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1. Introdução 

  O ano de 2016 iniciou conturbado, do ponto de vista político e econômico, para o 

funcionalismo público estadual. Diante daquela conjuntura, a categoria dos profissionais da 

educação do estado do Rio de Janeiro, reunida em assembleia, aprovou a proposta de greve, 

com início em 2 de março, que se distinguiu das anteriores, em diversos aspectos: duração 

recorde do movimento, que resistiu durante quase cinco meses desde a sua deflagração; adesão 

massiva dos docentes da rede, chegando a contar com a mobilização de mais de setenta por 

cento da categoria; pauta predominantemente pedagógica das reivindicações, muitas delas 

vitoriosas e já garantidas em diário oficial. Contudo, a grande novidade desse movimento foi a 
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ocupação de cerca de oitenta escolas públicas estaduais, em diferentes municípios, espalhados 

por distintas regiões do estado do Rio de Janeiro, organizada e realizada por estudantes 

secundaristas, em apoio aos profissionais da educação.  

O ativismo dos estudantes nesse movimento chamou a atenção do Grupo de Estudos 

sobre Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude/DDEEJ, coletivo de 

pesquisa5 ao qual se vinculam os autores deste artigo. Desde agosto de 2014, desenvolvíamos 

pesquisa-ação6 (COSTA, 2002; THIOLLENT, 2011), em escola de ensino médio, da rede 

pública estadual, localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, acompanhando 

professores e estudantes na reestruturação do grêmio estudantil, então desativado. Até aquele 

momento – abril de 2016 –, apesar do interesse demonstrado por número considerável de 

estudantes7, o grêmio ainda não havia se reconstituído.  

Interpretávamos tal quadro como decorrente da própria estrutura organizacional e 

pedagógica da escola, que tendia a dificultar o ativismo estudantil, fosse pela grade horária, 

sem abertura para outras atividades que não as aulas disciplinares, fosse pela ênfase na 

preparação para o vestibular, ou ainda pela frequente ausência de diálogo entre os profissionais 

de ensino da instituição e seu corpo discente8. Entretanto, a notícia da ocupação das escolas 

levou-nos a questionar sobre o seguinte paradoxo: como estudantes da rede estadual 

conseguiam se mobilizar para realizar ocupações tão bem organizadas, enquanto, no colégio 

pesquisado, percebíamos flagrante dificuldade na organização estudantil?  

Julgamos, então, que seria importante para a nossa pesquisa, que investigava sobre 

formação e participação política da juventude, no âmbito da educação escolar, incluir o 

movimento de ocupação das escolas da rede pública estadual, visitando colégios ocupados, em 

diferentes regiões do Grande Rio, e conversando com os ocupantes. Ao longo dos meses de 
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maio e junho de 2016, visitamos várias escolas e realizamos um total de seis entrevistas, 

gravadas em vídeo e áudio e, posteriormente, transcritas. Buscamos diversificar tanto a 

localização geográfica das escolas visitadas, como o tipo de instituição, chegando ao seguinte 

conjunto: duas escolas na zona norte e uma na zona sul da cidade do Rio de Janeiro; uma em 

Niterói; uma em Nova Iguaçu; uma em São João de Meriti; duas eram escolas que atendiam 

apenas ao ensino médio, e quatro, a todos os segmentos da educação básica; duas escolas 

normais; uma escola com parceria público-privada; uma, vinculada à Faetec; duas escolas 

regulares. Não pretendemos, com tal variedade, ter constituído amostra representativa da rede, 

mas avaliamos que atingimos o objetivo pretendido: travar contato com diferentes contextos 

dentro da rede, sem privilegiar nenhum em especial. Desse modo, não tomamos nossas 

conclusões como generalizáveis, mas julgamos, por outro lado, que não se restringem a pequena 

parcela da rede. 

