo 

 
108 Candidato à presidência em 2018 e o principal concorrente de Bolsonaro. 
109 Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/educacao/kit-gay-nunca-foi-distribuido-em-escola-
veja-verdades-e-mentiras/. Acesso em: 09 abr. 2020. 
110 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/sai-o-kit-gay-entra-a-leitura-em-familia-diz-
ministro-da-educacao/. Acesso em: 18 nov. 2019. 
111 Publicado no Jornal Diário do Centro do Mundo. Disponível em: 
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/bolsonaro-resgata-fake-news-do-kit-gay-as-
vesperas-das-eleicoes-municipais/. Acesso em: 15 nov. 2020. 
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do PT em 2015, que começaram a gestar os Projetos de Lei (PL) inspirados no MESP e 

que, em 2014, concretizaram -se em uma escalada sem precedentes.  

Nas Jornadas de 2013, a qual abordaremos no próximo capítulo, o Movimento 

Brasil Livre (MBL), o homeschooling e o MESP, como parte da direita conservadora 

brasileira, oportunamente, apropriaram-se de um evento reivindicativo da classe 

trabalhadora para disseminar suas ideias. A polarização desencadeada nesse evento “abriu 

o armário” e escancarou as divergências de interesses e concepções de mundo da 

sociedade brasileira.  

Posteriormente, outro momento importante de escalada do MESP foi a 

consolidação da crise política do PT em 2015, que desencadeou em 2016 o impeachment 

de Dilma Rousseff, já que para os apoiadores do MESP a ideologia do PT, considerada 

por eles comunista e homossexual, contrariava a moral e a ordem do funcionamento de 

uma “livre”, “normal” e “ordenada” sociedade. 

 Esse foi um dos motes, sem fundamento, utilizados para o impeachment, além 

dos escândalos envolvendo o PT com corrupção desde 2007. Vale lembrar que nenhuma 

acusação foi provada contra a ex-presidente e até hoje ela luta no Supremo Tribunal 

Federal para provar que o impeachment foi fraudulento.  

Nesse contexto, Nagib e seus seguidores, fundamentados no inciso III do artigo 

206 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) de que a escola deve dar voz ao pluralismo 

de ideias, articularam o nascimento e a escalada dos projetos de lei (PL) “Escola sem 

Partido”. Para eles, os PL tem como função o ordenamento e a organização tanto da escola 

quanto dos professores, que vêm usurpando a autoridade moral dos pais por meio de 

ideologias contrárias às famílias brasileiras. Já que para o MESP, “o ato de educar seria 

responsabilidade da família e da religião; então o professor teria que se limitar a instruir, 

o que no discurso do Escola sem Partido equivale a transmitir conhecimento neutro, sem 

mobilizar valores e sem discutir a realidade do aluno112.”  

Assim, uma neutralidade é historicamente difundida no campo da ciência 

hegemônica, aqui apropriada pelo MESP para justificar suas ações ambíguas e 

contraditórias. O MESP, ao se utilizar o princípio da pluralidade, nega e deturpa o 

fundamento central da escola plural que é a o ato de ensinar com base nas diferentes 

concepções de ciência e da realidade.  
 

 
112 Disponível em https://www.escolasempartido.org/quem-somos/. Aceso em 13 de maio de 2019. 
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O Escola sem Partido expressa o epílogo de um processo que quer 
estatuir uma lei que define o que é ciência e conhecimentos válidos, e 
que os professores só podem seguir a cartilha das conclusões e 
interpretações da ciência oficial, uma ciência supostamente não neutra. 
Para isso, manipula até mesmo o sentido liberal da política, induzindo 
a ideia de que a escola no Brasil estaria comandada por um partido 
político e seus profissionais e os alunos seres idiotas manipulados. 
(FRIGOTTO, 2017, p. 29). 

 
Penna (2017, p.35) ressalta que o discurso do MESP adentra o campo educacional 

via campo político e “[...] utiliza-se de uma linguagem próxima do senso comum, 

recorrendo a dicotomias simplistas que reduzem questões complexas a falsas alternativas 

e valendo-se de polarizações já existentes no campo político para introduzi-las e reforçá-

las no campo educacional”. 

Com isso, em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 13.005 de 2014 

(BRASIL, 2014) – excluiu todas as metas relativas ao combate à desigualdade de gênero. 

Temática esta nomeada pelo MESP de “ideologia de gênero”, que instigou as frentes de 

atuação do MESP a proporem, em 2015, o segundo PL Federal (PL nº 867 de 2015), com 

o objetivo de incluir os princípios do MESP na LDB e de alterar, intencionalmente, os 

princípios da Constituição Federal que preconizam o pluralismo de concepções 

pedagógicas e a liberdade de ensinar, conforme analisa e sintetiza Penna (2017, p. 41). 
 

O segundo princípio proposto pelo programa Escola sem Partido é o 
“pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”. Como aparece na nossa 
Constituição? Na Constituição Federal, artigo 206, inciso III: 
“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistências de 
instituições públicas e privadas de ensino”. [...] eles excluíram 
intencionalmente algo que foi unido de maneira não casual nesse 
princípio constitucional, que é o pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas. E se nós continuarmos nesse exercício, vamos perceber 
claramente qual é o critério de exclusão. O terceiro princípio 
estabelecido no projeto de lei: “a liberdade de aprender como projeção 
específica no campo da educação da liberdade de consciência”. Como 
aparece na nossa Constituição: Inciso II, do artigo 206: “liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber”.  
[...] eles estão excluindo todas as atribuições vinculadas ao oficio do 
professor. [...] eles vão mais longe e propõem a exclusão da liberdade 
de expressão. [...] no item 5 ele afirma literalmente que “não existe 
liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob 
pena de ser anulada a liberdade de consciência e crença dos estudantes, 
que formam em sala de aula uma audiência cativa”. 

 
Em suma, para o MESP, os “valores de ordem familiar” teriam “precedência sobre 

a educação escolar” (ALGEBAILE, 2017, p. 64) e, para alterar a lógica da escola 

brasileira, que na concepção do MESP vem doutrinando alunos com base em correntes 
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ideológico-partidárias, seria necessário instituir legalmente formas de monitoramento e 

de criminalização da prática docente, bem como de concepções pedagógicas que 

pudessem, na escola, estar infringindo valores de ordem moral, religiosa e sexual das 

crianças e dos jovens.  

Assim, em 2014, nasceu uma vertente do MESP que é o PESP (Programa Escola 

sem Partido). “Constituindo-se uma espécie de braço parlamentar por meio do qual é 

ampliada sua militância sistemática em favor das bandeiras do Escola sem Partido” 

(ALGEBAILE, 2017, p. 65), o PESP incentiva a criação de projetos de lei atuando em 

três vertentes, nomeadas por eles de doutrinação política, gênero e sexualidade. Os 

projetos objetivam cercear e criminalizar a atuação docente na veiculação de conteúdos 

que problematizem: a) as diferentes formas de conhecer a humanidade (na história, na 

biologia, nas artes, na filosofia); e b) a diversidade cultural, social, sexual, de gênero e 

religiosa.  

Além dos alvos imediatos (as ciências sociais e humanas, bem como a 

diversidade), em 2019, surgiu o primeiro PL nº 246 direcionado a restringir e cercear as 

organizações, a luta e resistência. O ataque frontal surgiu três meses após os estudantes 

secundaristas e universitários conquistarem juntamente com parlamentares, em 2018, o 

arquivamento do PL federal nº 7180/2014.  

Apresentado no primeiro dia de trabalho da recém-eleita deputada Bia Kícis 

(PSL/DF), o PL nº 246 propõe além das discussões anteriores, a gravação de aulas por 

alunos e a proibição da realização de atividades político-partidária pelos grêmios 

estudantis. 

 
Art. 7º: É assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim de 
permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno 
exercício do direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo 
pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados pela escola. Art. 8º É 
vedada aos grêmios estudantis a promoção de atividade político-partidária 
(BRASIL, 2019, n.p.). 

 
Podemos notar a ambiguidade e a contradição do discurso do MESP sobre isenção 

e neutralidade político-partidário, bem como sobre pluralidade e liberdade. Há 

deliberadamente um posicionamento político-ideológico comprovado nas inúmeras ações 

do MESP e tentativas de legalização dos PL do PESP. 

Em 2016, o site do MESP disponibilizou uma área denominada “Escola sem 

Partido nas Eleições 2016”, na qual era fornecido um termo de compromisso para os 

candidatos a vereadores e prefeitos que se comprometessem a “apresentar ou apoiar 
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projetos de lei contra a doutrinação e a propaganda política e partidária nas escolas, nos 

moldes do anteprojeto de lei elaborado pelo Movimento Escola sem Partido” (MOURA, 

2016, p. 31). Os 67 candidatos que se comprometeram tiveram seus nomes divulgados na 

página. O mesmo fenômeno ocorreu nas eleições de 2018 que elegeu inúmeros 

parlamentares, inclusive o atual presidente da República, tendo como proposta de 

governo a regulamentação dos PL do PESP.   

Conforme apresentado no primeiro item deste capitulo, lembramos que, desde 

2014, não foi com imparcialidade e neutralidade que a direita ultraconservadora elegeu e 

ampliou suas bancadas (evangélica, da bala, do agronegócio) nas assembleias (municipais 

e estaduais), na câmara e no senado, elegendo inúmeros políticos simpatizantes do MESP. 

Sobre isso, Frigotto (2017, p. 30) ressalta o posicionamento político-ideológico desses 

parlamentares e ironicamente indaga: “Teria sido ingenuidade ou mera coincidência que 

a maioria absoluta de deputados que aprovaram a abertura do processo de impeachment 

invocaram, invariavelmente, Deus e a família?”.  

Diante de todos esses paradoxos, não é à toa que outro alvo do MESP seja Paulo 

Freire, já que desde a ditadura de 1964 o patrono da educação brasileira nos alertava sobre 

o irracionalismo e o cerceamento da liberdade:  
 

Diante de um “universo de temas” em contradição dialética, os homens 
tomam posições contraditórias; alguns trabalham na manutenção das 
estruturas e outros, em sua mudança. Na medida em que cresce o 
antagonismo entre os temas que são a expressão da realidade, os temas 
da realidade mesma possuem tendências a serem mitificados, ao mesmo 
tempo em que se estabelece um clima de irracionalidade e sectarismo. 
Este clima ameaça arrancar dos temas sua significação profunda e 
privá-los do aspecto dinâmico que os caracteriza. Numa tal situação, a 
irracionalidade criadora de mitos converte-se, ela própria, em tema 
fundamental. O tema em que se lhe opõe, a visão crítica e dinâmica de 
mundo, permite “desvelar” a realidade, desmascarar sua mitificação e 
chegar a plena realização do trabalho humano: a transformação 
permanente da realidade para a libertação dos homens. (FREIRE, 1980, 
p. 29). 

 
Frente ao exposto, notamos que as discussões em torno do “Escola sem Partido” 

extrapolam a agenda do MESP em unir indivíduos que lutem por um ensino que se 

propala “neutro” e “imparcial”. O pano de fundo e o raio de inserção social do MESP é 

pauta de uma agenda conservadora gestada no seio de uma direita ultraconservadora e da 

burguesia hegemônica, que busca desqualificar a escola, inserindo mecanismos de 

controle, via PESP, a fim de engrossar o caldo das justificativas que objetivam privatizar 

a educação pública brasileira.  
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Não foi por coincidência que, em 2016, Miguel Nagib afirmou, em audiência 

pública113 da Comissão de Educação do Senado Federal, que uma das referências para 

criar o projeto de lei tenha sido o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com o 

objetivo de proteger a “parte mais fraca”, quando se referiu ao aluno. A função da escola, 

então, é prestar serviços, hierarquizar, burocratizar, fragmentar, classificar e racionalizar 

as práticas? O aluno é um cliente-receptor-consumidor que sempre tem razão e liberdade 

de escolha?  O professor é o fornecedor que pode ofertar apenas o produto que o aluno 

deseja? 

A pretexto da “liberdade” neoliberal (principal categoria utilizada pelos 

conservadores), o MESP, sob a bandeira da “desideologização” na escola (LAVOURA; 

LIRA, 2017, p.101), convoca a sociedade a denunciar professores e tentam criminalizar 

“[...] aquilo que é inerente ao processo educativo, ao ato pedagógico: confrontar ideias e 

compreensões sobre um mesmo assunto, debater, ajudar na elaboração do pensamento 

autônomo e fecundo mediada pelo conhecimento sistematizado” (RAMOS, 2017, p. 84). 

Ao adotar esses preceitos mercadológicos e reacionários, a escola esvazia e 

negligencia a formação crítica e reflexiva; verticaliza as ações, impossibilitando 

formulações coletivas; inviabiliza a liberdade de expressão, de cátedra e de ideias na 

construção do conhecimento, mediada na relação professor-aluno; enfraquece a 

organização coletiva tão necessária à atual sociedade para os enfrentamentos e desafios 

impostos, especialmente, à juventude da classe trabalhadora; e acima de tudo contribui 

para a reforma empresarial da educação. 

Frigotto (2017, p. 18) salienta que o caráter de neutralidade propalado pelo 

“Escola sem Partido”, entre os interesses privativos, nada mais é que: 
 

Um sentido autoritário que se afirma na criminalização das concepções 
de conhecimento histórico e de formação humana que interessam a 
classe trabalhadora e em posicionamentos de intolerância e ódios com 
os movimentos sociais, em particular o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST). Mas também o ódio aos movimentos de mulheres, 
de negros e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e trangêneros.  

 
Sendo assim, precisamos nos atentar às diferentes nuances do “Escola sem 

Partido” que, a pretexto do seu discurso inicial, aparentemente altruísta, de combate à 

partidarização na escola e em defesa da liberdade de aprender dos alunos, dissimula “[...] 

 
113 Realizada em 1º de setembro de 2016. 
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sua própria condição de organismo de uma campo partidário conservador, fortemente 

ramificado em instituições e portador de um programa de ação que envolve técnicas de 

mobilização e propagandas bastante sincronizadas” (ALGEBAILE, 2017, p. 71). 

A jogada semântica da palavra “sem” na expressão “Escola sem Partido” se 

aproveita “[...] de um desgaste histórico do povo brasileiro com a classe política e em 

geral com os partidos políticos” (BERNARDI; JUNIOR, 2018, p. 4), para dissimular a 

verdadeira intenção que é a instauração da escola de  
 

[...] um partido absoluto e único: partido da intolerância com as 
diferentes e antagônicas visões de mundo, de conhecimento, de 
educação, de justiça, de liberdade; partido portanto da xenofobia nas 
suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos pobres etc. 
Um partido que ameaça os fundamentos da liberdade e da democracia. 
(FRIGOTTO, 2017, p. 31). 

 
No próximo tópico, apresentamos a gênese e o desenvolvimento dos projetos de 

lei, evidenciando o PL mais reacionário que frontalmente compromete a atuação dos 

grêmios estudantis 

 

3.2.2 Os Projetos de Lei: da ameaça à liberdade de ensinar e aprender ao ataque aos 

grêmios estudantis 

 

Os primeiros Projetos de Lei (PL) nasceram em 2014, elaborados por Miguel 

Nagib, a pedido da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro (deputado estadual pelo Rio de 

Janeiro), ao apresentar o PL nº 2.974/2014 na Assembleia Legislativa motivou seu irmão, 

o vereador Carlos Bolsonaro, a apresentar, um mês depois, um projeto similar, o PL nº 

867/ 2014, na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Na esfera federal, o 

primeiro projeto de lei “Escola sem Partido” foi o PL nº 7.180 de 2014, encaminhado pelo 

deputado Erivelton Santana (PSC/BA.  

Apesar dos três nunca terem sido aprovados e do PL federal ter sido julgado 

inconstitucional em 2020, ambos repercutiram não somente no universo político 

partidário, mas em toda a sociedade brasileira, com desdobramentos ainda incalculáveis.  

Entre 2014 e 2019, os mais de 200 PL que foram criados tomaram como base o 

texto do primeiro PL, elaborado por Miguel Nagib e Flavio Bolsonaro (eleito senador 

para gestão 2019/2022). Transcrevemos aqui alguns artigos que nos auxiliam a desnudar 
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a que e a quem serve o “Escola sem Partido” e como esse movimento se apropria da 

categoria liberdade: 

 
Art. 1º. Fica criado, no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio 
de Janeiro, o Programa Escola Sem Partido, atendidos os seguintes 
princípios: I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 
II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; III - liberdade de 
aprender, como projeção específica, no campo da educação, da 
liberdade de consciência; IV - liberdade de crença; V - 
reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca 
na relação de aprendizado; VI - educação e informação do estudante 
quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e 
de crença; VII - direito dos pais a que seus filhos menores não recebam 
a educação moral que venha a conflitar com suas próprias convicções. 
  
Art. 2º. É vedada a prática da doutrinação política e ideológica em 
sala de aula, bem como a veiculação, em disciplina obrigatória, de 
conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas 
ou morais dos estudantes.  
Art. 3º. No exercício de suas funções, o professor: I - não abusará da 
inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos, 
com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente político-
partidária, nem adotará livros didáticos que tenham esse objetivo; II - 
não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções 
políticas, ideológicas, religiosas, ou da falta delas; III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus 
alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; IV 
- ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, 
apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma 
profundidade e seriedade – as principais versões, teorias, opiniões e 
perspectivas concorrentes a respeito; V - deverá abster-se de 
introduzir, em disciplina obrigatória, conteúdos que possam estar em 
conflito com as convicções religiosas ou morais dos estudantes ou 
de seus pais.  
Art. 4º. Os conteúdos morais dos programas das disciplinas 
obrigatórias deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável para que 
a escola possa cumprir sua função essencial de transmitir conhecimento 
aos estudantes. Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Educação 
poderá criar disciplina facultativa para a educação de valores.  
Art. 5º. [...] Parágrafo único. Para o fim do disposto no caput deste 
artigo, as escolas das redes pública e particular afixarão nas salas de 
aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por 
alunos e professores, cartazes com o conteúdo e as dimensões 
previstas no Anexo desta lei. (Deveres do Professor).  
Art. 6º. A Secretaria de Estado de Educação poderá promover a 
realização de cursos de ética do magistério para professores da rede 
pública de ensino, a fim de informar e conscientizar o educador 
sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, 
especialmente no que se refere ao abuso da liberdade de ensinar.  
Art. 7º. A Secretaria Estadual de Educação poderá criar um canal de 
comunicação destinado ao recebimento de reclamações 
relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurado o anonimato. 
(grifo nosso). 
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Com base no texto do PL é possível estabelecer nexos e relações sobre as 

verdadeiras intenções do “Escola sem Partido” que, conforme já explicitado, encontra-se 

alinhado a grupos vinculados à direita ultraconservadora que de neutralidade não tem 

nada. Os traços e elementos destacados no texto utilizam-se de expressões e palavras 

polissêmicas (várias possibilidades de interpretação) para justificar suas ações que 

intencionalmente tomam partido, a começar pelo nome, com destaque para a ramificação 

parlamentar. 

A respeito do nome, valemo-nos de uma síntese bastante consistente feita por 

Algebaile (2017, p. 85):  

 
O nome “sem partido” não é inocente: sob a roupagem de se defender 
que a escola “tome partido” de alguma ideologia, aproveita-se da reação 
que a sociedade brasileira tem mostrado em relação aos partidos 
políticos – face a marcas fisiológicas que atravessam a história de vários 
deles – como artificio de sedução e adesão dos cidadãos as suas ideias. 
Com isto, esvazia-se profundamente o sentido da política para que a 
sociedade – na forma de um consentimento ativo ou passivo – delegue 
o poder àqueles que historicamente oprimem aos que não se enquadram 
nos padrões hegemônicos de uma classe dominante autoritária e 
escravocrata. 

 
Sobre a ramificação parlamentar, apresentamos a seguir o que se constata na 

materialidade: O PESP é “uma espécie de braço parlamentar do MESP” (ALGEBAILE, 

2017, p. 67) que, a serviço dos interesses da classe dominante, se coloca como “[...] a 

antítese do sentido da escola a qual, por sua vez, se transformaria num tribunal ideológico 

que legitimaria e naturalizaria a violência” (p. 85).  

Desta feita, ao longo da pesquisa, à medida que conhecíamos o verdadeiro sentido 

do MESP, bem como os reais interesses do seu programa, o PESP, percebemos que uma 

análise quantitativa dos projetos associada ao contexto político e social anual deles, 

ampliaria nossa compreensão da realidade e dos rumos e desafios colocados à 

organização estudantil, especialmente aos grêmios, pois o último PL Federal, 

encaminhado em 2019, ameaça diretamente a entidade secundarista.  

Assim, buscamos levantar quantitativamente, de 2014 a 2019, o número de 

projetos encaminhados e aprovados. Para esse levantamento, especificamos apenas os PL 

relacionados à temática “Escola sem Partido” e não consideramos aqueles relacionados a 

gênero e sexualidade. Sobre esses últimos, apresentaremos apenas o quantitativo de 

projetos sem discriminar o parecer. 
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Nossa fonte de busca foi um cuidadoso e criterioso trabalhado iniciado em 2016, 

com a dissertação114 de mestrado da professora Fernanda Moura. Posteriormente, entre 

2017 e 2018, a professora prosseguiu o trabalhando contando com a ajuda de Diogo Sales 

e Renata Aquino para a atualização. Entre 2019 e até março de 2020, Moura e Aquino 

foram as responsáveis pela atualização, graças ao financiamento do Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-Sindicato Nacional), 

do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica (SINASEFE) e da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do 

Brasil (FASUBRA). Encontramos, assim, o trabalhado publicizado no site “Professores 

Contra o Escola sem Partido”115. 

 Entre 2014 e 2020, mais de uma centena de PL foram encaminhados às Câmaras 

de Vereadores, Assembleias Legislativas e Câmara de Deputados para instituir o 

Programa “Escola sem Partido” (PESP) nos sistemas de ensino. A maioria dos projetos 

permanecem em tramitação, tendo alguns poucos aprovados e em vigor nas esferas 

municipais. Atualmente, não há registro de nenhum aprovado nas esferas estadual e 

federal.  

Organizamos abaixo seis tabelas classificadas por períodos (anos), nos quais os 

PL foram encaminhados nos três entes federativos. As tabelas são de elaboração própria 

e, anterior a cada uma delas, tecemos um panorama do cenário sociopolítico do país. 

 

- Primeiro Ano (2014): o ambiente perfeito para iniciar o PESP 

 

O ano de 2014, conforme já descrito acima, foi o ano de encaminhamento do 

primeiro projeto no Rio de Janeiro. Durante esse ano, foram encaminhados outros 20 PL 

em nove estados brasileiros. O palco inicial da escalada foi o oportunismo das direitas 

conservadoras no contexto pós Jornadas de Junho de 2013 e a crise política e econômica 

do governo federal. 

Esse foi o ano das eleições presidenciais que elegeram democraticamente a 

presidente Dilma, em um processo eleitoral acirrado e diferente de 2010. A crise político-

econômica do seu governo agravava-se diante das denúncias de escândalos de corrupção 

 
114 Título da dissertação: “Escola Sem Partido”: relações entre Estado, educação e religião e os impactos 
no ensino de história (2016). 
115 Disponível em: https://profscontraoesp.org. Acesso em: 06 jun. 2020. 
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em vários ministérios e da crise do capital de 2008 afetou efetivamente o Brasil a partir 

de 2013. Sobre a crise econômica do PT, Antunes (2020, p. 235) relembra: 

 
Em suas diretrizes econômicas mais gerais, Dilma manteve 
basicamente o receituário do segundo governo Lula: crescimento 
econômico com ênfase na expansão do mercado interno; incentivo a 
produção de comodities para a exportação (favorecendo especialmente 
o capital vinculado ao agronegócio); redução de tributos que beneficiou 
os grandes capitais (industrial, construção civil etc.), mantendo uma 
política financeira preservadora – em grande parte de seu governo – dos 
juros altos, procurando garantir o apoio do sistema financeiro. Somente 
em alguns poucos momentos, quando as repercussões da crise 
internacional começaram a se intensificar no Brasil, é que o governo 
Dilma ensaiou uma política de redução de juros; o enorme 
descontentamento que encontrou no mundo financeiro fez com que 
voltasse rapidamente a política de juros altos. 

 
Outro evento que merece destaque foi o desastroso Mundial de Futebol ocorrido 

no Brasil – Copa do Mundo de Futebol –, em que a seleção brasileira foi eliminada em 

uma das piores derrotas116 da história dos mundiais. Uma das principais críticas nas 

Jornadas de 2013 foi quanto aos investimentos e esforços incalculáveis do poder público, 

contudo, se a seleção brasileira vencesse a Copa, o “Pão e Circo” mais uma vez 

funcionaria e, de repente, tudo seria esquecido. 

Nesse contexto, os diversos grupos de direita e seus thinks tank iniciaram a 

ofensiva que, em última instância, culminou com o impeachment da presidente Dilma 

Roussef em 2016, possibilitando o retorno da direita conservadora ao poder. Alguns 

candidatos a deputado federal e a governador levantaram a bandeira “Escola sem 

Partido”, entre eles, o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, sendo naquelas 

eleições o deputado federal mais votado no estado do Rio de Janeiro. 

Assim, o ano de 2014 marcou o início da caminhada do Programa “Escola sem 

Partido”, com 19 PL encaminhados em 10 estados brasileiros. Os municípios de 

Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná, 

tiveram seus PL aprovados e até hoje a lei permanece em vigor, conforme demonstra a 

tabela abaixo. 

 

 

 

 

 
116 A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de finais pela Alemanha, em um resultado de 7X0. 
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Quadro 6 –  Projetos de Lei do Programa Escola sem Partido em 2014 
PROJETO 

/ANO 
ESTADO/MUNICIPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 325/2014 SAÕ PAULO/ SÃO PAULO TRAMITANDO PSDB 
PL nº 960/2014 ESTADO DE SÃO PAULO TRAMITANDO PSC 
PL nº 867/2014 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO TRAMITANDO PTB-PP 
PL nº 91/2014 ESTADO DO CEARÁ TRAMITANDO PDT 
PL nº 16085/2014 FLORIANOPOLIS/ SANTA CATARINA TRAMITANDO PHS 
LEI nº 002/2014  SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PARANÁ VIGOR PSDB 
LEI nº 266/2014 CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM/ESPÍRITO SANTO VIGOR  DEM 
PL nº 293/2014 ESTADO DE GÓIAS ARQUIVADO PMDB 
PL nº 250/2014 ESTADO DO ESPIRITO SANTO ARQUIVADO PMDB 
PL nº 236/2014 CURITIBA/PARANÁ ARQUIVADO PSC 
PL nº 2974/2014 ESTADO DO RIO DE JANEIRO ARQUIVADO PSC 
PL nº 191/2014 MUNICIPIO DE TOLEDO/PARANÁ ARQUIVADO PSD  
PL nº7934/2014 CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL ARQUIVADO PSL 
PL nº 7180/2014 CÂMARA DOS DEPUTADOS ARQUIVADO PSC 
PL nº7181/2014 CÂMARA DOS DEPUTADOS ARQUIVADO PSC 
PEC 435/2014 CAMARA DOS DEPUTADOS ARQUIVADO PSDB, PROS, 

PRB, PTB, 
PSB, PMDB, 
PV PL nº 130/2014 FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ STATUS DESCONHECIDO DEM 

PL n° 19/2014 VITORIA DA CONQUISTA /BAHIA STATUS DESCONHECIDO PSD  
PL nº 221/2014 JOINVILE/SANTA CATARINA REJEITADO PSD 

Fonte: elaboração própria (2020), com base nas informações disponibilizadas no site117 
“Professores Contra o Escola sem Partido” e nos estudos de Moura (2016). 
 
 LEGENDA 2014 
      TRAMITANDO        05  
      APROVADO/VIGOR   02  
      ARQUIVADO   10 
      STATUS DESCONHECIDO:  02 
      REJEITADO    01 
 

- Segundo Ano (2015): acirramento da polarização entre direita e esquerda e os 

preparativos para o golpe 

 

Quando o segundo PL “Escola sem Partido” foi encaminhado na esfera federal, o 

PL nº 867 de 03 de março de 2015, iniciava-se um ano em que a polarização entre direita 

e esquerda tornou-se acirrada, em um clima de indignação da direita conservadora com o 

resultado das eleições no ano anterior, que colocara o PT por mais quatro anos no poder. 

 

Esse pico de polarização entre esquerda e direita se provou resistente e 
conseguiu se manter e se desenvolver até as eleições nacionais de 2014. 
A declarada esquerda se mobilizou contra o suposto projeto neoliberal 
do PSDB, e a direita conservadora desenvolveu sua ideologia em torno 
de um forte antipetismo declarado antipartidário, com discussões 
radicalizadas para os extremos dos valores considerados da direita. 
(BRUGNAGO; CHAIA, 2015, p. 102).  

 
117 Disponível em: https://profscontraoesp.org/vigiando-os-projetos-de-lei/. Acesso em” 13 mar. 2020. 
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Nesse contexto, a liberdade de expressão e o uso das redes sociais, em especial o 

Facebook, deram espaço a grupos ideológicos de ambos os lados, inclusive e 

perigosamente, os mais extremistas. 

O grau de indignação da direita era tão grande que os setores mais conservadores 

e reacionários acirraram a propagação e a incitação ao ódio, especialmente contra o PT, 

e, para além disso, havia a ameaça eminente do governo Dilma em não mais conciliar 

com o capital financeiro. A pretexto dos escândalos de corrupção que eram 

constantemente revelados, em um processo de abertura à investigação jamais visto na 

história do Brasil e, inclusive, autorizado pelo governo do PT, ideias irracionais, obscuras 

e naturalizadas sobre violência, desigualdade social, racismo, machismo, sexismo, 

democracia, segurança e formas de educar, começaram a ser disseminadas em larga 

escala, entre elas, as ideias do “Escola sem Partido”. Antunes avalia que o apagar das 

luzes de 2015 foi o período da crise mais latente do governo Dilma e do PT, sendo esse 

período decorrente de seis fatores, mais ou menos simultâneos, que são: 

 
1) ampliação da crise econômica internacional e de seus efeitos no 
Brasil; 2) vitória dificílima nas eleições em que o candidato de centro-
direita fortaleceu-se muito, aumentando seus votos, até mesmo em 
bases tradicionais do PT118; 3) intensificação da crise política 
decorrente das denuncias de corrupção envolvendo parte da cúpula 
política do PT, o que levou Jose Dirceu e João Vaccari ao cárcere em 
2015; 4) descontrole político e desestabilização do arco de alianças que 
davam sustentação ao governo Dilma; 5) descontentamento, revolta e 
rebelião popular contra as medidas de “ajuste fiscal” que penalizavam 
os trabalhadores; 6) repercussões da crise política do PT e em sua 
relação por vezes tensa com o governo Dilma, além de fissuras 
crescentes também nas relações entre Lula e Dilma, criador e criatura. 
 

Evidencia-se, então, que a crise e a polarização foram o cenário perfeito para se 

criar a figura do inimigo (tão comum em articulações de golpes), sendo na política o PT 

e na educação a figura do professor. A velocidade com que as informações eram 

vinculadas em redes sociais, a partir de 2015, auxiliavam na degradação da escola e do 

professor e, junto a isso, alavancava-se a escalada do “Escola sem Partido”. Boa parte 

dessas informações eram utilizadas, inclusive, pelos parlamentares conservadores, eleitos 

em 2014, já que 2015 foi o ano de articulação do golpe de 2016, sendo necessário recorrer 

 
118 Antunes afirma (2020, p. 240):  “ O ABC Paulista, onde Aécio saiu vitorioso, justamente o cinturão 
industrial de origem de Lula e do PT”. 
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a todo e qualquer grau de conservadorismo, o qual sempre esteve presente na constituição 

da sociabilidade brasileira.  

Nomeado por Souza de “golpeachment”, no seu livro A elite do atraso, o 

sociólogo avalia que o impeachment sofrido por Dilma Roussef foi “[...] um golpe 

reacionário, ou seja, uma reação de cima à pequena ascensão social de setores populares” 

(SOUZA, 2019, p. 163),  em um Brasil moderno, configurado em classes sociais, a saber: 

“a elite do dinheiro, a classe média e as suas frações, a classe trabalhadora e os excluídos 

da ralé de novos escravos”, sendo as duas primeiras, consideradas por ele, “as classes do 

privilégio” (p. 163). Classes estas representadas pela grande imprensa, o parlamento e o 

judiciário brasileiro e os grandes responsáveis pelo golpe. Sobre o papel persuasivo 

desempenhado pela imprensa brasileira, Souza (2019, p.164) pontua: 

 
A grande imprensa é uma grande empresa que se disfarça, mentido para 
seus eleitores e telespectadores, e “tira onda” e serviço público. Como 
“partido político”, é a instituição que consegue arregimentar e 
convencer sua clientela, coisa que os partidos elitistas como o PSDB só 
conseguem hoje em dia em bolsões regionais. O partido 
verdadeiramente nacional da elite endinheirada é a grande imprensa. A 
“política” do golpe foi midiaticamente produzida e os partidos só 
tiveram que ratificar os consensos sociais produzidos midiaticamente. 
Por conta disto, chamar o golpe de “parlamentar” é se prender as 
aparências e esquecer o principal. (SOUZA, 2019, p. 164). 
   

Nesse contexto, apesar de nenhum PL ter sido aprovado em 2015, ressaltamos que 

12 estados brasileiros tramitaram 16 PL. 
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Quadro 7 – Projetos de Lei do Programa “Escola sem Partido” em 2015 
PROJETO/ 

ANO 
ESTADO/MUNICIPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 665/2015 ESTADO DE SÃO PAULO TRAMITANDO DEM 
PL nº 1301/2015 ESTADO DE SÃO PAULO TRAMITANDO PSDB 
PL nº 53/2015 ESTADO DISTRITO FEDERAL TRAMITANDO PTN 
PL nº 1/2015 DISTRITO FEDERAL TRAMITANDO SD 
PL nº 867/2015 CÂMARA DOS DEPUTADOS ARQUIVADO PSDB 
PL nº 008/2015 PICUÍ/PARAIBA ARQUIVADO PTB 
PL nº 267/2015 PARAIBA ARQUIVADO PSDB 
PL nº 403/2015 MATO GROSSO ARQUIVADO DEM 
PL nº 748/2015 PARANÁ ARQUIVADO 

 

 

PSC, PSC, PRB, PSB, 
PSDB, PP, DEM, PSD, 
PTB 

 
PL nº165/2015 GÓIAS ARQUIVADO ? 
PL nº 36/2015 BENEVIDES/PARA STATUS DESCONHECIDO PMDB 
PL nº 112/2015 TERESINA/PIAUÍ STATUS DESCONHECIDO PRB  
PL nº 273/2015 CEARÁ RETIRADO PMDB 
PL nº 190/2015 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RETIRADO PP 
PL nº 823/2015 RIO DE JANEIRO RETIRADO PSD 
PL nº 65/2015 ALAGOAS SUSPENSO PMDB 

Fonte: elaboração própria (2020), com base nas informações disponibilizadas no site “Professores 
Contra o Escola sem Partido” e nos estudos de Moura (2016).  
 
 
 LEGENDA 2015 
      TRAMITANDO:        04 
      ARQUIVADO:    06 
      STATUS DESCONHECIDO:  02 
      REJEITADO:    04 
 

- Terceiro Ano (2016): o golpe e o primeiro projeto aprovado em um estado brasileiro 
 
 
 O ano do golpe foi de pouca produtividade no universo dos parlamentares em todo 

o país. Parecia que o único ponto de pauta era impedir que o PT permanecesse no poder. 

Derrotar o PT e retirar a presidente Dilma Roussef foram os “esportes do ano”. Não 

coincidentemente, 2016 foi o ano de um mais megaevento que foi um fiasco, as 

Olimpíadas no Brasil, tanto para o povo brasileiro que se viu literalmente excluído do 

evento (com tapumes e muros que escondiam as favelas nas capitais e ingressos 

impossíveis de serem adquiridos pelo povo) quanto para o PT que apostava no evento 

como o “Pão e Circo” necessário para aquele ano. 

 Assim, nesse ano, para além do golpe, a grande conquista para a direita 

conservadora foi a Emenda Constitucional nº 95 de 2016, que instituiu o regime fiscal e 

congelou por 20 anos os gastos com a educação. Trata-se de um retrocesso que 

cotidianamente vem sucateando as instituições de ensino públicas em todos os seus 

níveis. 
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Nessa ambiência, o programa “Escola sem Partido” conseguiu uma vitória com a 

aprovação da Lei nº 7.800 de 2016, no Estado de Alagoas, sendo esse o único estado que 

teve um projeto aprovado em uma Assembleia Legislativa. De nome ainda mais 

persuasivo, “Escola Livre”, a lei vigorou apenas um ano, sendo suspensa em 2017, em 

uma conquista que reuniu esforços de professores e especialmente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) que, por meio 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.537), conseguiu suspender a Lei e 

argumentou:  

 
“Tentar engessar a escola, os professores e os alunos, fazendo-os 
amordaçados e meros agentes de informação e não de formação e 
transformação, caracteriza-se como a mais abjeta e certeira negação da 
ordem democrática; tão cara à humanidade, em especial, ao povo 
brasileiro119”. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017, n.p.). 

 
 Para contrapor o projeto de Alagoas e usando a mesma nomenclatura “Escola 

Livre”, o então deputado federal Jean Willy (PSOL) encaminhou o PL nº 6.005 de 2016, 

argumentando o oposto dos PL “Escola sem Partido”, conforme expresso no artigo 2º: 

  

Art. 2º. São vedadas, em sala de aula ou fora dela, em todos os níveis e 
modalidades de educação da Federação, as práticas de quaisquer tipos 
de censura de natureza política, ideológica, filosófica, artística, 
religiosa e/ou cultural a estudantes e docentes, ficando garantida a livre 
expressão de pensamentos e ideias, observados os direitos humanos e 
fundamentais, os princípios democráticos e os direitos e garantias 
estabelecidos no artigo 1º da presente Lei, na Constituição Federal e nos 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é 
signatário. 

 
Considerado inconstitucional apenas em 2020, em julgamento histórico para todos 

que lutam contra o “Escola sem Partido”, entre eles a organização secundarista, o PL 

alagoano e os outros quatorze de 2016, bem como os 20 PL de 2015, serviram de base 

para a maior escalada do MESP que estava por vir em 2017. Seguem abaixo os PL de 

2016: 

 

 

 

 
 

119 ADI 5.537, disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/liminar-suspende-lei-alagoas-criou.pdf . 
Acesso em: 18 fev. 2020. 
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Quadro 8 –  Projetos de Lei do Programa “Escola sem Partido” em 2016 
PROJETO/ 

ANO 
ESTADO/MUNICIPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 126/2016 PORTO ALEGRE/ RGS TRAMITANDO MDB 
PL nº 606/2016 PARANÁ TRAMITANDO PSC, PEN, PSDB 
PL nº 1818/2016 RIO DE JANEIRO TRAMITANDO SDD 
PL nº 823/2016 PERNAMBUCO TRAMITANDO PP 
PL nº 102/2016 AMAZONAS TRAMITANDO DEM 
LEI nº 67/2016 PALMAS/TOCANTINS APROVADO PSC 
PL nº 76/2016 RIO GRANDE DO SUL ARQUIVADO ? 
PL nº 1344/2016 JOÃO PESSOA/PARAIBA ARQUIVADO PSDB 
PL nº 453/2016 MATO GROSSO ARQUIVADO PSD 
PL nº 8242/2016 CAMPO GRANDE/ MGS VETADO PMDB, PSDB, SDD, PRB, 

PTB, PRB 

PL nº 121/2016 ESPIRITO SANTO ARQUIVADO PRP 
PL nº 1911/2016 BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS RETIRADO PV 
PL nº 121/2016 JUIZ DED FORA/MINAS GERAIS RETIRADO PSC 
PL nº7800/2016 ALAGOAS SUSPENSO PMDB 
PL nº 193/2016 SENADO RETIRADO PR 

Fonte: elaboração própria (2020), com base nas informações disponibilizadas no site “Professores 
Contra o Escola sem Partido” e nos estudos de Moura (2016).  

 
LEGENDA 2016 
      TRAMITANDO:        05  
      APROVADO/VIGOR:   01 
      ARQUIVADO:    05 
      REJEITADO:    04 

 
 
- Quarto Ano (2017): a consolidação do golpe e o apogeu do programa “Escola sem 

Partido”  
 

Com o golpe consolidado, 2017 foi o ano de maior avanço do programa “Escola 

sem Partido”. Assim, foi registrado um dos maiores retrocessos na história da educação 

brasileira, desde a redemocratização. 

A retomada da direita conservadora provocou a consolidação da Reforma 

Trabalhista, a liberação da terceirização indiscriminada e a Reforma do Ensino Médio 

com a BNCC, justificadas pelas nomeadas “políticas austericidas” (BRAGA, 2017). Tais 

políticas, articuladas entre o instituído governo e empresas, aceleraram a mercantilização 

dos direitos fundamentais, sendo um deles a educação. As consequências dessas reformas 

atingiram frontalmente a escola e a formação dos alunos. A reforma trabalhista e a 

terceirização colaboraram para o sucateamento ainda maior das condições de 

funcionamento da escola, intensificando demissões, e a BNCC, fragmentando, 

individualizando e esvaziando a formação dos alunos.  

De 2010 a 2014, educadores de vários estados brasileiros reuniram-se nas 

Conferencias Nacionais de Educação (CONAES) para projetar medidas que reparassem 
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a histórica trajetória de atraso educacional no Brasil, algumas delas expressas no PNE 

(Plano Nacional de Educação), que projetou a educação entre 2014 e 2024. Entre as 

principais metas estavam a implantação do Sistema Nacional de Educação, em 2016, a 

implantação do piso do magistério, investimentos na formação docente e na infraestrutura 

da escola. O PNE, por sua vez, apresentou que para efetivar as metas seria necessário 

aplicar 10% do PIB (produto interno bruto) na educação. 

Os esforços demandados nas CONAES, porém, foram inviabilizados pelas 

medidas de austeridade adotadas por Michel Temer, especialmente a Emenda 

Constitucional nº 95 de 2016, que congelou para os próximos 20 anos, até 2036, os 

investimentos com a educação.   

Com trajetórias aparentemente distintas para efetivação, a BNCC e o “Escola sem 

Partido” (ESP) apresentam similaridades textuais quanto aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e ensino.  O ESP vem trabalhando na vertente de que a dimensão política 

não deve ser parte integrante da formação dos indivíduos na escola, que conteúdos como 

filosofia e sociologia são desnecessários ao processo formativo e que a função da escola 

é ensinar conhecimentos e habilidades, ficando a cargo da família a função de educar para 

valores morais e éticos, conforme a figura abaixo: 

 
Figura 24 – Função da família e da escola quanto à educação e ao ensino para o “Escola 
sem Partido” 

Vamos deixar de utilizar o termo educação ao nos referirmos ao ensino?  

Educação = Valores morais ⟶ Pais, Família.  

Ensino/Instrução = Conhecimentos e Habilidades ⟶ Professor, Escola 

 
Fonte: página do movimento “Escola sem Partido”120. 

 
Sugerida pelo MESP, a página do Facebook, intitulada “Professor não é 

educador”, faz indicação de um livro com o mesmo nome da página, destacando trechos 

em que o autor, o filósofo Armindo Moreira, explicita sua concepção de sociedade e de 

educação. Em entrevista exibida na página, Moreira pontua: "Quem é mais útil à 

sociedade: o indivíduo que não tem nada e vive às esmolas (custas) do poder (Estado) ou 

é o indivíduo que tem um pedaço de capital e vai administrando e fazendo produzir para 

bem dele e de sua família?121”. Esse trecho sustenta a teoria proposta pelo filósofo sobre 

 
120 Página do “Escola sem Partido”. Disponível em: https://www.escolasempartido.org/quem-somos/ 
Acesso em: 19 set. 2019. 
121 “Professor não é educador”, exposição a partir da página do movimento no Facebook. Disponível em: 
www.facebook.com/Professornaoeeducador. Acesso em: 24 mai. 2020. 
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numa nova forma de organização social, a qual ele nomeou de Equibasismo122 e 

transformou-se em outro livro, O Equibasismo cria riqueza e elimina miséria, referência 

para o “Escola sem Partido”.  

 

Figura 25 –  livro indicado pela página “Professor não é educador” 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Fonte: página do “Professores não é educador ”, na rede social Facebook. 
 

Figura 26 - Trechos dos livros Professor não é Educador e Equibasismo cria  
riqueza e elimina miséria com a imagem do autor 

 

Fonte: página do Facebook “Professores não é educador123”. 
 

