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RESUMO 

A proposta do presente artigo configura-se no estudo da 

educação no sentido do seu preparo para o exercício da 

cidadania. A educação para a cidadania, tem como objetivo 

fazer de cada pessoa um agente de transformação social. 

Cada vez mais observam-se pessoas determinadas, indo 

para as ruas, fazendo protestos, não aceitando as 

situações que lhes são impostas por seus governantes, 

que na maioria das vezes não pensam no coletivo. Essas 

manifestações que ocorrem atualmente no Brasil, nada 

mais são que o retrato do que vem acontecendo no país. 

Será feita uma breve análise das recentes ocupações das 

escolas públicas do estado de São Paulo por estudantes 

do ensino médio, que protestaram contra a reestruturação 

do sistema educacional estadual, proposta pelo 

governador Geraldo Alckmin, esses protestos surtiram 

efeito: o governo Alckmin suspendeu a reorganização do 

sistema. Serão discutidas no decorrer do artigo a 

legalidade dessas ocupações baseadas na Constituição 

Federal e na Lei de Diretrizes e Bases e a prática da 

cidadania. De todas as faltas existentes no Brasil, a mais 

recorrente é a que diz respeito a educação, em um Estado 

Democrático de Direito em que a Constituição regula as 

relações entre o povo e o Estado, o poder público deve 

atuar de acordo com os direitos fundamentais. A 

metodologia utilizada foi revisão de literatura. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

O tema desenvolvido no presente artigo é de 

fundamental importância, visto o momento que está sendo 

vivenciado em nosso país. Em época de desgaste político, 



 

é imprescindível discutir-se a cidadania, pois vivemos em 

um Estado democrático.  Para adentrarmos melhor no 

assunto é preciso antes de mais nada, ter uma melhor 

noção do significado de cidadania. Cidadania é o exercício 

dos direitos e deveres civis, políticos e sociais 

estabelecidos na Constituição de um país. Para Rousseau 

(1762) apud Pierobon (2012), a cidadania pressupõe 

participação política na elaboração da vontade geral, mas 

também a fiscalização no alcance das diretrizes 

estabelecidas por essa vontade geral. A análise da 

cidadania feita por Rousseau (1762) apud Pierobon (2012), 

mostra-se de uma atualidade significativa no contexto de 

democracia existente no Brasil. 

 A cidadania se coloca como um fundamento do 

Estado de acordo com o artigo 10, inciso II, da Constituição 

Federal: 

A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

II – a cidadania; (BRASIL, 1988, p. 19). 

 Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um 

dos objetivos da educação de um país, o artigo 205 da 

Constituição Federal nos diz que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p.94). 

De um modo geral, faremos uma breve análise da 

legalidade das ocupações das escolas públicas do Estado 

de São Paulo, ocorridas em novembro de 2015, em que 

estudantes do ensino médio protestaram contra a 



 

reestruturação proposta pelo governador Geraldo Alckmin, 

fazendo assim valer o exercício da cidadania.  

 

3. OBJETIVOS 

- Analisar a importância das ocupações para a discussão 

sobre as dificuldades enfrentadas pela educação brasileira 

no contexto atual; 

- Compreender o movimento das ocupações de escolas 

como um movimento social e político de grande relevância 

para a formação do jovem brasileiro como cidadão de 

direitos e deveres; 

- Entender as ocupações como uma mobilização da 

sociedade civil organizada para defesa dos direitos 

fundamentais preconizados pela Constituição Federal de 

1988 

 

 4. METODOLOGIA  

O trabalho foi desenvolvido por meio método bibliográfico, 

om revisão de literatura realizada a partir de consulta a 

livros, periódicos e sites de referência para o tema.   

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Em novembro de 2015, cerca de 200 escolas 

públicas do estado de São Paulo, foram tomadas por 

estudantes do ensino médio, com idade entre 15 e 17 anos. 

Eles protestavam contra a reestruturação do sistema 

educacional estadual proposta pelo governador Geraldo 

Alckmin. A medida previa o fechamento de quase 100 



 

escolas, e o remanejamento de 311 mil alunos e 74 mil 

professores. 

Segundo Lacombe (2016), os alunos protestaram, 

numa tentativa de evitar o que consideravam ruim para 

eles, não admitiam o fechamento das escolas com o motivo 

de que haviam escolas ociosas, pois, o que se via eram 

aglomerações de alunos em salas de aula, muitos 

disseram não ter como pagar uma condução para se 

deslocar para outra escola, outros diziam que os pais, que 

tinham empregos com horários fixos, não poderiam levá-

los para uma escola em outro município, e não tinham 

como lidar com o fato de agora cada filho estar em uma 

escola diferente. Pediam também que a reorganização do 

sistema educacional, não fosse imposta, e queriam 

participar com ideias e informações para a melhoria do 

ensino público. Por meio das redes sociais, os estudantes 

de várias escolas, conseguiram arquitetar estratégias de 

protestos e novas ocupações. Com o passar dos dias e 

diante da violência sofrida por policias sempre que 

protestavam, os alunos entenderam que deviam fazer 

mais, era necessário mostrar as atuais condições das 

escolas e exigir melhorias na estrutura e no tratamento, 

decidiram assim, fazer morada nas escolas ocupando-as.  