Embora não tivéssemos previsto a abordagem do Programa Escola Sem Partido/PESP 

ou do ensino de Sociologia, estas foram temáticas bastante presentes nas entrevistas, a partir de 

enunciações dos estudantes. Dada a relevância dessas discussões para a educação escolar da 

juventude, incorporamos ao projeto a problematização de tais questões, a partir da perspectiva 

teórico-política da desconstrução (DERRIDA, 1991a, 1991b). Apresentamos, neste artigo, um 

recorte das reflexões desenvolvidas, que se inicia pela exposição da apropriação que propomos 

para os referenciais privilegiados, seguida pela contextualização da nossa discussão, em que se 

informa, em linhas gerais, sobre as recentes mobilizações juvenis no país, bem como sobre o 

PESP. Finalizamos com a síntese das problematizações desenvolvidas, focalizando as 

enunciações dos estudantes entrevistados relativas ao PESP e ao ensino de sociologia, 

organizada em torno a dois eixos temáticos: juventude e escola. 

 

2. Essencialismo identitário e etarismo adultocentrista: desconstruções 

Nos estudos desenvolvidos pelo DDEEJ, temos nos aproximado da perspectiva teórico-

política da desconstrução, conforme proposta pelo filósofo franco-argelino Jacques Derrida 

(1991a, 1991b), por entendermos que pode fundamentar importante crítica ao essencialismo 

identitário que, com frequência, marca as reflexões acadêmicas acerca da juventude9. Ora 

                                                           
9 Dada a flutuação que se percebe na identificação do agrupamento social focalizado em nossos estudos – 

estudantes dos anos finais do ensino fundamental e dos ensino médio regulares – ora nomeados como “crianças” 



4 
 

enunciados como presentistas e individualistas10, ora como a rebeldia que move as mudanças 

sociais, tão rebeldes quanto dispostos, por natureza ou por condicionamento de estrutura social, 

os adjetivos podem variar, mas a suposição de uma substância vinculada à faixa etária é 

recorrente. As proposições derridianas, contudo, filiam-se a abordagens pós-estruturalistas que, 

ao duvidarem do realismo filosófico, oportunizam importante argumentação contra o 

essencialismo identitário. 

Tais teorizações resultam de leituras desconstrutoras de textos avaliados pelo autor 

como particularmente relevantes para a filosofia ocidental. Para a presente reflexão, interessam-

nos sua discussão acerca do livro How to do things with words, do linguista John Austin, 

sobretudo na apropriação da filósofa feminista estadunidense Judith Butler (2008, 1997), bem 

como a desconstrução do Cours de Linguistique Général, do também linguista Ferdinand de 

Saussure. Com Austin, Derrida (1991b) postula a dimensão performativa da linguagem, para 

além da sua usual concepção representacionista; com Saussure (DERRIDA, 1991a), reconhece 

a insubstancialidade dos significados, que se constituiriam pela negação dos demais elementos 

componentes dos sistemas de significação, e não em descrição de uma realidade exterior a tais 

sistemas, mas discorda do linguista quanto à estabilidade e fechamento desses sistemas, bem 

como da fixidez dos elementos diferenciais que o compõem. Abre caminho, desse modo, para 

uma interpretação não essencialista dos processos de construção de identificações de 

agrupamentos sociais, como no caso dos jovens, permitindo-nos ir além da crítica de Bourdieu 

aos estudos sobre a juventude, quando, na sua célebre proposição – “a ‘juventude’ é apenas 

uma palavra” (BOURDIEU, 1983, p. 112) – contesta as generalizações sociológicas que 

ignoram a força dos contextos sociais face a supostas determinações de ordem biológica. A 

perspectiva da desconstrução radicaliza a crítica de Bourdieu, convidando a também 

problematizar enfoques estruturalistas que não reconhecem a complexidade dos processos de 

construção dos significados e das identidades, e limitam a instabilidade da identificação juvenil 

à sua pertença de classe social. 

Visando confrontar tal complexidade, aproximamo-nos ainda da leitura das teorizações 

derridianas proposta por Judith Butler (1997, 2008), que desenvolve a noção de gênero 

performativo: nessa perspectiva, a identidade de gênero não decorreria de um suposto sexo 

biológico, dado que ambos resultariam de fixações provisórias e circunstantes de sentido e não 

                                                           
(Convenção Internacional dos Direitos da Criança), ora como adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

ora como jovens (Estatuto da Juventude), nomearemos tal grupo, neste artigo, como jovens/juventude, o que inclui 

aqueles referidos nas entrevistas como adolescentes/adolescência. 
10 Conforme, por exemplo, Melluci, 1997, Bauman, 2013. 
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de descrições de uma realidade objetiva e independente das nossas disputas sociais. 