Essa concepção de retirar a dimensão educativa da escola e do professor, de 

restringir o ensino de conteúdos historicamente fundamentais na constituição da 

sociabilidade humana e na formação crítica como filosofia e sociologia, além da ilusória 

 
122 Sinopse do Livro: “O Equibasismo cria riqueza e elimina miséria”, é uma proposta ousada de 
organização da sociedade sobre o princípio da capitalização de todos a partir de 21 anos de idade. Ao invés 
de abolir a propriedade privada, o Equibasismo tem como objetivo acabar com o proletariado. É isso 
mesmo: ACABAR COM O PROLETARIADO, não enforcando o último proletário nas tripas do último 
comunista, mas procurando garantir um mínimo de propriedade privada para todos, para que o trabalhador 
(que não é mais proletário, porque é também proprietário) não precise ser socorrido a todo momento pelo 
Estado assistencialista, ineficaz e controlador, nem esteja totalmente à mercê das flutuações e da 
insegurança do mercado. Para além da adesão ou recusa à proposta, o livro vale pelas lúcidas observações 
acerca de uma infinidade de assuntos que o autor demonstra dominar como poucos seriam capazes, no 
Brasil de hoje”. Disponível em: https://www.livrariascuritiba.com.br/equibasismo-cria-riqueza-e-elimina-
miseria. Acesso em: 10 jun. 2020. 
123 Disponível em: www.facebook.com/Professornaoeeducador. Acesso em: 12 jun. 2020. 
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ideia de “livre” escolha do conteúdo que o indivíduo quer aprender, a nosso ver, é também 

difundida pela BNCC.  

Organizada a partir de dois significantes, “os direitos e objetivos de aprendizagem 

e ensino”, a terceira versão da Base (muito criticada pela maneira como foi concluída), 

retira da formação os conteúdos da área de humanas e elenca para cada componente 

curricular um conjunto de objetivos e metas (em média de 10 a 25 metas, podendo a 40 

no caso da língua portuguesa, podendo chegar a 40 objetivos) a serem atingidos pelos 

alunos e ensinados pelos professores. Expressas na forma de codificação, as metas 

classificam, estigmatizam e responsabilizam alunos e professores que não as cumprirem 

(por meio de avaliações das habilidades e competências descritas em cada código), 

desconsiderando inúmeros entremeios que qualificam o ato educativo, além de 

expressarem o pragmatismo da lógica e das demandas conservadoras neoliberais 

(MACEDO, 2017), na forma de accountability. Sobre essa expressão Afonso (2012, p. 

472) esclarece: 

 
O accountability é uma forma hierárquico-burocrática ou tecnocrática 
e gerencialista de prestação de contas que, pelo menos implicitamente, 
contém e dá ênfase a consequências e imputações negativas e 
estigmatizantes, as quais, não raras vezes, consubstanciam formas 
autoritárias de responsabilização de instituições, organizações e 
indivíduos.  
 

Outra similaridade entre o MESP e a BNCC é quanto à “livre” escolha (de 

estudantes e famílias) dos conhecimentos a serem aprendidos na escola. Ao fazer isso, a 

Base desconsidera a articulação e a importância dos inúmeros conhecimentos (cientifico, 

artístico e filosófico) que verdadeiramente formam o sujeito emancipado. Sem contar que 

em nenhum momento a Base coloca a dimensão política como necessária no processo 

formativo.  

Em suma, tanto a BNCC quanto o MESP cumprem a função de transformar a 

escola em um enorme mercado racional, em que o aluno e a família escolhem 

“livremente” o conhecimento que querem adquirir em uma relação que passa de 

professor-aluno para fornecedor-consumidor, conforme citado anteriormente pelo 

fundador do “Escola sem Partido”, ao se referir ao Código de Defesa do Consumidor 

como um dos documentos balizadores da proposta.  
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Assim, famílias com vouchers poderão escolher escolas e conhecimentos com 

base em seus interesses, podendo ser uma delas uma escola “sem” partido.   

Apresentadas essa similaridades, podemos compreender a relação entre o “Escola 

sem Partido” e a reforma empresarial da educação. Sahlberg (2011, p. 177-179 apud 

Freitas, 2018, p. 38-39) elenca as características dessa forma que, sob diferentes 

nomenclaturas, ocorrem no mundo e no Brasil, a saber: 

 
“a) padronização da e na educação”; b) ênfase do ensino e do 
“conhecimento de habilidades básicas dos alunos em Leitura, 
Matemática e Ciências Naturais, tomados como principais alvos e 
índices de reforma educacionais”; c) ensino voltado para “resultados 
predeterminados, ou seja, para a busca de formas seguras e de baixo 
risco para atingir as metas de aprendizagem”, o que afeta a criatividade 
das crianças e a autonomia dos professores; d) “transferência de 
inovação do mundo empresarial para o mundo educacional como 
principal fonte de mudança”; e) “políticas de responsabilização 
baseadas em testes” que envolvem “processos de credenciamento, 
promoção, inspeção e, ainda, recompensa ou punição de escolas e 
professores”; e finalmente f) um “maior controle da escola com uma 
ideologia baseada no livre mercado” que expandiu a escola da escola 
pelos pais e a terceirização. 
 

Não foi à toa que 2017 foi o ano de aprovação da BNCC e do crescimento 

exponencial, em todo o Brasil, do número de projetos de lei do “Escola sem Partido”. 

Nesse ano, foram encaminhados 64 PL em 16 estados brasileiros, com aprovação em 11 

municípios, sendo que 26 ainda encontram-se tramitando, conforme segue abaixo: 
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Quadro 9 –  Projetos de Lei do Programa “Escola sem Partido” em 2017 
PROJETO/ 

ANO 
ESTADO/MUNICÍPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 163/2017 RIO GRANDE DO SUL TRAMITANDO NOVO 
PL nº 272/2017 SERRA/ES ARQUIVADO PSC 
PL nº 372/2017 PONTA GROSSA/PARANÁ TRAMITANDO PMB 
PL nº22.432/2017 AMAZONAS TRAMITANDO PDT 
PL nº01/2017 SALVADOR/BA TRAMITANDO DEM 
PL nº 238/2017 SALVADOR/BA TRAMITANDO DEM 
PL nº 96/2017 CAMBUÍ/MINAS GERAIS TRAMITANDO PSC 
PL nº361/2017 SÃO JOSE DOS CAMPOS TRAMITANDO PR 
PL nº222/2017 SOROCABA/SP TRAMITANDO PROS 
PL nº53/2017 SUZANO/SP TRAMITANDO PSD 
PL nº 49/2017 NITERÓI/RIO DE JANEIRO TRAMITANDO PSL 
PL nº 113/2017 SÃO LUIZ/MARANHÃO TRAMITANDO PSL 
PL nº 816/207 SÃO PAULO/SÃO PAULO TRAMITANDO PSC 
PL nº 191/2017 MATO GROSSO DO SUL TRAMITANDO PSDB 
PL nº 290.3/2017 SANTA CATARINA TRAMITANDO PP 
PL nº 7535/2017 BLUMENAU/SC TRAMITANDO PSL, DEM 
PL nº 172/2017 HORTOLANDIA/SP TRAMITANDO PSC 
PL nº 23/2017 TUBARÃO/SC TRAMITANDO PSL 
PL nº 686/2017 UBERLANDIA/MG TRAMITANDO PDT, PP 
? NILOPOLIS/ RIO DE JANEIRO TRAMITANDO ? 
PL nº235/2017 ARACAJU/SE TRAMITANDO PATRIOTA 
PL nº 275/2017 CURITIBA/PARANÁ TRAMITANDO PSDB, PRB, PRP 
PL nº 8519/2017 CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL TRAMITANDO DEM 
PL nº 01-00.222/2017 SÃO PAULO/SP TRAMITANDO DEM 
Indicação nº 339/2017 VARGINHA/MG TRAMITANDO PSC 
PL nº 247/2017 BELO HORIZONTE/MG TRAMITANDO PSC; PSDB; PTC, 

PSB; PMN; 
AVANTE; PODE; 
PHS; PP; PRB; 
PRTB; PPS; PRP 
PRTB; MDB. 

LEI nº 129/2017 GUARAPARI/ES VIGOR PMDB 
LEI nº 36/2017 AGUAS LINDAS/GÓIAS APROVADO PRB 
LEI nº 212/2017 GUARUJÁ/SÃO PAULO VIGOR PSB 
LEI nº 38/2017 VÁRZEA PAULISTA/SÃO PAULO VIGOR PTN 
LEI nº 11/2017 BELA VISTA/MATO GROSSO DO SUL SANCIONADO PSDB 
LEI nº 1697/2017 JACOBINA/BAHIA VIGOR  
PIN nº 111/2017 SALVADOR/BAHIA APROVADO DEM 
LEI nº 46/2017 PEDREIRA/SÃO PAULO VIGOR PPS 
LEI nº 130/2019 CRICIUMA/SC VIGOR PP 
LEI nº 23/2017 GOVERNADOR CESLSO RAMOS/SC VIGOR PSDB 
LEI nº 9/2017 AGUA BOA/ MATO GROSSO VIGOR PMDB; PR; PRB; 

PMDB; PR; DEM; 
PR; PMDB; PSD; 
PP 

PL nº 18/2017 JOÃO PESSOA/ PB ARQUIVADO PSDB 
PL nº 316/2017 GÓIAS ARQUIVADO PSB 
PL nº 155/2017 CASCAVEL/ PARANÁ ARQUIVADO PSC, PR 
PL nº 36/2017 LONDRINA/PARANÁ ARQUIVADO PRB 
PL nº 73/2017 PANCAS/  ESPIRITO SANTO VETADO PTN, PC do B 
PL nº 447/2017 ESPÍRITO SANTO ARQUIVADO PMDB 
PL nº 162/2017 BALNEARIO CAMBORU/SC  PP 
PL nº 5191/2017 PELOTAS/RGS ARQUIVADO PSDB, PTB 
PL nº 133/2017 SÃO LEOPOLDO/ RGS ARQUIVADO PSDB, PDT 
PL nº 1/2017 URUGUAIANA/ RGS ARQUIVADO PSDB 
PL nº 241/2017 VIAMÃO/RGS ARQUIVADO ? 
PL nº 4343/2017 MARINGÁ/PARANÁ ARQUIVADO PTB 
? SÃO GABRIEL/RIO GRANDE DO SUL ARQUIVADO PDT 
PL nº 29/2017 MARECHAL CANDIDO RONDON/PARANÁ ARQUIVADO PSD 
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PROJETO/ 

ANO 
ESTADO/MUNICÍPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 95/2017 FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ STATUS 
DESCONHECIDO 

PEN 

PL 45/2017 ARAPONGAS/PARANÁ RETIRADO PR 
PL nº 10/2017 BANDEIRANTES/ PARANÁ RETIRADO PRB 
PL nº 123/2017 APUCARANA/PARANÁ RETIRADO PR 
PL nº 225/2017 VITORIA /ESPRITO SANTO SUSPENSO PSB 
PL nº 213/2017 CAMPINAS/ SÃO PAULO RETIRADO PSD 
PL nº 12347/2017 JUNDIAÍ/ SÃO PAULO SUSPENSO ? 
103/2017 TAUBATÉ/SÃO PAULO SUSPENSO PSC 
PL n° 18/2017 ENCRUZILHADA DO SUL/ RIO GRANDE 

DO SUL 
RETIRADO PP 

164/2017 SÃO JOSE DO RIO PRETO/ SÃO PAULO SUSPENSO PRB 
PL nº 3955/2017 JATAÍ/GOIAS SUSPENSO PODE, MDB, 

SD,PDT, MDB 
PL nº 5/2017 CUIABÁ/MATO GROSSO REJEITADO PSC 
PL nº 40/2017 BATURITÉ/CEARÁ REJEITADO PRP,PR 
PL nº 78/2017 LIMEIRA/SÃO PAULO REJEITADO PSC 

Fonte: elaboração própria (2020), com base nas informações disponibilizadas no site “Professores 
Contra o Escola sem Partido” e nos estudos de Moura (2016).  
 

LEGENDA 2017 
      TRAMITANDO:        25 
      APROVADO/VIGOR:   11  
      ARQUIVADO:    14 
      STATUS DESCONHECIDO:  01 
      RETIRADO/SUSPENSO:   10 
      REJEITADO:    03 
 

 

- Quinto ano (2018): a bandeira “Escola sem Partido” nas campanhas eleitorais e o 

arquivamento do projeto de lei federal  

 

Em dezembro de 2018, o primeiro projeto de lei com características do programa 

“Escola sem Partido”, o PL nº 7180 de 2014, e os demais apensados a ele foram 

arquivados. Tal fato, em dezembro, um mês após a confirmação de Jair Bolsonaro se 

eleger Presidente da República, foi uma vitória histórica e importantíssima para manter o 

movimento estudantil vivo e oxigenado para as lutas anunciadas no ano seguinte, já que 

os estudantes, durante a campanha eleitoral para a presidência, repudiaram as propostas 

de governo de Jair Bolsonaro. Esta vitória contou com a participação ativa da UNE e da 

UBES nas nove reuniões que analisaram o PL, além de em novembro (um mês antes do 

arquivamento), a UBES, a UNE e a Associação Nacional de Estudantes de Pós-

Graduação (ANPG) lançarem um manifesto nomeado “De mãos dadas por uma escola 

democrática” (Anexo E) e colherem assinaturas para pressionar a votação.  
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Ao fim de uma das mencionadas reuniões, o presidente da UBES, Pedro Gorki, 

fez um discurso relatando o significado da vitória, conforme registrado na página124 da 

UBES. Segue abaixo um trecho do discurso. 

 

Estamos falando na permanência do sentido real da escola, que é 
emancipar a juventude, para que ela construa o seu futuro e o seu país. 
É isso que alguns não querem. Este dia sintetiza o poder da esperança 
da juventude. Só foi possível esta vitória a partir da luta dos deputados 
de oposição e do movimento educacional, que uniu estudantes e 
professores em todo o Brasil para luta contra a censura. 

 

Figura 27 –  UBES no arquivamento do PL “Escola sem Partido” em 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Fonte: página oficial da UBES. 
 

Figura 28 – Presidente da UBES no arquivamento do PL “Escola sem Partido” em  2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Fonte: página oficial 125 da UBES. 

 

A conquista do arquivamento foi um sopro de esperança em um cenário nada 

favorável para o ano que estava por vir. O que era ruim com o golpe, poderia piorar com 

a eminência da chegada de Jair Bolsonaro à Presidência da República.   

O ano de 2018 foi marcado por inúmeras mobilizações que refletiam um Brasil 

definitivamente polarizado. A concretização de medidas que consolidaram a chegada da 

 
124 Disponível em: http://ubes.org.br/2018/vitoria-estudantes-comemoram-fim-da-comissao-do-escola-
sem-partido/. Acesso em: 25 fev. 2020.  
125 Idem 
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direita ao poder intensificaram as lutas entre o grupo que defendia o atual governo e o 

outro afirmando que o Brasil vivera um golpe em 2016 e que não se conformava com as 

medidas e reformas. Além disso, esse foi o ano de eleições presidenciais e os dois 

candidatos com a eminência de vencer, Jair Messias Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad 

(PT), eram a expressão da polarização.  

Assim,  em 2018, tal qual em 2014, poucos PL foram encaminhados, pois as 

demandas se concentraram em campanhas eleitorais para presidência, governos de 

estados, senado e câmara dos deputados. No entanto, as ideias do MESP foram as mais 

defendidas por inúmeros candidatos no Brasil, que, inclusive, se elegeram. A prisão de 

Luiz Inácio Lula da Silva, o possível candidato do PT, que poderia reverter o desgaste no 

qual o partido estava imerso, impossibilitou sua candidatura e o Brasil decidiu, nas urnas, 

que não aceitaria o PT de volta, não só na Presidência da República, mas no Senado, na 

Câmara e na governança dos estados. Dos 27 governadores eleitos, 15 (quinze) 

declararam apoio ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, sendo o MESP uma das principais 

bandeiras da campanha. 

Ao vencerem, os governadores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro se 

pronunciaram a favor das propostas do “Escola sem Partido” e da BNCC, conforme 

publicado pela revista126 Nova Escola, no fim de 2018. 
 

Em seu plano de governo, Wilson Witzel (PSC) disse que aproximaria 
empresas e famílias das unidades de Educação e defendeu as escolas 
militares, bandeira também do então presidenciável. No plano de 
Romeu Zema (NOVO), o governador disse que entre os pontos mais 
importantes para a Educação do estado está “conferir maior liberdade 
as escolas e aos indivíduos, priorizando apenas conteúdos básicos 
essenciais, como português e matemática”. A ênfase nas duas 
disciplinas também foi dada por Bolsonaro em seu plano de governo. 
Junto aos governadores eleitos em Minas Gerais e Rio de Janeiro, João 
Doria (PSDB), vencedor em São Paulo, demonstrou apoio a Bolsonaro 
e consolidou a tendência de concordância com as pautas do presidente 
eleito nos três maiores colégios eleitorais do país. Doria foi enfático ao 
fechar oposição ao que vem sendo chamado de “doutrinação 
ideológica” nas escolas, bandeira do presidente eleito e objetivo do 
Escola Sem Partido. “Escola é lugar de aprender. Não é lugar de fazer 
política. Escola sem partido. Essa é a minha posição”, disse Doria, 
durante entrevista na qual anunciou que o atual ministro da Educação, 
Rossieli Soares, será o seu secretário a partir do ano que vem.  
 

 
126Disponível em:  https://novaescola.org.br/conteudo/13291/influencia-do-escola-sem-partido-cresceu-
nas-eleicoes. Acesso em 12 de maio de 2019. 
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Em suma, 2018 representou a materialização da retomada da direita 

ultraconservadora ao poder e a eleição de Jair Bolsonaro agrava e muito esse retorno. No 

que tange à Educação Básica e Superior, o quadro é ainda pior. O grupo que ascende ao 

poder anuncia, já em campanha, sua aversão à razão, ao intelectualismo e ao 

conhecimento, sendo que “as tentativas de intimidação a professores e estudantes foram 

a marca dos momentos finais da campanha e também das comemorações da vitória” 

(MIGUEL, 2019, p. 19). Segue abaixo a lista dos projetos encaminhados em 2018, com 

três aprovações. 
 

Quadro 10 –  Projetos de Lei do Programa “Escola sem Partido em 2018 
PROJETO/ 

ANO 
ESTADO/MUNICÍPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 40/2018 RIO GRANDE DO NORTE APROVADO PSD 
PL nº 222/2018 ESPIRITO SANTO TRAMITANDO PSD 
PL nº 72/2018 PETROLINA/PERNAMBUCO APROVADO PTB 
2018 ALMIRO AFONSO/RIO GRANDE DO NORTE APROVADO ? 
PL nº15/2018 MARECHAL FLORIANO/ESPIRITO SANTO VIGOR PSDB 
PL nº 4492/2018 RIO DE JANEIRO ARQUIVADO DEM 
PL nº 1470/2018 GUARULHOS/SÃO PAULO ARQUIVADO DEM 
PL nº 33/2018 MORRO DA FUMAÇA/SANTA CATARINA ARQUIVADO PP 
PL nº 22/2018 SANTA CRUZ/RIO GRANDE DO NORTE STATUS DESCONHECIDO ? 
PL nº 138/2018 AMERICANA/SÃO PAULO STATUS ? 
2018 ARAÇATUBA/SÃO PAULO STATUS PV 
REQUERIMENTO 
nº 100/2018 

FRANCISCO BELTÃO/PARANÁ REJEITADO DEM, PDT 

Fonte: elaboração própria (2020), com base nas informações disponibilizadas no site127 
“Professores Contra Escola sem Partido”.  
 
LEGENDA 2018 
      TRAMITANDO:        02 
      APROVADO/VIGOR:   03  
      ARQUIVADO:    03 
      STATUS DESCONHECIDO:  03 
      REJEITADO:    01 
 

- Sexto ano (2019): o PL mais reacionário e a contraposição 

 

Apesar do arquivamento em 2018 do PL na esfera federal e das poucas aprovações 

em estados e municípios, entre 2014 e 2018 (18 aprovações dos 127 PL encaminhados 

nesse período, conforme nosso registro), o que estava por vir no ano de 2019 se declarou 

a versão mais reacionária do “Escola sem Partido. 

 
127 Disponível em: https://profscontraoesp.org/vigiando-os-projetos-de-lei/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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Apresentado no primeiro dia de trabalho da recém-eleita deputada Bia Kícis 

(PSL/DF), o projeto de Lei nº 246 de 2019, idealizado por um conjunto de deputados128, 

propõe, além das discussões anteriores, a gravação de aulas por alunos, conforme o artigo 

7º; e a proibição dos Grêmios Estudantis com atividade político-partidária. 
 

Art. 7º: É assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim 
de permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o 
pleno exercício do direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do 
processo pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados pela 
escola. Art. 8º É vedada aos grêmios estudantis a promoção de atividade 
político-partidária (BRASIL, 2019, n.p.). 

 
Revelar quem é Bia Kícis nos ajuda a compreender as motivações de tal deputada. 

Apresentada em uma das páginas do site129 Wikipédia como filha de militar e advogada, 

Kícis se autodeclara conservadora e, em 2015, fundou o Instituto Resgata Brasil, que tem 

por finalidade resgatar as instituições republicanas, bem como os valores culturais e 

familiares da sociedade brasileira. Simpatizante do grupo de militância política de 

extrema direita, Revoltados OnLine, que, especialmente a partir em 2014, passa a 

incentivar o intervencionismo militar, o apartidarismo e o “Escola sem Partido” e, 

sobretudo, antipetismo, não é mera coincidência que Bia se coloque como fiel escudeira 

de Jair Bolsonaro. Desde que foi eleita para seu primeiro mandato, em 2018, a deputada 

vem escrevendo sua biografia política com base em atos de racismo130, publicações de 

fake-news131, falas132 negacionistas sobre a pandemia da COVID-19 e posicionamentos  

contrários à educação e a favor das forças armadas. Em 2020, foi uma das sete deputadas 

a votar contra a prorrogação do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento da Educação 

 
128Bia Kicis - PSL/DF ,  Chris Tonietto - PSL/RJ ,  Carla Zambelli - PSL/SP , Caroline de Toni - 
PSL/SC ,  Gurgel - PSL/RJ ,  Carlos Jordy - PSL/RJ , Aline Sleutjes - PSL/PR ,  Luiz Philippe de Orleans 
e Bragança - PSL/SP,  Léo Motta - PSL/MG ,  Alê Silva - PSL/MG ,  Coronel Armando - 
PSL/SC ,  Alexis Fonteyne - NOVO/SP ,  Kim Kataguiri - DEM/SP , Paulo Eduardo Martins - 
PSC/PR ,  Sóstenes Cavalcante - DEM/RJ , Filipe Barros - PSL/PR ,  Julian Lemos - PSL/PB e outros. 
129 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bia_Kicis. Acesso em: 12 mai. 2020. 
130 Em 2021 publicou uma foto no Twitter ao lado do colega parlamentar Hélio Negão (PSL-RJ), com a 
seguinte legenda: “A vida é colorida, mas a foto é em preto e branco”. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/01/27/interna_politica,1232823/bia-kicis-com-helio-
negao-a-vida-e-colorida-mas-a-foto-e-preto-e-branco.shtml. Acesso em 02 de fevereiro de 2021. 
131 A deputada é investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito aberto para apurar fake 
news e ataques contra a Corte e seus ministros. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/02/4904280-bia-kicis-e-escolhida-a-nova-presidente-
da-ccj.html. Acesso em: 03 jan. 2021. 
132 Durante uma sessão plenária na Câmara dos Deputados realizada em 20/05/2020, a deputada usou uma 
máscara de proteção contra o coronavírus com a frase "E daí?", dita pelo presidente Bolsonaro ao comentar 
o número de mortos vítimas do vírus. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/05/21/interna_politica,1149361/coronavirus-deputada-
bia-kicis-usa-mascara-com-a-frase-e-dai.shtml. Acesso em: 24 jan. 2021. 



 

 

189 

Básica), em uma votação de 499 votos favoráveis e 07 contra. Em 2021, foi escolhida 

para presidir a principal Comissão da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição 

e Justiça e Cidadania (CCJC). Vale ressaltar que a escolha foi feita pelo presidente da 

Câmara, Arthur Lira, eleito em fevereiro de 2021, em um processo eleitoral marcado por 

denúncia133 de compra de votos.  

Com base na síntese exposta sobre os inúmeros episódios envolvendo a deputada, 

podemos notar que as pautas defendidas por ela refletem os ideais daquilo que há de mais 

reacionário na direita ultraconservadora brasileira, sendo que, contraditoriamente, a 

pretexto da bandeira do apartidarismo, Bia Kicis buscou na política a defesa desses ideais. 

Por outro lado, existem aqueles que se posicionam contra o conservadorismo e 

que em parceria com os estudantes vão resistir e lutar, entre eles, a deputada Talíria 

Petrone (PSOL/RJ). Para rebater o PL reacionário, Petrone e mais quatro134 deputadas 

encaminharam o PL nº 502/2019 que institui a “Escola sem Mordaça”. O PL, ao tomar 

como base a Constituição Federal Brasileira e a LDB nº 9394/1996 justifica: 
 

A pluralidade de ideia e opiniões é pressuposto essencial do ambiente 
democrático. Uma sociedade livre, justa e solidária, só pode se 
constituir e prosperar sem mordaça. Concretizar a Constituição 
brasileira é assegurar a todos os brasileiros e brasileiras que seus 
direitos serão respeitados, sua existência protegida e sua liberdade de 
expressão assegurada. (BRASIL, 2019, n.p.).   

    
A deputada demarcou que esse projeto é a retomada do “Projeto Escola Livre”, 

apresentado em 2016, pelo deputado Jean Willys135. O PL homenageia, também, 

professores perseguidos e alunos que, porventura, tenham cerceados seus direitos de 

aprender (as diferentes concepções de conhecimento) e de se organizar nos grêmios 

estudantis. 

No final de 2019, o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-

RJ), propôs criar, novamente em 2020, uma comissão especial para discutir o projeto 

arquivado em 2018. Além de Maia, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, 

retomou as discussões do “Escola sem Partido” e emitiu um ofício que denominou de 

 
133 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deputados-pedem-investigacao-sobre-r-3-
bi-para-parlamentares-em-meio-a-eleicao-no-congresso,70003597699. Acesso em: 04 fev. 2021. 
134 Deputada Luiza Erundina (PSOL/SP), Deputada Fernanda Melchionna (PSOL/RS), Deputada Samia 
Bomfim (PSOL/SP), Deputada Aurea Carolina (PSOL/MG). 
135 Definição de Jean Willys na justificativa do PL nº 502/2019: “Jean Willys foi um árduo defensor dos 
direitos humanos, um homem gay, um jornalista e escritor, eleito por três vezes consecutivas para um 
mandato nesta Casa e que renunciou ao seu mandato por não se sentir seguro de viver em nosso país. Jean 
foi alvo de inúmeras mentiras (“fake news”), muitas delas de conteúdo calunioso, foi ainda alvo de 
intolerância por ser quem é e expressar-se publicamente com orgulho” (BRASIL, 2019, n.p.). 
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“Escola para Todos”, com as diretrizes para um melhor convívio escolar. Entre os pontos 

tratados no documento estava como direito dos estudantes o de não ser submetido a uma 

comunicação comercial inadequada – como propagandas político-partidárias. Em 

entrevista coletiva e em nota publicada no site do Ministério, Abraham Weintraub 

afirmou que queria criar uma geração sadia, humana e civilizada e que respeitaria o direito 

do professor de ensinar, mas “sem doutrinar136”. 

 O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), importante voz na derrubada do 

projeto em 2018, disse137 que Maia é um articulista da extrema direita e que retomar o 

“Escola sem Partido” é uma estratégia da direita para aprovação de pautas impopulares. 

Esse foi o contexto dos PL “Escola sem Partido” de 2019. Seguem abaixo os PL: 

 

Quadro 11 – Projetos de Lei do Programa “Escola sem Partido” em 2019 
PROJETO/ANO ESTADO/MUNICIPIO SITUAÇÃO PARTIDO 

PL nº 14/2019 MOGI MIRIM/SÃO PAULO TRAMITANDO PR 
PL nº 8071/2019 CARUARU/PERNAMBUCO TRAMITANDO PRP 
PL nº 246/2019 CAMARA DOS DEPUTADOS TRAMITANDO PSL 
? PARNAMIRIM/RIO GRANDE DO NORTE APROVADO PSC 
? FRANCISCO DANTAS/ RIO GRANDE DO 

NORTE 
VIGOR PSD 

? CRUZ ALTA/RIOGRANDE DO SUL VETADO ? 
? LORENA/SÃO PAULO VETADO ? 
PL nº20/2019 CEARÁ STATUS DESCONHECIDO PR 

Fonte: elaboração própria (2020), com base nas informações disponibilizadas no site138 
“Professores Contra Escola sem Partido”.  
 
LEGENDA 2019 
      TRAMITANDO:        03 
      APROVADO/VIGOR:   02  
      ARQUIVADO:    02 
      STATUS DESCONHECIDO:  01 

 

Ressaltamos que, para além dos PL apresentados nesse estudo, existem dezenas 

de outros PL que tratam especificamente de cercear ou proibir temáticas relacionadas a 

gênero e a sexualidade, citados com as seguintes denominações: Antigênero (62 PL), 

Antipornografia (03 PL) e Infância sem Pornografia (04 PL). 

 
136 Disponível em http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/escola-sem-partido-volta-a-discussao-
na-camara-federal-em-2020. Acesso em: 18 abr. 2020. 
137 Sobre as falas do deputado quanto à aprovação das pautas impopulares: “As pautas ditas econômicas, 
mas que são de retiradas de direito, são muito nefastas e causam descontentamento, por isso precisam vir 
acompanhadas de uma agenda que calem o pensamento crítico. As Universidades, os Institutos Federais, a 
educação pública como um todo reagiu de maneira contundente contra o governo de Jair Bolsonaro. 
Entendendo que pode haver ampliação ao movimento de resistência ao que está sendo promovido por 
Bolsonaro, mas articulada também por Maia no legislativo. A chantagem é: se tiver uma mobilização, a 
gente amplia o processo de criminalização da educação, dos professores e profissionais da educação. Não 
me surpreende que com uma escalada dessa agenda. É uma ação, no mínimo, irresponsável e dissimulada”.  
138 Disponível em: https://profscontraoesp.org/vigiando-os-projetos-de-lei/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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Entendemos até aqui que as análises qualitativas e quantitativas apresentadas 

sobre o “Escola sem Partido”, tanto como movimento quanto como programa, 

comprometem o presente e o futuro dos estudantes no Brasil e coloca em risco as 

possibilidades organizativas da juventude, pois 44 (quarenta e quatro) PL continuam 

tramitando e 17 (dezessete) ainda permanecem em vigor.  

Em síntese, buscando descortinar a essência do MESP que “[...] não se revela de 

modo imediato, mas sim pelo desvelamento de suas mediações e de suas contradições 

internas fundamentais” (MARTINS, 2015, p. 36), concluímos que o MESP encontra-se a 

serviço da reforma empresarial da educação, sendo, portanto, necessário desqualificar e 

sucatear a escola.  

Ao contrário do que propala sobre a “liberdade de ensinar e aprender”, o MESP 

visa à doutrinação e ao aprisionamento dos estudantes no mundo da ignorância, da 

servidão, do sectarismo, da intolerância, do medo e do conservadorismo, reduzindo 

estudantes e professores à insignificância de uma visão unilateral e individual da 

realidade. Condições estas necessárias à manutenção de uma sociedade organizada nos 

moldes do capitalismo que, para preservar seus interesses, necessita minar e inibir todas 

as formas organizativas daqueles que se contrapõem às suas propostas.  

Ao tentar colocar a escola em uma redoma descontextualizada da realidade 

concreta, como se os alunos ao entrarem nela fossem blindados das diversidades, dos 

antagonismos e das contradições que configuram a sociedade, o MESP instaura a 

acusação, o ódio e a denúncia como formas de resolução de conflitos.  

Por fim, cultua a obediência como forma de ordenar a sociedade, preceitos 

fundamentais para a manutenção da hegemonia burguesa. Por isso odeia tanto Paulo 

Freire e os movimentos sociais, entre eles o movimento estudantil. 

Nas palavras de Orso (2017, p. 138), o verdadeiro sentido do MESP e seus PL, 

pertencentes ao PESP, é: 
 

Desviar a atenção, transformar a escola numa jaula para trancafiar 
docentes e alunos e isolá-los do mundo, de acordo com a concepção 
positivista, na tentativa de impedir que vejam o que ocorre à sua volta 
e, consequentemente, defendem a paz dos cemitérios e a ordem e o 
progresso do capital. Melhor do que defender estas asneiras, seria se 
estes pretensos sábios estudassem para entender um pouco melhor a 
relação ensino e aprendizagem, o papel da escola, bem como, 
compreendessem os estragos que os políticos, os corruptos e golpistas 
causam à educação e lutassem de fato por sua melhoria.  
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Mesmo com a inconstitucionalidade decretada, em 2020, para o PL de Alagoas, 

que abriu precedência e jurisprudência para dar por arquivado os outros projetos de lei, a 

irradiação do MESP mostrou que o “Escola sem Partido” não foi um simples sopro, mas 

um vendaval que atingiu vários segmentos da sociedade. O grau de expansão atingido 

pelo MESP não pode ser desconsiderado por aqueles que organizam a resistência e 

buscam subverter a ordem que se impõe, entre eles, a organização secundarista com seus 

grêmios estudantis.  

No próximo capítulo apresentamos o Grêmio Estudantil “Costa do Cacau” do 

IFBA/Ilhéus, o qual consubstanciou e fortaleceu as análises desse estudo, que tem como 

objetivo analisar os efeitos desse conservadorismo, nomeadamente do Movimento 

“Escola sem Partido”, na dinâmica organizativa desse grêmio. 
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4 O GRÊMIO ESTUDANTIL EM DISPUTA: LUTAS, RECUO, RESISTÊNCIA E 

AUTO-ORGANIZAÇÃO RUMO À PRÁXIS REVOLUCIONÁRIA 
 

O proletariado tem uma única arma, na sua luta pelo poder, a 
organização. 

Lênin 
 

A revolução e a escola devem agir paralelamente, porque a 
escola é a arma ideológica da revolução. 

Pistrak 
 

A liberdade é não ter medo. 
Nina Simone 

 

Iniciamos esse capítulo considerando que a teoria revolucionária não existe fora 

da luta revolucionária, contudo a luta e a prática, nas organizações, pressupõem sempre 

um programa enriquecido de debates ideológicos e políticos que encontrem caminhos e 

soluções (LÊNIN, 2019). Assim, é com o espírito da luta e para a luta revolucionária que 

apresentamos o Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus que, em meio às conquistas, recuos, 

avanços, ataques e contradições, é símbolo de luta e resistência da organização 

secundarista na denominada Região Geográfica Imediata de Ilhéus-Itabuna, a Região 

Cacaueira do Sul da Bahia. 

Antes de apresentarmos o grêmio, lembramos que nos capítulos anteriores nos 

propusemos a sanar os dois primeiros objetivos específicos da pesquisa: no capítulo II 

buscamos ressaltar a importância legítima e legal do grêmio estudantil na formação da 

juventude e na composição do movimento estudantil para as lutas em prol da educação 

pública brasileira e da liberdade de os estudantes de se organizarem; no capítulo III 

procuramos evidenciar a gênese e o sentido ideológico do “Escola sem Partido” que, entre 

outros objetivos, intenta, por meio da ramificação de seus projetos de lei pelo Brasil, 

cercear os grêmios estudantis. 

Já neste último capítulo, trazemos os dados, as análises e os resultados obtidos na 

singularidade do Grêmio do IFBA de Ilhéus, atualmente nomeado de Grêmio Costa do 

Cacau. Mesmo que dentro das possibilidades colocadas a nós, de investigarmos o objeto 

em pleno contexto da pandemia da COVID-19, que em boa parte da pesquisa nos 

distanciou, presencialmente, do cotidiano dessa entidade, tais resultados buscaram dar 

respostas ao terceiro objetivo específico, que foi o de identificar na dinâmica organizativa 
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do grêmio estudantil do IFBA de Ilhéus suas dificuldades, seus desafios e as 

possibilidades de manifestação do MESP. 

As análises desses resultados, somadas àquelas realizadas nos dois capítulos 

anteriores, são a síntese das múltiplas determinações entre a singularidade do Grêmio 

Estudantil Costa do Cacau e a totalidade social. nas quais ambas encontram-se imersas e 

imbricadas em um campo de disputa do modo capitalista de produzir a existência, sendo, 

no caso dessa pesquisa, configurado pela correlação de forças entre o conservadorismo e 

a organização estudantil secundarista. De um lado, o primeiro, o MESP, ameaçando a 

escola pública e atacando os professores e os grêmios estudantis, e do outro, o grêmio 

estudantil do IFBA de Ilhéus que luta por essa escola e pelo livre direito dos estudantes 

de se organizarem e se expressarem. 

 Ressaltamos que os resultados respondem à pergunta do problema investigativo 

dessa pesquisa: poderia a liberdade de se organizar do Grêmio Estudantil do IFBA de 

Ilhéus, garantida legal e legitimamente na história do movimento estudantil secundarista, 

estar sofrendo interferências do movimento conservador “Escola sem Partido” (MESP)? 

Tal questão faz-se necessária porque há contribuições significativas que demonstram que 

o MESP está presente nesse instituto federal, interferindo e disputando o grêmio 

estudantil. 

Para demonstrarmos isso, apresentamos o Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, 

transcrevendo os conteúdos relevantes das entrevistas (realçados em itálico) e das fontes 

documentais (atas de reativação, de pose e de reuniões do grêmio, estatuto do grêmio e 

ata de reunião de professores e memorando sobre denúncia de professores), bem como 

outros documentos como diário de campo, fotos e informações disponíveis no site do 

IFBA.  

Conforme explicado no quadro 1 do primeiro capítulo, lembramos que 

preservamos o sigilo dos entrevistados, destinando nomes a cada um deles. Destacamos 

que no início da pesquisa, em 2019, todos os estudantes selecionados para a entrevista 

integravam a instituição, no entanto, no decorrer da investigação, outros participantes 

foram sendo incorporados, sendo que, ao final da pesquisa, em 2021, de todos os 

entrevistados, três estudantes pertencentes à gestão 2018/2019 do grêmio, o egresso e o 

professor Paulo (indicado pelos estudantes como apoiador do grêmio estudantil), já não 

se encontravam vinculados ao IFBA. Os estudantes, por terem concluído seus cursos, e o 

professor, por estar ocupando um cargo de gestão na pró-reitoria do IFBA, em Salvador. 
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Por fim, como contribuição, apresentamos alguns apontamentos sobre a auto-

organização, na perspectiva socialista, a fim de que tanto o Grêmio Estudantil do IFBA 

de Ilhéus quanto seus apoiadores, bem como outros grêmios, encontrem estratégias de 

enfrentamentos para lidar com suas dificuldades, para continuar existindo, resistindo, se 

fortalecendo e, sobretudo, avançando na luta contra a ordem hegemônica e a favor da 

liberdade. Tais apontamentos contribuíram para a elaboração do produto dessa pesquisa, 

que foi o projeto Rodas de Conversa.  

  

4.1 Da fundação à reativação do Grêmio do IFBA de Ilhéus: a gestão Costa do Cacau 

é fruto de lutas, recuo e resistências 

 

 O Grêmio Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

campus Ilhéus/BA (IFBA/Ilhéus), nomeado, desde 2018, de Grêmio Costa do Cacau, 

possui na sua trajetória histórica processos marcados por conquistas, recuos e avanços, 

que em meio às suas lutas e contradições fazem dessa entidade um símbolo de resistência 

da organização secundarista na denominada Região Geográfica Imediata de Ilhéus-

Itabuna139, mais conhecida como Região Cacaueira. 

Para fins didáticos da apresentação, situamos os nomes e os períodos das gestões 

do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, desde a fundação até 2021, a saber:  

• Grêmio Jorge Amado (gestão 2012/2014); 

• Grêmio Costa do Cacau (gestão 2018/2019); 

• Grêmio Costa do Cacau (gestão 2019/2020).  

Atualmente, no ano de 2021, temos o conhecimento de apenas dois outros grêmios 

de escolas públicas (Grêmio a Voz de Todos do IFBAIANO de Uruçuca e Grêmio Jovens 

em Ação do Colégio Estadual Antônio Eduardo Ribeiro Rocha de Maraú), que 

juntamente com o Grêmio Costa do Cacau, representam os estudantes organizados da 

educação básica dessa região.  

Ao iniciarmos a pesquisa, em 2019, a intenção era de investigarmos somente a 

gestão em vigor (2018/2019), todavia, no decorrer das primeiras investigações e 

 
139 A Região Geográfica Imediata de Ilhéus-Itabuna é composta de 22 municípios, sendo uma das 
34 regiões imediatas do estado brasileiro da Bahia, uma das 4 regiões imediatas que compõem a Região 
Geográfica Intermediária de Ilhéus-Itabuna e uma das 509 regiões imediatas no Brasil, criadas 
pelo IBGE em 2017. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Intermedi%C3%A1ria_de_Ilh%C3%
A9us-Itabuna. Acesso em 15 de maio de 2019. 
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retomando o método ao qual nos propusemos realizar o estudo, confirmamos ser 

necessário buscar elementos que explicassem alguns fenômenos ocorridos no passado, 

tais quais: a) se o contexto das jornadas de junho de 2013 influenciou na implantação da 

primeira gestão (Grêmio Jorge Amado); b) se o período de interrupção do grêmio (2015 

a 2018) estava relacionado com o avanço da polarização no Brasil, com o golpe e com o 

crescimento dos PL do “Escola sem Partido”; c) se a Primavera Secundarista influenciou 

na reativação do grêmio em 2018, entre outros. 

Assim, avaliamos que seria necessário adentrar no passado, bem como avançar 

para a gestão seguinte, na medida em que, logo que iniciamos a investigação, nos 

deparamos com o encerramento do mandato da gestão 2018/2019 e o início da gestão 

2019/2020.  Lembramos que, nos limites dos objetivos colocados para essa pesquisa, não 

tivemos o intuito de reconstituir, em detalhes, a história desse grêmio; porém, a fim de 

extrair do objeto o maior número de traços e determinações que nos permitissem 

conhecer, ao máximo, as atuais dificuldades e desafios do atual Grêmio Costa do Cacau 

(gestão 2019/2020), empreendemos, também, a tarefa de trazer elementos do período da 

fundação, bem como do período que denominamos de recuo, o qual apresentamos no 

decorrer do texto a seguir. 

Por fim, destacamos que a exposição abaixo foi organizada em três momentos que 

sintetizamos assim: 1) a gestão percussora (Grêmio Jorge Amado); 2) o recuo que luta e 

impulsiona; e 3) a gestão que é o símbolo de resistência (Grêmio Costa do Cacau). As 

análises de cada período buscaram extrair as dificuldades e desafios do grêmio e foram 

expostas com base no seguinte movimento realizado em nosso pensamento: utilizamos 

os dados coletados na empiria e a todo momento buscamos nos referenciais teóricos que 

nos orientaram, bem como, nos dados da totalidade social, mostrar que um dos principais 

mecanismos conservadores de desqualificação da escola, o MESP, faz-se presente no 

IFBA de Ilhéus e apresenta-se como uma ameaça ao grêmio estudantil.  

   

4.1.1 Grêmio Jorge Amado: a gestão precursora, suas bandeiras, contradições e os 

primeiros traços de disputa pela entidade 

 

Sem ata e sem estatuto da primeira gestão, nomeada Grêmio Jorge Amado, 

conseguimos conhecer um pouco do cenário da fundação e da gestão precursora por meio 

de dois participantes que vivenciaram esse momento: o egresso Edson – membro 

fundador do grêmio – e o professor Paulo – indicado por estudantes do grêmio –, que 
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além de ter acompanhado quase todos os períodos do grêmio, com exceção da gestão 

2019/2020, foi também identificado na pesquisa como um dos principais alvos do “Escola 

sem Partido”, no IFBA, com denúncias registradas contra ele. As entrevistas realizadas 

com ambos aconteceram de forma virtual, em 2020, em função do contexto pandêmico.  

Tentamos entrevistar outros três estudantes que participaram da fundação, pois 

nosso maior interesse estava em extrair elementos com base no olhar dos estudantes, 

porém ambos negarão participar. Dois deles, delicadamente, justificaram ao dizer que  

não tinham nenhuma informação a contribuir para a pesquisa, pois não lembravam de 

datas nem de informações que fossem importantes. O terceiro justificou com problemas 

relacionados ao aparelho celular, que não permitia baixar o aplicativo para a entrevista. 

Lembramos que a pandemia realçou algumas desigualdades e dificuldades enfrentadas 

por muitos jovens, entre elas, o acesso a determinadas formas de comunicação virtual, 

conforme evidenciado no segundo capítulo. Não temos elementos ou dados para afirmar 

que todos eles tenham negado em função da temática ter como pano de fundo o “Escola 

sem Partido”; contudo, em tempos de ultra conservadorismo, acreditamos que esse possa 

ser o motivo. 

Além dos relatos do egresso e do professor, utilizamos trechos das entrevistas 

realizadas com os demais participantes, não para reconstituir esse período, mas para 

contrapor, justificar ou reafirmar o que os dois entrevistados relataram. Realizadas essas 

considerações, apresentamos a gestão pioneira da organização secundarista do IFBA de 

Ilhéus, o então nomeado Grêmio Jorge Amado. 

