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RESUMO 

 
No primeiro semestre de 2016, mais de setenta escolas da Rede Estadual de 
Educação foram ocupadas por estudantes no Rio de Janeiro. Essa tática se 
espalhou pelo país após a onda de ocupações secundaristas em São Paulo, em 
2015. Com muitas características distintas dos tradicionais movimentos sociais, se 
afastando de vias mais institucionais de luta e se articulando por meio de ações 
diretas, tais mobilizações estudantis também romperam com hierarquias de poder 
em seus espaços de organização e decisão. Esse estudo foi centrado em 
experiências de campo do projeto Ocupa Educação do PIBID em três escolas 
públicas de Niterói, entre abril e junho de 2016 que, intermediadas pela produção 
audiovisual, geraram um acervo de mais de 10 horas de gravação sobre o cotidiano 
das ocupações, os conflitos, as relações pedagógicas e também as percepções dos 
estudantes. Os objetivos do presente trabalho foram localizar esse levante estudantil 
em um fluxo de intensificação das resistências políticas, especialmente no contexto 
pós-2013; entender as configurações dessas formas de ação coletiva em contraste 
com as dos tradicionais movimentos estudantis; pensar sobre algumas políticas 
neoliberais às quais se contrapõem essas resistências atuais; perceber as relações 
de conflito e de poder dentro da escola e o lugar do professor em meio a elas; e, 
ainda, pensar sobre o caráter pedagógico do engajamento político desses jovens.  

 
 
 
 
 

Palavras-chave: Ocupações Secundaristas; Resistência; Neoliberalismo; Educação 
Pública; Movimentos Sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como pesquisadora iniciante, agora recém-formada, escrevendo meu 

primeiro trabalho mais denso, passei por um período de descobertas na produção da 

monografia com a qual concluí a Licenciatura em Ciência Sociais1 – aprofundada e 

desenvolvida nessa nova monografia que escrevo, então, para a conclusão do 

Bacharelado. No primeiro semestre de 2017, escrevi a pesquisa “Ocupar é resistir: 

reflexões sobre a resistência dos secundaristas à precarização da Educação 

Pública”, refletindo acerca das mobilizações de estudantes da Rede Estadual do Rio 

de Janeiro, ocorridas no primeiro semestre do ano anterior (2016). Nesse processo 

de aproximadamente um ano entre o trabalho de campo que deu início à 

investigação até a fase final de escrita, fui aprendendo, com a prática, o que significa 

produzir uma pesquisa em Ciências Humanas. 

Caminhos metodológicos foram se apresentando, teorias foram se 

encaixando ou se deslocando, o próprio recorte do tema se redesenhou algumas 

vezes. Ao fim desse fluxo, já próximo à entrega trabalho, percebi uma das partes 

fundamentais para a produção de uma pesquisa – tão falada nos debates 

metodológicos, mas que só compreendi a importância na prática: o debate com 

interlocutores diversos, tanto os pares das Ciências Humanas, quanto os sujeitos do 

campo pesquisado, e, de maneira geral, todos com quem se tem a possibilidade de 

debater o tema. 

A primeira experiência de discussão mais ampla sobre o que eu vinha 

argumentando acerca das às ocupações foi em uma aula de metodologia que cursei 

no último semestre da graduação. Apresentei para a turma da disciplina de 

Sociologia V, ministrada pela professora Flávia Rios (que se tornou minha 

orientadora nesta monografia), os dados coletados, a organização do material e a 

estrutura principal do meu texto. Nas aulas, além das discussões sobre 

metodologias diversas (algumas que inclusive incorporei ao meu trabalho, como o 

uso das fontes jornalísticas), pude ouvir sobre objetos dos meus colegas, em etapas 

diferentes das suas pesquisas. Esses debates expandiram minhas possibilidades 

  
1 Licenciatura cursada no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) na Universidade Federal 
Fluminense (UFF), concluída em julho de 2017. 
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sobre o tema, trazendo outros olhares além do meu, já viciado depois de tanto 

tempo trabalhando na mesma temática. 