Analogamente, defendemos que a identificação do jovem é também uma operação 

performativa. Concordando com Leite (2015, p. 326), 

Assim como Butler (2008, p. 48) afirma que ‘não há identidade de gênero por trás das 

expressões do gênero, essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias 

‘expressões’ tidas como seus resultados’, entende-se que tampouco existe alguma 

identidade jovem ou adolescente para além da sua construção performativa. Não há 

fundamentação biológica que justifique, por princípio absoluto, sua subalternização 

em relação ao adulto, mas, sim, atribuições de sentido, sociais e contingentes, que, 

historialmente [...], constroem essa hierarquia por meio de constante citação e 

iteração. 

 Duvidamos, assim, da atribuição apriorística de irresponsabilidade ou rebeldia à 

juventude, e priorizamos o questionamento dessa identificação nas nossas pesquisas. No estudo 

que motiva este artigo, localizamos o agrupamento juvenil do nosso interesse pela sua 

frequência aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Tal localização, no 

entanto, não implica a suposição de quaisquer conteúdos identitários, cuja problematização se 

coloca como importante questão de investigação e problematização. Antes, buscamos o diálogo 

com essas pessoas, como forma de ter acesso a enunciações que participam dos processos de 

construção desses conteúdos, embora sem poder de determiná-los. Pelo contrário, por questões 

de poder, julgamos que suas construções tendem a ser deslegitimadas, dado o etarismo 

adultocentrista amplamente sedimentado na nossa sociedade. Ao trazermos as enunciações de 

jovens estudantes que participaram do movimento de ocupação de escolas públicas da rede 

estadual do Rio de Janeiro, apostamos na dimensão desconstrutora desse gesto, posto que um 

importante princípio da desconstrução consiste na explicitação de possibilidades outras que 

foram historialmente recalcadas nos textos e identificações que lograram (relativa e precária) 

imposição social. 

 

3. Das jornadas de junho de 2013 às ocupações de 2016 

Acreditamos que seja importante ressaltar que as jornadas de junho de 2013, no Brasil, 

estavam conectadas a uma conjuntura internacional de crise política e econômica que vinha se 

arrastando desde 2008, fazendo eclodir, simultaneamente, uma onda de movimentos sociais e 

mobilizações em várias partes do planeta, tomando extensão global: norte da África (Tunísia, 

Egito, Líbia e Iêmen); na Europa, com ocupações e greves na Espanha, Grécia, Portugal e 

subúrbios de Londres (Inglaterra) e, mais tarde, na Rússia; nas Américas, com movimentos de 
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estudantes no Chile, no que ficou conhecido como A revolta dos pinguins e o movimento Ocupa 

Wall Street, nos EUA.   

Sobre a “onda de protestos” e, especificamente, sobre as ocupações de espaços públicos, 

Peschanski (2012) esclarece que “O movimento global dos ‘ocupas’ – acampamentos de 

estudantes e trabalhadores em áreas públicas de centenas de cidades em todo o mundo -, 

iniciado no segundo semestre de 2011, tem entre suas principais bandeiras a crítica à 

desigualdade econômica” (PESCHANSKI, 2012, p. 27). Já Safatle (2012) contribui, chamando 

a atenção para a crise de representação política: “Trata-se do profundo sentimento de mal-estar 

e desencanto que todos vocês sentem e que os faz estar aqui. É a angústia do desencanto que 

nos une, que faz com que o mesmo sentimento apareça em Túnis e São Paulo, Cairo e Nova 

York” (SAFATLE, 2012, p. 51).  

A literatura sobre o tema, assim como a nossa própria pesquisa, nos leva a inferir que 

jovens brasileiros querem transformar o país e estão dispostos, sim, ao engajamento político, 

conquanto muitos não tenham uma participação concreta. Com esta afirmação, pretendemos 

contribuir para a desconstrução da ideia do senso comum que afirma que os jovens da atualidade 

estão alheios à participação política.  

O que parece ter mudado em relação gerações mobilizações juvenis anteriores é que, 

embora ainda haja uma parcela significativa dessa juventude disposta à participação política, 

militando em organizações estudantis e partidos, vemos crescer uma incisiva negação às 

estruturas organizacionais mais tradicionais e uma mudança no método de luta, dando ênfase à 

mobilização nas ruas e ações diretas como forma de denunciar e, assim, buscar resolver os 

problemas sociais, privilegiando a autonomia dos coletivos e práticas horizontais de 

participação e decisão. 