Fundado em 18 de abril de 2012, dois anos após à fundação140 do campus de 

Ilhéus, o Grêmio Jorge Amado iniciou sua trajetória reivindicando e lutando por melhoria 

das condições de funcionamento do campus. Sem saber ao certo a data de posse, o egresso 

Edson relatou que o grêmio do IFBA surgiu “por uma necessidade dos estudantes se 

unirem de forma organizada para lutarem pelos seus interesses que também eram 

interesses de melhoria do campus”. O ex-secundarista recordou as demandas que fizeram 

com que os estudantes, anteriormente ao grêmio, iniciassem um processo de organização, 

 
140 O Campus Ilhéus nasceu com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional em dezembro de 
2010. O Campus iniciou suas atividades em 2011 com o desenvolvimento de dois projetos de extensão: 
Pró-IFBA - curso: preparatório para o ingresso no IFBA Campus Ilhéus, ofertado a estudantes das escolas 
públicas dos municípios de Ilhéus e Itabuna e o projeto Mulheres Mil, que visa integrar mulheres ao mundo 
do trabalho através da oferta de cursos de curta duração. Em 2012, o Campus iniciou os cursos nas 
modalidades de Ensino médio Integrado e Subseqüente ao Ensino Médio nas seguintes áreas: Técnico em 
Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações. Disponível em: 
https://portal.ifba.edu.br/ilheus/institucional/o-campus. Acesso em 17 de outubro de 2019. 
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a saber: a) instalação de quebra-mola na rodovia; b) contratação de professores; c) 

estruturação de laboratórios, d) melhoria da cantina e outros.  

Apesar de 2012 ter sido um momento de plena expansão do número de campi pelo 

Brasil, fruto de uma política jamais vista na história da educação brasileira (de 1909 a 

2002 foram criadas 142 escolas técnicas e nos 12 anos dos governos de Lula e Dilma esse 

número cresceu 400%, com 575 institutos criados até 2015, segundo o MEC)141, 

ressaltamos que, por vezes, essa expansão não vinha acompanhada das condições 

necessárias para o funcionamento de algumas unidades. Prada e Garcia (2016, p. 46) 

reconhecem o avanço que essas políticas promoveram; contudo, em consulta realizada no 

SINASEFE/BA (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica), destacam que 
 

Nesse processo de expansão do IFs e ainda de se buscar a efetivação de 
suas diretrizes e concepção, a expansão nos diversos estados brasileiros 
não foi acompanhada pela estruturação e reestruturação das estruturas 
físicas das instituições, nem tampouco pela adequação do quadro de 
profissionais necessário para o seu funcionamento com qualidade e 
efetivação de suas diretrizes, provocando a fragilização do processo de 
ensino/ aprendizagem e do trabalho profissional. 

 
No que concerne a esse paradoxo entre expandir e não dar as condições 

necessearias para a manutenção, lembramos que as políticas sociais e educacionais 

promovidas na gestão do PT fizeram parte das concessões promovidas pelo capital para 

equalizar o modo de produção, de tal maneira que os lucros permanecessem aumentando, 

sem que houvesse processos de acirramento da luta de classes (FERGUSON, 2013). Na 

educação, um capital neoliberal que formasse um futuro trabalhador com um determinado 

grau de instrução que permitisse ao capital avançar, mas não a classe trabalhadora. 

No processo histórico da luta de classes do modo de produção capitalista, aqueles 

que não detêm os meios de produção (classe trabalhadora), por vezes, conseguem 

identificar o processo exploratório e precarizado do capitalismo, que oferece “migalhas” 

que não são suficientes, sequer, para sanar a fome. Não nos referimos aqui somente a 

fome de alimento, pois a classe trabalhadora grita não só por comida, conforme expressa 

a melodia imortal da música “Comida”, composta na década de 1980 pelo grupo musical 

brasileiro Titãs:  

 

 
141 Plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em:  
http://redefederal.mec.gov.br/. Acesso em: 19 mar. 2020.  
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A gente não quer só comida 
A gente quer comida, diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída para qualquer parte 
 
A gente não quer só comer  
A gente quer comer e quer fazer amor  
A gente não quer só comer  
A gente quer prazer pra aliviar a dor 
 
A gente não quer só dinheiro 
A gente quer dinheiro e felicidade 
A gente não quer só dinheiro  

                                         A gente quer inteiro e não pela metade.  
                                         (ANTUNES, FROMER, BRITO, 1987). 

 
 
Nessa correlação de forças, acessar o inteiro requer, entre outros fatores, ter um 

processo de escolarização que promova o acesso e o domínio da produção cultural 

humana, por meio dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, pois  

 
[...] se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos 
culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam 
desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses 
conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação 
(SAVIANI, 2009, p. 45).  
 

Assim, na tentativa de assumirem o lugar de sujeitos da própria história e lutarem 

pela melhoria do campus, que consequentemente lhes traria melhores condições nos seus 

processos formativos, os estudantes do recém fundado IFBA de Ilhéus se reuniram para, 

organizadamente, saírem da condições de expectadores e receptores passivos de 

processos de escolarização que, por vezes, mais dominam e oprimem do que emancipam 

e libertam. 

Ao relatar o processo de formação das duas chapas, o egresso Edson menciona 

que “os estudantes das duas chapas tiveram apoio da direção e de professores do 

instituto”.  Já o professor Paulo contextualiza e diz que o momento de surgimento do 

grêmio, bem como da candidatura das duas chapas, estava envolto a um cenário de tensão 

e de disputa política.  
 

Tanto o campus Ilhéus quanto o grêmio surgem num momento de 
tensão política com greves e mobilizações [2011 e 2012], além da 
eleição para direção do campus [2013]. Ao meu ver, tudo isto 
contribuiu para que os estudantes despertassem para as questões que 
atravessavam aquela época e que levaram a formação de duas chapas 
pleiteando a primeira gestão. Algo que pra mim pode ser considerado 
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inédito em um campus que tinha acabado de nascer. (PROFESSOR 
PAULO). 

 
O professor fez questão de realçar que os esse processo de candidatura de duas 

chapas desmistificou falsas ideias que são disseminadas e que, por vezes, são assimiladas 

dentro da própria escola, como a ideia de que aluno envolvido com movimento estudantil 

é vagabundo. 

 
Alguns dos alunos que se envolveram nas duas chapas, ao concluírem 
o IFBA foram pra universidades conceituadas e se formaram em 
filosofia, jornalismo, medicina, advocacia e outros, desmentindo o que 
é disseminado sobre movimento estudantil de que aluno que se envolve 
com isto é descompromissado. (PROFESSOR PAULO) 
  

   Com relação ao adjetivo vagabundo, propositalmente colocado por nós para 

traduzir de maneira extrema e vulgar o adjetivo descompromissado, notamos que é 

corriqueiro na história do movimento estudantil a construção de narrativas que usam esse 

adjetivo para desqualificar e, em última instância, minar e desarticular o movimento.  

Observemos o recente caso ocorrido em janeiro de 2021, em que um participante 

de um reality show (Big Brother Brasil), transmitido amplamente em cadeia nacional e 

internacional e com alto índice de audiência pela Rede Globo de Televisão, no contexto 

de uma discussão, teceu o seguinte comentário ao se referir a um outro participante que 

defende o movimento estudantil: “Que revolução que tu faz mano? Defendendo 

vagabundo?”. O participante acusado, Lucas Penteado, foi um dos líderes secundarista 

que ocupou, em 2015, a Escola Estadual Caetano de Campos, na cidade de São Paulo, 

durante a Primavera Secundarista. Sobre o episódio do reality show, as entidades 

estudantis rebateram o comentário e exigiram respeito. A UNE lembrou que essa retórica 

de desqualificar e criminalizar o movimento estudantil é histórica e a presidente da UBES, 

a fim de contradizer, lembrou algumas das últimas lutas dos secundaristas 

 
 A narrativa de chamar os estudantes e militantes de "vagabundos" não 
é de hoje. Porém, somos maiores, somos milhões e mais fortes. Só no 
ano passado conseguimos a aprovação de um FUNDEB permanente, 
adiamento do ENEM, fizemos campanha de solidariedade, doamos 
apostilas de estudos. Com a pandemia, a sociedade pôde ver o que 
sempre denunciamos: a desigualdade presente nas salas de aula das 
escolas e universidades do Brasil. Em 2015, Lucas Penteado esteve 
presente e foi uma das lideranças das escolas secundaristas que foram 
ocupadas no Brasil inteiro. E sabe o que esses estudantes queriam? 
Apenas que a escola não fechasse. Eram estudantes lutando pelo direito 
de estudar. Antes nós lutávamos por melhorias, hoje nós temos que lutar 
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para não desmontarem tudo que conquistamos, como: o Plano Nacional 
da Educação os 10% do PIB para a educação, a Lei de Cotas, Lei da 
meia-entrada, auxílios permanência, residências e restaurantes 
universitários e bolsas de iniciação científica. Essas são algumas 
bandeiras que levantamos e obtivemos êxito, e tudo isso só foi possível 
por conta da união dos estudantes. A luta vale a pena, a gente estuda, 
trabalha e ainda temos tempos de sonhar e lutar por uma educação cada 
vez melhor. Respeitem nossa história. (UNE142, 2021). 
 
Nossa vagabundagem é assim ó. Distribuição de marmita e apostilas de 
estudo. ENEM, FUNDEB e chips com internet também foram frutos da 
nossa batalha. Enquanto isso Nego Di tenta humilhar o Lucas falando 
de nós. Respeita o presente e o futuro desse país. Respeita os 
estudantes!  
 

É possível verificarmos similaridades com esse episódio, na singularidade do 

grêmio do IFBA de Ilhéus, a partir da fala de três estudantes entrevistados na pesquisa, 

sendo dois deles (Pedro e Rozana) representantes do grêmio reativado em 2018 e 

participantes das ocupações de 2016 e uma (Barbara), membro do CRT e gremista da 

gestão 2019/2020. Eles mencionaram que a figura dos estudantes envolvidos com o 

grêmio são atreladas a ideia do descompromisso.  

 
As vezes eu percebo que tem professores e colegas que me olham como 
se eu fosse alguém que não tivesse mais o que fazer. Uma vez uma 
professora me disse pra eu me preocupar mais com a sala de aula do 
que com o grêmio. Falou que eu era inteligente e que eu deveria gastar 
minha energia com coisas mais importantes. (ESTUDANTE 
ROZANA). 
 
Eu via muita gente olhando pra nós como alguém folgado, que queria 
arrumar confusão e não como um grupo que estava ali para ajudar os 
estudantes. Inclusive isto aconteceu muito durante as Ocupações de 
2016. Eu não participei das Ocupações do IFBA como estudante. Eu 
era estudante da universidade e fazia parte do DCE e ia nas Ocupações 
do IFBA para apoiar. Só em 2017 eu entrei no IFBA no subsequente.  
(ESTUDANTE PEDRO). 
 
Antes de estar no grêmio, eu via muitos alunos falando mal e 
desqualificando o trabalho dos estudantes que estavam no grêmio. É 
incrível isto né? O pessoal dando um dura danada pra representar os 
interesses dos estudantes e o próprio colega destruindo eles. Tem muito 
conservadorismo aqui no IFBA. (ESTUDANTE BÁRBARA). 

  
A estudante Rozana, inclusive, ao responder a pergunta do roteiro de entrevista 

que trata do “Escola sem Partido”, exemplifica a ramificação das ideias desse movimento, 

 
142 Disponível em: https://twitter.com/uneoficial/status/1356977262617313281. Acesso em: 10 fev. 2021. 
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ao mencionar que o episódio das ocupações de 2016 foi qualificado, no seu ambiente 

familiar, como vagabundagem. 

 

[...] a gente já vê muitas críticas até na nossa própria casa e eu ouvi 
sobre as ocupações, apesar de ter participado pouco porque eu não 
podia dormir fora de casa e era muito nova. Eu ouvia que aquilo era 
coisa de vagabundo, que aquilo não ia mudar nada, que aquilo era 
coisa de professores querendo fazer nossa cabeça. (ESTUDANTE 
ROZANA). 
 

Voltando ao contexto do período da fundação do grêmio em 2012, tanto Edson 

quanto o professor Paulo ressaltam o espírito positivo que envolvia todos (professores, 

gestores, alunos e funcionários) na consolidação do campus, porém o professor analisa 

que esse mesmo período estava imerso em um ambiente de disputa não somente entre as 

chapas que pleiteavam o grêmio, “algo importantíssimo no processo democrático” 

(PROFESSOR PAULO), mas também entre os professores e técnico administrativo, em 

função do contexto de greves e de eleição para gestão do campus. 

 
Apesar do grêmio ser independente e na maioria das vezes se 
preocupar com as pautas estudantis, estas pautas fazem parte do 
contexto da escola e ambientes de greves, manifestações e discussões 
sobre eleições para gestão do campus disputam a opinião dos 
estudantes. Ali, naquele momento haviam professores e servidores que 
eram a favor e contra a greve. Por exemplo, alguns professores que 
estavam na gestão além de não apoiarem a greve, as vezes 
desqualificavam afirmando que haveriam consequências para o 
calendário. E os estudantes nesse meio de disputa de narrativas.  

 
Em relação às eleições para cargo de direção dos inúmeros campi do IFBA, 

acreditamos que esse período deva ter sido de plena efervescência em todas as instâncias 

dos institutos. Confirmamos que no ano de 2013 ocorreu a primeira eleição para diretoria 

do IFBA, com base na descrição sobre o processo de rivalidade e os perfis dos candidatos 

do campus de Camaçari, registrado por Santos e Souza (2018, p. 39) – sendo um destes 

secundarista desse campus na ocasião.   
 

Em 2013 ocorreram eleições em toda rede do Instituto Federal da Bahia. 
A disputa pelos cargos de diretores gerais dos campi, Reitoria e 
Conselho Superior impulsionaram a tensão política que crescia entre os 
diferentes grupos políticos e se expandiu no âmbito do Instituto, com a 
divisão entre servidores com posturas mais progressistas e grupos 
ligados à gestão central. No campus Camaçari, a rivalidade entre os 
candidatos chamava atenção pelos perfis opostos que almejavam o 
cargo de Direção Geral (DG). De um lado o então diretor, professor 
Affonso Alves Filho, que se encontrava no cargo há seis anos, e do 
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outro a professora Sueli Santos. Houve grande envolvimento dos 
estudantes, incluindo os que mais tarde foram alvos de processos 
administrativos. Presenciava-se uma forte dicotomia, era o que se ouvia 
nos corredores da instituição. Os servidores que apoiavam o professor 
Affonso estavam intimamente ligados a visões burocráticas sobre gerir 
uma instituição de ensino e voltadas a um modelo educacional 
extremamente tecnicista. Enquanto as questões levantadas pelos 
estudantes e professores que apoiavam a candidatura de Sueli 
ampliavam a discussão para interesses mais pedagógicos que envolvem 
uma instituição de ensino, como era o próprio lema da campanha 
“Democracia, participação e transparência”.  
 

No que concerne ao processo eleitoral do campus de Ilhéus, não buscamos com 

rigorosidade qualquer tipo de registros documentais. Até fizemos uma pesquisa no site 

do IFBA, mas não encontramos nada. Mesmo assim, acreditamos que esse ambiente de 

disputa política era o palco de todas as narrativas no ano das eleições, bem como no 

período que o antecedeu, que foi exatamente o ano de 2012, quando nasceu o grêmio do 

IFBA de Ilhéus.  

Nos relatos de Edson e do professor Paulo, transcritos abaixo, no que tange à 

dimensão política, é possível perceber disparidades e divergências de pensamentos. Para 

o ex-secundarista, a política é algo inerente à escola e ao grêmio, mas deve ocorrer de 

forma apartidária. Já para o professor, é impossível que essa dimensão esteja dissociada 

de qualquer atividade humana, seja ela docente ou estudantil. O professor ressalta, 

inclusive, que muitas dessas atividades podem estar atreladas a pautas ligadas a partidos 

políticos, sindicatos e outras organizações. Partindo da compreensão de que ambos se 

posicionam politicamente, apesar de extenso, registramos os relatos de cada um, sem 

interrupções, a fim de demonstrarmos tais posicionamentos e por entendermos a 

importância deles para a problemática do nosso estudo, que tem como pano de fundo os 

ideais conservadores do “Escola sem Partido”, entre eles, o dito combate a possível 

ideologização política de professores na escola, disputando o campo de atuação dos 

grêmios estudantis.  
 

A experiência do grêmio estudantil deve ser permeada pela 
independência e autonomia. Pra mim esse é um momento em que os 
jovens aprendem a se organizar, enfrentando dilemas, de como 
mobilizar as pessoas, de como pautar as questões que são mais centrais 
na estratégia do ponto de vista das lutas e de estabelecer as táticas, 
numa postura para lutar pelos seus interesses. Então eu acredito 
sempre nisto, minha postura também foi nesse sentido, apesar de 
sempre viver aquela angustia de ver alguns equívocos no processo de 
construção do movimento. No caso um equívoco ao entender assim né, 
que você já poderia contribuir com algo mais para evitar algumas 
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situações no caso de inexperiência de organização. Mas ainda assim, 
em assembleia de estudantes eu participo como observador, nunca fiz 
e nem pedi fala e nem intervenção, a não ser quando fui convidado para 
fazer palestra. Pra mim, em primeiro lugar, a concepção política é de 
independência e autonomia do movimento.  Agora, é possível fazer 
mediação, pois a experiência do grêmio não está isolada das demais 
experiências que se constituem na escola. Paralela a ela existe o 
movimento de servidores. Nós temos um sindicato que tá organizado 
para atuar no segmento de docente e de técnico administrativo em 
educação. E você tem também lateralmente outros tipos de organização 
como partido político que estão presentes, o movimento estudantil 
universitário que no caso do IFBA de Ilhéus está ao lado da 
universidade estadual e também organizações não governamentais que 
estão presentes. É a partir daí que eu acredito que as ações se integram 
numa mediação de troca de experiência. Mais especificamente como 
docente eu sempre tive uma perspectiva de criar espaço onde houvesse 
a possibilidade de troca de experiência. E essa troca é limitada por 
uma pauta e agenda de discussões que obviamente é muito dinâmica 
na construção do papel da escola e do professor e em qualquer área e 
mais especificamente na minha área de História essas pautas são mais 
latentes. Elas estão atreladas a temas que problematizam a realidade 
que obviamente tem que levar o estudante a refletir a realidade na qual 
está inserido, e obviamente que ao pensar nisto ele vai olhar para sua 
realidade, vai olhar para sua dimensão enquanto membro do grêmio 
estudantil, enquanto sujeito político que sabe ler o mundo e vai colocar 
questões que dizem respeito a pauta do grêmio. Então, meu papel com 
o grêmio nunca foi de intervenção, mas o de propor questões que 
certamente fazem parte da agenda política, que permeia a discussão 
dos estudantes, dos jovens e da sociedade como um todo. E isso, muitas 
vezes é visto por setores mais conservadores como uma espécie de 
ideologia. Mas observe que isso só é visto como ideologia, quando você 
propõe uma reflexão crítica sobre as desigualdades da sociedade. Por 
que quando você propõe um currículo ideologizado que está 
acomodado às hierarquias e conivente as desigualdade da sociedade, 
isso não é visto ideologia. Mas é. Só que ele não é problematizado como 
tal. Eu penso que o grêmio interfere e pode sofrer interferência de 
ações pedagógicas dos professores como oficinas, palestras, 
seminários e até aulas e outros. (PROFESSOR PAULO). 
 
Durante esse período existia uma vontade muito grande de todos verem 
as coisas acontecerem, principalmente dos alunos. Era o primeiro 
campus na nossa região. Alguns alunos do subsequente e do integral, 
apesar de realidades diferentes queriam ver as coisas acontecerem, e 
naquela época muitos institutos eram abertos e não era dada as 
condições para o funcionamento. Então começamos a lutar. Só que eu 
e alguns outros percebíamos que precisávamos nos organizar, por que 
senão as coisas não iriam acontecer. Não seriamos ouvidos. E nos 
organizamos. Tanto que tiveram duas chapas. Apesar do grêmio 
estudantil ser uma entidade independente que deve representar os 
estudantes, alguns professores nos ajudaram bastante e isso foi 
importante. A assistente social foi uma peça fundamental para ajudar 
ambas as chapas. Eu por exemplo, estudei em escola particular e nunca 
tinha ouvido falar de grêmio estudantil. O que ajudou foi minha 
experiência de ter sido fotografo na campanha de um candidato a 
prefeito de Ilhéus e de já ter morado fora do país em um curso que eu 
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fiz. Isso me ajudou a entender como muita coisa funciona. Eu percebia 
que muitos alunos queriam lutar mas não sabiam por onde começar. 
Então nos unimos para lutar pelos nossos interesses. Foi muito 
importante pra mim, para os colegas e penso que para o IFBA. As 
chapas lutaram muito. Vencemos com uma margem curta de diferença. 
Não me lembro quanto. Esse período ocorreu mais ou menos na mesma 
época das eleições para direção do campus. Eu não me lembro muito 
bem, mas foi mais ou menos nesta época. Mas pra mim grêmio não 
tinha nada com isto. Grêmio não é de direita ou esquerda. Grêmio é 
dos estudantes. No momento de montar as chapas houve uma 
divergências entre eu e o professor [Paulo] que apoiava o candidato 
da oposição para eleição da direção dos campus. Em função do 
candidato da situação ter vencido e de alguma forma ter apoiado a 
gente [chapa do Edson], o professor [Paulo] associou a nossa chapa 
como um aliado da nova direção do campus e ajudou um grupo de 
alunos a criar a chapa oponente a nossa que foi a chapa 2.  Do meu 
ponto de vista, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós 
éramos independentes. Então, o professor Paulo Freire não entendeu 
desse jeito e ajudou a montar a outra chapa. Sem problema, eu acho 
que cada um deveria escolher mesmo e nós fomos eleitos. (EGRESSO 
EDSON). 

 
Para nós, o depoimento de Edson expõe traços de pelo menos dois elementos 

fundamentais apontados no campo mais geral da pesquisa:  

1) O primeiro, registrado no capítulo II, que retrata o envolvimento, a vontade, a 

vitalidade e a luta dos estudantes para se organizarem e lutarem pelo livre 

direito de se expressarem e colocarem suas demandas;  

2) O segundo, pontuado no capítulo III, sobre a presença do conservadorismo, 

disputando práticas sociais revolucionárias, como é o caso do grêmio.  

Sobre o conservadorismo, notamos como este vem implantando e internalizando 

em indivíduos a ideia dicotomizada da dimensão política, até naqueles envolvidos com 

práticas contra-hegemônicas, como é o caso dos grêmios.  Ao defender o apartidarismo e 

mencionar que o grêmio não tinha relação com fenômenos como a eleição de direção, é 

possível que Edson não consiga perceber a relação direta entre o grêmio e os demais 

processos que ocorriam. Contudo, em seu relato, é possível identificar contradições que 

evidenciam a dimensão política contida nas atividades vividas pelo estudante, inclusive, 

relacionada à questão partidária. O fato dele ter trabalhado para um candidato a prefeito 

de um partido143 de direita (mesmo que o ex-estudante não tenha tido qualquer filiação 

com o partido) e ter estudado em escolas que lhe furtaram a discussão sobre organização 

 
143 PP – Partido Progressista 
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estudantil, orientam seu processo formativo, pois tanto na presença quanto na ausência, 

há o componente político.    

Verificamos que a cultura do apartidarismo defendida pela direita 

ultraconservadora burguesa, a qual o MESP serve, e também por indivíduos e 

movimentos de orientação esquerdista que caíram na cilada da agenda pós-moderna, já 

em 2012, adentrava o grêmio estudantil do IFBA, com o discurso da neutralidade. 

Todavia, isso não implica afirmar que essa tenha sido uma postura do coletivo da direção 

do grêmio, na medida em que não entrevistamos outros participantes, conforme já 

justificado anteriormente. No subitem 4.1.2 que busca reconstituir, em parte, o processo 

de interrupção do Grêmio, nomeado por nós de recuo, mostram como enquanto espaço 

de formação política e, para isso, necessita encontrar mecanismos para desqualificar 

aqueles que buscam dar essa formação, incentivando a denúncia de professores como foi 

o caso do professor Paulo do IFBA de Ilhéus.  

Santos Junior e Lavoura, (2017, p. 96) ponderam sobre a disputa da dimensão 

política na formação dos indivíduos.  

 
Interessante constatar que a burguesia não vacila neste quesito. Disputa 
com unhas e dentes a direção política da formação humana, seja no que 
tange à “forma” como a escola se organiza, seja no que tange ao 
conteúdo a ser tratado. Alguns docentes, inclusive do campo marxista, 
se equivocam quando advogam que, na atualidade, a centralidade da 
formação da consciência das crianças e jovens é do “plin plin”, da 
internet, da mídia e que a escola não tem este poder todo. Dada a 
virulência com que os golpistas seguem atacando a escola pública – tal 
como consagrada na Constituição Federal de 1998, pública, laica 
gratuita, universal – imaginamos o que sucederia se os tais docentes 
estivessem certos. 
 

Contrapondo o relato do egresso, o professor registra um posicionamento segundo 

o qual talvez não seja possível fragmentar ou isolar o componente político de qualquer 

atividade escolar, evidenciando sua visão sobre a indissociabilidade dialética entre duas 

dimensões presentes na educação escolar: a pedagógica e a política.  

Nos limites do nosso estudo, não nos propusemos a discorrer sobre a relação entre 

pedagogia e política, no entanto, para nós, é fundamental citarmos a contribuição com a 

qual o professor Dermeval Saviani nos presenteou há exatos 37 anos, no livro Escola e 

Democracia, ao sintetizar, em onze teses, importantes reflexões sobre as duas dimensões. 

Em concordância com Saviani e com vários outros autores (LAVOURA; SANTOS 

JUNIOR, 2017; GAMA, 2015; MALANCHEN, 2014; SANTOS, 2011) que coadunam 
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com as proposituras do educador, reconhecemos as especificidades das distintas 

dimensões, no entanto entendemos que ambas são marcadas por relações históricas de 

determinações e dependências, como partes integrantes de uma mesma totalidade.  

 Transcrevemos as onze teses e, tal qual o docente do IFBA de Ilhéus, acreditamos 

que ambas as dimensões – a pedagógica e a política – encontram-se dialeticamente 

imbricadas no processo de escolarização, necessitando serem defendidas e entendidas por 

aqueles que compreendem a escola como um espaço verdadeiramente democrático e de 

instrumentalização dos filhos da classe trabalhadora para os enfrentamentos que se 

colocam a eles no processo da luta de classes, entre eles, resistir e combater os ideais 

reacionários e irracionais do “Escola sem Partido”. 

 
Tese 1: Não existe identidade entre educação e política.  
COROLÁRIO: educação e política são fenômenos inseparáveis, porém 
efetivamente distintos entre si.  
Tese 2:  Toda prática educativa contém, inevitavelmente, uma dimensão 
política.  
Tese 3: Toda prática política contém, por sua vez, inevitavelmente uma 
dimensão educativa. 
OBS: As teses 2 e 3 decorrem necessariamente da inseparabilidade 
entre educação e política afirmada no corolário da tese 1. 
Tese 4: A explicitação da dimensão política da prática educativa está 
condicionada à explicitação da especificidade da prática educativa.  
Tese 5: A explicitação da dimensão educativa da prática política está, 
por sua vez, condicionada à explicitação da especificidade da prática 
política.  
OBS: As teses 4 e 5 decorrem necessariamente da efetiva distinção 
entre educação e política afirmada no corolário da tese 1. Com efeito, é 
possível captar a dimensão política da prática educativa e vice-versa na 
medida em que essas práticas forem captadas como efetivamente 
distintas uma da outra. 
Tese 6: A especificidade da prática educativa define-se pelo caráter de 
uma relação que se trava entre contrários não-antagônicos.  
COROLÁRIO: a educação é, assim, uma relação de hegemonia 
alicerçada, pois, na persuasão (consenso, compreensão). 
Tese 7: A especificidade da prática política define-se pelo caráter de 
uma relação que se trava em contrários antagônicos.  
COROLÁRIO: a política é, então, uma relação de dominação 
alicerçada, pois, na dissuasão (dissenso, repressão). 
Tese 8: As relações entre educação e política dão-se na forma de 
autonomia relativa e dependência recíproca.  
Tese 9: As sociedades de classes caracterizam-se pelo primado da 
política, o que determina a subordinação real da educação à prática 
política.  
Tese 10: Superada a sociedade de classes, cessa o primado da política 
e, em consequência, a subordinação da educação.  
Tese 11: A função política da educação cumpre-se na medida em que 
ela se realiza como prática especificamente pedagógica.  
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OBS: Nas sociedades de classes a subordinação real da educação reduz 
sua margem de autonomia mas não a exclui. As teses 9 e 10 apontam 
para as variações históricas das formas de realização da tese 8. 
(SAVIANI, 2008, p. 71). 

 
Voltando aos relatos sobre a fundação do Grêmio do IFBA de Ilhéus, os dois 

entrevistados mencionam que ocorreram debates, a fim de que as duas chapas pudessem 

expor suas plataformas e propostas. Edson relatou com orgulho que “para um campus 

que tinha acabado de nascer, os debates tinham a presença de um número significativo 

de estudantes e alguns poucos professores iam como expectadores”. O egresso descreveu 

que o processo de constituição de ambas as chapas se deram com estudantes dos dois 

turnos, das duas modalidades (subsequente e integrado144), de ambos os sexos, de 

distintas idades e classes sociais; mas com um traço em comum: “o incomodo com o 

sistema” (EGRESSO EDSON).  Recordou, também, o apoio dado pela assistente social 

as duas chapas, todavia o egresso afirma que “era visível que cada chapa teve o apoio de 

diferentes professores, mas isso é normal de acontecer. Sempre há afinidades.”   

O professor Paulo, também relatou com orgulho esse momento e manifestou “ter 

acontecido com duas chapas foi importante para a compreensão dos demais alunos e, 

também, para os estudantes que estavam concorrendo, porque, obviamente que quando 

acontece assim, o processo torna-se mais democrático”. 

 Cedidas pelo professor Paulo e compartilhadas em sua página da rede social 

Facebook, as fotografias abaixo ilustram os debates e demonstram que o docente 

realmente buscou contribuir para esse momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 No subsequente, o aluno estuda somente o curso técnico no IFBA. A duração média é de 2 anos. O 
candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou concluí-lo até a data da matrícula. No integrado, o aluno 
estuda o Ensino Médio e o curso técnico ao mesmo tempo. A duração média é de 3 ou 4 anos, a depender 
do curso. O candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental ou concluí-lo até a data da matrícula. 
Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo/orientacoes/cursos/cursos-integrado-
subsequente. Acesso em 30 de abril de 2019. 
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 Figura 29 - Debate entre as chapas para eleição da primeira gestão do grêmio do IFBA 
 em 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fonte: fotografia cedida pelo professor Paulo Freire. 

 

 Figura 30 -  Debate entre as chapas para eleição da primeira gestão do grêmio do IFBA 
 em 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: fotografia cedida pelo professor Paulo Freire. 
 

 Figura 31 - Debate entre as chapas para eleição da primeira gestão do grêmio do IFBA 
 em 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: fotografia cedida pelo professor Paulo Freire. 
 

 Assim, após esse processo eleitoral, que nas palavras de ambos os entrevistados 

foi considerado legítimo e democrático, a chapa 1 assumiu a direção da primeira entidade 
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estudantil secundarista do IFBA de Ilhéus, o Grêmio Jorge Amado. Edson lembra que no 

estatuto rezava um mandato de dois anos e relata as principais pautas desta gestão: 

 
O IFBA estava começando. Era preciso estruturar muita coisa. Todas 
as nossas lutas eram relacionadas a questões ligadas ao instituto, para 
a melhoria do instituto e da formação dos estudantes como: 
laboratórios, sala de aula, contratação de professores, melhoria da 
cantina, transporte, instalação de catracas e outras. A direção sempre 
nos apoiou, já que sempre buscamos a melhoria do campus, mas 
quando pressionávamos um pouco mais a gestão do instituto, aí a 
direção levantava a bandeira amarela. [...]começamos também a 
procurar saber sobre políticas públicas estudantis, mas não nos 
envolvíamos com outras questões fora do campus. Até participamos de 
um evento em Porto Seguro em 2012 que reuniu grêmios estudantis e 
isto foi muito importante pra nós, mas nossas preocupações eram 
mesmo com questões internas. Ter participado do grêmio foi muito 
importante na minha formação e pra que eu pudesse entender muitas 
coisas como por exemplo como funciona os hierarquias, Eu era jovem 
mas já entendia muita coisa. (EGRESSO EDSON). 
 

É possível perceber na fala de Edson que, mesmo havendo confluência nas pautas 

do grêmio e da direção da escola, o protagonismo juvenil era incentivado até um certo 

ponto pela gestão do instituto. Outro aspecto observado é quanto ao não envolvimento do 

grêmio com questões que, para Edson, transcendiam os muros da escola, o que pode 

demonstrar um caráter conservador da primeira gestão sobre a relação entre escola e 

sociedade. O ex-secundarista, contudo, se contradiz ao citar como passou a compreender 

melhor processos hierárquicos e ao mencionar, por diversas vezes, na entrevista, a 

importância do grêmio na sua formação.  

Na entrevista dialogada, ao pontuarmos sobre as Jornadas de Junho de 2013, as 

quais secundaristas e universitários brasileiros lutavam por inúmeras questões que 

esbarravam na formação da juventude, entre elas, o direito ao transporte de qualidade e 

gratuito, Edson afirmou lembrar das jornadas, avaliando-as como muito importantes, 

contudo, manifestou-se da seguinte maneira: “isto era uma demanda mais geral, nossas 

prioridades naquele momento eram estruturar as condições para o campus receber os 

estudantes” (EGRESSO EDSON). Notamos na fala do egresso uma leitura localizada 

acerca do contexto mais amplo que unifica as lutas e a organização estudantil.  

Quanto ao evento de estudantes que Edson mencionou a participação do grêmio 

de Ilhéus, seja possível que as afirmações do professor Paulo sobre as greves de 2011 e 

2012, as eleições para direção dos campus em 2013 e o contexto das Jornadas de Junho 

de 2013 impulsionaram os estudantes dos institutos federais da Bahia a uma 
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movimentação e organização que resultaram, entre outras ações, na criação da União 

Estadual de Estudantes Secundaristas do IFBA (UEE/IFBA) e na realização dos 

congressos e  dos fóruns estudantis. 

Abrimos aqui um parêntese para contextualizar e mostrar que, nesse período (2011 

e 2012), a organização estudantil secundarista dos Institutos Federais de Educação se 

fazia ativa, atuante, reivindicativa e, acima de tudo, resistente, combativa, corajosa e 

lutadora. Para fazer essa análise, utilizamos as seguintes fontes: o documentário Jornadas 

de Luta – IFBA 2011, o artigo publicado, em 2018, e intitulado A Ocupação e a 

Perseguição Política Contra os Estudantes: O Caso das Expulsões e Suspensões dos ‘20 

de Camaçari’ do IFBA, na página do Facebook da UEES/IFBA, e notícias em sites de 

jornais. Julgamos esses dados extremamente importantes, pois trouxeram elementos para 

compreendermos nosso objeto empírico que é o Grêmio do IFBA de Ilhéus, 

especialmente a gestão fundadora. 

As greves de 2011 e 2012 que envolveram os institutos e as universidades públicas 

baianas (estaduais e federais), bem como o processo de disputa eleitoral de 2013 para 

cargo de direção nos campi, demandaram dos estudantes secundaristas um maior grau de 

articulação e de organização, apesar de alguns campi já possuírem grêmios. Sabemos, 

todavia, que os cenários de greves, especialmente quando estas são longas, como foi o 

caso, exigem uma maior grau de organização de todas as entidades envolvidas, direta ou 

indiretamente.  

Assim, em 2011, foi criada a União Estadual de Estudantes Secundaristas do IFBA 

(UEES/IFBA). Identificada em sua página145 do Facebook como entidade oficial de 

representação dos estudantes secundaristas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, a UEES/IFBA exerceu possivelmente um papel fundamental para 

o fortalecimento dos estudantes organizados nos distintos campi da Bahia. As postagens 

demonstram que esse período deve ter exigido muita luta, coragem, determinação e, 

sobretudo, organização para que os estudantes se colocassem e se posicionassem. 

Encontramos o registro de três congressos (CONES - Congresso Estudantil do IFBA) e 

dos fóruns Institucionais que demonstram o grau de organização dos estudantes naquele 

momento. Em uma das postagens, a UEES/IFBA exibe cards informativos que definem 

os dois eventos, bem como os diferencia.  Outro card alerta sobre as dificuldades 

 
145 Ver registros na página. Disponível em: https://www.facebook.com/Uni%C3%A3o-Estadual-dos-
Estudantes-Secundaristas-do-Instituto-Federal-da-Bahia-177265919016841/?ref=page_internal. Acesso 
em: 13 dez. 2020. 
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colocadas pelo corpo gestor do IFBA para a realização do II Fórum, em 2012, que, entre 

outros motivos, contribuiu para uma ocupação histórica da reitoria que durou 25 dias. 

Compartilhamos os cards, apesar deles não apresentarem boa resolução: 
 

 Figura 32 –  Definição e objetivos do Fórum e do CONES 

 
Fonte: página da UEES/IFBA no Facebook. 
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 Figura 33 –  As dificuldades para a realização do II Fórum 
 
 

    Fonte: página da UEES/IFBA no Facebook.. 
 

Souza e Santos (2018, p. 39) contextualizam a criação da UEE/IFBA: 
 

Os estudantes sempre mostraram sua força para construir grandes lutas 
e no IFBA nunca foi diferente. Os estudantes sempre estiveram ativos 
e organizados. Um exemplo disso foi a criação da União Estadual dos 
Estudantes Secundaristas do Instituto Federal da Bahia (UEES-IFBA) 
em 2011, e a realização do primeiro Congresso Estudantil-CONES do 
IFBA. Esse seria o início de muitas lutas e de uma entidade que viria a 
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marcar a história dos estudantes. Em meio à expansão dos Institutos 
Federais e cortes na educação implementados pelo governo, assim 
como o aumento dos investimentos no Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC e os exorbitantes gastos 
nas obras da Copa de 2014, coube aos estudantes do IFBA iniciarem, 
na Bahia, a lutas por mais investimentos, por uma expansão com 
qualidade, e também pela pauta dos “10% do PIB para a educação 
pública”. 

 
Em meio a esse cenário de greves146 que duraram meses, os estudantes, no seus 

grêmios e na UEES/IFBA, posicionaram-se conduzindo protestos, congressos e 

ocupações, mostrando que a organização estudantil secundarista nos IFBA lutou também 

em prol da educação e dos seus direitos, entre eles a liberdade de se organizarem. Os 

estudantes do Campus de Barreiras que, em 2013 sediou o III CONES, realizaram 

protestos e somaram forças na greve dos professores de 2011, conforme divulgado no 

site147 do Jornal A Tarde, que relata também o posicionamento dos estudantes. 

 
Um grupo de estudantes do Campus de Barreiras do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) realizou um 
protesto nesta quinta-feira, 29, pelas ruas da cidade, a 858 km de 
Salvador, cobrando mais empenho do governo federal para acabar com 
a greve nacional de professores e servidores da instituição, que já 
perdura há dois meses. “Nós queremos chamar a atenção da 
comunidade para a greve dos servidores e professores do instituto que 
está sendo abafada pelo governo”, contou a diretora de comunicação do 
Grêmio estudantil do Ifba/Barreiras, Ana Paula Rodrigues. Ela destacou 
que o governo está anunciando a instalação de novos institutos, “mas 
não está cuidando dos que já estão funcionando”. Com a frase “é ou não 
é piada de salão, tem dinheiro para a copa, mas não tem para a 
educação”, os estudantes criticaram os investimentos do país para 
sediar a copa do mundo de 2014, “porque é com educação de qualidade 
que vamos mudar este país e não com estádios lindos e futuristas”, 
afirmou a estudante Hadna Alencar Souza, 15 anos. “Estes dois meses 
que estamos sem aulas têm sido angustiantes, porque não se percebe 
uma preocupação do governo com este assunto”, contou a estudante, 
que tem o projeto de ser médica. 

 
146 Publicado no site do Jornal a Tarde sobre a Greve de 2011: “Além dos servidores técnico-administrativos 
da UFBA e da UFRB, servidores dos institutos federais da Bahia (IFBA e IF Baiano) também participam 
da assembleia. Eles estão em greve desde 1º de agosto e reivindicam, entre outras pautas, o reajuste salarial 
de 14,67%, correspondente à inflação somada ao PIB”. Disponível em: 
atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1257084-em-greve,-servidores-da-ufba-e-ufrb-protestam. 
Acesso em: 14 out. 2020.  
Publicado no site do G1 sobre a greve de 2012: “Pelo menos 62 mil estudantes são afetados pela greve dos 
professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 
do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), que dura mais de cem dias no 
estado”. Disponível em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/08/greve-nas-instituicoes-federais-afeta-mais-de-
60-mil-estudantes-na-bahia.html. Acesso em: 14 out. 2020. 
147 “Estudantes protestam contra dois meses de greve do Ifba”. Disponível em: 
https://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1258665-estudantes-protestam-contra-dois-meses-de-greve-do-
ifba. Acesso em: 15 out. 2020. 
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Além do Campus de Barreiras, estudantes, em outros diversos campi, protestaram 

e inclusive ocuparam a reitoria em 2011, conforme registra Souza, ex-aluno do IFBA-

campus Camaçari, expulso em um dos atos mais extremistas e reacionários registrados na 

história do movimento estudantil baiano da última década, o qual mencionamos no tópico 

seguinte. 

 
A ocupação da Reitoria do IFBA em 2011, os protestos realizados nas 
cidades onde a instituição possuía unidades e intervenções nas 
audiências públicas do PRONATEC realizadas no Instituto foram 
exemplos da forte atuação dos estudantes em 2011. Esses estudantes 
através da UEES honraram a trajetória dos estudantes brasileiros e 
permaneceram até o fim, na luta por uma educação pública, gratuita e 
de qualidade. 

 
Sobre esta ocupação da reitoria não sabemos se o autor se referiu àquela 

mencionada acima pela UEES/IFBA ocorrida em 2012 para reivindicar a realização do II 

Fórum. Buscamos dados que nos permitissem confrontar as informações, mas não 

encontramos, todavia o fato é que os secundaristas ocuparam a reitoria em busca de seus 

direitos. 

Mesmo diante todas essas manifestações de força, organização e resistência da 

UEES/IFBA, os últimos registros publicados em novembro de 2013 na sua página do 

Facebook nos permitem deduzir que reações contrárias e as disputas latentes durante essa 

época, na educação pública baiana, bem como o cenário nacional das Jornadas de Junho 

de 2013, possam ter dado fim a essa importante entidade que subsidiava os diferentes 

grêmios dos IFBA. Realizamos uma busca na internet sobre a realização de outros 

CONES ou Fóruns realizados em 2014, mas não encontramos; todavia conseguimos 

conversar com Rafael Souza, o autor do artigo A Ocupação e a Perseguição Política 

Contra os Estudantes: O Caso das Expulsões e Suspensões dos ‘20 de Camaçari’ do 

IFBA, que nos permitiu conhecer um pouco desse período histórico. O autor nos informou 

que ele participou da UEES/IFBA e que esta foi destituída em 2015 no contexto do 

episódio das ocupações de Camaçari. Sobre o CONES e o fórum, ele confirmou que 2013 

foi o último ano que os eventos ocorreram e que acabaram em função de inúmeras forças 

reacionárias daquele período. 

Por fim, um belíssimo vídeo, publicado em 2012, documentou o vigor, a ousadia, 

e, acima de tudo, o espírito de luta dos estudantes dos IFBA durante esse período. O 
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vídeo, nomeado Jornadas de Lutas- IFBA 2011, disponível no Youtube148, registra as 

movimentações, os processos de resistência, as reivindicações e o posicionamento dos 

estudantes organizados na UEES/BA e nos grêmios dos campus do IFBA, em um dos 

períodos que, para nós, só se apresentou similar na Primavera Secundarista de 2016.  O 

card abaixo traz a divulgação do lançamento oficial na página da UEES/BA  

 
Figura 34 –  Card de divulgação do lançamento do vídeo Jornadas de Lutas- IFBA 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Página do Facebook da UEES/IFBA 
 

Fechando o parêntese e caminhando para concluir esse tópico que traz parte da 

gênese do grêmio do IFBA de Ilhéus, analisamos que esse período apresentou-se como o 

mais vivo e potente da organização secundarista nos diversos campi do IFBA e, 

possivelmente, tenha influenciado e muito a fundação do Grêmio Estudantil Jorge Amado 

do campus de Ilhéus.  

O professor Paulo registrou ter acompanhado o grêmio no CONES de Barreiras 

em 2013, na condição de acompanhante/responsável do instituto, já que o evento era 

destinado aos secundaristas e muitos tinham idade menor que 18 anos. Verificamos que 

mesmo o professor tendo apoiado a chapa que perdeu a eleição da diretoria de grêmio do 

IFBA em 2012, soube respeitar o processo democrático e continuou apoiando o grêmio, 

demonstrando, acima de tudo, que o posicionamento deve ser pela e para a organização 

estudantil.  

Ao longo da trajetória do professor no campus de Ilhéus que encerrou em 2019, 

pois ele assumiu um cargo na pró-reitoria, foi possível confirmar que ele realmente tomou 

partido da organização estudantil, uma vez que dois episódios marcantes da organização 

 
148 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Eih9gd67Fyk. Acesso em: 15 mai. 2020. 
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também contaram com a sua presença, a saber: as ocupações secundaristas de 2016 e a 

reativação do grêmio em 2018, conforme mencionaram outros entrevistados e foi 

comprovado nas fotos cedidas pelo professor e apresentadas no capítulo II para registrar 

as ocupações de 2016 no campus de Ilhéus.  