 

5.2 SOBRE A LEGALIDADE DAS OCUPAÇÕES 

 

A legalidade das ocupações, tem sido bastante 

discutida, e gerou entendimentos diferentes, opondo a 10  e 

a 20 instância da Justiça. O governador entrou com pedido 

de reintegração de posse, que foi concedida pelo juiz de 10 

instância em Campinas, São José dos Campos, Caieiras, 

São Carlos, Santos e Santa Cruz das Palmeiras, 

concedendo mandado e colocando a polícia contra os 



 

estudantes; já o Tribunal de Justiça reconheceu de forma 

unânime que não deveria haver nenhum tipo de 

reintegração de posse, o referido caso, tratava –se de uma 

reivindicação por uma educação de qualidade, os 

desembargadores chegaram a conclusão, que na 

realidade a questão abrange a falta de diálogo da 

secretaria da educação sobre o projeto de reorganização 

das escolas e atinge um problema de política pública, já 

que não houve discussão prévia com as comunidades 

escolares como prevê o artigo 14 da Lei de Diretrizes e 

Bases: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I- participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola; 

II- participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996, sem 

paginação). 

 

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, 

essas ocupações são legítimas enquanto forma de 

protesto, e é uma forma válida de praticar a cidadania pelos 

alunos. A Constituição no seu artigo 5 0 , inciso XVI dá o 

direito a todos de se reunirem pacificamente, em locais 

abertos ao público, independente de autorização. Não 

existem dúvidas a respeito da precariedade do ensino 

público, e o medo de piorar estas condições é 

compreensível. Os alunos tem a seu favor o direito à livre 

manifestação, o artigo 220 da Constituição Federal e seu 

parágrafo segundo diz: 

A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 

a informação, sob qualquer forma, processo ou veiculo não 



 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição. 

I- § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza 

política, ideológica e artística. (BRASIL, 1988, p. 98). 

 

Já o jurista Hyago Otto (2015) apud Parreiras 

(2016), diz que a escola é vista como serviço público, não 

podendo ter o seu funcionamento interrompido, e essas 

ocupações conflitariam com vários dispositivos 

encontrados em lei, como o direito à educação, que é 

garantido no artigo 60 da Constituição Federal (1988), e o 

direito de ir e vir citado no artigo 50  inciso XV da 

Constituição Federal (1988), que diz ser livre a  circulação 

em território nacional; prejudicando assim aqueles alunos 

que eram contra as ocupações e desejavam ir à escola.  

 

6. RESULTADOS   

 

 As ocupações foram uma estratégia de caráter de 

urgência, pois com os alunos fazendo morada nas escolas 

não seria possível o seu funcionamento, isso fez com que 

após quase 60 dias de ocupações, o governador tomasse 

uma decisão de punho emergencial. Diante do seu recuo, 

Geraldo Alckmin, propôs um diálogo escola por escola, 

dizendo que haverá a permanência dos alunos nas escolas 

onde estudam e essa reestruturação será debatida entre 

ele, os alunos e seus pais. O sucesso desse movimento, 

inspirou outras mobilizações pelo país em 2016. 

Segundo Parreiras  (2016), em tempos de grandes 

retrocessos, é mais do que relevante estudar, analisar, 

promover diálogo; os estudantes exercitaram seus direitos, 

e o diálogo foi possível, o governo cedeu, e houve a 

aproximação de uma solução pacífica.  



 

 Trata-se de uma tentativa de resgate da cidadania, 

nesse caso sobressaiu o direito à educação, e não apenas 

um currículo básico a ser cumprido.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A partir das informações apresentadas, pode-se 

concluir que as ocupações tiveram valor efetivo. Esta, foi a 

mobilização estudantil exclusivamente  secundarista, mais 

bem-sucedida da história. 

Através dos movimentos e das ocupações temos 

uma nova relação da juventude com a política e a 

educação. Os alunos ao se depararem com uma possível 

mudança que seria prejudicial a sua vida escolar, 

recorreram aos seus direitos, apontados na Constituição 

Federal, e conseguiram atingir o objetivo principal, 

preservando assim o direito à educação, sem nenhum 

prejuízo a eles. O desenvolvimento da visão crítica nos 

jovens é importantíssimo para que haja a incorporação de 

valores democráticos e para uma participação política 

relevante.   

Trata-se de um movimento político apartidário e de 

uma imposição do desejo claro de mudança sobre a forma 

com que o Estado conduz suas ações.   

 A educação para a cidadania tem como o propósito 

principal, fazer de cada pessoa um agente transformador 

da sociedade. O exercício da cidadania é o pilar 

fundamental de um Estado Democrático de Direito.  
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