Foi nesse contexto de luta por direitos essenciais, em que ganha força a proposta de 

ações diretas, que estudantes secundaristas de São Paulo tomaram as ruas, no segundo semestre 

de 2015, colocando-se contra o projeto de reorganização escolar então anunciado pelo governo 

estadual. Tal projeto ocasionaria o fechamento de unidades e a transferência compulsória de 

milhares de estudantes de suas escolas. O movimento deu visibilidade a um tipo de tática pouco 

conhecida pela maioria das brasileiras e dos brasileiros: as ocupações de escolas. Tais 

ocupações vieram a se tornar um símbolo do movimento de jovens secundaristas do ano de 

2015 e marcou as ações do movimento em 2016.  
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Com o lema “Não fechem a minha escola”, estudantes secundaristas de São Paulo se 

apropriaram dos espaços escolares e ali realizaram uma série de atividades, como rodas de 

conversa, oficinas, atividades culturais e pequenas reformas nas unidades ocupadas. Essa 

apropriação direta provocou uma verdadeira comoção social, pois, pela primeira vez em muito 

tempo, o movimento se distanciava da imagem construída pelos meios de comunicação de 

massas, que apresentam a escola pública como uma instituição violenta, frequentada por alunos 

desinteressados e desmotivados, oriundos de famílias problemáticas. A mobilização dos 

estudantes resultou no não fechamento de escolas e na abertura da “CPI do Roubo da 

Merenda”11.  

Seguindo o exemplo dos estudantes paulistas, em 2016, no Espírito Santo, as ocupações 

ocorreram como protesto contra a reorganização do ensino e o fechamento de turmas na área 

rural; em Goiás, contra um modelo de gestão privatizada e militarizada do ensino. Houve 

ocupações de escolas também nos estados do Ceará, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul.   

No Rio de Janeiro, foco de nossa análise, o movimento começou em 21 de março de 

2015, com a ocupação do C.E. Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, seguida pelo C.E. 

Gomes Freire, na Penha, logo se espalhando pelas diversas regiões do estado, como a região 

serrana, a região dos Lagos, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e outros municípios, 

chegando a quase 80 escolas ocupadas. Entre as reivindicações comuns estavam a eleição direta 

para direção escolar, a extinção do SAERJ (Sistema de Avaliação da Educação do Estado do 

Rio de Janeiro), maior carga horária para disciplinas, como Filosofia e Sociologia, a volta dos 

porteiros e inspetores, pagamento sem atraso dos professores e aposentados, máximo de 35 

estudantes por salas de aula, passe livre nos transportes coletivos, melhor infraestrutura para as 

escolas, incluindo merenda e efetiva climatização das salas de aula12. 

  

4. Sem partido?  

 O Programa Escola Sem Partido surge como expressão da emersão dos setores mais 

conservadores da sociedade no atual momento histórico, apresentando-se nos seguintes termos: 

“é um conjunto de medidas previstas num anteprojeto de lei elaborado pelo Movimento Escola 

                                                           
11 Para mais informações, acessar: <http://www.cpidamerenda.minhasampa.org.br/#block-1309>. Acesso em: 11 

set. 2016. 
12 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-04/ocupacao-de-escolas-e-

amadurecimento-das-jornadas-de-junho-de-2013>. Acesso em: 11 set. 2016. 

http://www.cpidamerenda.minhasampa.org.br/#block-1309
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-04/ocupacao-de-escolas-e-amadurecimento-das-jornadas-de-junho-de-2013
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-04/ocupacao-de-escolas-e-amadurecimento-das-jornadas-de-junho-de-2013
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sem Partido, que tem por objetivo inibir a prática da doutrinação política e ideológica em sala 

de aula e a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos”13. 

Visando tal objetivo, o programa define uma série de diretrizes para o papel do professor em 

sala de aula:  

O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus 

próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, 

morais, políticas e partidárias; o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos 

em razão de suas convicções políticas, ideológicas, ,morais ou religiosas, ou da falta 

delas; o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; ao tratar de 

questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, 

de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade -, as principais versões, 

teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito; o professor respeitará o direito 

dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas 

próprias convicções; o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens 

anteriores sejam violados pela ação de terceiros, dentro de sala aula.  