Quanto ao fim do mandato do primeiro grêmio, não soubemos, ao certo, quando 

encerrou, todavia os relatos do professor e do egresso Edson sinalizam que ocorreu entre 

2013 e 2014. Esse último relata não saber os motivos que levaram a não formação de 

pelos menos uma chapa para eleger uma nova gestão; pois, em 2013, ele afirmou ter saído 

do IFBA em função de ter sido aprovado em um curso de graduação em outra instituição. 

“Quando eu fiquei sabendo que os estudantes não dariam continuidade eu fiquei triste, 

porque o grêmio foi muito importante pra mim e para o IFBA”, registrou com pesar o 

egresso que apontou por várias vezes na entrevista os fatores que para ele tinham relação 

com a falta de envolvimento da maioria dos estudantes com o grêmio, a saber: estudar e 

trabalhar, a localização do instituto federal e as inúmeras demandas das disciplinas, bem 

como a carga horaria delas. 

 Pra fechar esse tópico, dos fatores acima apresentados por Edson e também 

elencados por entrevistados das duas últimas gestões (2018/2019 e 2019/2020), conforme 

apresentamos nos itens abaixo, os dois últimos (demanda e carga horaria) nos chamaram 

a atenção na medida em que ambos encontram-se diretamente relacionados ao currículo 

escolar, sendo eles: os conteúdos e o tempo escolar, especialmente quando a escola tem 

como foco a formação técnica, como é o caso do IFBA. Os apontamentos apresentados 

no último tópico desse capítulo acerca da auto-organização estudantil demonstram que os 

conteúdos, o tempo e o espaço escolar devem ser pensados e refletidos a fim de 

possibilitarem processos legítimos que permitam a organização estudantil ser 

efetivamente parte da educação escolar. 

Assim, analisamos que o primeiro Grêmio do IFBA-campus Ilhéus, em meio às 

contradições e disputas internas e externas, cumpriu o papel de “plantar a semente”, que 

mesmo deixando de ser devidamente regada e cultivada, com a interrupção que ocorreu 

após o fim do mandato da primeira diretoria, provou que não morreu. Para nós, o que 

ocorreu foi um recuo que é parte do processo de correlação de forças desigual e brutal na 

luta de classes do modo de ser capitalista, sendo naquele período favorável às forças 

conservadoras e reacionárias do modelo neoliberal que disparava ataques frontais a todas 

organizações que contestassem a ordem vigente. Essa semente, todavia, que ficou 

encubada, voltou a dar sinais de cultivo e adubo nas ocupações da Primavera Secundarista 
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de 2016, a qual os estudantes do campus Ilhéus mostraram a vitalidade, a criatividade e, 

acima de tudo, a capacidade de se organizarem para continuarem lutando pelos seus 

direitos e pela liberdade de se expressarem. Abaixo, apresentamos o contexto desse recuo 

e a importância das ocupações do campus de Ilhéus para a reativação do grêmio. 

 

 4.1.2 O recuo que luta e impulsiona: a Primavera Secundarista no campus de Ilhéus e o 

retorno do grêmio estudantil 

 

Tendo em vista os limites do tempo e dos objetivos traçados por nós para a 

conclusão dessa investigação, não foi possível confirmar, ao certo, quando finalizou a 

primeira gestão do grêmio, nem os reais motivos que impossibilitaram a sua continuidade, 

especialmente em função da ausência de fontes documentais (atas, estatuto e atividades 

realizadas). Tais fontes que poderiam demonstrar parte da materialidade da primeira 

gestão parecem ter sido retiradas149 da página do IFBA, conforme manifestou o egresso 

Edson: “Eram vários registros e terem retirado isto é ruim. Era a comprovação da nossa 

história. Não sei por que fizeram isto”. Apesar das divergências de datas apontadas por 

Edson e Paulo Freire, acreditamos que entre 2013 e 2014 foi o período de encerramento 

do primeiro grêmio estudantil do IFBA de Ilhéus, haja vista que o estatuto rezava um 

mandato de dois anos.  

O término dessa primeira gestão foi o marco inicial de um outro período, 

entendido por vários entrevistados como uma fase de interrupção ou ausência da 

organização secundarista no instituto. Considerado por nós como um recuo, mas não uma 

letargia, muito pelo contrário, o período inicial de interrupção mostrou-se inicialmente 

como uma reflexo do contexto mais amplo de embate das ofensivas da direita 

ultraconservadora, que já nas Jornadas de 2013 mostrava sua face mais vil atacando e 

criminalizando os movimentos sociais. No ano seguinte, essa direita, inconformada com 

 
149 Confirmamos isso, ao realizarmos buscas improdutivas sobre conteúdos que foram publicizados no 
período de interrupção do grêmio (2014 a 2017), no site do instituto. Encontramos, todavia, registros de 
atividades ligadas à organização de estudantes no instituto, em blogs e sites da região. Um exemplo foi a 
notícia publicada em um blog que reproduziu, literalmente, o texto “Estudantes encerram ocupação do 
IFBA” (publicado no site do IFBA), de autoria do diretor do instituto de Ilhéus, comunicando o fim das 
ocupações secundaristas no campus. A notícia emitida em 15 de dezembro de 2016 permanece até hoje no 
blog, todavia o texto do diretor não se encontra mais registrado no site do IFBA.  
Blog disponível em: http://www.blogdogusmao.com.br/2016/12/15/estudantes-encerram-ocupacao-do-
ifba/. Acesso em: 15 jan. 2020.  
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mais uma eleição perdida para o Partido dos Trabalhadores, utilizou-se de mecanismos, 

como o “Escola sem Partido”, para atacar a democracia e provocar inúmeros retrocessos. 

Não podemos afirmar, precisamente, que o grêmio do IFBA tenha recuado em 

função desse contexto, todavia é absolutamente possível que esse hiato (possivelmente 

fim de 2014 até abril de 2018) temporal na recente história desse grêmio tenha 

interferência da conjuntura social e política mais ampla, sendo explicada por três 

fenômenos que se interrelacionam: a) o processo de criminalização do movimento 

estudantil durante e pós-jornadas de 2013; b) o contexto estadual das lutas nos campi do 

IFBA que possivelmente tenha contribuído para que forças reacionárias destituíssem 

grêmios da UEES/BA; e c) a polarização que se acirrava e impunha a cada dia a 

necessidade de indivíduos, movimentos e organizações se posicionarem quanto a estar de 

um lado ou de outro, ou seja, quanto a ser de esquerda ou de direita.  

Sobre esse último fenômeno, é importante lembrar que naquele período já estava 

em pleno curso creditar e associar tudo o que de pior ocorria em toda a história da 

sociedade brasileira à esquerda. Assim, nesse palco, apesar da UBES, institucionalmente, 

não se vincular a partidos políticos, quando analisamos suas pautas é notório que todas 

são de agenda esquerdista e, portanto, assumir a organização de um grêmio estudantil 

naquele momento pressupunha que este se vincularia a essa agenda.  

Portanto, fazer parte de um grêmio era algo absurdamente negativo, já que as 

narrativas neoliberais conservadoras, especialmente as histórico-religiosas (BARREIRA, 

2019), colocando Deus em tudo e acima de tudo, utilizavam-se da moral e da categoria 

da liberdade para associar a esquerda às ideias mais irracionais e, por inúmeras vezes, 

mentirosas e caluniosas sobre comunismo e revolução. Não é de hoje que essas narrativas 

antirrevolucionárias são utilizadas para desarticular e enfraquecer os movimentos e as 

organizações, utilizando-se de cenários de polarização, como já alertava Lênin no 

contexto da revolução russa, em um dos seus memoráveis e imortais textos proferido em 

1919, no encerramento do I Congresso Panrusso de Educação Extraescolar: “Como 

enganar o povo com as palavras de ordem da liberdade e da igualdade” (LÊNIN, 2019, 

p.25). Nesse texto, Lenin esclarece sobre as reais intenções dos democratas ao utilizarem 

a categoria de liberdade, especialmente nos contextos revolucionários.  

 
Comecemos esclarecendo a liberdade. Liberdade, diga-se, é um lema 
muito, muito vital para qualquer revolução socialista ou democrática. E 
nosso programa defende: a liberdade quando é oposta a emancipação 
humana do trabalho do julgo do capital, é um engano. E qualquer um 
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de vocês que tenha lido Marx – penso até mesmo em qualquer um que 
tenha lido ao menos uma exposição popular de Marx – sabe que Marx 
dedicou a maior parte da sua vida e de seus trabalhos literários e a maior 
parte das suas pesquisas cientificas precisamente a satirizar a liberdade, 
a igualdade, a vontade da maioria [...] e a provar que no fundo dessas 
frases residem os interesses da liberdade dos donos das mercadorias, a 
liberdade do capital que eles empregam para oprimir a massa 
trabalhadora (LÊNIN, 2019, p. 37). 
 

Somado a isso, analisamos outros dois fenômenos que possam ter contribuído para 

a interrupção do referido grêmio, a saber: as fragilidades e contradições de um grêmio 

que acabará de nascer, com o lastro histórico de apenas uma gestão; e estar situado em 

uma região de uma cultura coronelista e extrativista, a região hoje denominada de Costa 

do Cacau.  

Sobre esse último fator, é possível constatar que as práticas passivas e 

subservientes da cultura escravocrata, impostas pelo coronelismo, ainda permaneçam 

enraizadas na região, dificultando e impossibilitando muitos adolescentes e jovens, 

especialmente os filhos da classe trabalhadora (a maioria deles, remanescentes de negros 

e índios, criados nas lavouras de cacau), de se envolverem com causas que contestem a 

ordem vigente. A prática escravocrata na região ainda é tão comum que alguns indivíduos 

são cerceados, inclusive, do direito à educação, previsto na Constituição Federal 

Brasileira, conforme mostra o estudante de jornalismo Leonardo Lopes, ao escrever sobre 

um documentário150 que investigou fazendas de cacau na Bahia e no Pará. A 

reportagem151, publicada em 2019, evidencia a prática de escravidão em um cidade 

circunvizinha a Ilhéus. Reproduzimos abaixo um dos casos denunciados: 

 
Antônio Augusto é um meeiro que vive na zona rural de Uruçuca, 
cidade baiana vizinha à Ilhéus. Meeiro é o termo dado a quem trabalha 
em uma terra que não é sua, mas sim do patrão. Seu pagamento vem do 
que ele produz. Na teoria, receberia a metade dos lucros – de onde vem 
o verbo “meiar” que carrega no nome da função. O documentário 
mostra Antônio e sua família presos à propriedade por meio de dívidas 
e falta de oportunidades. Seu filho Mateus nasceu na fazenda e, preso 
na lógica do trabalho desde os 12 anos, nunca teve a oportunidade de 
estudar – constantemente repetindo de ano. 
 

 
150 Documentário nomeado “Cacau, a exploração por trás do chocolate”, exibido em um programa de 
televisão em 2019. Disponível em https://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/camera-record-revela-
exploracao-infantil-no-comercio-de-cacau-06102019. Acesso em: 31 ago. 2020. 
151 Reportagem intitulada “Exploração de cacau financia trabalho análogo a escravidão na Bahia”. 
Disponível: https://www.justificando.com/2019/10/16/exploracao-de-cacau-financia-trabalho-analogo-a-
escravidao-na-bahia/. Acesso em: 31 ago. de 2020. 
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No município em que ocorre a atrocidade encontra-se um dos três grêmios 

existentes na região, o grêmio do IFBAIANO de Uruçuca, e é absolutamente possível que 

crianças como Mateus, quando conseguem, na contramão da história, acessar à educação, 

carregam com elas as marcas da escravidão e de seus processos exploratórios de 

submissão e de violação da dignidade humana que, por sua vez, jamais permitem-lhes 

transgredir e subverter.  

Um integrante desse grêmio (Grêmio A voz de Todos), inclusive, ao participar de 

uma das Rodas de Conversa (produto final da nossa pesquisa) realizadas pelos estudantes 

do grêmio do IFBA, relata práticas antidemocráticas e até opressoras da reitoria do 

IFBAIANO a integrantes de grêmios que se posicionaram contra o sistema de atividades 

pedagógicas não presenciais (APNP), propostas no contexto da pandemia. O estudante 

ponderou que as demandas impostas por esse sistema ampliam as desigualdades sociais 

no Brasil, pois inúmeros estudantes não possuem condições objetivas, não somente 

ligadas a equipamentos e uso de internet, apesar do Auxílio de Inclusão Digital 

Emergencial152 destinar equipamentos a estudantes que não tenham recurso próprio para 

acessar às APNP. Para o estudante, como para inúmeros especialistas da educação que 

vêm se posicionando contra essa solução encontrada pela maioria das escolas para lidar 

com o contexto pandêmico, as instalações residenciais de muitos estudantes de baixa 

renda normalmente não possibilitam ambientes adequados para o aprendizado. 

Assim, o contexto neoliberal mais amplo no qual a juventude vem se constituindo 

(mencionado no capítulo II) – contexto de negação da história, de narrativas 

antirrevolucionárias, de culto a individualidade e, no caso do Brasil mais recente, de 

polarização e de criminalização dos movimentos sociais, bem como o contexto mais local 

de Ilhéus (apresentado no parágrafo anterior) – pode ter contribuído para que os 

estudantes do IFBA tenham recuado em 2014 em vez de permanecerem se organizando 

na forma de grêmio.  

Na luta de classes capitalista não há recuo ou passividade que suporte por muito 

tempo a determinados processos exploratórios, ataques e, especialmente, retrocessos, 

 
152 Conforme registrado no site do IFBAIANO de Uruçuca, o auxilio é parte do “Programa de Inclusão 
Digital que visa contribuir para o bem estar biopsicossocial, permanência e êxito nas atividades acadêmicas 
de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, possibilitando que os mesmos tenham condições 
mínimas de conectividade, a fim de que possam frequentar as atividades pedagógicas não presenciais 
(APNP).”. Disponivel em: https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca/2020/11/06/auxilios-de-
inclusao-digital/. Acesso em 12 de janeiro de 2020. 
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sobretudo, quando esses comprometem algumas conquistas fundamentais da classe 

trabalhadora, sendo uma delas o livre direito de se organizar. 

Sobre os recuos e avanços, tomemos como exemplo duas experiências 

revolucionarias do século 20: a Revolução Russa e Formação dos Blocos Socialistas. 

Ambas se depararam com a desconstrução das suas ideias revolucionarias, já que para o 

modo capitalista era necessário barrar todo e qualquer processo que visasse à socialização 

dos meios de produção e que, por sua vez, fizessem avançar a classe trabalhadora. Ao 

avaliar o enfraquecimento da revolução, Lênin sintetizou que a história se desenvolve 

entre períodos revolucionários e pacíficos. Estes últimos, normalmente, caracterizados 

por uma fase mais longa que antecede a revolução e os primeiros, por uma fase mais curta 

que busca rapidamente decidir o campo de disputa, especialmente quando as grandes 

massas se incorporam à revolução (LENIN 1983, p. 293). Acreditamos que o recuo dado 

pelos estudantes no grêmio do IFBA não tenha sido de todo pacifico. Há relatos dos 

entrevistados, professores e funcionário, afirmando que existiam grupos de alunos muito 

incomodados e que, inclusive, se manifestavam organizando paralisações. Em um blog153 

da região, confirmamos que os estudantes se organizaram para defender pautas 

específicas, durante uma greve de servidores. Segue abaixo o conteúdo da notícia 

intitulada “Estudantes do IFBA se organizam durante paralisação”. 

 
Os estudantes do campus de Ilhéus se organizam para defender 
interesses específicos do movimento estudantil durante a paralisação 
dos servidores. Eles realizaram um manifesto cultural na última quinta-
feira (14). Uma das reclamações dos estudantes é a falta de segurança 
em frente ao campus, na rodovia Ilhéus-Itabuna.  

 
Assim, em concordância com Bogo (2011, p. 106), de que “sem dúvida, cada 

sociedade desenvolve a sua revolução a partir das condições materiais e culturais que 

possui”, analisamos que o recuo dado pelos adolescentes e jovens do IFBA de Ilhéus 

começou a apresentar sinais de término quando os estudantes desse instituto, juntamente 

com diversos outros espalhados por todo o Brasil, insurgiram-se na Primavera 

Secundarista de 2015/2016. Já apresentado no capítulo II, esse evento representou um 

levante de luta e resistência da massa estudantil contra os ataques e retrocessos da direita 

ultraconservadora brasileira.  

 
153 Disponível em: http://www.blogdogusmao.com.br/2015/05/18/estudantes-do-ifba-se-organizam-
durante-paralisacao/. Acesso em: 18 out. 2020. 



 

 

223 

A insurreição no campus de Ilhéus, iniciada em 24 de outubro de 2016, pode ser 

considerada um levante espontâneo de estudantes, que tal qual outros tantos espalhados 

nas diversas escolas brasileiras, rebelaram-se por se sentirem saturados, desgastados e 

inconformados com as ameaças à democracia, com os retrocessos dos direitos 

conquistados, com os processos de intolerância potencializados pela polarização e com a 

liberação do autoritarismo (PEREIRA, 2016) que, em certa medida, atingia a 

singularidade de cada escola ocupada.  

Nesse ano, os estudantes do instituto e do Brasil já experimentavam os efeitos do 

golpe de 2016 que anunciavam aquele que pode ser considerado um dos períodos de 

maior retrocesso na história da educação brasileira. Conforme já mencionado nos 

capítulos anteriores, nesse momento houve: a PEC nº 55/106, congelando por 20 anos os 

gastos com a educação; a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017); a lei da 

terceirização (Lei nº 13.429/2017); a militarização das escolas; o cerceamento a 

manifestações e greves, bem como o “Escola sem Partido”, adentravam as escolas 

brasileiras e o IFBA de Ilhéus não ficou de fora.  

No ano anterior, 2015, uma das primeiras ocupações de um instituto federal na 

Bahia ocorreu no campus de Camaçari. Os episódios e desdobramentos dessa ocupação 

são registrados pelo estudante de Direito, Rafael Souza, ex-secundarista, membro do 

grêmio estudantil daquele campus desde 2012 e participante da ocupação. No artigo 

escrito por ele e já mencionado anteriormente, Souza descreve as motivações que 

desencadearam a ocupação e relata os casos de suspensão e expulsão de alunos por 

estarem envolvidos com a organização estudantil. Como um dos estudantes expulsos, ele 

registra as práticas autoritárias e ofensivas cometidas contra estudantes daquela época e 

evidencia o contexto das eleições para direção do campus. É preciso mencionar que o 

gestor eleito passa a perseguir estudantes do grêmio, apontando como um dos principais 

motivos para isso o apoio da entidade estudantil à chapa oponente.  

 
A ocupação, usada pelos alunos como instrumento de luta, deu a gestão 
do Instituto Federal da Bahia “a faca e o queijo” para que pudessem 
perpetuar ações ofensivas contra o movimento estudantil no IFBA. 
Tudo isso mostra como os processos administrativos foram usados 
como forma de punir os discentes que se posicionam como oposição à 
gestão do reitor Renato Anunciação e do Diretor Geral campus 
Camaçari, e como essa mesma gestão buscou criar construções jurídicas 
fraudulentas com o fito de fazer uma retaliação ao movimento 
estudantil no campus Camaçari. O caso dos “20 de Camaçari”, além de 
ser, sem dúvidas, o maior e mais escandaloso caso de autoritarismo do 
IFBA, mostrou que as ocupações estudantis representam, para os 
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algozes do ME154, uma forte ação política que precisa ser combatida, 
mesmo que de maneiras pouco convencionais, ou mesmo ilegais. 
(SOUZA; SANTOS, 2018, p. 43). 

 
Conforme já mencionamos, procuramos Rafael que prontamente se dispôs a 

conversar conosco, relatando que não fez parte somente do grêmio de Camaçari, mas 

também da UEES/IFBA. Rafael registrou o clima de medo e tensão que pairou no campus 

após o episódio das expulsões, mas também mencionou a tentativa de combate dos 

estudantes organizados, que motivou e fortaleceu outros campus da Bahia, que foram 

ocupados no ano seguinte. Lembramos que ele não foi entrevistado, mas a conversa 

reafirmou o conteúdo do artigo, no qual o o ex-secundarista afirma ao finalizar: 

 
[...] as ocupações são, para os estudantes, formas legítimas de 
manifestação e de luta. Apesar de toda a ofensiva sofrida no IFBA 
Camaçari, os estudantes do próprio campus e de outros mostraram que, 
ao contrário do que a gestão esperava, os ataques antidemocráticos 
fortaleceram os estudantes que, em conjunto com diversos movimentos 
sociais, lutaram até o fim não só a favor dos 20 de Camaçari, mas 
também para que ações arbitrárias como essa não voltassem a se repetir. 
Essa ocupação, pequena em proporção e tempo, foi enorme pela sua 
repercussão, pelo temor que causou aos que retaliavam os estudantes e 
pelo apoio e visibilidade nacional que teve. O movimento estudantil não 
morreu, e essa foi mais uma prova. 

 
 Assim, acreditamos que tanto o cenário nacional e estadual das ocupações 

(descrito no capítulo II) quanto este registrado durante a ocupação do campus de 

Camaçari tenham motivado os estudantes do IFBA de Ilhéus a ocuparem, durante quase 

dois meses, o instituto. 

Apoiados por professores (do próprio instituto, de outras escolas e da 

universidade), movimentos sociais como o Levante Popular da Juventude155, bem como 

alguns pais e segmentos da comunidade, os estudantes do campus de Ilhéus (sem grêmio 

estudantil) uniram-se para resistir e lutar contra os ataques e retrocessos que ameaçavam 

o seu presente, comprometiam o seu futuro e, acima de tudo, a liberdade de se 

manifestarem.  

Categorizamos o levante do instituto de Ilhéus como espontâneo, pois naquele 

momento não havia entidade estudantil organizada. Encontramos, porém, um registro em 

 
154 ME significa movimento estudantil. 
155 Em sua página oficial, o Levante se auto define como “uma organização de jovens militantes voltada 
para a luta de massas em busca da transformação estrutural da sociedade brasileira. Somos a juventude do 
Projeto Popular, e nos propomos a ser o fermento na massa de jovens do país”. Disponível em: 
https://levante.org.br/quem-somos/. Acesso em: 14 dez. 2020. 
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um blog156 de notícias da região que menciona a existência de uma comissão de 

reorganização do grêmio, o que confirma as características de recuo e não de interrupção 

dos estudantes se organizando. A notícia, publicada nove meses antes da ocupação, em 

10 de janeiro de 2016, denunciava uma prática de racismo cometida contra um estudante 

negro, membro da comissão de reorganização do grêmio estudantil Jorge Amado. 

 
Ontem, 08, no interior do IFBA Campus Ilhéus, um guarda patrimonial 
proferiu ameaças em tons racistas e com discurso de ódio a um 
estudante negro membro da comissão de reorganização do Grêmio 
Estudantil Jorge Amado. A comissão de reorganização do Grêmio 
Estudantil Jorge Amado exige reparação do agressor e, ao mesmo 
tempo, a todos que se solidarizem com este estudante contra qualquer 
ação de racismo e discursos de ódio a quem quer que seja dentro e fora 
das instituições de ensino. Vivemos no pais democrático onde a 
educação deve ser fundamental para o convívio humano é contraditório. 

 
Sobre essa comissão, tanto o funcionário entrevistado, quanto o ex-secundarista 

expulso de Camaçari, Rafael (muito articulado com os demais campi da Bahia naquela 

época), mencionaram o nome de um aluno que possivelmente tenha composto essa 

comissão, mas infelizmente não conseguimos estabelecer contato com ele. A notícia 

acima, associada ao relatos mencionados e aos depoimentos de alguns outros 

entrevistados, nos permitiu estabelecer nexos e relações entre a reorganização do grêmio, 

em 2016, que possivelmente foi potencializada pelas ocupações, com a posterior 

reativação do grêmio, ocorrida em 2018. Sobre a interferência das ocupações na 

reativação, os estudantes Camila, Pedro, Yan e Rozana, e os professores Maria e Paulo 

relataram nas entrevistas:  

 
Nesta época eu não era estudante do IFBA. Eu estava na universidade, 
mas participei das ocupações do IFBA já que na universidade eu fazia 
parte do DCE e a gente precisa se ajudar. Quando eu entrei no IFBA 
no curso subsequente eu e mais um grupo nos juntamos para 
reorganizar o grêmio. [...] as ocupações de 2016 ajudaram a contagiar 
os estudantes do campus. Foi importante para sacudir e acordar. 
(ESTUDANTE PEDRO). 
 
O ano que eu entrei no IFBA as ocupações tinham acabado de 
acontecer. Muita gente falava comigo sobre isto. Tinha um grupo que 
falava muito sobre como tinha sido. Eu acho que muita coisa ajudou 
pra que eu quisesse fazer parte do grêmio. (ESTUDANTE CAMILA). 
 

 
156 Blog Itacaré urgente. Disponível em: https://itacareurgente.com.br/category/violencia/page/7/. Acesso 
em 22 de agosto de 2020. 
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Ter participado das ocupações foi importante e decisivo. Elas fizeram 
com que os estudantes entendessem que fazem parte da construção do 
campus. Os estudantes entenderam que eles podem lutar. Eu entendi 
isto. (ESTUDANTE ROZANA). 
 
Eu acho que muita gente não entendia as ocupações, mas muitos 
estudantes entenderam que para conseguir algo era importante lutar. 
Mesmo quem não participou, depois se envolveu com algo, como foi 
meu caso ao topar participar da chapa Reativa. (ESTUDANTE YAN).  
 
Eu não tenho qualquer dúvida que as ocupações foram determinantes 
para a reativação do grêmio. O que os estudantes fizeram ali foi uma 
das maiores demonstrações sobre exercer cidadania. Eu participei 
ativamente das ocupações realizando rodas de conversa e debates 
sobre o MBL, sobre o Escola sem Partido, sobre gênero e sexualidade, 
especialmente porque existiam inúmeras denúncias sobre assedio no 
campus.. (PROFESSORA MARIA). 
 
Eu acompanhei as ocupações, tenho inclusive vários registros das 
atividades que ocorreram lá e que para mim foram um enorme 
demonstração e aula sobre como se organizar. Acho que uma série de 
elementos tenham contribuíram para que os alunos quisessem reativar 
o grêmio, e as ocupações, sem dúvida alguma foi um desses elementos. 
(PROFESSOR PAULO). 

 
Os dois professores, mencionados pelos estudantes da gestão 2018/2019 como 

apoiadores do grêmio, são vítimas de denúncias incitadas por aquele que consideramos o 

mais vil e reacionário mecanismo conservador que é o movimento “Escola sem Partido”. 

Entre as justificativas apresentadas nas denúncias, encontra-se o apoio às ocupações e ao 

grêmio estudantil. Tivemos acesso às denúncias157, bem como atas e memorando, todavia, 

para preservarmos o sigilo dos professores, não anexaremos os documentos. Colocamos 

em nota de rodapé a numeração dos documentos por esses serem de domínio público. 

Sobre a Primavera Secundarista do campus Ilhéus, o professor Paulo foi alvo de 

uma denúncia anônima registrada no Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, 

a qual o acusa de incitar as ocupações. O professor, durante a entrevista, relatou a 

denúncia como uma reação conservadora às suas convicções pedagógicas de trabalhar 

temas que contribuam para a criticidade, bem como de participar efetivamente das tensões 

e conflitos que fazem avançar a escola. Transcrevemos literalmente a resposta 

documental158 do docente, cedida à nossa pesquisa, que registra a argumentação do 

professor contra a acusação: 

 

 
157 Denúncia cadastrada sob número 23546.014458/2016-50. 
158 MEMORANDO Nº 01/2017/COST.ILH.  
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Senhor Diretor Pró Tempore, Em resposta ao teor da denúncia 
cadastrada sob número 23546.014458/2016-50, informo que refuto a 
acusação de incitação dos estudantes à ocupação e questiono as 
comprovações apresentadas pelo autor anônimo. Tratam-se de 
declarações realizadas no âmbito das redes sociais, assistido pelo direito 
constitucional à liberdade de pensamento e de manifestação diante de 
episódios e de cenários político e social do Brasil e do mundo. 
Outrossim, não obrigo e nem determino que qualquer estudante ou 
cidadão esteja vinculado às minhas redes sociais, nem muito menos que 
concorde incondicionalmente com as declarações políticas realizadas 
na internet. Em adição, nego veemente que esteja na fotografia anexada 
ao teor da denúncia. Não participei da assembleia estudantil realizada 
no dia 20 de outubro que decidiu pela ocupação, e nem me encontrava 
no campus Ilhéus durante a plenária estudantil realizada no dia 24 de 
outubro de 2016 (estava em reunião do CONSEPE, na reitoria, em 
Salvador, Bahia), quando optaram pela paralisação das atividades 
estudantis. Não tenho qualquer responsabilidade sobre a permissão de 
pais, mães ou responsáveis para que seus filhos/suas filhas tenham 
permanecido nas dependências do campus Ilhéus durante a ocupação. 
Dito isso, afirmo que apresento tais esclarecimentos apenas por uma 
questão de educação e de cordialidade, haja visto que uma denúncia 
anônima pautada em acusações precariamente comprovadas me impede 
de buscar o diálogo e o bom senso na resolução de qualquer conflito de 
ideias e práticas de quem me acusa, traduzindo-se numa malsinação de 
tom duvidoso por parte de cidadão/ã desconhecido. Sem mais. 
(PROFESSOR PAULO). 
 

A professora Maria, ao assumir trabalhar com temas combatidos pelo “Escola sem 

Partido” e se colocar como “escuta sensível” para os alunos, registra ser alvo de ataques 

tão ofensivos e reacionários que contribuíram para que ela enfartasse, dentro de sala de 

aula, em 2018.  

 
Eu acho que fui citada pelos alunos como incentivadora do grêmio 
porque desde 2014 quando eu entrei no IFBA eu trabalho com diversos 
temas ligados a cidadania e direitos. Faz parte da minha área de 
ciências sociais e da minha disciplina problematizar isto e conversar 
com os alunos sobre eles participarem ativamente e organizadamente 
da construção do campus. Eu tenho um projeto sobre gênero e 
sexualidade. Tudo o que o Escola sem Partido combate. Como não 
trabalhar isto? A escola foi feita para eles, e nada melhor do que eles 
poderem ouvir sobre isto e opinar sobre isto e coletivamente 
encontrarem na escola um espaço para se colocarem. Estamos vivendo 
um tempo muito difícil, inclusive em 2018 eu vivia tanta pressão, que 
parte do meu enfarto... [pausa para respirar] que aconteceu em sala 
de aula, estava relacionado a muito disto. (PROFESSORA MARIA).  
 

Em 2016, os docentes Maria e Paulo foram acusados por um pai de aluno de 

fazerem apologia ao uso de drogas em uma atividade (visita técnica) realizada em 



 

 

228 

conjunto pelos professores. Trechos da denúncia159 do pai e da resposta dos professores 

estão registrados em ata de reunião160 realizada em 27 de junho de 2016 (período anterior 

as ocupações do instituto). Conforme argumentado na ata, os professores mencionam:  

 
A visita foi inspirada no desejo de cumprir as recomendações da lei 
10.639/2003, complementada pela lei 11645/08, que estabelece o 
estudo da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena, como 
aspecto central da formação de cidadãos críticos ao racismo e de 
valorização da luta do movimento negro e quilombola. (ATA DE 
REUNIÃO, 2016). 

 
Ao contextualizarem as ações propostas para a visita, bem como a abordagem e a 

sua atividade avaliativa, os professores descreveram a situação que inspirou a denúncia 

e, por fim, refutaram a acusação. Segue abaixo esse trecho da ata: 

 
Em específico, ao tratar dos problemas raciais, o palestrante Jorge 
“Rasta”, um dos coordenadores da Casa do Boneco, debateu sobre a 
violência física e simbólica praticadas contra a juventude negra no 
Brasil. Temas como a violência policial e a política de combate às 
drogas foram citados superficialmente, a partir de uma perspectiva 
crítica. Observou-se, por exemplo, que as intervenções das polícias 
invocam traços do racismo historicamente construídos na sociedade 
brasileira, associando as comunidades negras e pobres com a 
criminalidade e o tráfico de drogas de modo arbitrário. De todo modo, 
este foi o único e breve momento em que houve referência às drogas, 
citado exclusivamente numa visão pedagógica de análise e sem que 
existisse qualquer tipo de indução ou incentivo ao uso de tóxicos, 
conforme cita a denúncia ou como preconiza o art. 287, do Código 
Penal, que define apologia como “fazer, publicamente, apologia ao fato 
criminoso ou de autor do crime”. Em função de tudo que foi exposto, 
refutamos a acusação de que houve apologia ao uso de drogas, bem 
como negamos qualquer ligação deste tópico como o objetivo central 
da visita técnica. Temos consciência de que os estudos propostos nesta 
visita técnica visaram a formação crítica e sadia de nossos estudantes, 
respeitando as crenças e os valores de todos os envolvidos. Por fim, 
estamos abertos ao diálogo com toda a comunidade acadêmica para 
prestar outros esclarecimentos (caso seja necessário), quer em forma de 
reunião com estudantes, pais, mães ou responsáveis, quer em forma de 
nota informativa para o público em geral. Assim, não vemos sentido em 
denúncias anônimas contra nossas práticas (sobretudo sem 
comprovação ou testemunhas) pois estamos em permanente 
disponibilidade para elucidar os objetivos de nossas ações pedagógicas 
ou profissionais, sempre em respeito à transparência e à democracia no 
espaço escolar. (ATA DE REUNIÃO, 2016). 

 
159 Denuncia nº 23546.010116/2016-61. 
160 Ata sem numeração. A reunião ocorreu em 27 de julho de 2016, com o seguinte assunto: APURAÇÃO 
DE DENÚNCIA REGISTRADA SOB O nº 23546.010116/2016-61. 
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Para preservar o nome dos professores, optamos por não transcrevermos a 

denúncia na íntegra, contudo citamos o trecho final em função do denunciante utilizar-se 

da categoria de liberdade para justificar a denúncia. 

 
Exijo medidas contra esses e outros professores que fazem isso em 
nome de uma liberdade que eles não dão aos alunos, e se não houver, 
farei de tudo para expor para a sociedade que o IFBA acoberta e faz 
apologia às drogas. (ATA DE REUNIÃO, 2016). 

  
Em 2019, o professor novamente foi denunciado na ouvidoria, sendo que, entre as 

inúmeras argumentações descritas pelo denunciante, duas nos chamaram muito a atenção, 

por estarem associadas ao conservadorismo da direita e aos pressupostos do “Escola sem 

Partido”, a saber: a primeira diz respeito às formas organizativas que se vinculam à greves 

e manifestações e a segunda, aos partidos políticos de esquerda.  

 
Ele é um incentivador de greves e badernas na instituição, professor 
extremamente autoritário. Faz eventos subversivos, manipula o grêmio 
estudantil da escola. Ele e essa atual reitora eleita (mas que ainda não 
foi empossada) não escondem a afinidade com os partidos radicais de 
esquerda como PSOL e PSTU. (DENÚNCIA Nº 23546.030005/2019-
13). 
 

Nesse clima de denúncias contra professores, todos os entrevistados, com exceção 

do egresso Edson, mencionam, de uma forma ou de outra (seja em forma de boatos ou de 

suspeitas), os episódios envolvendo denúncias de assédio no campus. Apesar desse 

fenômeno nos interessar; pois, entre outras, é uma argumentação muito utilizada pelo 

“Escola sem Partido”, não foi possível averiguar e apurar dados que pudessem dar 

concretude às falas, especialmente em função dos limites de tempo da pesquisa e dada a 

gravidade do assunto que demandaria um grau de análise que, sobretudo, requer um 

domínio jurídico, que nós não temos. No entanto, acreditamos que qualquer boato de 

assédio na escola, seja ele moral ou sexual, deva ser denunciado, investigado, apurado, 

julgado e, caso confirmado, punido, especialmente em um ambiente onde se encontram 

indivíduos com idade abaixo de 18 anos.  

Agora, é inadmissível o que o MESP faz com suas jogadas semânticas e o uso de 

palavras como assédio, doutrinação e outras; pois colocar, no mesmo bojo de assédio 

moral e sexual, práticas pedagógicas que tematizam diferenças de gênero, diversidade 

sexual e religiosa, combate ao preconceito, feminicídio, machismo, racismo, diferenças 
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de classes, concepções de ciência e LGBTfobia, e que promovam a formação crítica, é 

inaceitável. 

Consideramos que a escola e os indivíduos que a constroem (professores, 

estudantes, funcionários, pais e comunidade) refletem as inúmeras contradições e 

ambiguidades sociais, todavia releituras perigosas, frágeis, irracionais, inconsistentes e, 

acima de tudo, intencionais acerca da liberdade, da democracia, da tolerância e da 

violência, jamais podem transformá-la em um espaço pragmático, muito menos em um 

campo de batalha inquisitório da sociedade moderna. Sabemos que atos de assédio, tão 

latentes na sociedade, encontram-se presentes em todas as classes sociais, sendo 

recorrentes em diversas instituições, como a própria família, a igreja e, inclusive, a própria 

escola. É por isso e por muitos outros motivos que acreditamos na escola, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, como local para tematizar todos os assuntos latentes na 

sociedade, pois consideramos que a função da escola seja ensinar os conhecimentos 

científico, artísticos e filosófico, além de problematizar questões sociais que desenvolvam 

a cidadania e o pensamento crítico dos estudantes.  

Frigotto (2017, p.31) reafirma as consequências da ameaça do “Escola sem 

Partido” ao professor comprometido com a formação crítica e autônoma: 

 
O que propugna o Escola sem Partido não liquida somente a função 
docente, no que a define substantivamente e que não se reduz a ensinar 
o que está em manuais ou apostilas, cujo propósito é de formar 
consumidores. A função docente no ato de ensinar tem implícito o ato 
de educar. Trata-se de, pelo confronto de visões de mundo, de 
concepções científicas e de métodos pedagógicos, desenvolver a 
capacidade de ler criticamente a realidade e constituírem-se sujeitos 
autônomos. A pedagogia da confiança e do diálogo crítico é substituída 
pelo estabelecimento de uma nova função: estimular os alunos e seus 
pais a se tornarem delatores. 
  

Fernando Pena, um dos principais pesquisadores do “Escola sem Partido” vem 

demonstrando o quão ameaçador, nefasto e reacionário é esse movimento que, em nome 

de uma suposta neutralidade, gera ódio ao pensamento livre e ao professor. 

 
A pior consequência do discurso reacionário no campo educacional é a 
adesão de muitos à campanha de ódio aos professores, que leva a 
praticas persecutórias e ao denuncismo. Professores que não fazem 
parte de redes de sociabilidade docente fortes já tem se autocensurado 
por medo de notificações extrajudiciais, processos por danos morais, 
demissões, violência física e até ameaças de morte. Estão deixando de 
discutir temáticas importantes previstas em diretrizes educacionais e de 
acordo com sua formação profissional por medo. Por isso precisamos 
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ficar atentos ás casas legislativas nas quais tramitam os projetos e 
combater esse discurso reacionário em todos os espaços públicos e 
privados. (PENNA, 2018, p. 112). 

 
A professora Maria reafirma, por várias vezes, na entrevista, algumas vezes de 

forma até emocionada e outras com veemência, que jamais deixará de cumprir seu papel 

de docente que, para ela, é o de levar a formação crítica, reflexiva e autônoma aos alunos. 

De maneira contundente, a docente enfatiza que as ocupações de 2016 foram 

determinantes na reativação do grêmio e pontua o ambiente de disputa e os ataques 

vividos pelos estudantes e por aqueles que apoiavam as ocupações. 

 
Uma conjuntura de fatores contribuíram para que o grêmio estudantil 
fosse reativado. As Ocupações, os Diálogos Contemporâneos, o apoio 
de alguns professores como eu e o professor Paulo e uma outra 
professora que conversávamos muito com eles. A ocupação ocorreu 
também em função da reação política que nós e os estudantes 
começamos a ter, mas nós professores não somos os protagonistas não. 
Os protagonistas foram os alunos (citou os alunos). Eles sim foram os 
protagonistas. Foi tudo protagonizado por eles, eles decidiam as 
pautas, as agendas e a organização e nós ajudávamos [...] A ocupação 
de 2016 dentro do campus de Ilhéus ela foi extremamente fundamental, 
um divisor de águas dentro da escola e de fato ela selou a reativação 
do grêmio estudantil. Eu acredito e afirmo isto. Havia o interesse, ele 
estava ali mas os alunos não sabiam da sua força, porque no jogo de 
poder que ronda a escola os alunos são o lado mais fraco. São e não 
são. Porque quando tomam consciência do poder que eles tem As 
ocupações fortaleceram os estudantes. Eles passaram a perceber sua 
força e arregimentaram uma rede de outras pessoas e apoios 
(professores e estudantes da UESC e de outras escolas da região, da 
sociedade civil, do Levante Popular) que ajudaram a somar a causa e 
fazerem eles perceberem sua força. Porque nós professores sozinhos, 
dentro do IFBA, sofríamos com a disputa interna e éramos queimados 
por colegas, que esses sim, assediavam os alunos e diziam: não escutem 
esses professores esquerdistas, anarquistas. [...] Mas eles também 
eram atacados, eles passaram por dificuldades nas ocupações. 
Queriam expulsá-los. Outras alunos, professores e pessoas da gestão 
que eram contrários a eles, agrediam eles. Os alunos que tinham 
proximidade com o pensamento liberal conservador, com o 
pensamento religioso, construíam narrativas que as meninas que 
estavam lá não tinham preocupação com a família brasileira. Olha é 
tanta coisa pra contar que eu levaria anos pra escrever sobre essas 
ocupações. (PROFESSSORA MARIA).  
 

“Os Diálogos Contemporâneos”, mencionados pela professora correspondem a  

uma semana de atividade pedagógica criada pelo professor Paulo, na qual ela participou. 

A docente relata que ela e o docente, ao discutirem sobre as temáticas e atividades que 

seriam realizadas, decidiram tematizar as questões de assédio que ventilavam pelo 

campus. Ela diz que escolheram o caminho da arte para que os alunos pudessem registrar 
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suas histórias, pois “a arte pode tudo e inclusive cura algumas feridas” (PROFESSORA 

MARIA). Explicou a metodologia da atividade, para a qual foi criado um formulário, no 

Google Box, para que o estudante (vítima de assédio) pudesse registrar, anonimamente, 

sua história, que seria contada por outros alunos em forma de literatura, poesia e música. 

Registra que não se importa com os rótulos que recebeu, pois esse evento e as ocupações 

contribuíram para o fortalecimento dos estudantes e, por fim, posiciona-se dizendo que 

continuará trabalhando com temáticas que problematizem as desigualdades e violências 

sociais.  

 
“Esse trabalho transformou-se em um processo não só pedagógico, 
mas também terapêutico. Não era o objetivo, mas transformou-se em 
terapêutico. Mas será que a escola também não tem esse papel? A 
partir do momento em que as alunas e alunos relatavam suas histórias 
e viam suas histórias sendo contadas nos Diálogos e nas Ocupações 
eles ganhavam mais leveza e mais vontade de participar das lutas.” 
“Isto aconteceu de forma tão feroz que parte do meu infarto tem a ver 
com isto. Porque eu mexi em um vespeiro. E eu vou continuar mexendo 
no vespeiro. Eu vou continuar na luta contra isto tudo que torna o 
mundo desigual e violento. Eu vou continuar pelejando contra essas 
coisas que eu chamo de hemógenas. Durante as ocupações nós fomos 
rotulados de professores problemáticos, complicados. Eu ganhei tantos 
adjetivos negativos (afemínase, má resolvida e outros), mas isso não 
importa, porque eu tenho identidade de quem tem que partir pra guerra 
contra aqueles que matam pelas costas, ferem e traem.  Não tem 
condições. Porque eu me coloco não só de lugar de docente. Como não 
discutir sobre isto e apurar sobre isto. Não é meu papel apurar, mas 
discutir é função do professor. Eu tenho filhas e o que eu ouvi nos 
relatos são chocantes e isso foi um processo... (PROFESSORA 
MARIA). 
 

Pra finalizar este tópico, dada as diferentes conjunturas sociais, históricas e 

culturais, bem como a magnitude dos desdobramos, acreditamos que tal qual “a Comuna 

de Paris [que] surgiu de maneira espontânea, [pois] ninguém a preparou consciente e 

organizadamente” (LÊNIN, 2019, P.187), os secundaristas do IFBA de Ilhéus (sem 

grêmio naquele momento) assumiram as rédeas da própria história e protagonizaram o 

levante no campus de Ilhéus, que mesmo durando menos de dois meses possibilitou 

àqueles que estiveram lá e a outros que simplesmente o observaram o exemplo de uma 

real prática revolucionária, que viria a motivar o processo de reativação do grêmio, em 

2018. 