Após a entrega da monografia, surgiram oportunidades de apresentar e 

debater a pesquisa que me geraram novos olhares e experiências de releitura e 

reescrita. Já havia ouvido e lido inúmeras vezes, ao longo da graduação, sobre a 

sensação recorrente entre os pesquisadores de que o texto nunca parece ser a 

versão final, a melhor forma, e comigo não foi diferente. Entretanto, com o formato 

atual da Graduação em Ciências Sociais da UFF, onde a licenciatura e o 

bacharelado são, burocraticamente falando, dois cursos diferentes, tenho, agora, 

com a demanda de uma nova monografia para obtenção do título de Bacharel, a 

oportunidade de fazer acréscimos, recortes, atualizações e reorganizações no meu 

trabalho, principalmente a partir dessas reflexões tão fundamentais trazidas pelas 

ponderações sobre a primeira versão da pesquisa. Sendo assim, creio ser relevante 

falar um pouco sobre esses momentos.  

Em setembro de 2017 foi realizada no ICHF/UFF uma atividade para debater 

o tema das ocupações secundaristas. Ainda na disciplina de Sociologia V que 

mencionei inicialmente, a professora Flávia Rios havia sugerido a organização de 

um evento acadêmico que debatesse essa temática, muito atual e que vinha 

despertando interesse de vários estudantes. Através do Departamento de Sociologia 

e Metodologia em Ciências Sociais, a referida docente, junto às professoras Carolina 

Zuccarelli e Hélène Petry, tomou a iniciativa de organizar efetivamente o evento. 

Somando ainda a esse grupo minha participação e da professora Renata Gonçalves 

(que me orientou na licenciatura), organizamos a atividade para o dia 14 de 

setembro com um debate e exposições audiovisuais: “Seminário Ocupa Tudo: 

saberes e mobilizações secundaristas”.   

Apresentei minha pesquisa na mesa de debates junto a três convidados: o 

Jonas Medeiros, pesquisador da UNICAMP, um dos autores do livro Escolas de 

Luta, sobre as ocupações secundaristas em São Paulo (2015) que antecedem as 

estudadas por mim; também o professor Paulo Carrano, coordenador do 

Observatório Jovem do Rio de Janeiro, coprodutor de um curta com jovens das 

ocupações secundaristas do Rio da mesma época, além de pesquisador importante 
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da temática das juventudes e a educação básica; ainda uma estudante2 ocupante do 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), uma das escolas de 

Niterói incluída no campo da minha pesquisa. Ambos os participantes foram 

referências importantes no meu trabalho, criando, nesse evento, um cenário muito 

rico para uma reflexão crítica sobre ele: o Jonas e o Paulo, referências bibliográficas 

fundamentais e a estudante, presença forte na ocupação, destacada ao olhar em 

diversas ocasiões da análise dos materiais audiovisuais (minha principal fonte). 

Além da mesa de debates, foi convidado para as mostras fotográfica e 

audiovisual o Centro de Mídia Independente (CMI), representado por um de seus 

midiativistas que fez a cobertura de diversas ocupações nas cidades do Rio, Niterói 

e São Gonçalo, com certo destaque para os momentos de repressão. Além do 

convite, foram abertas inscrições para essas duas atividades, chegando a duas 

horas de exibição de vídeos e um painel de mais de 70 fotos expostas3.  

Nesse dia me chamaram atenção alguns pontos debatidos, como as 

diferenças entre os três ciclos de ocupação entre o fim de 2015 e o fim de 2016 e as 

lutas sociais no período posterior a essas mobilizações, diante de um cenário 

político de restrição de direitos e avanço acelerado das políticas econômicas 

centradas nos cortes dos gastos públicos com os setores sociais. 