 Tudo, ainda segundo seus idealizadores, com o objetivo de “informar os estudantes 

sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados e manipulados por seus professores”. 

Afirmam também estar amparados pela Lei 4.898/65 - que data da época da ditadura civil-

militar no Brasil -, que determina que o professor que descumprir essas diretrizes pode ser preso 

com pena de até seis meses, além de estar sujeito à perda do cargo e à impossibilidade de exercer 

função pública por até três anos. Ainda segundo a página oficial do PESP, projetos com esse 

teor já foram aprovados em diversos municípios do país, bem como no estado de Alagoas. 

Aguardam deliberação outras propostas semelhantes, em nível municipal, estadual e federal. 

Candidatos a prefeito ou a vereador, na próxima eleição, já se comprometeram com a proposta 

de elaborar leis, ou dar continuidade à tramitação desses projetos nas casas legislativas onde 

esse processo já se iniciou.  

 Os atores envolvidos na tentativa de sua aprovação pelo país se organizam sob a forma 

de organizações não governamentais ou institutos que se dizem apartidários e democráticos. 

Nesse mapa, podemos destacar o Instituto Millenium, a ONG Todos pela Educação14, 

financiados pela empresa Gerdau, a Suzano Papel e Celulose, o grupo Abril, Fundação Roberto 

Marinho e Fundação Victor Civita, além dos Bancos Bradesco e Itaú e que tem como principal 

articulador, Miguel Nagib, advogado que coordena o “Programa Escola Sem Partido”. 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.programaescolasempartido.org/FAQs/>. Acesso em: 10 set. 2016. As citações 

que se seguem também se originam desse endereço. 
14 Disponível em: < http://www.todospelaeducacao.org.br/>. Acesso em: 11 set. 2016. 
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 É notório que é um projeto viabilizado por um conglomerado de grandes grupos 

empresariais - todos de orientação política neoliberal - que não estão somente voltados para seu 

ramo específico de atuação. A atenção do neoliberalismo à educação nos mostra que o espaço 

escolar é um espaço de disputa para a obtenção da hegemonia política. O lastro que este projeto 

pode atingir é vasto e fértil na medida em que cada vez mais o campo educacional se torna foco 

de interesse do grande capital, hoje, por exemplo, o grupo Króton-Anhanguera, que já atua no 

país, é o maior grupo educacional privado do mundo.  

 Não deixa de ser coerente que na página eletrônica do programa haja, em sua tela inicial, 

uma citação do sociólogo Max Weber:  

Em uma sala de aula, a palavra é do professor, e os estudantes estão condenados ao 

silêncio. Impõem as circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir os cursos 

de um professor, tendo em vista a futura carreira; e que ninguém dos presentes a uma 

sala de aula possa criticar o mestre. É imperdoável a um professor valer-se dessa 

situação para buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, 

em vez de lhes ser útil, como é de seu dever, através da transmissão de conhecimento 

e de experiência cientifica.  

 Coerente, porque, ao defender a imparcialidade em sala de aula, encontra em Weber um 

autor comprometido com a neutralidade axiológica em sua obra, ou seja, com a suposição da 

possibilidade de uma isenção de valores e crenças pessoais nos métodos sociológicos para a 

compreensão do objeto a ser estudado. Levar em consideração os valores de cada um esconderia 

uma realidade objetiva a ser alcançada. O conceito de tipos ideais – modelos abstratos de se 

enxergar determinado objeto - é a chave para Weber chegar à sua proposta de neutralidade. 

 Destacamos, portanto, que o PESP se justifica pela suposição da necessidade de 

proteção judicial dos estudantes relativamente à doutrinação que poderia ser exercida por seus 

professores, bem como pelo argumento da viabilidade da neutralidade científica. Duvidamos 

de ambas suposições, no que nos aproximamos dos estudantes entrevistados, conforme se relata 

a seguir.   