Sem dúvida que contradições e inúmeros balanços positivos e negativos 

permearam as ocupações secundaristas do IFBA de Ilhéus e de outras escolas no Brasil, 

por isso não podemos romantizá-las, por exemplo, quanto ao “[...] caráter em larga 
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medida liberal do discurso nós por nós” (TONETO; CARDOMINGO, 2019, p. 96), 

assimilado por muitos estudantes que participaram desse levante. Todavia, esse evento 

evidenciou os conflitos internos que permeiam as escolas e mostrou à sociedade e aos 

próprios estudantes que eles são força ativa no processo de construção da escola e de 

resistência aos ataques conservadores que ameaçam a liberdade e a vida deles. Apesar de 

atacados, ameaçados e assediados moralmente como baderneiros, vagabundos, entre 

outros adjetivos, tanto por professores, funcionários e pais, quanto pelos próprios colegas, 

os estudantes deram uma aula de auto-organização e resistência ao discutirem e proporem, 

coletivamente, alternativas para suas reais demandas e, sobretudo, de forma criativa, algo 

que há décadas não é estruturado por movimentos historicamente organizados. Bogo 

(2011, p. 9) nos atenta sobre a dinamicidade de ações que ocorrem em períodos de levante 

e as oportunidades que se abrem. 

 
Nos momentos de ascenso das lutas sociais, o movimento espontâneo 
das massas, mesmo sem ter consciência de sua importância, empurra a 
revolução pra frente, pois gera a desordem na ordem dominante e 
permite que as forças em movimento façam a sua própria experiência 
de luta. Assim, abrem-se perspectivas revolucionárias e aparecem 
novas alternativas que possibilitam a criação de novas formas de 
organização sociais e políticas, deixando de lado algumas velhas 
estruturas pretendentes ao posto de vanguarda destas forças. [...] 
Surgem assim diferentes tipos de organizações populares e políticas, 
cuja possibilidade de estruturação não era vislumbrada no descenso. A 
natureza das ações indicará o tipo de organização a ser fortalecida: 
aparecem novas lideranças, e o processo político entra em outro período 
histórico de estruturação. 
 

Assim, a partir dos resultados aqui apresentados sob esse período que chamamos 

de recuo, não nos resta dúvida sobre dois pontos de interesse dessa pesquisa: 1) esse 

período de ebulição latente das ocupações foi determinante para que, no campo de disputa 

entre o conservadorismo e a organização secundarista, os estudantes conseguissem, 

mesmo que um ano e meio depois, em 2018, romper barreiras e obstáculos e instituir 

novamente o grêmio estudantil no campus do IFBA de Ilhéus; e 2) o “Escola sem Partido” 

foi e continua sendo uma ameaça à organização estudantil nesse campus, conforme 

demonstramos abaixo, ao apresentarmos o Grêmio Costa do Cacau. 
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4.1.3 O Grêmio Costa do Cacau: da reativação à gestão que é símbolo de resistência na 

Região Cacaueira da Bahia 

 

Diferentemente da primeira gestão (Grêmio Jorge Amado), conseguimos adentrar 

de forma mais concreta à realidade que configurou a reativação (2018) e as duas gestões 

(2018/2019 e 2019/2020) do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, nomeado, desde a 

reativação, de Grêmio Costa do Cacau. Para isso, realizamos: 

• Entrevistas com quatro gremistas da gestão 2018/2019 (Rozana, Pedro e Yan): 

uma gremista de ambas as gestões (Camila); o diretor do instituto (Joaquim); um 

funcionário (Renato); um professor representante do conselho de campus 

(Mauro); e os dois professores (Maria e Paulo) mencionados pelos estudantes da 

gestão 2018/2019, quando iniciamos a pesquisa. De todos os entrevistados, três 

gremistas (Rozana, Pedro e Yan) já concluíram sua passagem pelo instituto e o 

professor Paulo exerce atualmente cargo de gestão na reitoria em Salvador. 

• Participamos de três reuniões presenciais com a gestão 2018/2019 e uma reunião 

presencial com a gestão 2019/2020. 

• Acessamos documentos como atas e regimento, bem como a portaria institucional 

do IFBA, que reconhece legalmente o grêmio, alguns disponibilizados no site do 

instituto e outros cedidos a nós pelos gremistas. 

Reativado em assembleia geral, a entidade retomou oficialmente suas atividades 

em 18 de abril de 2018, alterando o nome do Grêmio de Jorge Amado para Grêmio Costa 

do Cacau. A estudante Camila (gremista nas gestões 2018/2019 e 2020/2021) registra que 

desde 2017 um grupo de estudantes já se mobilizava para reativar o grêmio. Relata que a 

realização da assembleia geral (com quórum) não foi fácil e aponta que o grande desafio 

foi e permanece sendo o de fazer os alunos entenderem o que é o grêmio.  

 

“Existia um grupo que foi o grupo que montou a chapa que sabia 
o que era grêmio, mas a maioria dos estudantes do instituto não 
sabiam. Passamos de sala em sala pra explicar. Muitos até foram 
na assembleia, mas muitos ficavam ali só olhando, alguns nos 
corredores e outros até cochilando. Alguns passaram na 
assembleia mas foram embora. Eu acho que muitos nem 
entendiam. E até hoje tem gente que não entende”. (ESTUDANTE 
CAMILA). 
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Na ata da assembleia geral, consta que a direção do instituto e um professor, 

juntamente com outros dois alunos, compuseram a mesa, na qual foi realizada a leitura 

do estatuto com propostas de alterações e sugestões, sendo algumas acatadas e outras não.    

 
São postas em votação e aprovadas: a reativação do Grêmio, a mudança 
de nome do Grêmio de Jorge Amado para Costa do Cacau, a mudança 
do nome de Coordenador de Diurno e Coordenador de Noturno para ..., 
a criação dos cargos do Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
Representantes dos Egressos, Representação dos Docentes e 
Representante Jurídico, a mudança da faixa etária mínima para 
candidato a Cordenador geral. São postas em votação e recusadas: a 
criação dos cargos de Representante dos Pais e de Representantes da 
Gestão e a mudança da duração do mandato de um ano para dois 
anos161. (ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL, 2018, p. 1). 

 
Analisamos que a ata (concisa e técnica) apresenta propostas conservadoras de 

representação de professores, de pais e da gestão, haja vista que a atividade era destinada 

à reativação de uma entidade genuinamente estudantil e de interesses discentes, conforme 

preconiza uma das primeiras leis aprovadas em 1985, quando se retoma novamente a 

democracia no Brasil, a lei do Grêmio Livre. Já mencionada por nós nos capítulos 

anteriores, retomamos a lei para demonstrar que a composição de um grêmio é feita 

somente por estudantes. 

 
Art. 1º - Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus 
fica assegurada a organização de Estudantes como entidades autônomas 
representativas dos interesses dos estudantes secundaristas [...] § 2º - A 
organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios serão 
estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembléia Geral do 
corpo discente de cada estabelecimento de ensino convocada para este 
fim. (BRASIL, 1985, n.p.). 

 
Os estudantes entrevistados não lembraram como e de quem surgiram estas 

propostas, o fato é que foi aprovada a participação de um docente no grêmio e o estatuto 

foi alterado. Verificamos, todavia, que na prática isso não ocorreu, pois na relação dos 

membros da diretoria eleita para o grêmio não constava a representação docente, 

conforme publicizado no site162 do IFBA.  A estudante Rozana mencionou isso, mas não 

lembrou como os estudantes retiraram o cargo: “depois da assembleia, nós fomos 

 
161 O uso das reticências e o erro na palavra coordenador fazem parte da ata. 
162Relação da direito eleita do Grêmio Costa do Cacau.  
Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/ilheus/comunicados-e-noticias/gremio-estudantil-costa-do-cacau-
5. Acesso em: 02 de 19/09/2019. 
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organizar a chapa e o processo eleitoral e vimos que não cabia ter um representante 

docente. Não lembro como fizemos isto” (ESTUDANTE ROZANA). 

Os estudantes que compuseram a mesa da assembleia, juntamente com outros, 

formaram a chapa única, nomeada de Chapa Reativa. Eleita em 13 de agosto de 2018, 

conforme ata de posse (Anexo D) a diretoria do grêmio iniciou seus trabalhos em pleno 

contexto nacional da disputa do processo eleitoral para Presidência da República do 

Brasil, que consolidou a polarização e elegeu aquele que vem sendo considerado o 

presidente mais conservador e reacionário, desde a abertura democrática em 1985. O 

estudante Pedro relata a importância da reativação nesse momento, pois a conjuntura mais 

geral demandava organização dos estudantes para tentar barrar os retrocessos e, também, 

para lidar com as questões internas do IFBA. Além disto, ele menciona com pesar a 

formação de apenas uma chapa. 

 
Eu acredito que a reativação do grêmio estudantil foi extremamente 
importante e eu precisava participar deste momento. Os estudantes e a 
educação estavam e estão né, sofrendo ataques e precisávamos ser uma 
força a mais para barrar isto. E olha que nós nem imaginávamos que 
o Bolsonaro iria entrar. Sabíamos que não seria fácil, já que muitos 
alunos não entendiam o que era grêmio, principalmente os calouros. 
Mas tinha gente muito incomodada com as coisas que aconteciam. 
Dentro do campus aconteciam várias coisas que precisávamos nos 
organizar. Formamos uma chapa que tinha gente interessada, mas 
tinha gente que estava ali só por status. Você sabe né? Eu acho que 
teria sido melhor se tivesse tido outra chapa pra concorrer com a gente. 
Os estudantes entenderiam melhor o que é o grêmio. Eles são os 
grêmio. A chapa que se elege representa eles. A maioria não entende 
isto. (ESTUDANTE PEDRO). 

 
Entre alguns aspectos que podemos identificar na fala do estudante, três nos 

chamaram muito a atenção: a) a leitura dele sobre a conjuntura mais ampla e a maneira 

como esta interferia na escola, b) os diferentes interesses que levam os estudantes a 

fazerem parte do grêmio e c) as dificuldades dos demais alunos, que não fazem parte da 

diretoria, para entenderem o que é o grêmio estudantil.  

Este último aspecto por ser encarado pelos gremistas como um dos maiores 

desafios do grêmio, sendo mencionado, diversas vezes, por todos os estudantes 

entrevistados. Já o primeiro aspecto, por evidenciar a capacidade do estudante de 

estabelecer relações entre a escola e a sociedade, e o segundo aspecto por mostrar que as 

contradições e os diferentes interesses dessa sociedade são manifestados no interior das 

escolas, até mesmo nas organizações que se propõem a serem mais revolucionárias.  
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Sobre esses diferentes interesses que levam estudantes a fazerem parte do grêmio, 

outros dois estudantes entrevistados (Rozana e Yan) manifestaram a mesma opinião e 

acrescentaram fatos ligados à composição da chapa, que na nossa análise se colocam 

como algumas das principais dificuldades apontadas por esse grêmio. 

 
Você sabe né, pra montar uma chapa a gente precisa pensar em todas 
as representatividades, no diurno e no noturno. Aqui no IFBA tem curso 
em todos os turnos. Tínhamos que ter homens e mulheres, mas nem 
sempre todo mundo quer se envolver. A vida do estudante aqui é muito 
corrida e a distância dificulta muito. O IFBA é longe de tudo. O aluno 
de uma instituição federal tem muita tarefa. E ainda tem aqueles que 
precisam trabalhar e ajudar em casa. Aqui no IFBA tem gente de várias 
classes sociais, mas eu acho que a maioria é bem carente. A nossa 
chapa praticamente foi formada com o grupo que se juntou para 
reativar o grêmio. Passamos em todas as salas e falamos que faríamos 
uma reunião e quem se interessasse poderia ir. Mas você sabe né 
poucas pessoas querem se envolver. Eu acho que tem gente que 
gostaria mas não pode. Pra mim, os alunos ainda não estão 
conscientizados na importância do grêmio, justamente por estar ligado 
a política. Na verdade todos os brasileiros em si estão doutrinados a 
entender que fazer parte de política é ruim. A maioria vê como algo 
complicado e até perigoso e preferem deixar pra lá. Montamos a chapa 
com quem estava ali. Buscamos as pessoas que tinham afinidades e 
tinha uma pessoa que estava ali mais pra aparecer, pra dizer que era 
do grêmio. Mas você sabe ne, a gente precisa compor todos os cargos 
pra chapa se candidatar. Era o que tinha. E não podíamos excluir que 
estava a fim de participar. (ESTUDANTE ROZANA). 
 
Eu participei porque queria a melhoria pra vida dos estudantes, mas 
tenho certeza que tinha gente ali, na verdade um estudante que queria 
era falar que fazia parte do grêmio. Eu não gostava disto mas ficava 
na minha. Nossa chapa tinha isto. Eu acredito que não é fácil montar 
uma chapa com todos pensando do mesmo jeito, mas pra mim quando 
você vai fazer parte de grupo, você precisa pensar no que o grupo quer. 
Não é fácil achar gente que gosta de se envolver com isto (pausa na 
fala) tem ligação com política. Ainda mais tem outras coisas que fazem 
parte do dia a dia do estudante que dificulta muito. Aqui no IFBA são 
muitas atividades e é longe. Quando o estudante acaba a aula ele 
precisa ir pra casa. (ESTUDANTE YAN). 
  

Do relato de ambos e dos demais estudantes entrevistados é possível concluir que 

muitos não se interessavam em compor a chapa pelos seguintes motivos: a condição 

geográfica do campus que demandava, para muitos, horas de deslocamento; a quantidade 

de tarefas e atividades desempenhadas pelos estudantes; as condições objetivas da vida 

de muitos que necessitavam trabalhar e estudar e, por fim; a associação do componente 

político ao grêmio. Lembramos que os mesmos motivos foram registrados pelo egresso 

Edson no período da fundação (2012), durante a gestão Jorge Amado. Nota-se aqui uma 
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contradição e um desafio a ser superado na história do movimento estudantil como um 

todo e da organização secundarista: os coletivos estudantis na grande maioria dos casos 

são compostos por estudantes oriundos da classe média.  Toneto e Cardomingo (2019, 

p.100-101) ressaltam a importância do movimento estudantil e alertam sobre a 

necessidade de massificar o movimento para que esse dispute um projeto de sociedade 

mais justo e popular:   

 
Enxergamos no movimento estudantil um espaço privilegiado de 
formulação e de debate político, mas esses debates têm que ser cada vez 
mais massificados, conseguir tocar aqueles estudantes que não 
conseguem estar presentes no cotidiano do movimento e principalmente 
ir além dos muros das universidades e escolas, se tornando, cada vez 
mais, uma ferramenta de transformação social e disputa no sentido de 
um projeto democrático, popular e socialista. 
 

Retomando a fala da estudante Rozana, ainda mais contundente que a do outro 

discente, verifica-se o uso da palavra doutrinação para se referir à forma negativa 

assimilada por alguns estudantes sobre a dimensão política e que, consequentemente, os 

distancia de qualquer prática associada a essa dimensão. É interessante observar que o 

sentido dado à palavra pela estudante é a real essência dos objetivos do MESP, contudo 

reafirmamos que este, intencionalmente, utiliza-se de “jogadas semânticas” no seu 

próprio nome e nos discursos simplistas e irracionais para ocultar um dos seus verdadeiros 

sentidos que é o revelado pela estudante, o de apartar os indivíduos da formação política. 

Conforme já mencionado anteriormente, em 2019, o professor Paulo foi denunciado, 

entre vários argumentos, por manipular o grêmio estudantil.  

Reafirmando o que a estudante Rozana disse, o funcionário Renato mostrou 

domínio e conhecimento acerca dos interesses do “Escola sem Partido”, ao responder a 

pergunta do roteiro de entrevista que o indagou sobre o MESP. Ao finalizar sua resposta, 

o funcionário ironizou: “O mais engraçado é que eles reclamam tanto da doutrinação 

esquerdista mas o que eu vejo de mais eficiente é a doutrinação direitista que busca 

mesmo é a alienação da escola e dos estudantes. É uma hipocrisia muito grande”. 

Durante a primeira reunião com a gestão 2018/2019, ao apresentarmos o tema da 

nossa pesquisa, ouvimos relatos de dois gremistas sobre as formas como o discurso do 

MESP circulam entre os estudantes no instituto e que, inclusive, justificam as denúncias 

realizadas contra professores. Um deles mencionou a existência de alunos, em sala de 

aula, que direta ou diretamente manifestam reprovação a professores que tratam de temas 

combatidos pelo MESP, especialmente aquelas de cunho político ou sobre diversidade.  
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Ao indagarmos sobre quais questões eram essas, um estudante do grêmio relatou e 

fizemos questão de transcrever na íntegra.  

 
“Outro dia, o professor estava dando aula de Guerra Fria e falou que 
nesta época havia o socialismo e o capitalismo e que muitas pessoas 
eram divididas, mas que a maioria apoiava o capitalismo. Falou que 
aqui na América o socialismo era só em Cuba. Eu percebi dois alunos 
da minha sala que são bolsominions163 olharem um para outro. Eu sei 
que eles não gostam disto e já ouvi eles falarem um para o outro que 
isto é política e não pode ser tratado em sala de aula. Veja bem se isso 
não pode ser tratado?”. (DIÁRIO DE CAMPO, 2019, n.p.).  
 

Outro estudante mencionou que uma professora estava trabalhando um tema que 

ele não lembrava exatamente qual, mas que tinha relação com “política e com 

feminismo”, porque a professora trouxe uma notícia sobre “aquela tal Damares164”, que 

tratava sobre o papel das mulheres na sociedade. O estudante relata que ouviu uma aluna, 

que ele disse saber ser evangélica, dizer: “Cada mulher sabe o que é melhor pra ela. Essa 

professora devia preocupar com a vida dela” (DIÁRIO DE CAMPO, 2019, n.p.). Esses 

relatos de estudantes nos fazem pensar como os objetivos do “Escola sem Partido” 

realmente circulam na sociedade e adentram os muros da escola e, sobretudo, são 

reproduzidos nesta.  

Por tudo já mencionados até aqui, não temos dúvida em afirmar que os discursos 

reacionários e conservadores do MESP, fundados na intolerância, na desconfiança, no 

medo, no preconceito, no machismo, no racismo, na negação da ciência, da política e da 

liberdade, não só são reproduzidos no IFBA de Ilhéus como são praticados com denúncias 

contra professores, sendo estes, não coincidentemente, apoiadores do grêmio estudantil.  

Assim, buscando minar todas as formas de discussão crítica e progressista na 

escola, o “Escola sem Partido”, que tem partido, alcança seus objetivos no seio dos 

grêmios: afastar os estudantes das formas organizativas de luta e, consequentemente, ir 

extinguindo os grêmios estudantis e todos aqueles que por ventura o apoiam ou 

incentivam, já que uma das dificuldades do grêmio em conseguir alunos para se engajar  

na organização da direção e até para participar das assembleias está relacionada ao fato 

de parte dos alunos encararem as atividades no grêmio e seu componente político de 

forma depreciativa.  

 
163 Bolsominions: expressão utilizada por opositores ao presidente Bolsonaro para indivíduos que o apoiam. 
164 Damares Regina Alves é atual Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de um ministério 
criado no governo Jair Bolsonaro. É também advogada e pastora evangélica, filiada ao Partido 
Progressistas. 
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Sabemos que essa depreciação não brotou do nada, muito menos veio registrada 

no código genético dos estudantes. Ao contrário da forma naturalizada que é pregada e 

doutrinada pelos movimentos conservadores, para nós, isso foi aprendido nas relações 

humanas que se estabelecem nas instituições, sendo uma delas a escola. Assim, a escola, 

ao pensar seu papel, necessita ter clareza do projeto de formação humana que se predispõe 

a contribuir, pois ela, intencionalmente ou não, reproduz um projeto de sociedade e de 

nação que, na maioria das vezes, não estimula a emancipação dos indivíduos. A escola 

precisa entender que ela, como qualquer outra instituição, sempre irá tomar partido. 

 Santos Junior e Lavoura (2017), ao tratarem dos retrocessos no plano 

educacional, especialmente daqueles instituídos pelo golpe de 2016, incluindo o “Escola 

sem Partido”, afirmam o rebaixamento que tal projeto de sociedade traz para a formação 

humana e alertam sobre as ciladas de relativizar o papel da escola nesse cenário de 

retrocessos. 

 
A contrarreforma do Ensino Médio, o avanço do movimento Escola 
“sem” partido, as mudanças na forma e no conteúdo da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e o sucateamento da Instituições de Ensino 
Superior (IES) públicas via redução do orçamento compõem o projeto 
de formação dos golpistas. Claro está que tal projeto de nação, e sua 
respectiva expressão no campo educacional, visa rebaixar ainda mais a 
formação humana, ampliando o seu caráter unilateral. Isto pode levar 
militantes e docentes, mesmo os mais experientes, a relativizar e/ou 
desdenhar da importância da escola nesta quadra histórica. 
 

É nessa quadra de rebaixamento que se encontram os grêmios estudantis, sendo 

desmobilizados, desarticulados e até extintos. No Produto Final, no qual trazemos as 

Rodas de Conversa propostas pelo Grêmio Costa do Cacau (gestão 2019/2020), há relatos 

de estudantes do recém desativado grêmio do SESI de Ilhéus sobre a manifestação de 

discursos no interior dessa escola, que desqualificam e buscam minar o grêmio. Em um 

diálogo realizado entre os gremistas das duas instituições para estruturação de uma 

possível União Municipal de Estudantes Secundaristas em Ilhéus, alguns ex-gremistas do 

SESI mencionam que esta desqualificação é feita por membros da gestão escolar que, 

entre alguns argumentos, utilizam-se do fato de uma componente do antigo grêmio estar 

vinculada a um coletivo ligado ao Partido dos Trabalhadores.  

A gestão desse grêmio do SESI, tal qual inúmeros outros no país, encerrou seu 

mandato no contexto pandêmico e não conseguiu dar continuidade à organização por 

alguns motivos, entre eles as dificuldades impostas por esse contexto; todavia, se esta 

escola reconhecesse efetivamente a importância desse grêmio, apesar da entidade ser 
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independente, será que ele, o grêmio, teria acabado? Não estamos aqui atribuindo a causa 

desse encerramento ao relato acima, até porque não apuramos isso, contudo acreditamos 

que uma escola que seja capaz de reconhecer a importância dos grêmios estudantis e 

posicionar-se a favor dele encontra formas de contribuir para que ele permaneça ativo, 

mesmo que seja de forma interina.  

Sobre o apoio da gestão do IFBA ao grêmio Costa do Cacau, os estudantes 

entrevistados de ambas as gestões relatam que receberam e recebem apoio, contudo todos, 

sem exceção, manifestaram que o apoio é o de não impedir o funcionamento e de se 

colocar na condição de neutralidade. Ao mencionarem isso, todos estudantes focaram na 

gestão, na figura do diretor, e quando pontuamos que a gestão era um coletivo, incluindo 

técnicos administrativos, a resposta foi diferente. A maioria dos estudantes da gestão 

2018/2019 responderam que o assessor da direção, uma outra funcionária e a assistente 

social (acreditamos que seja a mesma citada pela gestão Jorge Amado e que atualmente 

não se encontra mais no campus de Ilhéus) eram pessoas que realmente apoiavam o 

grêmio, especialmente nas questões burocráticas. Lembremos, contudo, que o apoio ao 

grêmio não perpassa apenas por questões burocráticas. 

Quanto a condição de neutralidade da direção relatada pelos estudantes, tanto o 

diretor Joaquim quanto o funcionário Renato e o professor Mauro relatam que a direção 

sempre apoiou o grêmio, buscando respeitar a autonomia da entidade.   

 
Eu sempre apoiei os alunos, inclusive, fiz parte de grêmio estudantil na 
minha época. Agora, penso que é um organização autônoma que não 
deve ter a interferência de outros setores da instituição. Eu sempre 
respeitei o espaço deles e busco dar todas as condições para eles 
funcionarem, mas não me envolvo. Estive na assembleia de reativação 
mas busco não ficar indo em reuniões É um espaço deles, de autonomia 
deles. (DIRETOR JOAQUIM). 
 
A gestão sempre apoiou, mas não se envolve em reuniões. Para o 
diretor (Joaquim), o grêmio é uma entidade independente e autônoma. 
Eu acho que ele participou de grêmio. (FUNCIONÁRIO RENATO). 
 
Eu mais observei e observo o grêmio, e acho que a direção também age 
assim. O diretor já foi de grêmio e tenho certeza que ele apoia, mas não 
se envolve em reuniões. E eu acho isso certo. Os alunos precisam de 
autonomia para tomar as decisões deles. (PROFESSOR MAURO). 
 

A partir do relatos, notamos que realmente a direção mantem uma postura de 

neutralidade. Dois alunos da primeira gestão, contudo, relataram que quando as pautas do 
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grêmio eram conflitantes com os interesses da direção do instituto, o grêmio não 

encontrava apoio.  

 
A direção não atrapalhava e nem ajudava. Foi sempre neutra (e faz um 
gesto entre aspas com os dedos). Mas quando a nossa agenda entrava 
em conflito com a deles, aí tudo mudava. Eu até entendo, mas não 
encontrávamos nem dialogo, como foi o caso do uniforme e de algumas 
paralisações que concordávamos que devíamos apoiar. É obvio que 
tinha gente no grêmio que não apoiava essas paralisações. Me lembro 
de um incentivo mesmo foi quando ele participou da assembleia geral 
para a reativação. Mas vejo que esta participação estava muito mais 
ligada ao controle, a saber o que iriamos fazer ali do que a um 
incentivo. Na ata tem o absurdo que foi eles proporem a representação 
de um professor, da gestão e de pais no grêmio? Não me lembro se tem 
isso na ata. Não sei quem propôs isto. Acho que foi um aluno lá meio 
ligado a direção. (ESTUDANTE PEDRO). 
 
Com o passar do tempo a direção nos apoiou mais. Mas no início a 
gestão não nos auxiliava muito. Apenas participou da assembleia 
geral. O grêmio foi uma iniciativa totalmente nossa. Não tínhamos sala 
do grêmio e até hoje não tem. Por exemplo lá tem uma sala que poderia 
ser cedida a nós quando a gente começou a se reunir pra reativar. Mas 
no início eu vejo que olhavam pra gente como uma piada. Ainda mais 
porque a maioria era muito jovem. Eu te falo que tivemos que aprender 
tudo sozinhos. Eu acho que não levavam a gente muito a sério, no 
começo.  Tinha gente da gestão que nos ajudava. A direção conversava 
com a gente quando eram assuntos que não contrariavam eles. Até 
tinha conversa mas se a gente pressionasse um pouco, o diálogo 
acabava. Com o passar do tempo, eu vejo que nosso grêmio foi 
perdendo força. Um ou outro professor nos auxiliavam. Mas não no dia 
a dia. Acho que os professores que ajudaram sofriam muito.  
(ESTUDANTE ROZANA). 
 

A direção e o funcionário (assessor da direção) entrevistados registraram que, 

muitas vezes, as reivindicações eram feitas de forma desorganizada e sem tempo hábil 

para que fossem deferidas. “O grêmio precisava se inteirar mais sobre o funcionamento 

da instituição para poder fazer as solicitações” (DIRETOR, JOAQUIM). O funcionário 

inclusive coloca isso como uma das maiores dificuldades do grêmio, especialmente da 

gestão 2018/2019:  

 
Penso que algumas dificuldades dizem respeito a organização deles. 
Nada grave. Só algo que gerava ruídos de entendimento mesmo.  Por 
exemplo: eles decidiam em reunião que fariam uma assembleia no dia 
seguinte. Aí eles vinham comunicar a direção sobre isto e para 
reorganizar as aulas de um dia para o outro era difícil até porque era 
preciso diminuir 10 minutos em cada aula. A direção pedia que isso 
acontecesse. (FUNCIONÁRIO RENATO). 
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Dada algumas particularidades e divergências nos relatos quanto ao apoio da 

gestão, há dois fatos concretos por parte da gestão do instituto: 

 1) o reconhecimento legal do grêmio, conforme registra a Portaria nº 31/2019 

publicada na página165 do IFBA e assinada pela direção;  

2) a intenção de apoiar o grêmio, manifestada no plano de trabalho apresentado 

pelo diretor para se recandidatar ao cargo (2019/2022), que menciona na plataforma de 

governo o apoio ao grêmio estudantil e afirma que para ele se configura da seguinte 

forma: “Meta: fortalecimento do grêmio estudantil. Ações: reservar recursos financeiros 

para fortalecimento do espaço físico do grêmio com aquisição de computadores, 

impressoras, mesa de trabalho, cadeiras, etc.” (PLANO DE TRABALHO 2019-2022)166. 

A partir dos relatos dos estudantes, parece-nos que a relação entre a gestão do 

instituto e a direção do grêmio (2018/2019) era estritamente burocrática e amistosa. 

Acreditamos que, do ponto de vista dos estudantes entrevistados, o apoio ocorria para a 

viabilização de espaço físico para reuniões, para informes em sala de aula e acesso a 

documentos como estatuto; porém, em alguns momentos, é possível perceber que a 

postura de neutralidade da direção e o auxílio dado pela assistente social, pelo assessor e 

por uma outra funcionária para as questões burocráticas não contribuem para o grêmio 

avançar e conquistar o espaço que lhe é de direito. Segue abaixo a fala dos estudantes de 

ambas as gestões – um tanto quanto repetitiva e confusa – , que pareceram clamar por 

ajuda para o avanço do grêmio. 

 
O nosso começo não foi fácil. Não tinha outro grêmio para nos ensinar. 
Tivemos que aprender tudo sozinho. A direção ficava na dela. Não 
atrapalhava, mas também não ajudava. Quando começamos acho que 
eles não levavam a gente muito a sério, depois que a chapa foi eleita 
eu não sei: ele respeitava a gente enquanto grêmio e nós respeitávamos 
ele como diretor. Mas a gente não sabia como fazer muita coisa. O 
instituto tem muitas reuniões e nós não sabíamos direito o que 
podíamos participar. Eu penso que poderia ter sido dado mais apoio a 
gente. Eu sei lá. (YAN). 
 
Tem pessoas e pessoas na gestão. A gestão como um todo, eu percebo 
que o instituto como um todo apoia. E eu acho que o grêmio é algo novo 
ainda, que tanto a gestão como os alguns estudantes ainda não 
entendem bem. Estão todos aprendendo a lidar. A nossa gestão respeita 
eles e eles nos respeitam. Eles nunca dificultaram salas, auditórios e 

 
165 Portaria nº 31/2019. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/ilheus/comunicados-e-noticias/gremio-
estudantil-costa-do-cacau-5. Acesso em: 31 ago. 2019 
166 Disponível em: 
 https://portal.ifba.edu.br/institucional/eleicoes/2018/eleicoes-2018/documentos/ilheus/diretores/ilheus-
thiago-nascimento-plano-de-trabalho.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020.  
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outros. Hoje até temos uma salinha, acho que a outra gestão não tinha. 
Sempre que pedimos a chave é disponibilizado. Mas tem muita reunião 
que a gestão não chama a gente. E aí, como a gente vai? Não sei se 
isso é uma percepção minha ou é direito nosso. Fico me perguntando, 
como vamos saber. O presidente do grêmio é bem estudioso e isso 
ajuda. Ele procura saber das coisas. A forma de apoio deles pra mim é 
a seguinte: a gente escuta vocês e considera vocês. Acho que as vezes 
a dificuldade que a gente encontra com a gestão não é uma questão de 
apoio ou não. Acho que eles não sabem como agir em função do grêmio 
ainda ser novo. Vou citar um exemplo agora nas AENPE167. Teve uma 
situação lá de votação que o grêmio e o CRT não foram comunicados 
previamente que na reunião haveria essa votação. Nós votamos nulo 
porque acho que eles não entendem que representamos os alunos e que 
teríamos que consulta-los. Eu encaro como tudo novo pra nós e para 
eles. Penso que não entendem muito bem nosso papel. (ESTUDANTE 
MANUELA). 
 

Não estamos depositando aqui a responsabilidade do avanço do grêmio à gestão 

do instituto, todavia sabemos que em contextos de ataques à educação e às organizações 

de luta e resistência, como é o caso dos grêmios estudantis, a escola que se mantém neutra 

corrobora a condição de manutenção desses contextos.  

Para a professora Maria, a experiência adquirida no grêmio ajuda os alunos a 

entenderem melhor o funcionamento do campus e acrescenta que, quando esse 

entendimento ocorre, o grêmio pode se tornar perigoso e uma ameaça para professores e 

para a gestão, especialmente em contextos de disputa, como é o caso da maioria das 

escolas e do IFBA. Para a docente, esse contexto contribui para que muitos alunos se 

sintam intimidados para participar do grêmio e menciona, entre outros motivos 

apresentados por ela, a existência de colegas (professores) que menosprezem a entidade 

e o receio de alunos bolsistas168 de se envolverem com a organização. Ela relata ter 

participado de organizações estudantis e, ao falar sobre a forma como ela visualiza o 

grêmio e sobre a importância da entidade, tece indagações sobre a importância do 

incentivo ao grêmio e sobre a ausência de grêmios na região. O relato é extenso, mas 

entendemos ser necessário. 

 
Eu participei de movimentos estudantis na minha época na década de 
1990 e sempre valorizei a organização estudantil em todos os lugares 
que trabalhei, inclusive em instituições particulares. Eu sei a potência 
e a força do movimento porque os estudantes contribuíram para que no 

 
167 AENPE: Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais propostas pelo instituto para a retorno 
das aulas na pandemia. 

168 Alunos Bolsistas: aqueles que recebem auxílio financeiro para custear o estudo, apesar do instituto ser 
público. 
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Brasil tivéssemos grandes avanços de políticas educacionais. Então eu 
acredito no grêmio. Eu acredito no grêmio não como uma estrutura 
fechada, hermética. Eu acredito no grêmio como um oxigênio, como 
uma força de renovação da instituição, como uma força de mudanças 
na instituições educacionais. Só que há um problema. Porque o grêmio 
é visto como um perigo. Um perigo que assombra, que ronda, que vai 
destituindo gestores dos lugares. O grêmio passa a ser também uma 
tentativa de gestores cooptarem os alunos. Só que do outro lado tem 
professores como eu, creio que por isso fui citada pelo estudantes, que 
quando fui aluna e que atuei nos movimentos estudantis sei o seguinte, 
olha: mediações, consensos, né, a gente até pode ter, mas o universo 
da política é o universo da disputa, do conflito. Então vamos disputar. 
Só que não adianta vir botar a banca arroto que você é o diretor, que 
você é o coordenador, e que você é quem dá a bolsa. Porque tem isso 
também. As bolsas também são usadas como moeda, as bolsas de 
assistência social. Nós temos muitos alunos que precisam disto. Eu 
confesso a você porque já participei do PAAE169 e sei como os alunos 
e as famílias precisam disto. Eles no final das contas podem até podem 
desejar constituir os grêmios, mas eles estão muito preocupados a 
ajudar a si mesmos e suas famílias. E esses alunos eram desmotivados 
a participar do grêmio. Eu e colegas que incentivávamos o grêmio 
ouvíamos de outros colegas professores: “Ah você vai participar de 
grêmio pra que? Participar do grêmio exige tempo, você não vai ter 
tempo pra estudar, suas notas vão cair. Para que você vai fazer isto. 
Não se meta com política”. Eu me pergunto sabe: Como não se meta 
com política, se a política tá em tudo? Tudo é política. Política não é 
uma coisa. Tudo é política. Política é ação. O fato dos alunos 
precisarem de bolsa é próprio da política. Agora o grêmio tem dado 
para os meninos uma experiência inigualável. Uma compreensão de 
mundo ampliada. Um entendimento de como essa instituição chamada 
Instituto Federal da Bahia funciona. Nos seu jogos e disputas pelo 
poder, nas suas vaidades, na manutenção de quem está no cargo e quer 
se manter. Os alunos passaram a perceber isto. Eles já percebiam. Mas 
quando o grêmio se instaura, e isso é um direito deles, ele passa a ser 
uma ameaça. Toda escola deveria ter um grêmio. Eu sei que eu estou 
sendo entrevistada, mas eu te pergunto: Por que no sul da Bahia há 
poucos grêmios? A gente bota a culpa nos alunos. Sim, se eu fosse 
diretora geral eu não me preocuparia em contribuir para a formação 
do grêmio estudantil? Por que não faço? Não faço porque o grêmio 
estudantil é um perigo. (PROFESSORA MARIA). 

 
Abrimos mais um parêntese nesse momento do texto para refletir sobre os relatos 

e falas até agora registrados, os quais foram sempre canalizados para o objetivo geral 

desse estudo: analisar a influência do “Escola sem Partido” na dinâmica organizativa do 

grêmio estudantil do IFBA, buscando identificar as dificuldades e os desafios da entidade 

estudantil. Para isso, a todo momento, como já ressaltamos inúmeras vezes ao logo desse 

 
169 PAAE (Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes). Tal programa destina-se a estudantes em 
comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como obrigatória a participação em processo de 
seleção socioeconômica.  No IFBA, há uma comissão gestora para esse programa de bolsas. Disponível 
em: https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2020/estude-no-ifba/assistencia-estudantil. Acesso em: 12 
nov. 2020. 
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texto, o método proposto nos coloca a tarefa de estabelecermos múltiplas determinações 

que venham a configurar o fenômeno e por isso entrevistamos não somente alunos; pois, 

há traços e manifestações nas diferentes falas dos diversos sujeitos que compõem o 

universo escolar e que, por sua vez, estão intimamente relacionados ao grêmio estudantil.  

Das análises realizadas, utilizando-se especialmente das categorias de conteúdo 

colocadas para a pesquisa (liberdade e conservadorismo), acreditamos que a gestão Costa 

do Cacau encontra-se imerso no espaço de disputa que configura a maioria das escolas 

brasileiras e que, no caso do IFBA, define-se de um lado com sujeitos que compreendem 

a organização estudantil em uma perspectiva mais progressista e do outro com aqueles 

que adotam uma linha mais neutra e conservadora.  

No ano de 2018, havia novamente um cenário de disputa política para eleição de 

cargo de direção e o diretor se reelegeu, sendo este, até hoje, o mesmo diretor do instituto 

desde a primeira eleição realizada em 2013. Coincidência ou não, o fato é que tanto a 

fundação do grêmio em 2012 quanto a reativação em 2018 encontravam-se inseridas 

nesse cenário de disputa política no campus. 

Apesar da postura do diretor, descrita pelos alunos, configurar-se um tanto quanto 

conservadora e de neutralidade, talvez seja possível que o grau de organização dessa 

gestão do grêmio tenha dificultado o diálogo, como podemos verificar em dois relatos. 

No primeiro deles temos: “A nossa gestão veio para reiniciar o grêmio no IFBA. E nós 

não sabíamos como fazer muita coisa. Nosso grupo não era fortalecido o suficiente pra 

suportar muita coisa” (ROZANA). Já no segundo temos: “Eu penso que viemos pra 

preparar o terreno pra outra gestão. Muitas situações nós tivemos que aprender sozinhos 

e as vezes tivemos que dar cabeçadas. Isto deve ser normal, né?” (YAN).  

Isso jamais pode ser encarado como normal e muito menos como natural. A escola 

é um espaço de aprendizado e vivências da cultura humana. Apesar do grêmio estudantil 

ser uma entidade autônoma e independente, que inclusive não necessita da chancela da 

escola para funcionar, os alunos de um grêmio estudantil encontram-se em estágios de 

desenvolvimento para a realização de determinadas práticas que, muitas vezes, poderiam 

ser mediadas com a ajuda e o auxílio, por parte daqueles (os professores) que, 

possivelmente, encontram-se em um outro patamar desse desenvolvimento. Voltamos 

novamente a uma análise feita acima sobre a relação entre a dimensão pedagógica e 

política, pois os adolescentes e jovens não nascem com a capacidade de se organizarem, 

sendo necessário ensiná-los. Sabemos, todavia, que mesmo que seja ensinado, há pelo 

menos duas formas de organização: uma orientada para os consensos e para a 
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conformação e outra para a contestação e reestruturação de novas práticas. Esta última, 

de viés progressista, não é muito bem vista por estruturas hierárquicas e burocráticas 

como é o caso da escola burguesa brasileira, especialmente aquelas com estruturas 

organizacionais complexas e robustas, como é o caso atual dos institutos federais de 

educação. Sobre estes, a professora Maria descreve e contextualiza.  

 
O instituto federal depois que sintetiza a partir de 2008 ele se tornou 
uma instituição robusta. E o que eu quero dizer com isto? Nos CEFET, 
o organograma, a composição de cargos era bem menor, era bem 
menos complexa. Depois que sintetiza em 2008, você tem reitoria, pró 
reitoria. E aí vem, nesse campo da reitoria uma diversidade e 
pluralidade de cargos. De cargo de direção e de cargo de função 
gratificada. E esses cargos não são só disputa política mas também 
econômica. E o que que os alunos do grêmio estudantil tem a ver com 
isto? Tem tudo a ver. Porque quando os alunos não são organizados e 
não compreendem o funcionamento eles são usados como massa de 
manobra para aqueles que querem assumir cargos. Ou seja, vem 
quando convém considerar os alunos? Pra mim não. Se os alunos não 
se organizam pra dizer suas demandas reais, se não vem deles o que é 
preciso para a melhoria da escola, não é possível que haja de fato uma 
educação de qualidade. (MARIA). 
 

Tal qual algumas secretarias estaduais de educação, como é o caso da Bahia, os 

institutos federais de educação, em suas páginas oficiais, orientam a criação de grêmio 

estudantil, todavia ponderamos que esta orientação não pode ser considerada um efetivo 

incentivo. Um exemplo disso é o caso do NTE 5 da Bahia, que não possui grêmios, 

conforme nossa pesquisa identificou e, mesmo no caso de institutos federais de educação 

que possuem um quantitativo interessante de grêmios estudantis, há controvérsias e 

divergências acerca desse incentivo, especialmente quando colocamos, na seara do 

debate, o modelo de escola pelos quais os institutos e as secretarias se orientam. No site 

de ambos é possível encontrar o passo a passo para se criar um grêmio com modelos de 

atas e estatutos, no entanto esses dois formatos de escola organizam-se por diretrizes e 

normas do Estado brasileiro, orientados a partir da lógica capitalista conservadora e 

neoliberal, e que, portanto, normalmente, admitem apenas formas consensuais de 

participação e organização. 

Carrano (2012) chama a atenção sobre as narrativas místicas e sem fundamento 

científico que comparam os jovens da atualidade com os da passado, adjetivando os 

primeiros como apáticos e alienados. Esse mesmo autor, em concordância com Brenner 

(2010), ressalta que os estímulos dados por instituições convencionais (escola e família) 
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para que os jovens se envolvam e participem de processos coletivos, fundamentados em 

ações democráticas, são frágeis, incipientes e, em boa parte dos casos, até inexistentes. 

Somos da opinião que cobra-se muito do jovem a responsabilidade do futuro do 

país, contudo pouco lhe é dado ou ensinado acerca disto. O indivíduo não nasce sabendo 

se organizar e ensiná-lo ou não é uma escolha política. Conforme citamos anteriormente, 

tanto a dimensão política quanto a pedagógica encontram-se imbricadas na escola e, 

mesmo que professores se coloquem na condição da neutralidade, encontra-se contido na 

instituição um ato político e pedagógico.  

Dos quatro estudantes entrevistados da gestão 2018/2019, todos manifestaram um 

intenso pesar por não terem cumprido o que se propuseram. A estudante Rozana, 

entretanto, relata que a partir da nossa pesquisa ela começou a pensar que, dentro das 

condições nas quais eles estavam imersos, não seria possível fazer muita coisa.  

Apresentamos o relato de três deles que, além de manifestarem essa frustração, também 

mencionaram a confiança depositada na gestão subsequente a deles, sobretudo a estudante 

Camila, que de todas as gestões pesquisadas é a única integrante, na recente história do 

grêmio estudantil do IFBA, que participou de duas gestões.  

 
Nós não conseguimos realizar muitas coisas. Eu acho que servimos pra 
arrumar a casa e preparar o terreno pra esta gestão que entrou agora. 
Eles são bons, engajados, envolvidos. Eu não conheço muitos deles, 
mas os que eu conheço estão ali pra ajudar os estudantes. Eu acredito 
que eles vão fazer as coisas vão acontecerem. (PEDRO). 
 
Um ano é muito pouco pra realizarmos o que é preciso. Até tínhamos 
uma proposta de reunirmos quinzenalmente. Mas as atividades e 
tarefas foram nos sufocando. Já falei sobre isto né? É muito corrida a 
vida de um estudante do IFBA. Pessoas foram saindo da chapa. Na 
verdade nossa gestão terminou com poucas pessoas e eu acho que eles 
foram super importantes. Se não fossem elas, o grêmio teria acabado 
novamente. A nova gestão era a promessa. Eu acreditei e acredito 
nisto. Os estudantes que entraram agora é fruto desse trabalho. Mas a 
pandemia mudou tudo. Não está fácil. (CAMILA). 
 