Foi recorrente a percepção de que houve uma ressaca nas mobilizações 

após o terceiro ciclo de ocupações, focado nas universidades públicas e contra o 

congelamento dos gastos públicos por duas décadas (Emenda Constitucional 95, na 

época, PEC 55). Essa mobilização foi derrotada no que tange a promulgação da 

emenda e, na sua sequência, as ações do governo mantiveram o mesmo perfil, por 

exemplo, com a reforma do Ensino Médio. Em contrapartida, as lutas políticas foram 

perdendo o vigor, não fazendo frente ao governo de modo a reverter suas ações. 

Argumentos acionados para explicar essa baixa foram, por um lado, o desgaste por 

tantas movimentações no período anterior, bem como a forma de organizar as 

mobilizações, de organizar os movimentos sociais, foi considerada um debate 

urgente. 

  
2  Mantenho aqui o anonimato da estudante em função de perseguições políticas e represálias 
relatadas por muitos jovens que compuseram as ocupações. 
3 No Anexo I, algumas fotos inscritas no evento. No Anexo II, os links para acesso aos vídeos no 
YouTube. 
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Também questões relacionando desigualdades sociais ao processo de 

ocupação, por exemplo, no tema das doações e visitas feitas às escolas nesse 

período, focalizadas sempre nos bairros de fácil acesso, nas escolas de maior 

visibilidade. Questão que é possível notar no próprio tratamento reservado pela 

polícia aos ocupantes, perceptivelmente calcado em questões sócio espaciais, de 

gênero, raciais, econômicas. Essas desigualdades sociais implicam notavelmente 

em diferenças políticas entre grupos, o que pude notar, por exemplo, nas falas de 

alguns ocupantes das escolas estaduais em relação às escolas mais elitizadas como 

as escolas técnicas e o Colégio Pedro II, além de em relação às Universidade. 

Sobre o pós-ocupação, foi um destaque o relato sobre o convívio dentro da 

escola, onde o poder dos professores e da direção não se alterou depois de o todo o 

processo, mesmo dentre muitos dos que apoiaram as ações dos estudantes. Esse 

relato feito de forma enfática pela estudante e trouxe a tona o debate sobre a 

manutenção das estruturas de poder, de indisponibilidades que os sujeitos 

demonstram para abrir mão de seus status de autoridade.  

Outro relato muito rico que considero importante destacar nominalmente foi 

o do CMI que, pelo trabalho conjunto que fez com os estudantes ao longo do 

período de ocupação, atuando intensamente no registro e divulgação dos 

acontecimentos que envolviam as escolas ocupadas do início ao fim das 

mobilizações. Apresentaram inúmeras fotos que expuseram na mostra narrando 

detalhadamente muitos episódios desde a formação da articulação Secundaristas 

em Luta, os cotidianos das ocupações, visitas às escolas, também as ameaças de 

grupos armados como a polícia, o tráfico e a milícia, no caso de algumas escolas e 

também os “desocupas”. 

Além dessas discussões muito férteis, o seminário foi disparador de mais 

oportunidades de refletir sobre a pesquisa. Com a divulgação das inscrições para o 

evento no Facebook, uma estudante da Universidade Federal de São Carlos, 

também interessada em estudar as ocupações secundaristas, entrou em contato 

comigo no intuito de trocar referências e divulgar uma publicação da revista Em 

Debate, que estava aberta para envio de artigos para um dossiê sobre o tema.  
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Para encaminhar meu trabalho para a submissão4 foi necessário mudar sua 

proporção e seu formato, resumindo uma monografia de cerca de 70 páginas em um 

artigo com aproximadamente 20. Escolhi, nesse processo, focar e refletir sobre 

causas político-econômicas estruturais e conjunturais que motivaram as ações 

coletivas dos secundaristas. Pensando a categoria ação coletiva, busquei analisar 

questões acerca da organização dos tradicionais Movimentos Sociais em relação a 

essas formas de mobilização emergentes e suas características singulares. 