5. “Acho que isso é até uma ofensa para os alunos” 

 

O eixo de problematização Juventude focaliza as enunciações produzidas nas entrevistas 

com relação à identificação desse agrupamento social. Entendemos que o PESP supõe uma 

juventude que precisa ser protegida da doutrinação pelo professor, e, nesta seção, confrontamos 

tal suposição com as narrativas dos estudantes com quem conversamos. 
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Nesse sentido, observamos que os entrevistados produziram performatizações – isto é, 

afirmações de sentido por meio das suas narrativas – ambivalentes nas enunciações da 

identificação da juventude. De um lado, narraram uma juventude preocupada com o coletivo, 

com visão crítica, potência de realização prática e responsabilidade com o bem público. Desde 

a pauta de reivindicações até a organização do cotidiano da ocupação, todos os relatos 

evidenciavam a capacidade de autogestão e agudo senso de coletividade daqueles ativistas. 

Citavam leis, negociações com autoridades oficiais, consultas a conselhos tutelares, ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública, entre outras ações ocorridas durante as ocupações, 

que expunham sua relativa autonomia de pesquisa e aprendizagem. Quanto ao suposto perigo 

de doutrinação pelo professor, reproduzimos a seguir narrativa de estudante entrevistado que 

julgamos contradizer a suposição do aluno manipulável, devido à sua pouca experiência de 

vida: 

Edu Carvalho15: Aqui [...] tem sido apartidário. 

Pesq.: Apartidário, por quê?  

Edu Carvalho: Porque a gente não queria que o movimento perdesse aqui a 

legitimidade. 

Pesq.: E por que ter alguma ligação com partido afetaria a legitimidade do 

movimento? 

Edu Carvalho: Porque ideais partidários acabam tomando maior protagonismo, as 

ideias dos alunos começam a ser esquecidas, você começa, infelizmente, a virar massa 

de manobra de partido. (Estudante, 18 anos, zona sul, Rio de Janeiro) 

 

 Em outra entrevista, para além do contraponto à suposição de vulnerabilidade intrínseca 

à juventude, estudantes que haviam informado não ter vivência de militância anterior ao 

movimento das ocupações narram flagrante subversão do etarismo adultocentrista, que atribui, 

por princípio, o lugar do aprendiz ao jovem. 

Pesq.: Esse professor [a quem atribuíam práticas de assédio sexual] continua no 

colégio? 

David Medeiros: Por enquanto. 

Sara: Continua, a gente tá pensando em... É que a gente tem várias ideias de como 

tirar ele de um jeito que ele aprenda que não é assim que se trata pessoas, entendeu? 

David Medeiros: Não só tirar ele, tentar ser um pouco didático. 

Sara: Porque... Didático, é... Tentar ensinar alguma coisa também, não só ‘vai embora 

e tchau’. (Estudantes, respectivamente, 16 e 15 anos; zona norte, Rio de Janeiro) 

 

 Por outro lado, foi também recorrente a enunciação de estereótipos relativos à 

juventude:  

Gabriel: Então, meu nome é Gabriel, tenho 16 anos, estou no segundo ano, e no 

começo eu achava... Quando falou assim ‘a escola foi ocupada’, eu só pensei uma 

coisa: ‘começou a bagunça, vou chegar e encontrar tudo quebrado’. Aí, tá. Aí, meu 

                                                           
15 Nomes fictícios escolhidos pelos próprios entrevistados. 
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amigo falou assim ‘vamos lá pra ver como é que é e tal’. Aí eu vim aqui no primeiro 

dia, olhei que era tudo organizado, apesar de ser alunos, tudo organizado. Eu falei: 

‘que estranho’, vamos dizer assim, porque adolescente tem mania de fazer bagunça. 

(Estudante, 15 anos; zona sul, Rio de Janeiro) 

 

 Não foi a única narrativa que repetiu identificações da juventude que circulam em 

sociedade e subalternizam esse agrupamento social, com frequência desacreditado, em 

essencialismo identitário de cunho etarista, que busca fixar a atribuição de irresponsabilidade e 

rebeldia a essa faixa de idade. A citação acima é particularmente eloquente, contudo, na 

exposição da contradição contida nessas narrativas: em imediata sequência, o estudante 

reconhece que sua suposição de “bagunça” estava equivocada, mas segue repetindo 

identificação essencialista e negativa do adolescente. 

 Entretanto, a passividade juvenil pressuposta pelo PESP foi explícita e amplamente 

contestada em todas as entrevistas realizadas. 