Foi muito difícil colocar os projetos em prática, porque praticamente 
era um grupo muito pequeno que assumiu mesmo o grêmio. No começo 
até conseguimos nos organizar, mas com o tempo houveram 
divergências e alguns desanimaram. Era difícil juntar todos, já falei 
disto e houve um momento que o grupo ficou muito fragilizado porque 
um colega que eu botava muita fé nele, foi acusado de assédio. E não 
soubemos como tratar essa situação. Na verdade não estou afirmando 
nada, mas isto desestabilizou a gente ainda mais. A conclusão é que 
não conseguimos colocar nossos projetos em prática, e isto pra mim é 
o maior desafio para as próximas gestões. Eu acredito muito que a 
próxima gestão vai fazer um bom trabalho. A chapa que eu acho que 
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vai montar, eles são muito bons. Tem gente do CRT e gente que se 
preocupa com os estudantes. Eu acho que eles vão conseguir fazer 
muita coisa diferente da gente. Eu fico pensando como o tempo passou 
rápido e quanta coisa a gente queria fazer e não fez. Enfim, passou. 
Agora é com eles. Eu acredito que eles vão conseguir colocar em 
prática. Mas pensando bem, as vezes eu acho que a gente fez até muito. 
Não tinha outro grêmio antes da gente. (ESTUDANTE ROZANA). 
 

Mesmo com toda essa sensação de frustração, entendemos que a gestão 

2018/2019, entre os cenários apresentados, cumpriu o papel de reativar o grêmio 

estudantil no IFBA de Ilhéus.  

Conforme já mencionamos, não buscamos averiguar nenhum dos apontamentos 

de assédio mencionados pelos entrevistados, contudo não podemos negar que foi 

recorrente na fala de quase todos os entrevistados, inclusive nessa da estudante Rozana, 

que cita também a possibilidade de um estudante do próprio grêmio estar envolvido.  

Por fim, mas sem encerrar, a pandemia impôs novas dificuldades e outros desafios 

à diretoria eleita para gestão 2020/2021 do Grêmio Costa do Cacau, a qual apresentamos 

abaixo.  

A segunda diretoria do Grêmio Costa do Cacau é a terceira do Grêmio Estudantil 

do IFBA de Ilhéus. Empossada em 28 fevereiro de 2020, conforme ata de posse (Anexo 

E) em uma eleição sem disputa de chapas, a qual elegeu a Chapa Nossa Voz, a nova 

diretoria eleita deu início à sua gestão, confirmando a previsão da gestão anterior. 

Podemos afirmar isso, pois participamos da primeira e única reunião presencial, realizada 

no dia 09 de março de 2020, há exatos nove dias após a data de posse.  

Nessa reunião, realizada entre membros da diretoria do grêmio juntamente com o 

Conselho de Representantes de Turma (CRT), a gestão do grêmio mostrou-se organizada, 

envolvida, coerente e aberta à construção coletiva da entidade. Observamos que mesmo 

com a presença do coordenador geral dessa diretoria, a reunião foi, também, conduzida 

por outros componentes da diretoria que, por vários momentos, abriu o diálogo para 

sugestões e propostas, mostrando uma tentativa de realizar uma gestão compartilhada e 

coletiva. Chamou-nos muito a atenção o protagonismo de uma representante dessa 

diretoria, o que, em certa medida, demonstrou a processualidade e a continuidade do 

terreno preparado pela gestão anterior. Essa representante, muito citada por membros da 

gestão anterior, fez parte da comissão eleitoral para eleição da diretoria anterior e foi 

membro do CRT. Entrevistada por nós, ela afirma:  
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[...] a gestão anterior, com todas as suas dificuldade foi fundamental 
para reativar o grêmio. Eles tiveram a coragem e a vontade e 
representarem institucionalmente os estudantes do campus e eu sou 
muito grato a eles. Isso foi importante pra mim. Aprendi muito no CRT 
e acho que hoje nosso grêmio só está aqui porque eles começaram. 
(BARBARA). 
 

 As pautas apresentadas no início da reunião mostraram um grau de organização 

que se confirmou na sistematização e no desenvolvimento da reunião. Sem contar a 

empatia para o diálogo aberto que comprovou de fato a credibilidade da gestão anterior 

nessa nova diretoria. Identificamos, contudo, a participação de apenas seis componentes 

da direção eleita, sendo esse um número bem reduzido para uma reunião de apresentação 

e que nos fez indagar se, com o passar do tempo, seria apenas esse o grupo a conduzir o 

grêmio.   

Das pautas apresentadas nessa reunião estavam: apresentar a nova diretoria, bem 

como as suas propostas; conhecer e ouvir os representantes de turma do CRT; dar alguns 

informes e ouvir sugestões. Listamos abaixo a síntese das discussões, deliberações e 

propostas registradas no Diário de Campo (2020), por entendermos o quão elas ilustram 

as tentativas iniciais de organização, diálogo e sistematização coletiva dessa atual gestão. 

- Apresentação dos componentes da gestão e dos membros do CRT, com 

socialização das cinco principais propostas da gestão: 1) representar os interesses dos 

alunos; 2) dar continuidade ao projeto de horta da gestão anterior; 3) tentar viabilizar um 

odontomóvel para atender a alunos e a comunidade da Vila Cachoeira170; 4) saúde mental 

no Campus; 5) fazer ações em dias comemorativos como dia do estudante, dia da poesia 

e outros; 

- Um representante do CRT ponderou sobre a necessidade do grêmio apresentar 

um planejamento para as ações; 

- Uma representante do grêmio indagou os alunos novatos se nas escolas das quais 

eles vieram existia grêmio e CRT; 

-Uma representante do grêmio ressaltou que tanto da gestão do grêmio quanto o 

CRT necessitam ter clareza que eles representam os alunos buscando sempre diferenciar 

o pensamento individual do pensamento coletivo; 

 
170 Comunidade vizinha ao IFBA. 
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- Esclarecimentos sobre o que é o Conselho de Diagnóstico (reunião entre 

professores, coordenador de curso e representante de turma para fazer um levantamento 

sobre a turma); 

- Trâmites para tratar de problemas que porventura surgirem com os professores; 

- Comunicado sobre a não existência de cargo de presidente no CRT. Decisão 

tomada no ano anterior para buscar mais linearidade e menos burocratização nas relações 

dentro do CRT. Comunicaram que caso algum representante do CRT queira trazer alguma 

demanda fora das reuniões ordinárias, esse estudante irá presidir a reunião;  

- Esclarecimentos para os alunos novatos sobre a carteira do estudante; 

- Deliberações sobre a paralisação prevista para 18 de março; 

- Utilização do grupo do WhatsApp como ferramenta de comunicação e não para 

postagem de outros assuntos; 

-Sistematização de agenda de reuniões do grêmio e do grêmio com o CRT. 

Reafirmamos que a atual direção iniciou o seu mandato com uma postura de 

gestão dialogada e com a sistematização de propostas, bem como de reuniões. A ata de 

posse que traz parte das propostas apresentadas nessa reunião também apresenta as 

principais dificuldades da gestão anterior, acrescentando que a atual gestão incentivará a 

livre expressão. 

 
Durante a reunião foram apontadas as dificuldades da antiga gestão, 
como a reativação do grêmio e o pouco engajamento dos representantes 
de turma na representação estudantil, e o grêmio se propôs a incentivar 
a integração da vila Cachoeira que se localiza nos arredores do campus 
com o projeto de um odontomóvel para o campus e para os locais. Foi 
citado também o projeto de uma horta comunitária no campus que 
auxiliaria na alimentação. Encerrando suas falas, os membros do 
grêmio incentivam os alunos presentes no auditório a participarem do 
processo com sugestões, a partir da representação de turma e de um 
contato mais direto com os estudantes da chapa Nossa Voz, que 
pretende implementar um mecanismo de feedback onde os alunos 
seriam livres para expressar suas opiniões de forma a criar um ambiente 
mais agregado e representativo. (ATA DE POSSE DA GESTÃO 
2019/2020). 

 
Interessante observar como ainda é necessário enfatizar o direito à livre expressão 

na escola dita democrática, a qual divulga nos quatro cantos da sociedade, por meio de 

seus documentos oficiais orientadores (diretrizes, leis, portarias), bem como pelos seus 

currículos, que é feita pelos alunos e para os alunos. Notamos que a liberdade ainda é uma 
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luta árdua e longa dos estudantes, especialmente em contextos de ultraconservadorismo, 

no qual a sociedade e as escolas brasileiras encontram-se imersas.  

Todas as intenções, no entanto, necessitaram ser revistas, pois o contexto 

pandêmico exigiu do grêmio a reformulação de suas propostas, conforme relatou a 

estudante Manuela: 

 
A pandemia e essa nova forma de aula á distancia fez com que 
reformulássemos nossas propostas. Pra mim nossas propostas eram 
divididas em dois grupos; um com atividades, digamos assim, mais 
materiais e outro com subjetivas. As subjetivas são aquelas em que a 
gestão é um canal de comunicação dos alunos com a escola e 
representa os interesses dos alunos e a outra são atividade mais 
concretas como o caminhão móvel para atendimento dentário para a 
comunidade, a horta e outros. Mas a pandemia não permitiu e tivemos 
que mudar e se adequar para fazer o que é cabível de fazer. Nós 
passamos a ser a ponte entre as decisões da gestão e os alunos. Essas 
AEMPE171 fizeram com que focássemos nossas forças para fazer 
reuniões com reitoria, com direção, reunião com conselho de turma, 
para gente tentar moldar melhor essas atividades para os interesses e 
a realidade dos alunos. Participamos da formulação do que é o EAD, 
claro que com limites e ressalvas que é um processo que envolve muito 
mais que é o planejamento didático pedagógico porque esses a gente 
não participava, é obvio que a gente não participa de escolha de 
conteúdos e como eles vão fazer, mas enfim as propostas foram 
apresentadas pela direção e a gente participava colocando a 
perspectiva dos alunos. E acho que foi importante para a construção. 
do EAD. (ESTUDANTE MANUELA). 

 
 O relato da estudante, manifestado também pelas outras duas entrevistadas 

(Camila e Barbara) dessa gestão e por outros membros da diretoria (nas reuniões), 

mostrou a capacidade desse grupo de metamorfosear-se e de reinventar-se, mas também 

nos fez observar e perguntar: os estudantes tiveram voz na decisão desse novo modelo de 

aula? Ao se propor ser a ponte e o canal de comunicação dos alunos com a gestão do 

instituto, os alunos se renderam a cumprir o que os órgãos superiores (mesmo com a 

participação de estudantes, como é o caso do CONSUP172 e do Conselho de Campus, que 

inclusive tem as cadeiras ocupadas por membros do grêmio) deliberavam? Seria possível 

posicionar-se contrariamente, sendo uma diretoria que acabara de nascer para gerir uma 

entidade tão jovem, em que a gestão anterior cumpriu basicamente o papel de reativá-la, 

em um contexto político e social complexo de práticas conservadoras? Haveria outra 

forma de se movimentar nesse contexto tão adverso da pandemia, em que a maioria das 

 
171 AENPE: Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais. 
172 CONSUP: Conselho Superior do IFBA. 
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escolas brasileira (públicas e privadas) aderiram ao modelo de aulas remotas? Teriam os 

estudantes desse grêmio elementos para ponderar sobre os desdobramentos desse modelo 

na vida dos estudantes? Estas indagações surgiram, especialmente a partir de dois dados 

empíricos:  

1) O relato incomodado da gremista Camila, registrado em entrevista: 

  
A gestão procurou a gente pra entrar em contato com os alunos e fazer 
a ponte com o CRT para ajudarmos na comunicação de como as coisas 
vão acontecer durante a pandemia. Mas agora na pandemia eu não sei 
o que eles pensam que a gente tem que fazer. Na pandemia a gente 
virou praticamente pombo correio de Gestão de IFBA. Grêmio pra mim 
é muito além que isto. 

 
2) O relato de um gremista do IFBAIANO, registrado em Diário de Campo 

(2020), em uma das reuniões do projeto Roda de Conversas, na qual esse 

estudante menciona as práticas de desmobilização e destituição de grêmios do 

IFBAIANO, praticadas, inclusive, pela reitoria, em função de alguns grêmios 

se posicionarem contra as atividades remotas. 

 As sucessivas aproximações para dar respostas a todas essas perguntas 

demandaram de nós algumas análises: a) conhecer um pouco dos meandros que 

configuraram a atual gestão, ponderando sempre sobre o contexto histórico da entidade; 

e b) pensar sobre os desdobramentos das aulas remotas na vida dos estudantes e o que 

está por trás dessas aulas. Comecemos pela última.  

Lembremos que a pandemia foi a “tempestade” perfeita para acelerar a reforma 

empresarial da educação, pois o contexto do isolamento social impôs a necessidade da 

comunicação virtual tão defendida por esses reformistas. O ensino a distância, com as 

plataformas de ensino, já vinham numa crescente avassaladora, anteriormente a essa 

tragédia sanitária e humanitária. Com a chegada desta, o ensino passou a ser uma 

realidade em todas as escolas brasileiras, ganhando vários adeptos, dentro e fora da 

escola, inclusive, aqueles faziam a crítica a este modelo e que foram seduzidos por 

narrativas superficiais, pragmáticas, relativistas, irracionais, descontextualizadas, 

insensíveis e até desumanas, tais quais: “é o que tem pra hoje”, “não podemos fazer nada”, 

“vai morrer mesmo”, “a vida não pode parar”, “vamos tocando o barco com o que tem”, 

“precisamos passar por isto para a escola ver o quanto ela estava atrasada” ou “ é preciso 

adequar a escola ao novo normal”. 
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 Após um ano desde que o primeiro caso foi diagnosticado (janeiro de 2020) e que 

pouquíssimo ou quase nada foi feito pelo governo brasileiro para conter a proliferação do 

vírus, que matou mais de 251.000 pessoas até março de 2021, entendemos que as 

narrativas são uma cilada, com consequências ainda incalculáveis, especialmente na 

educação.  

Nesse sistema de aulas remotas, por mais que as escolas busquem auxiliar os 

estudantes, inclusive viabilizando equipamentos (celulares e tablets), há um gargalo e 

uma enorme lacuna entre as expectativas discursadas e a realidade, pois existem outros 

fatores que não podem ser resolvidos, como: a ausência de um ambiente de estudo 

necessário à aprendizagem; a ausência de internet; a necessidade da presença física do 

professor em determinados níveis de ensino e para determinados tipos de alunos; os 

impactos causados por mortes em inúmeras famílias de crianças e adolescentes que 

perderam seus entes e tantos outros fatores. Essa realidade não é exclusiva da escola 

pública, mas nesta os fatores acima agravam-se infinitamente. Sem dúvida que era e ainda 

é preciso encontrar alternativas, pois inúmeros estudantes ficaram sem estudar e alguns 

até abandonaram a escola. Será que as estratégias de todos os envolvidos com a educação, 

especialmente os órgãos gestores, desde o MEC às secretarias estaduais e municipais de 

educação, não deveriam ter sido outras como, por exemplo, negar o ensino remoto e exigir 

do Estado brasileiro medidas que pudessem controlar esse vírus para que o retorno 

ocorresse o mais rápido possível?  

Sabemos o que está por trás do ensino remoto e, obviamente, a maioria dos 

gestores também sabem que é a reforma empresarial da educação. Infelizmente, o ensino 

remoto, com suas plataformas educacionais, passaram a ser o modelo de educação. 

Modelo este que ampliará as desigualdades sociais e contribuirá para a privatização da 

educação pública brasileira. Para nós, educadores comprometidos com a formação 

humana e que entendemos que a aprendizagem solicita mediação presencial, socialização, 

ambiente de aprendizagem, entre outros, é inconcebível pensarmos que essa seria a 

solução. Inclusive, a linguagem utilizada para solucionar o problema nos choca. A 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por exemplo, sugere como estratégia de 

ensino-aprendizagem o uso de pílulas de aprendizagem. Ficamos nos perguntando sobre 

a intencionalidade desse nome em pleno contexto pandêmico. Seria ironização? Pílulas 
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são administradas a indivíduos acometidos por doenças. No site173 oficial da secretaria, 

publicado em 02 de março de 2021, averiguamos o efeito paliativo que as pílulas têm: 

 
A Secretaria da Educação do Estado disponibiliza, a partir desta sexta-
feira (2), uma série de novos conteúdos educacionais intitulados 
“Pílulas de Aprendizagem”, para apoiar estudantes e professores neste 
momento de pandemia. As atividades são voltadas para os conteúdos 
prioritários de cada série dos ensinos Fundamental e Médio, fazendo 
um diálogo com os Roteiros de Aprendizagem disponibilizados durante 
21 semanas.  A ideia surgiu a partir dos feedbacks trazidos pela rede, 
de modo informal. A partir daí, buscamos um formato que facilitasse 
para estudantes e professores o uso mais intenso do material, dado que 
os roteiros traziam os conteúdos agregados por área de conhecimento, 
para a semana inteira. Agora, o estudante escolhe qual o componente 
que quer ou precisa aprofundar e o professor tem mais liberdade para 
utilizar as pílulas como recursos complementares às suas produções. Os 
roteiros e as pílulas se complementam. 

 
Exposta essa breve análise do contexto remoto, ao estabelecermos nexos entre a 

singularidade e os dados concretos da realidade mais ampla, é possível deduzir que os 

estudantes do Grêmio Costa do Cacau (enquanto entidade), ao não se posicionarem 

contrários ao ensino remoto, não possuíssem elementos acerca dos desdobramentos desse 

modelo de aula, até porque nem os grandes estudiosos da educação ainda conseguem 

mensurar isso. Apesar do grêmio do IFBAIANO de Uruçuca relatar que se posicionou 

contra o modelo de aulas remotas (e não sabemos ao certo sobre isso porque não 

investigamos esse grêmio), o fato é que na “corda bamba” em se que encontra a educação 

brasileira, com ataques disparados para todos os lados, acreditamos que não seria simples 

e, muito menos fácil, posicionar-se contra essa perspectiva hegemônica das aulas remotas 

que se consolidou, especialmente para um gestão que acabara de nascer e que é fruto de 

um contexto amplo e de um cenário conservador que adentrou a singularidade de todas 

as gestões, situado em uma região de práticas coronelistas e enraizadas, que refletem, 

inclusive, no quantitativo de grêmios da região, como é o caso da gestão Costa do Cacau 

2019/2020.  

Sem dúvida que estamos definitivamente vivendo um tempo que exige 

posicionamentos, contudo acreditamos que a capacidade de se posicionar é desenvolvida 

na processualidade da vida, sendo a escola um dos locais responsáveis por esse 

 
173 “Secretaria da Educação lança Pílulas de Aprendizagem com novos conteúdos educacionais”. 
Disponível em: http://www.bahia.ba.gov.br/2020/10/destaques/d4-destaque-grid/secretaria-da-educacao-
lanca-pilulas-de-aprendizagem-com-novos-conteudos-educacionais/. Acesso em: 03 mar. 2021. 
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desenvolvimento.  Assim, advogamos que a gestão Costa do Cacau 2019/2020 conseguiu 

encontrar brechas para transitar nesse cenário complexo e representar os estudantes do 

IFBA de Ilhéus, mostrando responsabilidade, engajamento e luta nas suas ações, 

inclusive, ocupando cadeiras em órgãos importantes na instituição como o CONSUPE e 

o Conselho de Campus. A fala incomodada da estudante Camila ao mencionar que “o 

grêmio deve ser algo mais do que pombo correio de gestão”, a preocupação da diretoria 

como um todo em mapear o maior número de estudantes com dificuldades de acesso às 

aulas – especialmente da zona rural –, a luta do grêmio para ajudar os alunos que tiveram 

dificuldades para acessar o auxílio estudantil, as reuniões com representantes de turma e 

as inúmeras reuniões para organizarem as Rodas de Conversa demostram que a gestão 

2019/2020 do grêmio Costa do Cacau é símbolo de resistência na Região Cacaueira do 

Sul da Bahia.  

Chegamos a essa conclusão sobre todas as ações realizadas pela gestão 2019/2020, 

com base nas entrevistas e nas oito reuniões que fizemos com o grêmio para pensarmos, 

juntos, o produto final da pesquisa; pois, conforme havíamos acordado, esse produto seria 

elaborado a partir das demandas colocadas por eles. O produto, considerado pelos 

gremistas uma ação fundamental para o fortalecimento da gestão, além de estreitar os 

laços com a entidade nacional, a UBES, trouxe para o debate a realidade da entidade 

estudantil no Brasil e na região.  

A organização desse produto tomou como base os princípios da auto-organização, 

os quais apresentamos no tópico a seguir como contribuições da pesquisa para que o 

Grêmio Costa do Cacau do IFBA de Ilhéus continue lutando e existindo em nome do livre 

direito dos estudantes de se organizarem. Para concluirmos a apresentação dessa gestão, 

elencamos três apontamentos que não poderiam ser relegados: 

1) Percebemos um movimento, ainda que discreto, de mais incentivo por parte 

da gestão do instituto para com o grêmio. A atual de diretoria do grêmio possui 

uma sala exclusiva para a entidade estudantil e os próprios gremistas dessa 

gestão relatam que há uma relação mais próxima com eles se comparado à 

gestão anterior. Lembram que a conquista dessa sala é fruto do trabalho da 

gestão reativada. Um deles, porém, em uma das reuniões pontuou: “Nós nunca 

fomos contrários a eles. Não sei se um dia isso muda. Ainda mais agora na 

pandemia que nós estamos ajudando” (DIÁRIO DE CAMPO, 2020 – 

REUNIÃO VIRTUAL).  
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2)  Se comparado à gestão anterior, notamos que há uma maior integração e 

envolvimento dos gremistas que compõem a diretoria. Inclusive, a ata de posse 

descreve esse grau de envolvimento como uma dificuldade que impossibilitou 

os trabalhos da gestão anterior. Essa mesma ata nomeia os 13 representantes 

que compõem a atual diretoria e que, diferentemente da gestão anterior, não 

tem nenhum representante que não seja discente. Desses treze representantes, 

dez são mulheres que, durante as reunião, mostraram-se muito ativas e 

atuantes. 

3) O contexto pandêmico da COVID 19 nos impediu de extrair possíveis 

manifestações do “Escola sem Partido” na realidade da atual gestão do grêmio, 

bem como do instituto. Todavia, as práticas reacionárias do “Escola sem 

Partido” encontraram um terreno fértil para suas ações na pandemia. Não 

temos conhecimento do IFBA de Ilhéus, mas como professora da rede estadual 

de educação da Bahia, afirmamos que um dos debates entre os professores 

para o retorno das aulas, nas escolas do estado, é sobre o “melindre” que eles 

deverão ter, caso haja a gravação de aulas a serem disponibilizadas aos alunos. 

Duas professoras, conhecedoras da temática do nosso estudo, registraram-nos 

que esse foi um debate latente no primeiro e segundo dia da jornada 

pedagógica, em suas unidades de ensino. Notamos que a cultura do medo, do 

cerceamento à liberdade de cátedra, que consequentemente produz o 

rebaixamento da discussão crítica e reflexiva, ronda as escolas. Tal 

rebaixamento dificulta o combate a uma das maiores dificuldades 

apresentadas pelas três gestões do Grêmio do IFBA: a necessidade da 

formação política para os alunos do instituto.  

Sobre este último apontamento, no apagar das luzes da nossa escrita, tivemos 

conhecimento de três ofensivas demonstrando que a ramificação das ideais do MESP 

estão longe de ter fim, a saber: a primeira, noticiada em de 2021 no jornal O Globo174, 

informando que o MEC, no dia 07 de fevereiro de 2021, na figura do diretor da rede de 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), encaminhou um oficio175 às 

universidades solicitando providências, com o objetivo de “prevenir e punir atos político-

 
174 Título: “MEC pede a universidades federais para prevenir e punir atos político-partidários”.  
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/mec-pede-universidades-federais-para-prevenir-
punir-atos-politico-partidarios-24907347. Acesso em: 15 fev. 2021. 
175 Ofício Circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC. 
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partidários nas instituições públicas federais de ensino”.  A justificativa utilizada pelo 

ministério visa atender à solicitação da Corregedoria do Ministério da Educação, em “face 

ao recebimento de denúncias”. A segunda, noticiada em 03 de março de 2021 no jornal 

Tribuna Online176, em que uma professora, no município de Vitória, capital do Espírito 

Santo, foi denunciada por pais a um vereador que levou o debate para a Câmara. O 

motivo: a professora saudou os alunos no início da aula com a expressão: “Bem Vindes 

a Todes”. E a terceira, noticiada em 04 de março de 2021, no Jornal Folha de São de 

Paulo177, em que o MEC pretende nomear, nos próximos dias, uma professora apoiadora 

do “Escola sem Partido” para ser coordenadora dos materiais didáticos a serem 

distribuídos pelo Ministério. Sobre o primeiro fato, a UBES, a UNE, o ANDES Sindicato 

e o RENOVA ANDES manifestaram repúdio 

Notamos que, mesmo mediante o decreto da inconstitucionalidade do PL de 

Alagoas (julgado em agosto de 2020), que abriu jurisprudência para considerar 

inconstitucionais os demais PL “Escola sem Partido”, e o fato de o Supremo Tribunal 

Federal ter julgado inconstitucional, em maio de 2020, atos que vão contra a liberdade de 

expressão de alunos e professores e tentativas de impedir a propagação de ideologias ou 

pensamentos dentro das universidades, os ataques permanecem. É nesse campo de disputa 

e ataques que se encontra  a juventude em formação e, entre ela, a juventude estudantil 

organizada no Grêmio Costa do Cacau do IFBA de Ilhéus, lutando pelo livre direito de 

se organizar e de se expressar.  

Assim, após apresentarmos os dados e as análises de cada um dos períodos que 

auxiliaram a configurar o que é, hoje, o Grêmio Estudantil do IFBA, analisamos no tópico  

a seguir, o entendimento dos entrevistados acerca do primeiro e do segundo objetivos 

específicos da pesquisa, que dizem respeito à importância do grêmio estudantil e ao 

verdadeiro sentido do “Escola sem Partido”.  Posteriormente a essa análise, apresentamos 

as dificuldades e desafios da atual gestão do Grêmio Estudantil Costa do Cacau.   

 

 

 

 
176 Título: "Bem vindes: Professora de Vitória usa gênero neutro para saudar alunos e prefeitura é acionada”. 
Disponivel em: https://tribunaonline.com.br/bem-vindes-professora-de-vitoria-usa-genero-neutro-para-
saudar-alunos-e-prefeitura-e-acionada. Acesso em: 7 mar. 2021. 
177 Notícia publicada em 04 de março. Título: “MEC quer professora aliada do Escola sem Partido para 
coordenar material didático”. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/03/mec-quer-
professora-aliada-do-escola-sem-partido-para-coordenar-material-didatico.shtml. Acesso em: 7 mar. 2021. 
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4.1.4 As dificuldades e os desafios do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus 

 

Antes de passarmos para o último tópico desse capítulo, que trata da auto-

organização, organizamos dois quadros, sendo o primeiro com registros dos relatos de 

todos os entrevistados sobre a importância do grêmio estudantil e o entendimento acerca 

do “Escola sem Partido” e o segundo que pontua as dificuldades e os desafios do Grêmio 

Estudantil do IFBA de Ilhéus.   

No quadro a seguir, transcrevemos, fielmente, o relato de cada um dos 

entrevistados, os quais analisamos no final deste.  

   
Quadro 12 –  Relatos de entrevistas com estudantes, professores, direção e funcionário do IFBA 
de Ilhéus realizadas no período de 2019/2020 

Participantes
/respostas 

1. Você acredita que o Grêmio 
Estudantil seja uma organização 
importante para a escola? Por quê?  
 

5. Você sabe o que é o projeto 
Escola sem Partido? Caso a 
resposta seja sim, na sua opinião 
este projeto trouxe avanços ou 
retrocessos para o Grêmio 
Estudantil? Qual (is)? 

Edson 
(Egresso) 
gestão 
2012/2014 

Pra mim, grêmio estudantil é uma peça 
fundamental em toda e qualquer 
estrutura de ensino, por que? Porque 
dentro de todos os cenários hierárquicos, 
a composição de professores, diretores, 
funcionários eles visam tão somente a 
organização para o lado da academia e 
da instituição, pouco se manifestam para 
o lado dos alunos. Então há uma 
necessidade dos alunos se unirem de 
forma organizada. Isso a gente ver em 
qualquer sociedade que a gente convive, 
que você só passa a ter 
representatividade se for de forma 
organizada. E o grêmio representa isto. 
É um lugar dos alunos, sem qualquer 
intervenção da instituição, professor, 
direção ou funcionários 

Eu não tenho leitura sobre o 
Escola sem Partido. Prefiro não 
falar muito sobre eles por isso, 
mas o pouco que sei é que ele 
prega a neutralidade política na 
escola, apesar de se posicionar 
sobre algumas questões ligadas a 
religião por exemplo. Mas não 
tenho muita leitura. 

Rozana 
(estudante) 
gestão 
2018/2019 

Eu acredito porque foi na vivencia do 
grêmio que eu percebi que muitas 
decisões na escola, antes da atuação do 
grêmio eram tomadas sem a participação 
dos alunos. Por exemplo, aconteceu a 
alteração de horário, as aulas foram 
alteradas para a sete horas da manhã e 

Eu mais ou menos sei. Apesar de 
que eu não li sobre ele.  Quando a 
gente se predispõe a participar de 
uma organização como o grêmio 
que está ligada a questões 
políticas, a gente já vê muitas 
críticas até na nossa própria casa 
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foi tomada a decisão e nós fomos 
simplesmente comunicados, uma 
comunicação do nada que interferiu 
muito na nossa vida. O IFBA é muito 
longe, a localização é difícil, chegar as 
sete horas é muito difícil. Tinha um 
estudante representante estudantil mas 
ele estava ausente na reunião que tomou 
essa decisão. Mas um representante é 
muito pouco. Então foi a partir do grêmio 
que eu percebi que nós poderíamos 
participar de muitas decisões, 

e eu ouvi sobre as ocupações, 
apesar de ter participado pouco 
porque eu não podia dormir fora 
de casa e era muito nova. Eu ouvia 
que aquilo era coisa de 
vagabundo, que aquilo não ia 
mudar nada, que aquilo era coisa 
de professores querendo fazer 
nossa cabeça. Por isso eu vejo que 
o Escola sem Partido traz 
retrocessos, porque ele combate a 
política na escola.  Apesar do 
grêmio ter que tentar ser neutro, 
porque há estudantes de esquerda, 
direita e centrão; e temos que 
representar todos eles. Embora 
seja difícil, pois somos um ser 
político. A partir do momento em 
que a gente se posiciona, por 
exemplo, atualmente eu estou no 
gremio, e a partir do momento em 
que eu me posiciono eu não sou 
somente eu, eu sou também o 
grêmio. 

Pedro 
(estudante) 
gestão 
2018/2019 

Pra mim o grêmio é essencial para 
formação do tal aluno crítico e 
emancipado que a escola tanto prega. Na 
maioria das vezes, na sala de aula, isso 
não acontece. Eu vejo que a formação 
cidadã é dada por muitos projetos e 
coisas que acontecem fora da sala de 
aula. O aluno no grêmio tem a 
possibilidade de ter um espaço para ter a 
mesma voz dos demais na instituição. A 
escola que não tem grêmio não consegue 
enxergar muitas coisas que os alunos 
estão vendo 

Com certeza é retrocesso. Quem 
fica com essa preocupação são os 
negacionistas da ciência, com 
teses sem sentido que na escola há 
comunistas, que comunistas são do 
PT, e mais um monte de coisas 
ligadas a sexualidade. Claro que 
todos os partidos tem problemas, 
mas isso não significa que 
devemos demonizar a política. Na 
verdade quem defende esse projeto 
quer mesmo é afastar o povo da 
politica. Não querem que as 
pessoas raciocinem sobre as 
coisas. Há pessoas de direita e 
esquerda que fizeram e fazem 
coisas erradas, mas infelizmente 
os nossos monstros eles expurgam 
e os deles eles mantem como 
ídolos. É isto, ele são também 
militantes. Militantes que querem 
alienar o povo. 
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Yan 
(estudante) 
gestão 
2018/2019 

O gremio é muito importante pra escola. 
Eu acho que ele forma os estudantes para 
a vida pessoal e para a vida em 
sociedade. Participar de um gremio faz a 
gente aprender a lhe dar com conflitos, 
ouvir o outro e também aprender que 
nem sempre o que queremos é o que deve 
prevalecer. Você aprende a pensar mais 
no coletivo. 

Não conheço muito bem. Mas sei 
que é algo que estimula a denúncia 
de professores. Inclusive lá no 
IFBA tem professores que foram 
denunciados. Eu não sei se foi por 
esse projeto.  

Camila 
(estudante) 
gestão 
2018/2019 e 
2019/2020 

Eu acredito que o grêmio é uma 
organização fundamental porque ele vai 
unificar os estudantes. A partir do 
momento que você entra no grêmio eu 
acho que é o primeiro contanto, talvez 
não o primeiro, mas é uma fase 
importante que você dá pra você se 
envolver com política e você conhecer 
seus direitos e o que você pode fazer. Eu 
pelo menos a partir do grêmio tive muita 
conexão com meus direitos. 
 

Assim, eu sei muito por cima. 
Nunca parei para pesquisar sobre. 
Eu acho que traz retrocessos. Eu 
nunca parei pra pesquisar. Pelo o 
que eu ouvi, ele limita o que os 
professores podem trabalhar em 
sala de aula. Eu ouvi também que 
tem uma deputada que fez um 
projeto de lei ou proposta que os 
grêmios também não poderiam se 
manifestar. 

Barbara 
CRT em 
2018/2019 e 
estudante 
gestão 
2019/2020 

Eu acredito que sim e com certeza. Tem 
coisas que podemos contar com 
professores e coordenadores de curso, 
mas tem demandas que precisam ser nós 
por nós, que só os estudantes sabem. 
Quem tá vivendo é que entende. É 
importante que tenhamos uma 
organização pra manter dialogo com 
outros setores do campus e com os 
demais alunos. Quando o grêmio 
promove ações como oficinas, palestras 
e debates como ocorreu com o grêmio 
que foi reativado em 2018 e eu vi isto é 
muito legal pois coloca os estudantes 
para pensarem sobre suas demandas.  

Não posso responder ao certo, 
mas sei que é um projeto que 
incentiva a denúncia de 
professores que trabalham com 
temas ligados a gênero e outros. 
Outra coisa que sei é que ele 
também combate o 
posicionamento político de alunos 
e professores e condena o ensino 
de alguns conteúdos 

Manuela 
(estudante) 
gestão 
2019/2020 

Eu acho o grêmio muito importante 
porque ele é a voz dos alunos na 
construção da escola. Eu acho estranho 
até que a maioria das escola queiram 
educar crianças mas que essas crianças 
não tenham voz sendo que no fim das 
contas a escola é feita para os 
estudantes. Estranho isto né? Alem de ser 
importante para os alunos é importante 
para os professores e para a gestão da 
escola porque com o gremio você tem um 

Eu sei que é um projeto de 
repressão. E isto, é obvio, não é 
bom para o grêmio. Eu penso que 
esse projeto reprime a liberdade 
de expressão e a politização na 
escola. E qualquer projeto que 
reprime a liberdade para formar 
cidadãos não é bom. Enfim, ele 
reprime a raiz do grêmio que 
busca ouvir e dar voz aos 
estudantes. O Escola sem Partido 
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feedback dos alunos não para fazer 
revoluções, guerras ou tumultuar a 
escola, mas é uma forma da escola ser 
mais organizada porque os alunos tendo 
voz eles falam o que sentem, a qualidade 
da escola melhora e se torna um 
ambiente bom pra todo mundo. O grêmio 
não organiza só os estudantes, mas 
também a escola. O grêmio é importante 
para nos preparar para convivermos 
numa sociedade como cidadãos que 
sabem se posicionar e serem críticos.  
 

não permite o questionamento e 
tudo que reprime a liberdade de 
voz na escola não pode ser bom. 

Professor 
Paulo  

Eu acho que o grêmio estudantil é muito 
importante na escola. Primeiro por que a 
instituição escolar deve ser pensada 
envolvendo todos os segmentos que a 
acompanham (professores, servidores, 
alunos e pais). Eu penso que o grêmio é 
uma escola dentro da escola. Só que uma 
escola que dá as primeiras letras para 
politicamente você ler o mundo e se 
enxergar como um sujeito dentro daquele 
mundo que é atravessado por uma série 
de questões. Se nós temos por um lado 
uma escola pedagogicamente previstas 
nas diretrizes que busca conduzir os 
alunos a refletirem sobre o mundo a 
partir de um currículo formal, por outro 
você tem um grêmio que pode propor 
uma formação política né, com a base na 
relação deles com a sociedade em que os 
sentidos dos problemas que aparecem 
são vivenciados na pele. Então eu acho 
que a partir do grêmio o estudante 
consegue, talvez até dar um sentido mais 
prático pra muitas das questões que 
muitas vezes nos diversos componentes 
curriculares aparecem como teoria. 
Principalmente na área de humanas que 
por vezes os conteúdos podem parecer 
muito distantes, temporalmente e 
geograficamente, mas a partir das 
atividades do grêmio podem abrir 
eventos e atividades e essas questões 
chegam aos estudantes com muito mais 
sentido. Agora, infelizmente, há uma 
cultura associativa que nos deixa muito 

Sei sim. Traz retrocessos para o 
grêmio e para escola. Quando a 
pratica do professor é impedida e 
reduzida, toda a escola perde. O 
objetivo do Escola sem Partido, 
que tem partido, é impedir a 
formação crítica e reflexiva, e 
obviamente a formação política 
dos alunos. O alvo imediato são os 
professores que segundo esse 
projeto formam militantes para 
atuarem contra valores 
enraizados na sociedade, mas o 
discurso maior deles é que esses 
professores são militantes 
associados a partidos políticos 
que vão levar os alunos para esses 
partidos ou simplesmente levar os 
ideais desses partidos para os 
alunos. Veja bem, se isso fosse 
real, será que estaríamos vivendo 
o que estamos vivendo. Será que 
atualmente o país estaria sendo 
comandado por uma direita ultra 
conservadora. Os absurdos desse 
projeto, o qual eu sou alvo, trazem 
retrocessos a todos na escola e aos 
grêmios também pois 
normalmente as pautas da 
organização estudantil opostas ao 
conservadorismo.  
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fragilizados né? Já que o que o impera 
muitas vezes é uma escola voltada para a 
construção de uma pedagogia 
individualista e do empreendedorismo 
neoliberal. Não vou dizer que 
empreender seja algo rum. Mas essa 
forma neoliberal nos impede de pensar 
coletivamente.  

Professora 
Maria  

O grêmio estudantil é fundamental para 
escola. Não é só um conjunto de alunos 
para promover atividades físicas, bailes 
e festas. Isto também é importante. 
Enquanto socióloga eu vou dizer que 
qualquer atividade de interação social é 
importante. Mas o grêmio vai pra além 
disto. Ele vem pra equalizar um jogo de 
poder dentro da instituição em que 
muitas vezes os alunos encontram-se 
nesta estrutura em condições desiguais e 
de desvantagem. E como se faz pra 
equalizar isto?  Com a representação e 
organização de alunos críticos e 
engajados para dizer aos docentes e aos 
cargos de gestão que só existem escola se 
existe aluno. Então pra mim o grêmio é 
importante porque ele torna a escola o 
que ela deve ser. É espaço em que aonde 
se concretiza o ensino, mas ensino tá em 
quem aprende. O professor pode achar 
que ele é dono do saber mas por mais que 
ele tente ensinar se não há disposição de 
aprendizado, não se justifica a escola. O 
aluno precisa se sentir parte da escola. E 
na maioria das vezes ela não se sente. É 
preciso equalizar as relações para que os 
alunos se sintam parte para que eles não 
sejam massa de manobra ou simples 
coadjuvantes.  Você sabe que estas 
relações são políticas, né?  E para isto 
eles precisam se organizar no grêmio. Eu 
sempre valorizei a organização dos 
alunos em todos os espaços que 
trabalhei, inclusive em uma instituição 
particular. 

Eu sei exatamente o que é o Escola 
sem Partido. Sei tanto que sou 
vítima de denuncia que é fruto das 
narrativas desse absurdo que tira 
a liberdade de todos que estão na 
escola. Tira a liberdade de ensinar 
e transforma a escola e o professor 
nos vilões da sociedade. A 
intenção desse projeto é 
criminalizar o professor. 
Criminalizar por que? Por ensinar 
os alunos a pensarem 
criticamente, a se libertarem das 
amarras dessa sociedade 
machista, patriarcal, misógina? 
Olha, esse projeto é um dos 
maiores absurdos que surgiram 
nos últimos tempos e o discurso 
deles assombra a todos, e os 
alunos e seus familiares são os 
alvos mais imediatos. Os 
professores da minha área são os 
mais atingidos e 
consequentemente os grêmios 
também são, porque normalmente 
são esses professores que 
normalmente abrem a cabeça dos 
alunos para esclarecer que eles 
tem seus direitos, que são 
cidadãos. 

Diretor 
Joaquim 

O grêmio é a representatividade dos 
estudantes na escola. É uma forma 
organizada dos estudantes colocarem 

Tivemos problemas no áudio da 
entrevista na parte em que o diretor 
responde esta pergunta.  
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sua posição e suas demandas. Eu acho 
muito importante que toda escola tenha 
grêmio estudantil. A minha participação 
no grêmio estudantil durante o período 
em que estive no Ensino Médio, foi 
importantíssimo para minha formação. 
Fico pensando que naquela época 
existiam mais grêmios. É uma pena que 
hoje, na região, tenham poucos grêmios. 
Os alunos envolvidos com grêmio 
aprendem outras habilidades 
fundamentais para a vida 

Professor 
Mauro 

Eu participei tanto no ensino médio 
quanto na universidade. Ter participado 
de grêmio foi muito importante na minha 
formação política para entender muita 
coisa. Especialmente aquelas ligadas aos 
direitos, porque as escola as vezes 
(ressaltou duas vezes a expressão as 
vezes) apresenta apenas o caminho dos 
deveres, Não só a escola mas a sociedade 
como um todo. O grêmio é 
importantíssimo porque melhora o 
ambiente escolar, melhora as questões 
relacionadas as políticas estudantis e 
esportivas no campus e é importante da 
formação cidadã do aluno.  

Eu conheço as discussões da 
Escola sem Partido. Na verdade 
pra mim ela traz sérios prejuízos e 
retrocessos para a escola e para o 
grêmio por não permitir as 
discussões políticas na escola e 
outras como gênero. 

Funcionário 
Renato 

Acredito que o grêmio é importante sim 
porque é uma espécie de um órgão que 
representa a classe de todos os alunos da 
instituição.  E para além disto né, eu 
acredito que ele acaba representando a 
parcela de estudantes da sociedade 
mesmo. O grêmio estudantil tem uma 
atuação local, mas o resultado desta 
atuação pode ser globalizada para 
outras instituições e pode acabar 
influenciando outros estudantes a 
adotarem o mesmo caminho. Então eu 
acredito que ele é muito importante para 
garantir que todas as obrigações da 
escola para com os estudantes seja 
cumprida.  

Eu sei o que é esse projeto e ele 
traz retrocessos. Para o grêmio eu 
não sei ao certo. Mas eu sei que ele 
quer cercear a liberdade de 
expressão e da livre docência na 
sala de aula para professores que 
tocam em pautas mais polemicas 
da sociedade. O Escola sem 
Partido incentiva alunos a 
denunciarem os professores. e os 
grupos de direita mais extrema 
usam desse projeto pra fazer essa 
doutrinação mesmo ne. Mas 
engraçado que eles reclamam 
tanto da doutrinação esquerdista 
mas o que eu vejo de mais eficiente 
é a doutrinação direitista. É uma 
hipocrisia muito grande  

Fonte: elaboração própria. 
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Notamos que todos os entrevistados reconhecem a importância do grêmio 

estudantil na escola como direito e como entidade de voz e participação dos estudantes 

para a construção da escola, porém apenas uma aluna e os três professores mencionam a 

formação política que o grêmio proporciona. Analisamos a maioria das falas a partir de 

uma visão conservadora de grêmio, a serviço da escola burguesa capitalista, que com seus 

processos burocráticos e hierárquicos mais conforma do que busca efetivamente construir 

uma escola para a classe trabalhadora e que, acima de tudo, possibilite a efetiva 

construção coletiva a favor da livre manifestação.  

Quanto ao “Escola sem Partido”, notamos também uma rasa compreensão dos 

estudantes acerca do seu verdadeiro sentido. Apesar de todos responderem que o “Escola 

sem Partido” é um retrocesso, parece-nos que não há um conhecimento mais aprofundado 

sobre os desdobramentos que as ofensivas desse movimento podem trazer para o grêmio 

e para escola pública e isso coloca o grêmio na condição de alvo e, por inúmeras vezes,  

de espectador passivo para os enfrentarmos necessários às ameaças desse movimento que 

é um dos mecanismos mais reacionários do conservadorismo capitalista, que intenta 

minar todas as formas de luta que possam provocar uma revolução, entre elas os grêmios 

estudantis. Apesar dos professores e do funcionário apresentarem um conhecimento bem 

mais aprofundado sobre o MESP, acreditamos que os estudantes necessitam se 

instrumentalizar sobre a essência desse projeto; pois, afinados na compreensão, serão 

capazes de coletivamente, do ponto de vista da práxis, atuarem combativamente contra o 

“Escola sem Partido”. Algebaile mais uma vez nos alerta que é preciso estar em constante 

vigília para o que está por detrás do MESP: 

 
O que está efetivamente em disputa, neste caso, é o caráter público e 
democrático da escola pública, inevitavelmente relacionado ao modo 
como ela é definida, por meio dos seus processos e dos seus sujeitos. É 
o que deve resultar da sua organização e ação: Se é a possibilidade de 
bons negócios e a segmentação de sujeitos segundo a classe social, 
como interessa aos propósitos privatistas e à lógica capitalista, ou se é 
a relação ampla com o conhecimento coletivamente tecida, como 
interessa à grande maioria dos sujeitos da escola. É o que entendemos 
que deva ser um professor: um executor de um programa censurado ou 
um sujeito que encontra na escola as condições e as relações por meio 
das quais ele pode aprimorar sua formação e seu trabalho como 
fundamentalmente intelectual. (ALGEBAILE, 2017, p. 73-74). 
 