Leo do China: Acho que isso é até uma ofensa para os alunos, porque você querer 

dizer que não pode falar de um certo assunto em um colégio é você querer dizer que 

o aluno não tem a capacidade de pensar sozinho... Tipo... O professor tá ali só para 

me dar uma base... Pô, cara! Você não tem a capacidade de pensar sozinho? [...] A 

gente tá vivendo uma ocupação! Eu tenho a capacidade de desenvolver projetos, 

posições políticas, mesmo sendo novo, entendeu? (Estudante, 16 anos; Niterói) 

 Sim, obrigada, Leonardo, entendemos sim. 

Derrida (1991b) propõe que os significados – e, por extensão, as identidades – se 

constituem pela iteração, isto é, pela repetição de enunciações que, no entanto, como são 

contingentes, comportam sempre deslocamentos, de maior ou menor relevância 

semântica/política. Na enunciação da juventude pelos entrevistados, observa-se a repetição de 

estereótipos simultaneamente à sua contundente negação. Entretanto, para além dos fragmentos 

aqui reproduzidos, o conjunto das enunciações registradas nas entrevistas é inequívoco: o 

Programa Escola Sem Partido é mesmo “uma ofensa para os alunos”, que, quando não se 

encontram limitados pelas estruturas escolares tradicionais, são capazes até mesmo de 

reinventar a própria escola. 

 

6. “Vamos colocar aquele bichinho de conhecimento neles para poder procurar saber 

sobre aquilo” 

O eixo de problematização Escola focaliza as enunciações produzidas nas entrevistas 

com relação ao papel da escola no que diz respeito ao Programa Escola Sem Partido. As 
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expressões ligadas ao projeto que surgem nas narrativas dos alunos são: “retrocesso”, “não 

poder falar”, “coisa ridícula”, “absurdo”.  

Ana Clara - Na verdade essa lei não é pra proteger aluno de, de ser doutrinado não. É 

pra proteger o aluno de ser consciente. Quer alienar mesmo. Querem eliminar todas 

as formas que a gente teria pra abrir a nossa mente, pra conhecer algo novo. 

(Estudante, 18 anos; zona norte, Rio de Janeiro) 

De fato, os atores por trás do PESP partem de uma concepção neoliberal de mundo, 

utilizando Weber e sua proposição de neutralidade axiológica como método para rechaçar 

qualquer visão, sobretudo marxista, que seja utilizada em sala de aula como forma de crítica a 

uma visão de mundo que divirja do pensamento conservador dominante.  

Em nossa análise, percebemos graves equívocos dos idealizadores do PESP: supõem 

que o estudante se tornará um mero reprodutor das ideias do professor, imaginando um aluno 

desprovido da capacidade de estabelecer diálogos com o docente, a partir de todos os elementos 

que permearam sua vida, com todos seus aprendizados em espaços fora do ambiente escolar. 

Esta visão caricata de estudante encontra eco exatamente no conceito de tipo de ideal 

weberiano: um indivíduo a receber conteúdos.   

Outro elemento que cabe destaque em nossa análise sobre o PESP, a partir dos 

enunciados dos estudantes, foi a constatação de que foi só na vivência da experiência nas 

ocupações que muitos estudantes começaram a pensar sobre política: 

Ana Clara -[...] é isso que é a escola revolucionária, a gente conhecer o nosso Brasil, 

nossa cultura. E também não se limita só a sala de aula. Porque não adianta, não é 

assim que todo mundo aprende. Não é só copiando ou só colando e decorando. Porque 

isso é o que acontece nesse sistema. Você chega, da uma estudada em casa, chega na 

prova. Não. Eu acho péssimo porque limita totalmente o professor de História, 

Geografia, de Sociologia, de Filosofia. (Estudante, 18 anos; zona norte, Rio de 

Janeiro) 

A Sociologia aparece aqui, juntamente com outras matérias da área das Ciências 

Humanas e Sociais, como diferenciada em suas múltiplas possibilidades de métodos de ensino. 

Não podemos afirmar que isto se limita a estas matérias, mas de fato, há um vasto campo 

didático para os professores de Sociologia trabalhar fora dos padrões tradicionais da educação 

formal, mesmo dentro da estrutura educacional hoje imperativa, que é negativizada pela aluna.  