Apesar do MESP verticalizar suas ações basicamente contra os professores, 

conforme já constatamos, no caso do IFBA de Ilhéus, essas ações esbarram nos grêmios, 
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na medida em que quando os professores apoiadores da entidade são atingidos o grêmio 

também torna-se ameaçado e alvo. 

Portanto, se almejamos uma escola capaz de despertar nos sujeitos a capacidade 

de pensar e uma sociedade pautada na coletividade, em que a autonomia e liberdade não 

sejam uma condição individual, mas uma construção colegiada e organizada, não 

podemos concordar com as prerrogativas do MESP que plantam na sociedade e na escola 

uma relação fundada na suspeição, na denúncia e na criminalização, especialmente 

daqueles, professores e entidades (grêmios, sindicatos, associações), que buscam 

promover uma formação crítica e ativa para a contestação e alteração dos rumos da atual 

sociedade capitalista burguesa.  

Assim, com base nas análises feitas neste capítulo, encerramos apresentando as 

dificuldades e os desafios colocados pelos entrevistados. Compilamos no quadro abaixo 

aquelas que foram mencionadas pelos entrevistados, com ênfase nas falas dos estudantes 

e, posteriormente, a este quadro, apresentamos nossas sugestões de desafios a partir das 

análises de todas as fontes para a realização desta pesquisa.  

 
Quadro 13 –  Dificuldades e Desafios do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus 

 
 
DIFICULDADES 

• Extensa jornada diária para o cumprimento do currículo, que por 
sua vez é considerado pelos alunos conteudista, técnico e 
tarefeiro; 

• A localização do instituto demanda horas de deslocamento para 
a maioria dos estudantes; 

• Encontrar horário para se reunir presencialmente; 
• Compreensão dos alunos acerca do grêmio, muitas vezes 

associando este à dimensão política; 
• Rotatividade da gestão com mandato de apenas uma ano. 

 
DESAFIOS 

• Ser capaz de, em um ano de gestão, colocar em prática as 
propostas;  

• Ampliar cada vez mais canais de comunicação com os alunos, 
especialmente na pandemia;  

• Desmistificar, junto aos alunos, ideais de que política é algo 
ruim; 

• Criar estratégias para que os alunos compreendam que o grêmio 
não é só a diretoria eleita, estimulando a participação dos demais 
estudantes; 

• Ter mais de uma chapa no processo eleitoral; 
• Inteirar-se cada vez mais sobre o funcionamento do campus; 
• Publicizar as atividades do grêmio; 
• Ter uma agenda independente de demandas da gestão do 

instituto. 
Fonte: elaboração própria. 
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Dada as particularidades, contradições, conquistas, avanços, recuos, dificuldades 

e desafios de cada uma das três gestões do grêmio estudantil do IFBA de Ilhéus, 

compreendemos que essa entidade, na sua historicidade, vem lutando e resistindo, 

especialmente no contexto conservador da segunda década do século XXI, durante o qual 

esse grêmio nasce, recua, é reativado e reinventa-se na maior crise sanitária e humanitária 

desse século, para lidar com suas dificuldades e desafios.  

 Assim, para além dos desafios apontados acima, humildemente sugerimos mais 

alguns, pois a partir de tudo o que nos foi gentilmente e prontamente cedido para a 

realização desta pesquisa, temos a tarefa de contribuir – como professora, militante e 

também estudante de um mestrado profissional – para que o Grêmio Estudantil do IFBA 

de Ilhéus se fortaleça e se muna de ferramentas não somente para continuar resistindo e 

existindo, mas também para ser um grêmio propositivo e combativo, capaz de representar 

efetivamente as pautas dos estudantes do IFBA de Ilhéus e de continuar perpetuando a 

célula fundamental que justifica uma das mais importantes entidades de luta não só para 

os estudantes, mas para a educação e para o povo brasileiro, que é a organização de 

estudantes secundaristas.  

Por fim, seguem então os desafios sugeridos pela pesquisa: 

• Reunir-se com maior periodicidade, aproveitando-se também da estratégia que foi 

imposta pelo contexto da pandemia da COVID 19, a possibilidade de reuniões por 

vídeo. Essas reuniões, em parte, superam uma das principais dificuldades que é 

encontrar um horário em comum entre os membros da diretoria; 

• Estruturar uma agenda coletiva, com pautas coletivas que efetivamente retratem 

as demandas e realidades do grêmio. Pensar sobre essa agenda com base nessas 

demandas e distribui-las para todas as representatividades da diretoria, a fim de 

que todos assumam a coletividade do grêmio; 

• Conseguir, cada vez mais, abrir e ocupar cadeiras em órgãos e conselhos 

deliberativos dentro do instituto, especialmente aqueles ligados a questões 

pedagógicas; 

• Ampliar o diálogo com outros grêmio do IFBA, sobretudo para a reativação dos 

congressos (CONES) e fóruns estudantis; 

• Estreitar a comunicação com a UBES, com outros grêmios e demais coletivos da 

região; 

• Sistematizar, cada vez mais, o registro das reuniões, em atas;  
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• Formar quadros de alunos durante a gestão, a fim de que o grêmio possa perpetuar; 

• Dar continuidade ao projeto Roda de Conversa, inclusive, propondo a formação 

teórica para os estudantes do IFBA e demais escolas interessadas; 

• Fazer a revisão do Estatuto do Grêmio com base nas deliberações da reativação, 

pois a gestão 2018/2019 não cumpriu essa tarefa. Pontuamos que, entre as 

deliberações, ainda consta no campo das representatividades que compõem a 

diretoria do grêmio a presença de um representante docente e de um representante 

jurídico da instituição;  

• Promover cursos, palestras, oficinas ou rodas de conversas que permitam a 

instrumentalização sobre temáticas que massifiquem o movimento e que 

possibilitem formar quadros de estudantes, e, acima de tudo, um grêmio e uma 

escola mais forte e combativa, ou seja, contrária aos ataques que constantemente 

são direcionados à educação e ao livre direito de ser e de se organizar dos 

estudantes. Sugerimos as seguintes temáticas: “O que é, como age e para que serve 

o ‘Escola sem Partido’”, “As dificuldades da juventude estudantil”, “Os impactos 

da reforma do Ensino Médio na formação dos estudantes e suas relações com o 

mercado de trabalho”, “Os homicídios contra a juventude negra e periférica”, “Os 

efeitos das medidas de cortes orçamentários na educação para a realidade das 

escolas públicas”; “O significado da BNCC e seus desdobramentos para a 

formação dos estudantes”; “Os verdadeiros interesses por detrás do ensino remoto 

e as suas consequências para a formação dos estudantes e para a organização 

estudantil” e outros temas que sejam contrários às propostas conservadores de 

esvaziar a formação na educação básica e a minar as formas organizativas dos 

estudantes na escola; 

• Buscar estratégias para a manutenção da entidade no ano de 2021, já que mandato 

da gestão 2019/2020 encerrou em fevereiro de 2021, em pleno contexto 

pandêmico da COVID 19.  

 

4.2 A auto-organização como princípio para a formação de um grêmio forte, 

combativo e revolucionário 

 

Esse estudo sinaliza para a necessidade dos estudantes, cada vez mais, de se 

organizarem na escola, especialmente para realidades como a do Grêmio do IFBA de 
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Ilhéus e da totalidade na qual ele se materializa, que lhe coloca o desafio de enfrentar o 

conservadorismo do “Escola sem Partido”, que ameaça a autonomia da escola pública, a 

liberdade de cátedra dos professores e o livre direito de se organizar e de se expressar dos 

grêmios estudantis.  

Não nos referimos aqui a qualquer tipo de organização. A organização que 

sinalizamos, como uma contribuição que julgamos ser significativa, relevante e 

necessária aos grêmios comprometidos com a construção coletiva, com a real igualdade 

e liberdade entre os homens e, acima de tudo, com a transformação social, é a auto 

organização na perspectiva socialista. 

Proposta no contexto da revolução russa, por pedagogos soviéticos, apontamos 

aqui algumas contribuições de M. M. Pistrak sobre a auto-organização. Ele, um educador 

do povo russo, deu sequência às ideias políticas e pedagógicas de Nadezhda 

Krupskaya178. Sendo também contemporâneo de outros educadores e pedagogos179, 

Pistrak buscou auxiliar na construção de um projeto de sociedade socialista e para 

formular a pedagogia socialista questionou a todo momento o tipo de formação que 

deveria ter o indivíduo durante a fase revolucionária. Entre os fundamentos proposto por 

Pistrak, encontramos a auto-organização que, para ele, é a base do desenvolvimento da 

autonomia, sendo ela capaz de possibilitar ao coletivo dos indivíduos que dela se 

apropriam formas de emancipação humana por meio da práxis revolucionária. 

Para Freitas (2019, p. 35), um estudioso do pensamento pedagógico de Krupskaya,  

“o estudo do pensamento dos educadores soviéticos na atualidade articulados ao 

pensamento marxiano nos ajudam a compreender a relação teoria e prática que 

engendram um movimento revolucionário”, todavia ressaltamos aqui que, devido aos 

limites desta pesquisa, não iremos abordar essa relação nem todos os demais fundamentos 

que compuseram, juntamente com a auto-organização, as propostas para uma pedagogia 

socialista.  

No entanto, entendemos ser importante citar esses fundamentos, mesmo que de 

forma sintética, pois eles fazem parte de um complexo indissociável que determinará a 

formação do novo sujeito, a saber, o sujeito com valores e aptidões para trabalhar 

coletivamente e criar formas de se organizar, construindo de baixo para cima, as propostas 

e soluções para cada problema encontrado. A professora Roseli Salete Caldart, ao 

 
178 Nadezhda Krupskaya: companheira de Vladmir Lênin e junto com ele uma das grandes lideranças do 
processo revolucionário de outubro de 1917. 
179 Anton Makarenko, Pavel Blonsky, Vassili Lunatcharsky, Vassili Sukhomlinski (CALDART, 2009, p.7).  
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apresentar a única obra de Pistrak editada em língua portuguesa, Fundamentos da Escola 

do Trabalho, elabora em tópicos uma síntese desses fundamentos:  

 
1)Pensar e fazer uma escola que seja educadora do povo. [...] 2) 
Educação é mais que ensino. [...] 3) A vida escolar deve ser centrada na 
atividade produtiva. 4) A escola precisa vincular-se ao movimento 
social e ao mundo do trabalho. [...] 5) A auto-organização dos 
educandos. [...] 6) Pensar um jeito de desenvolver o ensino que seja 
coerente com o método dialético de interpretação da realidade. [...] 7) 
Sem teoria pedagógica revolucionária, não há pratica pedagógica 
revolucionaria. (CALDART, 2011, p. 10-13). 
 

 Realizada essa breve apresentação sobre o complexo indissociável que a auto-

organização engendra e que inclusive pressupõe o ensino e a figura do professor como 

parte do desenvolvimento dela (a auto-organização), afirmamos ser laborioso propor 

alguns apontamentos para os estudantes no contexto atual, em que o capitalismo se 

encontra avassalador e em franca expansão, especialmente na educação escolar, e 

inclusive criminalizando o ato pedagógico. 

  Todavia, é preciso e necessário buscarmos alternativas que libertem a classe 

trabalhadora e seus filhos das correntes que as escravizam e que, em nome de uma suposta 

liberdade, falseiam sua formação. Não somos ingênuos de acreditar que seja fácil ou 

simples para um grêmio adotar um forma socialista de se organizar, ou seja, a auto-

organização, já que os moldes capitalista, impregnados nas escolas e na sociedade, são os 

que prevalecem. Mas é justamente por isso que um grêmio comprometido com a 

construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre, necessita estruturar-se a partir 

de um modelo que realmente reflita seus verdadeiros interesses e que faça com que os 

indivíduos se reconheçam nele. Acreditamos que um dos motivos que contribuem para 

que os estudantes não se envolvam com o grêmio, para além dos já apresentados no caso 

do grêmio do IFBA de Ilhéus, seja a incompatibilidade identitária com as pautas e com o 

próprio coletivo. É preciso que o estudante sinta-se parte do processo de construção e que 

se veja como um pertencente ativo da organização. 

Sem dúvida que quando a escola, como um todo, trabalha na perspectiva de uma 

pedagogia socialista, torna-se mais coerente, lógica e pedagógica para o aluno e para que 

o coletivo de estudantes se auto-organizarem. É importante ressaltar que a auto-

organização da qual estamos falando é a base do processo pedagógico de uma escola e 

quando esta e seus professores não adotam esse processo torna-se difícil para os alunos 

compreenderem e assimilarem esse tipo de auto-organização. Inclusive, para Pistrak, era 
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imprescindível que o processo de auto-organização fosse iniciado com as crianças, 

demarcando a importância dos coletivos infantis. Freitas (2019), ao estudar os trabalhos 

de Krupskaya, que eram basicamente destinado à organização infanto-juvenil, traduziu 

um artigo180 publicado por ela, em 1923, em um contexto em que coletivos e eventos 

eram destinados à juventude e ás crianças. O artigo mostra o que prevalecia na 

organização comunista infantil, nomeada Jovens Pioneiros, na qual meninos e meninas 

poderiam participar a partir dos 11 anos.  

 
[...] instintos coletivistas em seus membros, acostumando-os a 
compartilhar as alegrias e tristezas com a comunidade, não se separar 
dela e pensar que são membros da coletividade, esforçar-se para formar 
hábitos coletivistas, isto é, a arte de trabalhar e agir coletivamente, de 
maneira organizada, submetendo sua vontade à comunidade, para 
realizar suas iniciativas através dela, conquistando a opinião da 
comunidade e, finalmente, buscando forjar a consciência comunista das 
crianças, ajudando-os a entender que eles são membros da classe 
trabalhadora que luta pela felicidade da humanidade, membros do 
grande exército do proletariado internacional. (KRUPSKAYA, 1978, 
p.27 apud FREITAS, 2019, p. 88-89) 
. 

Outra apontamento fundamental salientado por Pistrak é quanto à importância e o 

papel do pedagogo nesse processo: 

 
O papel do pedagogo. É preciso dizer francamente que, sem auxílio dos 
adultos, as crianças podem, talvez se organizarem sozinhas, mas são 
incapazes de formular e de desenvolver seus interesses sociais, isto é, 
são incapazes de desenvolver amplamente o que está na própria base da 
auto-organização. Acrescentaríamos que o pedagogo não deve ser 
estranho à vida das crianças, não se limitando a observá-las. Se fosse 
assim, de que adiantaria nossa presença na escola? Exclusivamente aos 
ensino? Mas, entretanto, o pedagogo, não deve se intrometer na vida 
das crianças, dirigindo-a completamente. Esmagando-as com sua 
autoridade e poder.  É preciso encontrar a linha de comportamento justa, 
evitando, sem dúvida, o esmagamento da iniciativa das crianças, a 
imposição de dificuldades à sua organização, mas permanecendo, de 
outro lado, o companheiro mais velho que sabe ajudar 
imperceptivelmente, nos casos difíceis, e, ao mesmo tempo orientar as 
tendências das crianças na boa direção. Para falar de forma mais 
concreta, isto quer dizer que é preciso suscitar nas crianças 
preocupações carregadas de sentido social, ampliá-las, desenvolve-las, 
possibilitando às próprias crianças a procura de formas de realização. 
(PISTRAK, 2011, p. 149-150). 

 
 

180 Em artigo publicado no Pravda, em 1923, Krupskaya nos faz chegar ao Comitê Executivo da Juventude 
Comunista Internacional que, em julho do referido ano, organizou a III Semana Internacional da Criança 
(FREITAS, 2019, p. 88). 
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Fundamentados nessa extensa e importante fala de Pistrak, realizamos uma análise 

a partir do nosso estudo empírico: os adolescentes e jovens do IFBA de Ilhéus e das 

demais escolas brasileiras não foram educados, desde a infância, nessa lógica. Seria 

possível, então, que eles apreendessem a se auto-organizarem? Para nós, os professores 

do IFBA, incentivadores do grêmio estudantil, em certa medida, e nas contradições da 

escola capitalista, burocrata e burguesa, conseguiram cumprir esse papel? 

Sabemos, entretanto, que na correlação de forças presentes na escola capitalista, 

especialmente em tempos de ultraconservadorismo, esse papel é cumprido por poucos 

professores, o que torna o processo difícil, árduo, desigual e por vezes desestimulante. 

Todavia, afirmamos que são nas brechas desse sistema contraditório que é possível se 

movimentar. Ao propormos alguns apontamentos sobre a auto-organização, convidamos 

não somente os estudantes do grêmio do IFBA de Ilhéus e de outras escolas, mas 

primordialmente os professores, a refletirem sobre a sua importância para a formação de 

um grêmio forte e combativo, capaz de ser propositivo e revolucionário, como foi o 

grêmio do IFBA de Ilhéus, ao construir coletivamente com seus pares o projeto Roda de 

Conversa. 

Apesar dos estudantes, adolescentes e jovens, terem praticamente “tatuado”, em 

seus corpos, concepções imutáveis, verticalizadas e subservientes de organização, já que 

quando crianças não lhes foram oportunizadas uma concepção horizontal, flexível e 

acima de tudo de construção coletiva, é absolutamente possível e, por vezes, notório que 

os alunos estejam fartos e esgotados do tipo de auto-organização que a escola burguesa 

capitalista propõe e impõe e sobre a qual Pistrak descreve: 

 
O objetivo da auto-organização nas escolas burguesas, é, na maioria dos 
casos, ajudar o professor a manter sua autoridade; o martelo e a punição 
saem das mãos do professor, graças ao “progresso da civilização” e são 
substituídos por uma distribuição de funções, destinada a salvaguardar 
uma determinada ordem escolar. [...] visando educar as crianças nos 
sentimentos de estima pela lei, pelo documento que se chama 
“Constituição de Estado” e que foi concebido “de cima” pela graça 
divina ou, então, foi criado em tempos longínquos e maravilhosos pelos 
heróis nacionais. [...] De fato, como o Estado burguês quer educar as 
crianças? De que cidadão tem necessidade? Antes de tudo, de cidadão 
cujo o cérebro nunca possa conhecer a possibilidade de abalar as leis 
“imutais” do país. Do ponto de vista da lei, toda revolução é ilegal. 
(PISTRAK, 2011, p.140-141). 
  

  Assim, é do ponto de vista da revolução que convidamos os jovens e os 

professores a romperem com as amarras e os processos, ditos democráticos, dessa escola 
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burguesa, para se auto-organizarem, tomando como base a perspectiva socialista. Apesar 

desta ter sido proposta e executada dentro de uma escola que assumiu a pedagogia 

socialista, acreditamos e reafirmamos que seja possível encontrar brechas nos processos 

contraditórios do modo capitalista de organizar a sociedade e a escola. 

Vejamos a contradição em que o Grêmio Costa do Cacau possa encontrar estas 

brechas. No contexto pandêmico, observamos que, ao mesmo tempo que os estudantes 

do IFBA são alvos do processo predatório e mercantilizador que acelerou a reforma 

empresarial da educação e que, entre inúmeros objetivos, busca o rebaixamento da 

formação da classe trabalhadora, encontrando no ensino remoto um excelente mecanismo 

para isso, eles (estudantes) também são os sujeitos necessários para a implantação desse 

modelo de ensino. Sem os alunos não há plataformas, não há venda de materiais didáticos, 

não há venda de equipamentos eletrônicos e informacionais, entre outros. E no caso do 

IFBA de Ilhéus, a gestão do instituto viu que a direção do grêmio estudantil, juntamente 

com o CRT, seria um importante canal pra trazer os alunos, para mapear a dificuldades 

desses alunos, para levar e trazer informações, enfim, para manter o instituto ativo e vivo. 

Notamos que esse grêmio, anteriormente à pandemia, era ignorado, neutralizado, 

menosprezado, rechaçado e atacado, E passa a ser uma organização necessária à escola 

burguesa, sendo agora visibilizado e efetivamente reconhecido. Nesse entremeio, mesmo 

não se posicionando contra o ensino remoto, por todos os motivos que já pontuamos no 

tópico anterior, os membros da direção do grêmio ocuparam cadeiras em órgãos 

importantes da instituição, como CONSUP e Conselho de Campus. Além disso, 

organizaram o projeto Roda de Conversa que, não somente trouxe para o debate o cenário 

caótico da organização estudantil secundarista na região, bem como as lutas que a 

entidade maior, a UBES, vem travando nesse contexto conservador e também pandêmico, 

mas acima de tudo iniciou um trabalho de diálogo com outros estudantes e grêmios para 

pensarem futuras ações. Isso para nós, nas condições em que se apresentam os ataques à 

liberdade de expressão, é a práxis revolucionária. 

Para isso, os alunos, mediados pelas contribuições da nossa pesquisa, se auto-

organizaram por meio das seguintes ações:  

a) maior periodicidade de encontros (reuniões virtuais), o que motivou, de forma 

crescente, uma maior participação e mobilização, visando à compreensão da realidade do 

grêmio, que passou a buscar alternativas para o enfrentamento dos problemas, de forma 

coletiva,  
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b) Discussões coletivas sobre uma atividade que pudesse refletir as demandas 

estudantis do momento. Durante estas, as ideias foram tomando forma e culminaram no 

projeto Roda de Conversa;  

c) Reuniões para a estruturação das Rodas de Conversa, com escolha do tema, 

público alvo, debatedores, divisão de tarefas para divulgação, mediação da atividade, 

forma de realização e outras.   

d) Realização das Rodas de Conversa: a primeira realizada com a presidente da 

UBES (encontro virtual no Google Meet – reunião não gravada); a segunda, com 

estudantes da diretoria atual (2021) e do desativado grêmio do SESI (encontro virtual no 

Google Meet – reunião não gravada);  a terceira, que foi aberta ao público (registrada no 

canal do GEPEMCECC e no Youtube), tendo como debatedores a atual presidente da 

UBES, Rozana Barroso, uma componente do Grêmio Costa do Cacau e a nossa presença; 

e a quarta, realizada com estudantes do grêmio do IFBAIANO (encontro virtual no 

Google Meet – reunião não gravada) que, entre vários assuntos, deliberaram a 

estruturação da próxima roda aberta ao público (ainda em fase de estruturação).   

Para pensarmos sobre os limites e possibilidades dessa mediação, tomamos como 

base dois trabalhos que buscaram colocar em pratica a auto-organização, no contexto das 

escolas brasileiras, a saber: 1) a experiência de organização do coletivo estudantil da 

Escola José Francisco Nunes, município de Irecê na Bahia (VIEIRA FILHO; ALMEIDA; 

BARRETO, 2013) e 2) A experiência do Pro-Jovem Campo Saberes da Terra do Distrito 

Federal (SANTOS, 2017). 

Acreditamos que com a nossa mediação foi possível “ dar a possibilidade da 

juventude definir sua própria vontade para agir, ajudá-las nisto, sistematizando e 

individualizando seu trabalho e hábitos organizativos – eis a obrigação mais necessária 

da escola concretizando-se nas formas da auto-direção” (PISTRAK, 2009, p. 15); pois, 

em concordância com esse pedagogo russo, a escola é ativa e viva e mesmo que os 

estudante do IFBA e da atual escola brasileira tenha se constituído em um educação 

estática, escolástica, individualista, hierarquizada e rígida, acreditamos ser possível 

reeducá-los, “[...] não para fornecer-lhe um conjunto de indicações praticas, mas armá-lo 

de modo que ele próprio seja capaz de criar um bom método, baseando-se numa teoria 

sólida de pedagogia social; o objetivo é empurrá-lo no caminho dessa criação” 

(PISTRAK, 2009, p. 20). 

Tal qual Pistrak e tomando partido contra o “Escola sem Partido”, defendemos 

que os professores devam assumir os valores de militantes sociais para auxiliarem os 
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alunos na auto-organização, na possibilidade de se tornarem autônomos e de se libertarem 

da práticas enraizadas e naturalizadas que fazem da escola uma arma nas mãos dos 

dirigentes que, por sua vez, não têm o menor interesse em revelar o caráter classista da 

escola e da sociedade (PISTRAK, 2009). 

O “Escola sem Partido” verticaliza seus ataques para a escola, pois seus adeptos, 

militantes que lutam e doutrinam para a manutenção dos privilégios da classe dominante, 

sabem que “[...] a revolução e a escola devem agir paralelamente, porque a escola é a 

arma ideológica da revolução” (PISTRAK, 2009, p. 24). Por isso, eles e os demais 

conservadores lutam tanto para que as massas não se organizem e tomem consciência da 

sua condição de classe, pois isso implicaria na realização de práticas revolucionárias, 

colocando em vulnerabilidade ou até em cheque o fim da classe atualmente vitoriosa que 

é a classe burguesa.   

Realizados esses apontamentos, ressaltamos que o modelo de auto-organização 

proposto pelos pedagogos soviéticos foi e é tão combatido porque esta auto-organização 

é fundada na participação coletiva e ativa de crianças e jovens e na formação de coletivos 

de estudantes, sendo estes conscientemente e autonomamente educados para a 

participação e transformação social.  

Não temos a pretensão de transformar esses apontamentos em um receituário 

pronto e finalizado. Nosso objetivo é que tais apontamentos sirvam de reflexão para os 

gremistas da atual gestão do Grêmio Costa do Cacau do IFBA, para aqueles que os 

sucederão, bem como para os professores e para outros que, porventura, se interessem em 

pensar coletivamente numa nova estrutura social.  

Por fim, salientamos que identificamos, ao longo da pesquisa, a necessidade, 

também, de adentrarmos em dois estudos: um sobre relação entre a dimensão pedagógica 

e a dimensão política, apresentado pelo professor Dermeval Saviani e, superficialmente, 

apontados em algumas análises desse estudo; e outro, que é a tarefa de aprender colocada 

por Lênin à Juventude Comunista. Contudo, diante a complexidade da obra de ambos 

associada aos limites de tempo que tínhamos, entendemos que não conseguiríamos 

analisar tais obras com a rigorosidade e refinamento que ambas merecem. 
  
 
 

.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Então professora aqui em casa são eu e mais 3 que estudam no colégio, 
então como aqui não tem internet wi-fi, fica meio difícil pra conseguir 
participar das aulas online, internet do celular não vai dar conta, então 
eu quero achar uma forma que fique bom pra mim entende, professora. 
Pra estudar e fazer outras coisa também diariamente que eu faço181. 
(ESTUDANTE BAIANO DO ENSINO MÉDIO, 2021). 

 
É com base no contexto da fala (transcrita acima) de um aluno nosso do Ensino 

Médio, em uma mensagem enviada pelo WhatsApp, pedindo ajuda, um dia antes do 

retorno das aulas das escolas estaduais baianas, que iniciamos as considerações finais 

desta dissertação. Contexto este no qual se desenvolveu esse estudo e que expõe uma das 

fases mais agressivas e amorais do capitalismo, que, em nome de uma dita democracia, 

participação e liberdade de escolha, consolida o processo histórico da exploração do 

homem pelo homem e da expropriação da maioria das pessoas das produção que tanto 

contribuem para a dignidade e desenvolvimento humano, como anunciado por Marx no 

século XIX.  

Diferentemente de outros tempos históricos, a Era Moderna, desde seu início até 

o século XXI, é marcada pelo avanço da capacidade humana, especialmente via ciência, 

de solucionar não somente as necessidades imediatas, mas também as mazelas, sendo 

estas desenvolvidas historicamente por escolhas humanas. No entanto, as contradições do 

modo capitalista de produzir a existência, em que, por exemplo, nunca se produziu tanta 

riqueza ao mesmo tempo em que a pobreza se agrava a cada dia, demonstram que tais 

escolhas conduziram a humanidade, em última instância, à barbárie da naturalização da 

morte de inúmeros indivíduos em prol da vida (recheadas de privilégios) de uma ínfima 

parcela social que, em nome da acumulação de riquezas, bem como da privatização 

destas, não mede esforços para a manutenção de seus bens. Não estamos nos referindo 

apenas à tragédia sanitária e humanitária da pandemia da COVID -19, que assolou todo 

o planeta Terra, apesar de esta também refletir, em certa medida, as práticas capitalista 

que, em nome da acumulação, exaure não somente o trabalhador, mas os recursos 

naturais, modificando assim a lógica do funcionamento de tudo aquilo que vive.  

A pandemia apensas potencializou as contradições e aprofundou as desigualdades 

sociais que desde o século passado já marcavam o que Hobsbawm (1995) definiu como 

 
181 Trecho da fala de um aluno nosso reproduzido na íntegra.  
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a Era dos Extremos, em que de um lado encontram-se alguns poucos, a burguesia, que se 

apropriam e privatizam as riquezas humanas buscando, a qualquer preço, a sua 

manutenção e crescimento e, do outro, uma massa de trabalhadores que são explorados 

para produzirem as riquezas, muitas vezes à custa da própria vida, sendo, na maioria das 

vezes, expropriados dessas produções.  

Diante do exposto inicial, observamos que a educação reflete esse contexto em 

que se acirra a disputa por projetos formativos antagônicos na escola, os quais visam 

conformar ou transformar a realidade e, por isso e por muito mais, podem não parecer 

bem-vindas quaisquer formulações que busquem evidenciar esse campo de disputas, 

especialmente quando estas apresentam possibilidades e alternativas de enfrentamento à 

lógica capitalista, dita democrática e livre. 

Todavia, sabemos que é no esforço coletivo de projetos de pesquisa e, acima de 

tudo, de práticas interventivas oriundas destes e de outros projetos advindos da classe 

trabalhadora que será possível trilharmos um outro caminho, caro àqueles que se 

predispõem a percorrê-lo, rumo a um projeto socialista de sociedade que visa equalizar e 

horizontalizar as formas de organização e participação social, para que todos os 

indivíduos se apropriem das máximas possibilidades de produção humana.   

Nesse sentido, nosso estudo buscou somar-se a esse projeto societário, 

objetivando analisar se a liberdade de se organizar do Grêmio Estudantil do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) de Ilhéus, garantida legal e 

legitimamente na história da organização estudantil secundarista, estaria sofrendo 

interferências do movimento conservador “Escola sem Partido”. 

Para tanto, nosso estudo constituiu-se por momentos distintos, porém inter-

relacionados, que intentaram especificamente: 1) Ressaltar a importância legítima e legal 

do Grêmio Estudantil na formação da juventude e na composição do movimento 

estudantil para as lutas em prol da educação pública brasileira e pelo livre direito de se 

organizar; 2) Evidenciar a gênese e o sentido ideológico conservador do movimento 

“Escola sem Partido” (MESP), bem como a ramificação de seus projetos de lei pelo 

Brasil; 3) Identificar elementos da dinâmica organizativa do Grêmio Estudantil do IFBA 

de Ilhéus, quanto às suas dificuldades e seus desafios. 

Assim, o capítulo I trouxe o referencial teórico que ancorou a pesquisa, o 

materialismo histórico-dialético, formulado com base na teoria social de Marx e Engels, 

que nos auxiliou a compreender a totalidade articulada dos complexos que compõem a 

realidade social (HUNGARO, 2008) na qual o grêmio estudantil se encontra e que lhe 
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coloca na condição de disputa de projetos formativos expressos por movimentos 

conservadores como o “Escola sem Partido”, que intenta reduzir as possibilidades de 

formação crítica dos estudantes, atuando frontalmente contra professores e os grêmios 

estudantis. 

Respondendo ao primeiro objetivo específico, o capítulo II evidenciou o legado 

do movimento estudantil organizado, expondo a importante participação dos estudantes 

secundaristas não somente nas lutas diretamente ligadas ao movimento. Demonstrou que 

a organização estudantil é força catalisadora para as lutas em prol da educação, 

especialmente em conjunturas que objetivam desmontar a escola pública, atacar a 

democracia e os direitos fundamentais, impondo ideias conservadoras que buscam 

silenciar e desmobilizar a juventude e as organizações que resistem e lutam por um 

modelo de escola e de sociedade mais justo, participativo e menos desigual.  

As Jornadas de 2013 e a Primavera Secundarista de 2015 e 2016 foram um 

exemplo do poder, da criatividade, do vigor e da ousadia dos estudantes brasileiros no 

século XXI, que mesmo com todas as críticas e contradições souberam dar aulas de como 

se organizar e se reinventar para resistir e barrar o avanço desenfreado do 

conservadorismo que anunciava e concretizava retrocessos das poucos conquistas 

realizadas na história do Brasil para a massa trabalhadora. Este eventos, porém, não 

significaram apenas atos de resistência. Na Primavera Secundarista, por exemplo, 

conforme apresentado, diversas escolas avançaram em conquistas importantes durante as 

ocupações escolares e, em alguns casos, posteriormente a estas, como foi o caso do IFBA 

de Ilhéus, no qual pudemos constatar, a partir do relato dos entrevistados, que as 

ocupações secundaristas de 2016 foram determinantes para a reativação do grêmio 

estudantil no instituto. 

Ao apresentarmos as legislações (federal e estadual) que legalizam os grêmios 

estudantis no Brasil, demonstramos a importância destas, especialmente após a 

redemocratização do país e em contextos como os atuais, de acirramento dos ataques 

conservadorismo. Entretanto, a existência das legislações, tanto as específicas quanto as 

de gestão democrática (federais e estaduais), que incluem os grêmios, não são suficientes 

para a garantia dessa entidade nas escolas. Mesmo assim, acreditamos que a lei é um 

mecanismo a mais para a luta dos estudantes.  

Apesar da Secretaria de Educação do Estado da Bahia mencionar em sua página 

oficial os passos para a formação de um grêmio, a ausência de legislação nesse Estado, 

os fatores relacionados ao tipo de formação necessária a ser dada aos estudantes da escola 
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brasileira (teoria pedagógica, currículo, formação continuada e condições de professores) 

e o contexto atual dos ataques conservadores que buscam eliminar toda e qualquer forma 

de organização que conteste o modelo vigente contribuem para a quase que total 

inexistência de grêmios estudantis na região do NTE 5 da Bahia. Sem contar o cenário 

regional de práticas extrativistas e escravocratas enraizadas na cultura do povo da Região 

Cacaueira do Sul da Bahia, as quais dificultam a organização, especialmente de 

estudantes.  

Ao identificarmos as legislações, federais e estaduais que incentivam a 

participação e os grêmios estudantis, observamos que todas, com exceção do Estatuto da 

Juventude, não consideram a dimensão política como um princípio valorativo no processo 

formativo, sendo possível afirmarmos que a formação política da juventude nunca fez 

parte de um projeto de educação no Brasil, o que consequentemente inibe formas 

organizativas de participação. 

Apesar dos governos petistas de Lula e Dilma terem acertado e avançado 

substancialmente quanto à acessibilidade da classe trabalhadora a todos os níveis de 

ensino, à conquista do Estatuto da Juventude, à participação popular para pensar políticas 

públicas em todas as esferas da união e às conquistas importantes relacionadas à 

problematização na escola sobre questões relacionadas a gênero, sexualidade, raça, etnia 

e outros, a ausência da dimensão política no processo formativo escolar pode ter sido um 

dos erros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores que, durante treze anos, perdeu a 

oportunidade de formar no mínimo duas gerações com um nível muito mais avançado de 

consciência política, especialmente de consciência de classe. Não estamos creditando essa 

conta exclusivamente ao PT, todavia não seria esse o partido, na história desse país, a 

colocar a formação política como a pauta do dia? No nosso entendimento, esse talvez seja 

um dos grandes aprendizados para enfrentarmos esse momento de ataques frontais que 

colocam em risco a democracia, a educação e a liberdade de se organizar da classe 

trabalhadora.  

Legalizado ou não, é curioso observarmos como os estudantes e a organização 

estudantil são úteis e necessários em determinados cenários e para determinadas 

funcionalidades, especialmente quando é para conformar modelos.  

O capítulo III nos possibilitou apreender como o movimento conservado “Escola 

sem Partido” encontra-se no bojo das reformas neoliberais do projeto de mundialização 

da educação que, a fim de mercantilizar a fração pública dessa educação, denigre e 

sucateia a imagem da escola e dos professores, transformando-os em alvos de discursos 
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conservadores disseminados por representantes políticos, religiões e corporações. 

Demonstramos que tais narrativas tomaram proporções ainda incalculáveis em todos os 

setores da sociedade, especialmente após a tramitação dos inúmeros projetos de lei 

“Escola sem Partido”, que buscam cercear não somente a liberdade de cátedra dos 

professores, mas também a liberdade organizativa dos grêmios estudantis com o PL nº 

246 de 2019, que ainda tramita na Câmara dos Deputados.  

Por mais que muitos estudiosos e juristas já tenham se manifestado quanto à 

inconstitucionalidade dos PL, os princípios do “Escola sem Partido” foram disseminados, 

ganharam o consentimento de pessoas e instituições (família, igreja, parlamentares, 

escola, MEC etc.) e estão longe de cessar. Nas palavras de Ramos (2014, p. 84), “isto já 

seria o suficiente para se gerar um clima de assédio moral no interior da escola e de toda 

a sociedade. Na verdade, isto é totalmente convergente com uma conjuntura do Estado de 

exceção”.  

No caso do IFBA de Ilhéus, foi possível observar como essas narrativas 

adentraram a singularidade dessa escola, em que professores foram denunciados por 

apoiarem as ocupações de 2016, por trabalharem temáticas relacionadas à sexualidade, 

assédio, feminismo e racismo e, inclusive, por incentivarem o grêmio estudantil. Além 

disso, ouvimos relatos de gremistas sobre familiares, professores e outros estudantes que 

diminuem ou desqualificam a atividade grêmio em função deste estar associado a uma 

dimensão tão combatida pelo “Escola sem Partido” que é a dimensão política. Outra 

manifestação muito marcante, registrada em ata, foi a alteração do Estatuto para a 

reativação do grêmio em 2018, com propostas de inclusão de um representante da gestão 

e um representante de docentes na diretoria do grêmio, sendo esse último aprovado e 

incluído na formação da chapa da gestão 2018/2019. Apesar da atual gestão 2019/2020 

não ter nem registrado a presença de um representante docente e da gestão anterior ter 

apenas citado o docente na candidatura e posse da chapa, que nas palavras dos gremistas 

foi colocado apenas para constar, podemos notar o caráter de vigília e controle, 

característico do “Escola sem Partido”, fazendo-se presente ainda no atual Estatuto.   

Ao contrário do que se propala sobre a “liberdade de ensinar e aprender”, o 

“Escola sem Partido”, sob o discurso da imparcialidade e da neutralidade, assimilado 

inclusive por professores e gestores nas escolas visa à conformação da ordem vigente e o 

aprisionamento dos estudantes no mundo da ignorância, da servidão, do sectarismo, da 

intolerância, do medo e do conservadorismo. 
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O último capítulo da pesquisa nos desafiou a buscar, na gênese e no 

desenvolvimento do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, elementos que nos 

auxiliassem a identificar as dificuldades e os desafios colocados à atual gestão deste 

grêmio. Tais elementos, identificados em atas, denúncias, estatuto, portarias, diário de 

campo, entrevistas e reuniões demonstraram que a gestão Costa do Cacau (2019/2020) é 

fruto de luta das duas gestões anteriores (2012/2014 e 2018/2019), mantendo-se viva e 

ativa para que os estudantes do IFBA de Ilhéus tenham voz e representatividade no 

campus, inclusive, ocupando cadeiras importantes em órgãos no instituto e na reitoria.  

Salientamos, entretanto, que essa gestão do grêmio necessita estar atenta a pontos 

cruciais sobre suas dificuldades e desafios, para, inclusive, dar continuidade a esse que é 

um dos três únicos grêmios de uma das regiões mais conservadoras do Brasil.  

A história é cíclica, mas em determinados períodos, como por exemplo o atual 

momento político-social brasileiro de ataques sem precedentes à liberdade, os prejuízos 

e retrocessos podem demandar séculos para serem reparados e/ou reconquistados e, por 

isso e muito mais, defendemos que a luta por esses três grêmios na Região Cacaueira do 

Sul da Bahia é a luta de todos que almejam mudanças estruturais nessa região de práticas 

extrativistas, escravistas e que colocam em risco e vulnerabilidade o presente e o futuro 

da juventude.  

Nesse sentido, buscando contribuir para essas mudanças, entendemos que, entre 

os vários desafios desse grêmio, encontra-se um capaz de enfrentar algumas das 

dificuldades que o coloca em condição de ameaça, especialmente em função do contexto 

mais amplo que a cada dia acirra os ataques contra toda e qualquer manifestação 

progressista na escola e na sociedade. Tal desafio é possuir uma agenda própria com 

pautas que simbolizem a identidade dos estudantes e que não esteja a serviço da 

conformação de modelos e ditames da escola brasileira, dita democrática e livre, mas que 

na sua essência produz e reproduz os valores conservadores de ordenar para manter os 

privilégios de uma ínfima parcela social, sendo necessário para isso impedir a formação 

crítica dos estudantes, tal qual propõe o “Escola sem Partido”. 

Sabemos que esse desafio do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, o qual 

arriscamos afirmar ser o desafio de inúmeros grêmios do país, será infinitamente menos 

doloroso e tortuoso se houver um projeto de educação com políticas públicas que 

efetivamente incluam a dimensão política no processo formativo escolar, em que 

coletivos como os grêmios sejam garantidos em currículos, leis e diretrizes, não apenas 

como uma possibilidade, mas como uma meta a ser alcançada por cada escola. Meta esta 
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que auxilie, por meio da auto-organização, na formação de grêmios em todos os níveis de 

escolarização, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, em que professores sejam 

mediadores capazes de promover processos legítimos de participação, para que as 

diversas vozes que adentram a escola sejam ouvidas, por meio de debates legítimos que 

promovam transformações, dentro e fora da escola.  

Ao sanarmos os três objetivos específicos, a trilha investigativa possibilitou-nos 

responder a seguinte pergunta: “poderia a liberdade de se organizar do Grêmio Estudantil 

do IFBA de Ilhéus, garantida legal e legitimamente na história do movimento estudantil 

secundarista, estar sofrendo interferências do “Movimento Escola sem Partido” 

(MESP)?” Assim, demonstramos esse grêmio foi gerado e desenvolveu-se em campos  de 

disputa nos quais o “Escola sem Partido” se manifestava ora com voracidade (denúncias) 

ora com sutilezas (comentários, tentativas de controle através de representatividade 

docente e da gestão no grêmio), a fim de manter a escola nos moldes da hegemonia 

burguesa que prega a participação, mas até o ponto que não coloque em xeque seus 

privilégios. O Grêmio do IFBA de Ilhéus nunca foi impedido de funcionar, todavia 

pudemos notar que seu funcionamento está atrelado a alguns condicionantes tão 

defendidos pelo conservadorismo do “Escola sem Partido”: organização e obediência a 

serviço da conformação. 

Esperamos que os estudos realizados nessa pesquisa contribuam para o 

fortalecimento não só do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, mas também de outros 

grêmios, bem como da educação pública brasileira como um todo, pois a escola não é 

uma estrutura física compartimentalizada em setores e indivíduos que não se congregam, 

não se complementam e não se constituem. Concebemos a escola como um espaço vivo 

de convivência, conflitos, socialização e aprendizados, como a primeira experiência do 

indivíduo de se reconhecer como classe organizada. A importância disso na singularidade 

da formação de cada sujeito escolar (estudante) e na universalidade do conjunto dos seres 

humanos (estudantes, professores, funcionários, pais, comunidade etc.) está diretamente 

associada à construção coletiva rumo a um novo tipo de sociedade. Sabemos que nos 

marcos da sociedade capitalista não é simples esse tipo de formação (omnilateral), todavia 

é nas brechas contraditórias desse modo de produção que a classe trabalhadora encontra 

possibilidades de uma formação transitória para transformar esse modelo tão injusto, 

desigual, aprisionador, bárbaro e, acima de tudo, desumano, que é o capitalismo.  

É preciso ser repensada a relação com a juventude para que esta seja efetivamente 

propulsora de mudanças sociais e a escola (e outros espaços formativos) necessita rever 
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sua relação com os grêmios estudantis, mas para isso sabemos que seria necessária uma 

revisão dos conceitos daqueles que hegemonicamente vêm comandando a escola, para 

que determinados discursos e jargões sejam efetivamente praticados: “os alunos 

ensinam”, “formar o cidadão, crítico, autônomo e emancipado” e “construir uma escola 

democrática e livre”.  

Advogamos por uma escola ativa e construída coletivamente a serviço dos 

interesses da classe trabalhadora. Interesses estes que a qualifiquem não meramente com 

uma instrumentalização técnica-funcional, mas com conhecimentos científicos, artísticos 

e filosóficos, tal qual propõe a pedagogia histórico-crítica, que a coloquem em um outro 

patamar de disputa. Para isso, tal qual algumas outras categorias, como participação e 

organização, a liberdade necessita ser estruturante no processo formativo dos sujeitos.  