Por outro lado, a Sociologia e a Filosofia são valorizadas como “abertura de 

pensamento” por estudante de um colégio da zona sul do Rio de Janeiro, ao comparar sua escola 

com o Colégio Pedro II, no que tange a maior oferta destas matérias por este último. Nesse 
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sentido, a Sociologia, por discutir os mais diversos temas acerca da vida política e social dos 

estudantes, aparece como mais um contraponto ao PESP. 

Um estudante entrevistado, que expôs ter assumido uma identidade de gênero diferente 

daquela atribuída socialmente em função da conformação dos seus órgãos sexuais, nos traz uma 

função importantíssima da educação escolar, que o PESP, em suas diretrizes, busca reprimir: 

Aluno: E eu acho que se desde pequeno sempre falassem sobre questão de gênero [na 

escola], eu acho que eu me entenderia melhor. Eu posso estar vivendo uma coisa muito 

confusa, a gente que passa por isso é uma coisa muito confusa e não passa, até agora 

não consigo me entender. Mas é uma coisa muito confusa e conforme a gente vai 

estudando mais cedo eu acho que a gente consegue falar ‘Poxa eu tenho o meu lugar, 

tem gente igual a mim, tem gente que passa pela mesma coisa!’ [...] E o professor não 

poder falar sobre isso, não poder falar sobre raça, falar sobre política? Porque às vezes 

um professor fala sobre um tipo de política e outro fala sobre outra coisa, aí eu vou 

pegar e falar, eu vou estudar sobre isso para ver se é realmente. Eu não vou na ideia 

do professor, ele tá exercitando aquela coisa do conhecimento, sabe? Vamos colocar 

aquele bichinho de conhecimento neles para poder procurar saber sobre aquilo. E 

então, escola sem partido, eu to achando um absurdo. [...] (Estudante, 16 anos; 

Niterói) 

 Escolhemos o fragmento acima para finalizar esta seção, por sintetizar o que nos foi 

colocado pelos estudantes a respeito de como deve ser a escola: uma escola como espaço-tempo 

da pluralidade, da troca, do debate, da paixão pelo conhecimento - bem distante, portanto, do 

que é proposto no PESP. 

 

7. Considerações   

Ao contrário do que defende o Programa Escola Sem Partido, partimos do princípio de 

que, por trás de cada ideia, há uma visão de mundo, mesmo aquelas que se dizem neutras e não 

doutrinárias. Compreendemos a impossibilidade, não só da ciência ser neutra, mas também de 

não se levar em conta na atuação profissional, as diversas determinações que compõem a 

realidade do estudante: condições de estudo, estrutura familiar, local de moradia, acesso a 

cultura, lazer, entre outros elementos que permeiam suas vidas. Se à família cabe a defesa dos 

valores e visão de mundo que prioriza, à escola cabe a ampliação dos horizontes de 

conhecimento dos seus estudantes. 

Compreendemos que a escola não é uma ilha, tampouco seus membros: todos os atores 

da comunidade escolar estão dentro de uma totalidade maior e são por ela influenciados e a ela 

influenciam. Por trás da visão neoliberal do programa organizado por Miguel Nagib está a 

necessidade do capitalismo formar mão-de-obra sem uma visão crítica do mundo em que estão 
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inseridos, e a crítica da realidade, por suas contradições, pode nos levar a uma crítica do modelo 

capitalista. Neste sentido, travar um embate doutrinário dentro do espaço escolar parece ser um 

importante elemento tático para o avanço do capital, mas o caminho escolhido pelos 

proponentes do PESP é camuflar tais propósitos sob o texto da neutralidade política e da 

proteção do estudante. 

Essa tergiversação, no entanto, não parece ter convencido os estudantes que 

entrevistamos. A consistência e a firmeza dos seus argumentos contrariamente ao PESP 

chegaram mesmo a nos surpreender, contaminados que estamos pelas identificações sociais da 

juventude, que insistem em desacreditá-la. A citação da música de Charlie Brown Jr, citada na 

epígrafe deste artigo, remete à sua menção em várias entrevistas, retratando sua insatisfação 

quanto à identificação mais usual da juventude: o jovem não é levado a sério.  

Mas não foi falta de seriedade o que encontramos nas ocupações das escolas que 

visitamos, pelo contrário. Esperamos, com este texto, contribuir para a desconstrução dessa 

identificação e para levarmos nossos jovens estudantes mais a sério.  
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