Sabemos que há muito a ser feito para que os grêmios estudantis tenham garantido 

o direito à liberdade, não a liberdade burguesa, mas aquela que realmente emancipe o 

homem. Especialmente quando se abre a tempestade perfeita para a aceleração e a 

consolidação de medidas neoliberais que, a pretexto da pandemia da COVID 19 e das 

dificuldades que foram impostas acerca das atividades não presenciais em todos os setores 

da vida, o capital encontra o cenário ideal para a aceleração das medidas da reforma 

empresarial da educação. O grande capital, sedento por abocanhar a educação, encontrou 

a onda perfeita para surfar.  

Ressaltamos que as reflexões apontadas e sugeridas nesse estudo foram no sentido 

de instigar estudantes, professores, entidades estudantis e estruturas governamentais que 

legislam e operacionalizam o funcionamento e os rumos da educação no Brasil, sobre a 

necessidade imediata de investiduras na formação dos Grêmios Estudantis, pois é nessa 

célula da organização secundarista que muitos jovens assimilam conceitos tão caros à 

atual sociedade e tão fundamentais no processo formativo individual e coletivo da 

juventude, tais quais: auto-organização, autogestão, bem comum, respeito à unidade na 

diversidade, solidariedade, trabalho coletivo e outros. 

Caminhando para o fim, demarcamos a necessidade de continuidade desse estudo 

para o avanço da organização secundarista na região e no Brasil, sinalizando a 

necessidade de que outras categorias (luta de classes, ideologia, participação, revolução) 

sejam incluídas nas investigações para uma melhor compreensão dos grêmios estudantis. 

Apontamos, também, algumas problemáticas que podem ser investigadas a partir dessa 

dissertação: a correlação de forças entre o movimento estudantil e as organizações da 

juventude da direita conservadora, os desafios da organização estudantil secundarista para 
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a mobilização dos estudantes no contexto do isolamento social, o papel da mediação 

pedagógica na formação política dos grêmios estudantis, a experiência dos pedagogos 

soviéticos com os fundamentos da pedagogia socialista para a formação de quadros, as 

tarefas colocadas à juventude por Lênin e outros.   

Por fim, após muito já dito e refletido, convidamos os estudantes do IFBA de 

Ilhéus e do Brasil a continuarem resistentes, vigilantes e, acima de tudo, propositivos com 

ações que reflitam verdadeiramente as necessidades e demandas dos estudantes, não 

somente para barrar e contrapor as formas conservadoras que ameaçam a organização 

secundarista e a juventude, mas fundamentalmente para contribuir para a construção de 

uma sociedade mais justa, humana e com indivíduos essencialmente livres.  
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ANEXO A – Roteiro de entrevista 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ––  UUEESSCC  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiiêênncciiaass  ddaa  EEdduuccaaççããoo  --  DDCCIIEE  

 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

FFoorrmmaaççããoo  ddee  PPrrooffeessssoorreess  ddaa  EEdduuccaaççããoo  BBáássiiccaa  ––  PPPPGGEE    
MMeessttrraaddoo  PPrrooffiissssiioonnaall  eemm  EEdduuccaaççããoo  

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

TÍTULO DA PESQUISA: O GRÊMIO ESTUDANTIL E O MOVIMENTO ESCOLA 
SEM PARTIDO: desafios para a organização estudantil em tempos de conservadorismo 
 
 
Pesquisadores: Andrea Cunha Meireles e Arlete Ramos dos Santos  
 
CARACTERIZAÇÃO DA ENTREVISTA  
1- Identificação Opcional:  
Nome:___________________________________________________________________ 
Idade: _________ Sexo:___________  
Nível de Escolaridade:____________________________ Tempo na 
instituição:___________  
2- Ambiente da Entrevista:  
Local:_________________________________________________Data:_______________  
Horário de Início: ______________________ Horário de 
Término:_____________________  
Condições do Ambiente (iluminação, temperatura, ruídos, etc)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
PARTICIPANTES: DIREÇÃO, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, ALUNOS 
(GRÊMIO. CONSELHO DE REPRESENTANTES DE TURMA E CONSELHO DE 
CAMPUS), PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS.  
 
1. Você acredita que o Grêmio Estudantil seja uma organização importante para a 
escola? Por quê?  
2. Você acompanhou o processo de implantação do Grêmio no IFBA? Caso tenha 
acompanhado, descreva como ocorreu?  
3. A gestão do Instituto incentivou a formação do Grêmio no IFBA? Como isto 
ocorreu?  
4. Quais são os desafios e as dificuldades para a permanência deste Grêmio?  
5. Você sabe o que é o projeto Escola sem Partido? Caso a resposta seja sim, na sua 
opinião este projeto trouxe avanços ou retrocessos quanto a liberdade de se organizar do 
Grêmio Estudantil? Comente sua resposta 
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ANEXO B – Ata de Reativação do Grêmio do IFBA de Ilhéus 

Ata da Assembleia Geral dos discentes do IFBA – campus Ilhéus. Aos dezoito 

dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta e nove 

minutos, reúnem-se os discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – campus Ilhéus em Assembleia Geral Extraordinária, sob 

a presidência do aluno Cristian Rosário. A assembleia se inicia com uma 

palavra de incentivo do Diretor Geral Thiago Nascimento Barbosa. Em seguida, 

o presidente Cristian chama para compor a mesa o professor Fagner de Lima 

Delazari e os alunos Lucas Vinícius Rodrigues, Leonardo dos Santos Vaz e 

Augusto Dias Gouveia de Deus. Logo após, o professor Fagner dá uma palavra 

motivadora, seguido pelo aluno Lucas, que discorre sobre o que é Grêmio 

Estudantil e seu papel. O aluno Leonardo dá continuidade a fala de Lucas e 

ressalta a importância do Grêmio. É realizada uma rodada de perguntas, e, em 

seguida, passa-se a um segundo momento com a leitura parcial do antigo 

estatuto do Grêmio Estudantil. É feita, também, a leitura e discussão das 

sugestões de alterações no estatuto. São postas em votação e aprovadas: a 

reativação do Grêmio, a mudança de nome do Grêmio de Jorge Amado para 

Costa do Cacau, a mudança do nome de Coordenador de Diurno e 

Coordenador de Noturno para ..., a criação dos cargos do Coordenador de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, Representantes dos Egressos, Representação 

dos Docentes e Representante Jurídico, a mudança da faixa etária mínima 

para candidato a Cordenador geral. São postas em votação e recusadas: a 

criação dos cargos de Representante dos Pais e de Representantes da Gestão 

e a mudança da duração do mandato de um ano para dois anos. Nada mais 

havendo a tratar, encerra-se a reunião. E para constar, eu, Augusto Gouveia, 

lavro dato e assino a presente ata. Ilhéus, 18 de abril de 2018. Augusto Dias 

Gouveia de Deus. 
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ANEXO C –  Estatuto do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus (gestão 2018/2019) 
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ANEXO D – Ata de posse da gestão 2018/2019 do Grêmio Estudantil do IFBA de 

Ilhéus 

 

 

Ata da posse da nova gestão do grêmio estudantil Costa do Cacau 

Na segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018 no auditório do IFBA Campus 
Ilhéus, inicia-se a reunião ás 14h00min com a Presidente da Comissão Eleitoral 
para Eleição do grêmio para a gestão 18-19, Júlia Santos da Silva da turma ITI-12, 
cumprimentando aos presentes e ressaltando a importância de incentivar o interesse 
pela política nos alunos do campus ressaltando a falta de representação estudantil nas 
decisões do instituto.  

Em seguida, a vice-presidente da comissão citada Bertha Blume da turma ITE-
12 que reforçou a importância da representação estudantil ressaltando que as decisões 
tomadas de acordo com o Campus afetam diretamente aos alunos que até então não 
possuíam essa representação oficial e importante como um grêmio estudantil.  

Litza Campos da ITST-22, membro da comissão eleitoral, efetuou a chamada 
dos membros da Chapa Reativa presentes para a posse. Se fizeram presentes a 
coordenadora geral Poliana Dantas, o vice coordenador geral Lucas Vinícius 
Rodrigues Sá Amaral, o secretário geral Augusto Dias, a vice-secretária geral Amanda 
de Castro, a representante do integrado Ana Júlia, o vice coordenador de comunicação 
Iago Dias, o coordenador de esportes Felipe Silva, a coordenadora de saúde e meio 
ambiente Beatriz Figueiredo e o representante jurídico Luís Felipe Santos.  

A presidente da chapa Poliana Dantas cumprimentou os presentes e agradeceu 
a participação e empenho dos membros da Reativa, o incentivo dos professores e 
desejando um período de conquista e luta pelos direitos dos estudantes do campus 
ilhéus, agradeceu a comissão pela organização do período eleitoral e declarou que a 
chapa não está composta por pessoas superiores aos demais alunos, mas de pessoas 
que tem o objetivo de unir os estudantes que teriam voz ativa através do grêmio.  

Logo em seguida o vice coordenador geral Lucas Vinícius Rodrigues Sá 
Amaral aponta o passo importante dado em 18 de abril com a reativação do grêmio 
estudantil do IFBA campus Ilhéus e aponta que as reuniões do grêmio ocorrerão 
mensalmente e serão abertas ao público.  

Encerrando a presidente da comissão eleitoral escolhida para eleição do grêmio 
para gestão 18-19, Júlia Santos da Silva, da turma ITI-12, declarou a Chapa Reativa 
empossada como a nova gestão do Grêmio Estudantil Costa do Cacau.  

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a posse. E para constar, eu, Júlia 
Santos, lavro dato e assino o presente ata.  

Ilhéus, 13 de Agosto de 2018. 

Júlia Santos da Silva 
Integrado Técnico em Informática, 1ºano – Sala 2 
Representante da Tuma ITI 12 
Presidente da Comissão Eleitoral para gestão 18-19do Grêmio Costa do Cacau  
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ANEXO E –  Ata de posse da gestão 2019/2020 do Grêmio Estudantil do IFBA de 

Ilhéus 

 

 

ATA DE POSSE DO GRÊMIO COSTA DO CACAU DO IFBA CAMPUS ILHÉUS

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2020, no auditório do IFBA campus Ilhéus, 
localizado na rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, reuniram-se os membros da chapa Nossa 
Voz, chapa eleita ao grêmio estudantil no dia 14 de fevereiro de 2020, e estudantes do 
IFBA campus Ilhéus, sob a organização dos membros da comissão eleitoral Gustavo 
Leal Diniz e Júlia Silva dos Santos das turmas ITE-32 e ITI-31, respectivamente, os 
quais completam o processo de eleição do grêmio do campus com a posse no dia em 
questão. Os membros da comissão eleitoral iniciam apontando as dificuldades que 
enfrentaram no processo e logo em seguida os membros da chapa Nossa Voz se 
apresentam com seus respectivos nomes, turmas e os cargos do grêmio em que serão 
alocados após a posse. Assim temos, Marcos Pablo Lima dos Santos da ITE-32, 
coordenador geral, Ana Júlia Souza da ITST-41, vice coordenadora geral, Bertha Clara 
Bastos Blume da ITE-32, secretária geral, Vinícius de Jesus Chagas da ITE-32, 
secretário de finanças, Maria Clara Pereira Sampaio da ITE-21, coordenadora do 
Integrado, Emerson Costa, coordenador do subsequente, Fernanda Karen Amparo da 
ITI-31, coordenadora de comunicação, Maria Nina Rabelo Maia Maia da ITE-32, 
coordenadora de cultura e eventos, Camilla Silva Santos da ITE-21, coordenadora de 
esportes, Flora Jara Baraúna da ITI-31, coordenadora de saúde e meio ambiente, Sara 
Santos Ferreira da ITE-32, coordenadora de ensino, pesquisa e extensão e a estudante 
Litza Vitorino Campos, suplente da coordenação de cultura e eventos, dos quais 
somente Ana Júlia Souza e Emerson Costa não se fizeram presentes. Durante a 
reunião foram apontadas as dificuldades da antiga gestão, como a reativação do 
grêmio e o pouco engajamento dos representantes de turma na representação 
estudantil, e o grêmio se propôs a incentivar a integração da vila Cachoeira que se 
localiza nos arredores do campus com o projeto de um odontomóvel para o campus e 
para os locais. Foi citado também o projeto de uma horta comunitária no campus que 
auxiliaria na alimentação. Encerrando suas falas, os membros do grêmio incentivam os 
alunos presentes no auditório a participarem do processo com sugestões, a partir da 
representação de turma e de um contato mais direto com os estudantes da chapa 
Nossa Voz, que pretende implementar um mecanismo de feedback onde os alunos 
seriam livres para expressar suas opiniões de forma a criar um ambiente mais 
agregado e representativo. Foi encerrada a reunião com a declaração da posse da 
chapa Nossa Voz ao grêmio Costa do Cacau do IFBA campus Ilhéus, foram lidos e 
aprovados os pontos presentes nesta ata, que será assinada pela sua redatora, o 
representante da comissão eleitoral, o representante maior da chapa Nossa Voz e pela 
diretoria acadêmica do campus. 
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APÊNDICE  – Produto Educacional 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Rodas de Conversa é o produto educacional da pesquisa intitulada 

“Estudantes, uni-vos! A ameaça do conservadorismo aos Grêmios Estudantis pelo 

movimento Escola sem Partido”, do Mestrado Profissional em Educação da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), que entre 2019 e 2020, investigou o Grêmio Estudantil 

do IFBA de Ilhéus.  

Esse produto educacional emergiu e concretizou-se em um movimento 

participativo e dialogado entre pesquisador e participantes da atual gestão (2019/2020) 

do Grêmio Costa do Cacau, com o objetivo de enfrentar algumas dificuldades e desafios, 

identificados na pesquisa, a fim de que esse grêmio possa, cada vez mais, fortalecer-se e 

tornar-se, também, um grêmio mais propositivo e combativo. 

A pesquisa que teve como objetivo geral analisar se a liberdade de se organizar 

do Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus, garantida legal e legitimamente na história do 

movimento estudantil secundarista, sofre interferência do Movimento “Escola sem 

Partido (MESP)”, demonstrou que o conservadorismo do MESP se faz presente nesse 

instituto federal, interferindo e disputando o grêmio estudantil.  

Nesse campo de disputa, a pesquisa também identificou que ao mesmo tempo em 

que o Grêmio Costa do Cacau é símbolo de resistência na Região Cacaueira do Sul da 

Bahia, ele também apresenta inúmeras dificuldades e vários desafios, a saber, 

apresentamos alguns: a) definir uma agenda independente e com pautas específicas da 

entidade; manter a continuidade do grêmio no período da pandemia, já que o mandato da 

gestão 2019/2020 encerrou, oficialmente, em fevereiro de 2020; b) estreitar a relação com 

a UBES e com os grêmios da região e da rede IFBA; c) promover cursos, oficinas, 

palestras e rodas de conversas que possibilitem formar quadros de estudantes e, acima de 

tudo, um grêmio e uma escola mais forte e contrária aos ataques que constantemente são 

direcionados à educação e ao livre direito de ser e se organizar dos estudantes; d) 

conseguir ampliar as reuniões e a distribuição de tarefas e responsabilidades. As 

atividades mencionadas poderiam abordar as ameaças do MESP, os interesses por detrás 

do ensino remoto e as suas consequências para a formação e para a organização dos 

estudantes. 

Assim, para enfrentar alguns desses desafios, foi criado o Projeto Rodas de 

Conversa. As quatro rodas que aconteceram – três internas e uma aberta, sendo duas com 



 
 

 

5 

estudantes de outros grêmios, uma com a presidente da UBES e uma com a participação 

da presidente da UBES – estreitaram os laços do grêmio com a entidade maior e com os 

poucos grêmios existentes na região; pois, além de debaterem as dificuldades e os 

desafios que se colocam à organização estudantil no cenário nacional e local, o Grêmio 

Costa do Cacau pôde perceber a importância de uma agenda específica que fortaleça a 

entidade. No nosso entendimento, o Projeto Rodas de Conversa vem mostrando-se como 

uma efetiva práxis revolucionária, especialmente, mediante as condições objetivas que se 

colocam com o atual contexto da pandemia da COVID-19, bem como aquelas 

relacionadas à constituição do Grêmio Costa do Cacau, as quais pontuamos no texto da 

pesquisa.  

Dessa forma, apresentamos abaixo a fundamentação teórica e a condução 

metodológica que consubstanciou a elaboração e a concretização do projeto, para, 

posteriormente, descrevermos as Rodas de Conversa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONDUÇÃO METDOLÓGICA 

 

O “Projeto Rodas de Conversa: o Grêmio Costa do Cacau conversa com escolas 

da região” nasceu fundamentado nos princípios da auto-organização, propostos a partir 

da perspectiva socialista, os quais sugerimos na pesquisa que originou esse projeto, como 

uma possibilidade para o Grêmio do IFBA de Ilhéus lidar com suas dificuldades e tornar-

se um grêmio mais fortalecido, combativo e capaz de transformar sua própria realidade e 

aquela no seu entorno.  

Os princípios fundamentais da auto-organização socialista, os quais balizaram a 

elaboração deste produto foram os seguintes: a autonomia e a participação coletiva para 

pensar as possibilidades de ações interventivas e específicas da entidade estudantil, para 

intervir na prática social. 

A auto-organização na perspectiva socialista compreende que qualquer 

intervenção social deva estar a serviço dos interesses da massa trabalhadora e, para isso, 

coloca como necessário e fundamental a formação de coletivos conscientes dessa tarefa. 

Pistrak (2011), contudo, afirma que, para se ter esses coletivos conscientes, seria 

necessário uma formação escolar que desde a infância possibilitasse aos indivíduos esse 

entendimento; pois, caso contrário, qualquer disposição seria abortiva (PISTRAK, 2009). 

Notamos aqui dois aspectos importantes e privilegiados para que ocorra o 
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desenvolvimento desse tipo de auto-organização: 1) a mediação pedagógica para a 

formação; e 2) a necessidade dessa formação ser iniciada na infância.  

Concordamos com os dois aspectos, porém defendemos a possibilidade de que a 

qualquer tempo do processo formativo escolar seja possível o desenvolvimento de um 

coletivo consciente. E é com base nessa afirmativa que, juntamente com o Grêmio do 

IFBA de Ilhéus, empreendemos a tarefa de, por meio dos princípios da auto-organização, 

apresentados acima, pensarmos uma prática que iniciasse um processo de transformação 

da realidade interna do Grêmio Costa do Cacau, da forma de conceber a escola, bem como 

da organização estudantil secundarista na Região Cacaueira do Sul da Bahia. 

 Como Pistrak (2011), acreditamos que a presença do professor, como mediador, 

em consonância com os interesses e a participação dos estudantes – no sentido de pensar 

a escola verdadeiramente democrática, com indivíduos capazes de dar sentido social às 

suas vida – possa ser a solução de inúmeros problemas da escola atual, inclusive para 

defender a escola pública e lutar contra os mecanismos conservadores que buscam 

destruí-la.  

Reconhecemos que é fundamental lembrarmos que a principal experiência de 

desenvolvimento e aplicação dos princípios da auto-organização, na perspectiva 

socialista, a qual nos referimos, ocorreu em um contexto após a Revolução Russa, em que 

para além dos pedagogos russos existia uma massa de jovens operários da União da 

Juventude Comunista da Rússia, colocando na ordem do dia a organização escolar e as 

questões relacionadas ao ensino. Tal organização tinha como premissa o desenvolvimento 

da participação ativa dos estudantes e da capacidade destes de pensar coletivamente os 

interesses sociais, desde a infância. 

Assim, a Juventude Comunista da Rússia foi fundamental para a construção desse 

modelo de escola naquele período, todavia ela também foi marcada por contradições e 

definida por narrativas controversas e divergentes que, intencionalmente, por vezes, 

tinham o objetivo de destruí-la, pois o seu poder era imenso. Identificamos, entretanto, 

que havia um propósito muito claro dessa Juventude, que era a formação das próximas 

gerações e a escola era o lócus. Sobre isso Pistrak (2011, p. 183) afirma: 

 
A participação da Juventude Comunista garante o êxito da nova escola, 
na medida em que afirma a existência de uma relação sólida entre a 
escola e os interesses do Estado soviético, isto é, os interesses do 
proletariado e dos camponeses. [...] Se considerarmos o fenômeno do 
ponto de vista da escola, do ponto de vista pedagógico, perceberemos 
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que se trata de um fato novo na história da escola: a “auto-organização”, 
ou seja, a participação independente, coletiva, ativa da juventude na 
construção das instituições escolares. Verificamos aqui uma antítese 
total da escola burguesa, aparentemente democrática, mas, na realidade, 
profundamente autoritária; e a característica dessa auto-organização, 
que pode ser defendida como a compreensão clara dos objetivos gerais 
da educação, é também a característica de nosso regime soviético 
 

O pedagogo russo chama a atenção para a necessidade de nos atentarmos para a 

importância que trabalhos realizados pelos jovens comunistas tiveram para a construção 

daquela nova escola em detrimento das tentativas que buscaram focar nas dificuldades, 

erros e contradições daquela juventude, ressaltando o papel do professor nesse processo: 

 
A ampla participação da Juventude Comunista na construção da escola, 
na auto-organização da juventude, deverá nos levar a pôr em plano 
secundário todas as imperfeiçoes locais e acidentais do trabalho 
realizado pelo jovem comunista, suas insolências, falta de tato, 
malcriações etc. A arvore não deve impedir o professor de ver a floresta; 
ele deve evitar a generalização de erros isolados, tirando daí conclusões 
incorretas. Esse problema foi muito bem formulado pelo companheiro 
Bukharin no Congresso de Professores da URSS e a creditamos que sua 
ideia foi perfeitamente compreendida pelos professores. Mas, em 
relação a isso, não é apenas a atitude favorável do professor que 
importa. Precisamos de sua ajuda efetiva, sua colaboração, a 
participação de seus conhecimentos, de sua experiência e de suas 
técnicas. O corpo docente tem como tarefa trabalhar para a criação da 
escola nova em intima ligação com a Juventude Comunista. 
(PISTRAK, 2011, p. 183-184). 
 

Nesse sentido e na contramão da escola burguesa dita democrática, acreditamos 

ser possível que o trabalho coletivo e participativo dos estudantes, com a ajuda dos 

professores, possa contribuir para a construção de uma escola que forme sujeitos 

efetivamente autônomos e envolvidos com causas sociais que transformem a sociedade 

em um lugar mais justo, humanizado e digno de se viver. É preciso que a escola deixe 

para trás o ranço e os velhos jargões e preconceitos, no mínimo, contraditórios, de que os 

estudantes são imaturos, incapazes ou irresponsáveis quando não lhes é possibilitado o 

ensino de pensar coletivamente, de assumir tarefas e de se responsabilizar por elas.    

Assim, em conformidade com o método proposto para a pesquisa que originou 

esse produto, a saber, o materialismo histórico-dialético, que não desconsidera a relação 

entre sujeito investigador e o objeto investigado, iniciamos um trabalho de debates 

durante a observação participante, em que o Grêmio Costa do Cacau pudesse 

efetivamente propor uma ação prática e concreta que refletisse as demandas da entidade 
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e que a fortalecesse. Martins e Lavoura (2018, p. 236) orientam sobre os limites e 

possibilidades dessa relação para o método em questão: 

 
Ocorre que, para o método em questão, o sujeito investigador tem um 
papel essencialmente ativo na pesquisa, pois é ele quem deve manejar 
um conjunto de abstrações de ordem superior que se configura como 
instrumento de pesquisa essencial para a análise teórica do objeto em 
questão. Sem esse recurso intelectivo de nada serve os tão disseminados 
instrumentos de pesquisa como questionários, entrevistas e softwares 
de análise de dados, dentre outros. Por outro lado, se o sujeito possui 
papel fundamental na análise e síntese operatória da pesquisa, para o 
materialismo histórico-dialético, é o objeto quem, pode-se assim dizer, 
“comanda” a pesquisa, o que significa dizer que procedimentos e 
técnicas de pesquisas não são escolhas individuais feitas pelo 
investigador segundo critérios pessoais, como tampouco devem ser 
determinados aprioristicamente. É o próprio objeto quem confere as 
possibilidades do alcance de suas determinações, visto que elas são 
imanentes do próprio objeto da investigação, e não do desejo ou 
capacidade intuitiva do pesquisador.  
 

Destacamos que esse método também é aquele que fundamenta os princípios da 

auto-organização, bem como o que sustenta a teoria pedagógica sobre a qual nos 

debruçamos, a pedagogia histórico-crítica. Sabemos que qualquer teoria ou ideia torna-se 

inútil se esta não estiver a serviço de mudanças da realidade social. Sobre essa questão, 

Trivinõs (2006, p. 124) afirma que “a prática baseia-se na concepção marxista de que as 

ideias não mudam a realidade material, e que só o material, que é a prática, é capaz de 

transformar a realidade objetiva”. 

Para isso, o caminho por nós escolhido para a realização deste produto, valeu-se 

da nossa experiência didático-pedagógica em trabalhar com a pedagogia histórico-crítica 

(PHC). Para essa teoria pedagógica, a prática social é ponto de partida e o ponto de 

chegada do método, em que a mediação pedagógica é vista não como um cumprimento 

unilateral de manipulação de passos do professor, pois conforme destacou Saviani (2009, 

p. 67), “[...] em lugar de passos que se ordenam numa sequência cronológica, é mais 

apropriado falar aí de momentos articulados num mesmo movimento, único e orgânico”.  

O professor Saviani por várias vezes, em suas falas e na sua obra, destaca a 

articulação dialética desses momentos que não são estanques, sequenciais e lineares. Por 

vezes, durante a problematização, que é um dos momentos do método pedagógico, é 

possível que seja necessário instrumentalizar, já que para problematizar fenômenos ou 

dados da prática social é importante possuir determinados conhecimentos dessa prática. 

Assim, ressaltamos que os cinco momentos da PHC, os quais trabalhamos para a 
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construção do projeto Rodas de Conversa com a direção do Grêmio Costa do Cacau do 

IFBA de Ilhéus foram: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse 

e prática social final. Em concordância com Lavoura e Martins (2017, p. 537): 

 
Consideramos a prática social – ponto de partida e ponto de chegada do 
trabalho educativo para a pedagogia histórico-crítica – um conjunto de 
complexos articulados que constituem uma totalidade social (um 
complexo de complexos), exige-se do professor a apreensão consciente 
dos dados constitutivos dessa realidade e de suas ricas mediações e 
relações entre os complexos que a formam em uma totalidade única e 
orgânica: a totalidade da vida social. 
 

 Assim, durante as seis reuniões que realizamos com a diretoria do Grêmio Costa 

do Cacau (gestão 2019/2020) para pensarmos, estruturamos e concretizarmos o produto 

final da pesquisa, buscamos mediar discussões em que os estudantes pudessem 

efetivamente levantar as dificuldades e demandas importantes para a organização deles, 

a fim de pensarem sobre uma prática efetivamente transformadora que fortalecesse o 

Grêmio Costa do Cacau. 

Ressaltamos que desde nosso primeiro contato com a diretoria da gestão 

2019/2020, colocamos a necessidade do produto final para a pesquisa e que, no nosso 

entendimento, deveria ser pensado coletivamente, no sentido de responder a uma 

demanda apontada pelos estudantes do grêmio. A observação participante estreitou a 

relação entre pesquisador e participantes da pesquisa, possibilitando, assim, processos de 

mediação pedagógica que pudessem enriquecer a formulação de uma ação efetivamente 

pensada pelo grêmio e para o seu fortalecimento.    

Nessa direção, concomitantemente às demandas e ideias levantadas pelos 

estudantes da diretoria do grêmio, fomos buscando brechas, por meio da observação 

participante, nas quais apresentávamos temáticas e dados que contribuíssem e 

enriquecessem (instrumentalização) os debates para que eles pensassem sobre sua 

singularidade e sobre a totalidade da realidade que influencia e é influenciada grêmio. Os 

conteúdos para essa instrumentalização foram surgindo a partir dos dados coletados na 

pesquisa, bem como das demandas que eles traziam, a saber: ausência de grêmio na 

Região Cacaueira e total ausência de grêmios nas 77 escolas estaduais do NTE5 – Núcleo 

Territorial de Educação 5 – da Bahia (lembramos que ao final da pesquisa tivemos 

conhecimento de uma escola estadual, no município de Maraú, que apresenta grêmio 

estudantil); os ataques conservadores pós-golpe de 2016, com as medidas e reformas que 

vêm sucateando a escola pública; o sentido do “Escola sem Partido”, bem como a 
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existência do PL que ataca diretamente os grêmios; a ampliação da desigualdades sociais 

a partir do ensino remoto; a importância do movimento estudantil nas lutas pela educação 

e para a conquista da legalidade dos grêmios estudantis; a importância da aproximação 

do grêmio de outros grêmios e de entidades municipais, estaduais e da UBES; a ausência 

de entidade estudantil municipal, entre outras. 

Foi no movimento do debate dialogado, que não abrimos mão da participação 

coletiva, com conhecimentos que pudessem consubstanciar reflexões para uma ação 

propositiva que viesse a fortalecer o Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus. Após uma 

série de encontros, surgiu a ideia do Projeto Rodas de Conversa.  

Com o objetivo central de aproximar a diretoria do Grêmio do IFBA de Ilhéus dos 

demais estudantes do instituto, de grêmios de outras escolas da região, do IFBA, da UBES 

e de todos aqueles que possam contribuir para o debate que venha a fortalecer tanto o 

Grêmio Estudantil do IFBA de Ilhéus quanto as demais entidades secundaristas, foi 

possível, mesmo em meio ao contexto pandêmico da COVID 19, a realização de quatro 

Rodas de Conversa, que ocorreram entre 2020 e 2021. Para a estruturação e organização 

das rodas, foram feitas reuniões nas quais coletivamente os estudantes, com nossa 

mediação, escolhiam o público alvo e a temática a ser debatida e dividiam as tarefas 

(contato com os grêmios, divulgação, elaboração de cards, operacionalização do canal do 

Youtube para a definição de pessoas que possibilitariam a realização das Rodas). 

 

AS RODAS DE CONVERSA: A AUTO-ORGANIZAÇÃO PARA O 

FORTALECIMENTO DO GRÊMIO COSTA DO CACAU 

 

Conforme mencionamos, anteriormente, as quatro Rodas de Conversa ocorreram 

de modo virtual e  entre 2020 e 2021, sendo três realizadas internamente e uma aberta ao 

público. Antes de descrevermos cada uma delas, pontuamos que as três Rodas que 

ocorreram internamente não foram gravadas pelos seguintes motivos: uma das rodas por 

estar sendo o primeiro contato do grêmio com a presidente da UBES e por entendermos 

que a gravação pudesse trazer qualquer tipo de constrangimento para o debate; e as outras 

duas em função de terem a participação de estudantes de outras escolas, com idade menor 

de 18 anos, e não sabíamos, ao certo, quem iria comparecer à atividade para solicitarmos 

autorização de uso da imagem. Já a reunião aberta foi gravada, pois os quatro 

participantes autorizaram o uso da imagem.  
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1ª RODA DE CONVERSA 

 

Ressaltamos que, entre a definição de que o produto da pesquisa seria a Roda de 

Conversa até a execução da primeira Roda foram realizadas três reuniões, até que no dia 

19 de setembro de 2020 ocorreu a primeira Roda de Conversa com a presidente da UBES. 

Nessa Roda, foi apresentado à presidente o cenário da região quanto à quase total ausência 

da entidade secundarista, bem como a necessidade de se pensar estratégias para o 

município e a região. A presidente, que desde o primeiro contato, via Instagram, mostrou-

se aberta e solícita, saudou os membros do grêmio já tecendo um panorama sobre os 

ataques, ameaças e inúmeras dificuldades que a organização estudantil, seja ela 

secundarista ou universitária, vinha sofrendo, convocando o grêmio do IFBA a continuar 

resistindo e a unir-se aos outros grêmios para buscarem, juntos, estratégias de luta e 

resistência.  

Dessa Roda, foram deliberadas as seguintes ações: 1ª) o Grêmio Costa do Cacau 

agendaria uma reunião, incialmente, com o Grêmio Conecta SESI de Ilhéus; e 2º) a 

presidente da UBES comprometeu-se em enviar para essa reunião alguma 

representatividade da UBES ou do Estado da Bahia. Após a reunião, ambas a entidades 

honraram suas tarefas e assim foi agendada a segunda Roda de Conversa 

 

2ª RODA DE CONVERSA 

 

Ocorrida em 29 de setembro de 2020, a 2ª Roda de Conversa reuniu membros da 

diretoria dos Grêmios Costa do Cacau e Conecta SESI, juntamente com um representante 

da UBES. A Roda iniciou com a apresentação do representante da UBES se colocando à 

disposição para pensar juntamente com os grêmios os rumos da organização secundarista 

no município e na região, justificando que a entidade estadual secundarista encontrava-se 

com dificuldades e que por isso ele faria o papel de auxiliar os grêmios. Definiu para os 

gremistas como a organização secundarista se estrutura e indagou sobre o conhecimentos 

deles acerca dos Congressos Estudantis. Nessa Roda, o Grêmio do SESI ainda estava em 

atividade e o propósito era que ambos os grêmios debatessem suas realidades e 

deliberassem algo que efetivamente pudesse contribuir para o fortalecimentos das 

entidades. Durante o debate, os estudantes identificaram similaridades quanto às 

dificuldades e, com a ajuda do representante da UBES, começaram a pensar sobre 
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possibilidades. Após vários diálogos e falas, os estudantes se comprometeram em colocar 

para seus pares, ausentes na Roda, a criação da União Municipal de Estudantes 

Secundaristas em Ilhéus. Ao final da Roda, todos os presentes ressaltaram o quão 

produtivo havia sido aqueles momentos, sendo unânime a manifestação dos grêmios 

quanto à necessidade de ampliação dos encontros entre as entidades.  

Infelizmente, dias após esta Roda, o Grêmio do SESI comunicou, pesarosamente, 

a desativação da entidade, justificando o fato com o término do mandato em setembro  e 

uma desmotivação por parte da maioria dos membros da diretoria para dar continuidade 

à gestão. A principal justificativa utilizada pelos gremistas foi a condição remota que lhe 

dificultava a realização de assembleias e abertura de processo eleitoral somado às 

tentativas de desqualificação do grêmio dentro do SESI, inclusive, esta última, muito 

debatida durante a Roda de Conversa.  

 Ressaltamos que o Grêmio do SESI não foi objeto da nossa pesquisa e, portanto, 

não pudemos averiguar nada quanto à justificativa utilizada pelos gremistas. Todavia, a 

notícia de desativação do Grêmio Conecta foi recebida com muito pesar tanto pelos 

gremistas do IFBA quanto por nós, na medida em que, entre vários outros motivos, tal 

grêmio seria fundamental para justificar a fundação de uma União Municipal de 

Estudantes Secundaristas em Ilhéus, já que esse município possuía, até aquele momento, 

apenas o Grêmio do SESI e o Grêmio Costa do Cacau do IFBA como as células 

secundaristas necessárias para se montar uma União. Outro motivo pelo qual recebemos 

a notícia com tristeza foi por termos acompanhado a gênese desse grêmio, que contou 

com a contribuição de professores comprometidos com a participação democrática e a 

formação política dos alunos, mesmo dentro de uma instituição público privada, como é 

o caso do SESI.     

 Sobre a justificativa relacionada à dificuldade em conduzir o processo eleitoral 

ou dar continuidade de forma pro tempore à gestão em vigor, tivemos conhecimento de 

vários grêmios que estão sem saber como conduzir esse processo no contexto remoto, 

inclusive, o Grêmio do IFBA de Ilhéus, que venceu seu mandato em 28 de fevereiro de 

2021 e que vem buscando entender qual o caminho legal de condução desse processo.   

Tal fato ocorreu concomitantemente ao um período de sobrecarga de tarefas e 

trabalhos do fim do semestre, potencializados pelas dificuldades do ensino remoto, o que 

causou um certo desânimo em todos os envolvidos para dar continuidade às tarefas 

necessárias a uma prática que refletisse uma atividade genuinamente pensada, estrutura e 
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realizada pelo grêmio e que partisse das demandas desse grêmio. Porém, a todo o 

momento que dialogávamos com os estudantes, percebíamos que era do interesse deles a 

realização e a continuidade das Rodas, contudo as demandas diárias da escola burguesa, 

burocrata, conteudista e verticalizada impunha aos estudantes um norte oposto.  

Assim, para que o processo não perdesse a continuidade, colocamo-nos a tarefa 

de tomar a frente, com o aval dos membros da diretoria, para dar os passos iniciais para 

a organização da 3ª Roda de Conversa. Conscientes das pedras que se colocam no 

caminho para as tentativas coletivas e horizontalizadas de organização, agimos 

intencionalmente, já que reconhecemos e entendemos ser parte do ato pedagógico 

identificar os elementos que viabilizam ou dificultam a aprendizagem de certos 

fenômenos.  

A despeito dessa nossa colaboração, ressaltamos que ela fez parte de todo o 

processo de construção das Rodas, provocando reflexões com os estudantes sobre as 

múltiplas determinações que os impediam de serem autônomos e livres, especialmente 

como entidade, porém a todo momento buscávamos dar medidas e nos distanciarmos, a 

fim de que a autonomia pudesse ser desenvolvida, algo tão difícil para a maioria dos 

estudantes.  Como ser autônomo e livre se não lhes são dadas as possibilidades de escolha 

e de real participação? Somos da opinião de que a verticalização, de cima para baixo, da 

escola burguesa impede qualquer possibilidade de autonomia e liberdade dos indivíduos 

e esse é o real interesse desse modelo de escola, que cobra tanto e pouco possibilita. 

Assim, mesmo tomando a frente das tarefas iniciais para a realização da 3ª Roda 

de Conversa, empenhamo-nos para que todas as necessidade fossem decididas 

coletivamente e para isso consultávamos os estudantes, via WhatsApp e Google Meet, 

para socializarmos as ideias, a fim de decidirmos coletivamente os encaminhamentos para 

a construção da 3ª Roda de Conversa.   

 

3ª RODA DE CONVERSA 

 

Autorizada a dar os primeiros passos para a realização da 3ª Roda de Conversa, 

que ocorreu no apagar das luzes do ano letivo, em 18 de dezembro de 2020, buscamos 

refletir sobre a problemática ocorrida com o Grêmio do SESI, que fragilizou ainda mais 

a organização estudantil secundarista na região e, também, sobre a conjuntural nacional 

de ataques conservadores à educação e aos estudantes. Durante todo o ano de 2020, a 
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UBES e a UNE lutaram para cancelar e adiar o ENEM; pela aprovação da versão do texto 

original do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) que 

garantiria 100% do fundo para a escola pública; contra as intervenções do Governo 

Federal para colocar gestores que não foram eleitos em universidades e institutos federais, 

entre outros.  

Mediante isso, colocamo-nos a tarefa inicial de pensarmos o público alvo e uma 

temática que, ao mesmo tempo, conjecturasse a localidade e trouxesse elementos para os 

estudantes refletirem sobre o cenário mais amplo que interfere diretamente na 

singularidade de cada grêmio estudantil. Dessa maneira, lançamos duas sugestões: 1ª) ser 

uma Roda mais aberta que pudesse trazer mais estudantes, não somente das diretorias de 

grêmios, mas de diferentes escolas; e 2) um tema que pudesse trazer para o debate 

elementos do atual cenário nacional, regional e local. 

 Após diálogos e discussões, chegamos à ideia de realizarmos a 1ª Roda aberta 

transmitida pelo canal do Youtube. A temática escolhida foi: “O Grêmio Estudantil em 

tempos de pandemia: realidade, ameaças e desafios”. Percebemos que tão logo decidimos 

isso os gremistas tomaram fôlego e colocaram-se à frente na condução da Roda para a 

divulgação, mediação, escolha dos palestrantes e outros. 

Dessa maneira, a 3ª Roda de Conversa, organizada pelo Grêmio Costa do Cacau 

do IFBA de Ilhéus e realizada um dia após a conquista da aprovação do texto original do 

FUNDEB, ocorreu da seguinte forma: 

- Debatedores: 1) A presidente da UBES contextualizando a importância histórica 

e atual dos secundaristas na luta pela educação e pelos direitos dos estudantes; 2) nossa 

participação mostrando a realidade regional quanto à inexistência dos grêmios estudantis; 

e 3) uma estudante da diretoria do Grêmio Costa do Cacau apresentando as dificuldades 

e desafios desse grêmio.  

- Mediação: uma estudante da diretoria do Grêmio Costa do Cacau. 

- Transmitida no Youtube, pelo Canal do GEPEMDECC (Grupo de estudos e 

Pesquisa em Movimentos Sociais, Educação do Campo e da Cidade), grupo de estudos 

do qual fazemos parte. Eis o link de acesso à 3ª Roda de Conversa: 

https://www.youtube.com/watch?v=UIWZr8UL57k&t=20s. 
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Imagem 1 – Cartaz da Roda de Conversa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo Grêmio Costa do Cacau, com nosso auxílio. 

 

A atividade que durou uma hora e dezessete minutos apresentou dificuldades 

durante a transmissão da nossa fala em função de queda da internet, mas o problema foi 

resolvido e fizemos uma gravação apenas em áudio pelo WhatsApp, transmitida em tempo 

real. Durante a live, participaram, em média, entre 30 a 40 estudantes e egressos do IFBA 

e de outras escolas da região; jovens do Coletivo Malês, também da região; professores 

da Educação Básica e do Ensino Superior; amigos e pais dos estudantes e outros. 

Atualmente a atividade tem 183 visualizações com 53 likes e nenhum dislike. 

Socializamos abaixo algumas figuras e imagens que demonstram a divulgação, a 

realização e o resultado da Roda.  
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Imagem 2 –  Divulgação do cartaz no Instagram do Grêmio Costa do Cacau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram do Grêmio Costa do Cacau. 
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Imagem 3 –  Momento durante a live da 1º Roda de Conversa aberta ao público 

 
Fonte: canal do GEPEMDECC, no YouTube. 

 

Imagem 4 –  comentários no Instagram do Grêmio Costa do Cacau e da presidente da UBES 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram do Grêmio Costa do Cacau e da presidente da UBES. 

 



 
 

 

18 

Avaliamos que a 3ª Roda de Conversa contribuiu para o fortalecimento interno da 

diretoria do grêmio que, entre vários desafios, se comprometeu com a tarefa imediata de 

dar continuidade ao grêmio, mesmo com o fim do mandato em fevereiro de 2020, e para 

para estreitar os canais de comunicação entre os estudantes do IFBA, de outras escolas, e 

da UBES, o que, por sua vez, contribuiu para o fortalecimento dos poucos grêmios 

existentes na região.   

 

4ª RODA DE CONVERSA 

 

A 4ª Roda de Conversa aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2021, internamente, 

entre a direção da gestão Costa do Cacau e estudantes da gestão do Grêmio A voz de 

Todos do IFBAIANO do munícipio de Uruçuca, atualmente um dos três grêmios 

estudantis da Região Cacaueira do Sul da Bahia.  

O Roda teve como objetivo debater as dificuldades enfrentadas durante o contexto 

da pandemia da COVID-19 que, entre várias situações, impôs a condição do ensino 

remoto às escolas brasileira, mesmo havendo inúmeros estudantes impedidos de acessar 

esse formato de ensino. Além disso, os grêmios discutiram a continuidade dos grêmios 

que encerraram mandatos durante a pandemia. O Grêmio a Voz de Todos colocou as 

dificuldades que vem enfrentando na instituição por haver se posicionado contra o modelo 

remoto e os dois grêmios ficaram de debater a possibilidade de pensarem sobre uma live 

aberta para ampliar esse debate e buscarem alternativas. Por fim, atualmente, em março 

de 2021, as entidades estão em fase de discussão sobre essa possível live. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O produto dessa pesquisa é fruto de uma trabalho coletivo que contou com nossa 

mediação para que os estudantes do Grêmio Costa do Cacau do IFBA de Ilhéus pudessem 

enfrentar os inúmeros desafios que se colocam a esta entidade, especialmente a partir da 

segunda metade do século XXI, momento em que as forças conservadoras que atuam na 

sociabilidade brasileira avançam e colocam em risco a liberdade das organizações de luta, 

sendo uma delas os grêmios estudantis. 

Esperamos que os princípios da auto-organização utilizados para a idealização, 

estruturação e materialização das Rodas sirvam para esse grêmio e para as gestões que o 

sucederão como aporte teórico/prático para as lutas cotidianas que se colocam à entidade 

dentro da escola brasileira, que se autointitula democrática; mas que, pouco ou quase 

nunca, exerce essa democracia, especialmente com os estudantes. Almejamos que os 

estudantes compreendam que a coletividade, o diálogo, a participação, a distribuição de 

tarefas e o cumprimento destas são princípios fundamentais para uma organização que 

assume pautas comprometidas com a justiça social e a formação de sujeitos livres e 

autônomos 

Por fim, ressaltamos que a condição de pesquisadora com a qual mediamos a 

condução desse produto não nos apartou da condição de professora que somos da 

educação básica, nos colocando a tarefa de, durante a observação participante, encontrar 

os momentos e as formas possíveis de contribuir. Por isso e fundamentalmente pelos 

desafios colocados a esse grêmio, a teoria pedagógica adotada para a concretização desse 

produto foi aquela que orienta o nosso trabalho educativo e que, por sua vez, confere à 

escola o lócus central de socialização dos conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade, sendo estes necessários à formação da classe trabalhadora que luta por 

autonomia, emancipação e liberdade  
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