Nesse sentido, o primeiro ponto abordado foi o Neoliberalismo em suas 

diversas faces: das ações político-econômicas à lógica de construção de sujeitos – 

discutindo, respectivamente, políticas nesse viés implantadas na educação brasileira 

em tempos recentes e a definição de Foucault (2008) do conceito de Neoliberalismo, 

presente no Nascimento da Biopolítica. O segundo momento foi dedicado à 

conjuntura político-econômica e de mobilizações no campo da Educação Pública do 

Rio de Janeiro no momento no qual as escolas são ocupadas e minha inserção nas 

ocupações em Niterói no segundo trimestre de 2016, onde e quando, através do 

Projeto Ocupa Educação, articulado pelo PIBID em parceria com o Laboratório do 

Filme Etnográfico, por meio das técnicas da Antropologia Visual, se originou esse 

trabalho. O terceiro item, por fim, foi um levantamento das características políticas e 

organizacionais das ocupações, discutidas à luz do debate realizado por Marília 

Sposito no texto “Ação coletiva, jovens e engajamento militante” (2014), onde, 

fundamentada em reflexões de Lefebvre e Melucci, a autora pensa as mobilizações 

sociais contemporâneas a partir categoria “Ação coletiva” em relação aos 

tradicionais movimentos sociais. 

Ainda em outubro de 2017 um novo debate, agora com interlocutores mais 

afastados do meu contexto de pesquisa foi o terceiro momento de discussões que 

influenciaram o desenvolvimento da minha pesquisa. Através de um contato feito 

também a partir do Seminário Ocupa Tudo, fui convidada a apresentar meu trabalho 

na mesa “Movimentos sociais e ocupação estudantil: quando a luta educa”, 

organizada pelo Centro de Pesquisa Marxismo, Educação e Emancipação Humana 

para compor a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada no Instituto do 

  
4 Atualmente (dezembro de 2017) em avaliação.  
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Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) da Universidade Federal 

Fluminense. 

As professoras, organizadoras da atividade, Adriana Penna e Lorene 

Figueiredo, com quem mais conversei na ocasião, são ambas marxistas militantes 

da ADUFF (Associação dos Docentes da UFF). Relataram um pouco do processo de 

ocupação do instituto, localizado na cidade de Santo Antônio de Pádua, interior do 

estado do Rio de Janeiro, próximo a Minas Gerais, com perfil muito distinto da 

cidade de Niterói. No INFES o principal curso ligado às Ciências Humanas é a 

Pedagogia que engloba a maior parte dos estudantes da instituição e a maioria dos 

militantes políticos da mesma. 

O debate foi realizado na manhã do dia 25 de outubro e participaram, 

também, dois estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) que 

haviam se envolvido em duas experiências de ocupação, uma anterior aos dois 

primeiros fluxos de levantes secundaristas e uma na terceira série de ocupações, 

contra a PEC 55. Em ambas as situações estavam inseridos nos grupos de 

comunicação, onde desenvolveram projetos de audiovisual para comunicação 

interna e externa dos ocupas calcados em noções de comunicação popular e rádios 

comunitárias.  

Ainda, ao longo da discussão, uma das estudantes da UFJF falou sobre seu 

histórico pessoal de militância que se iniciou em São Paulo, junto ao Movimento 

Passe Livre nas manifestações de 2013, época onde estudava em uma escola 

técnica estadual que, segundo relatou, já vinha passando por mudanças estruturais 

realizadas pelo governo e, simultaneamente, organizações de grêmios estudantis, 

cenário que, com seu desenvolvimento, desembocou nas ocupações no fim de 2015 

e início de 2016 na região. 

Também em termos de discussão sobre organizações políticas e seus 

formatos, foi interessante notar as diferenças de tipo de mobilização presente nas 

falas dessas pessoas que se articulavam juntas – as professoras e os estudantes – 

mas que mantinham um perfil de discursos e práticas políticas diferentes entre si. 

Diferentes formas de fazer política coexistem hoje nos espaços de 

organização social. Caminhos mais institucionalizados, ações diretas, diferenças 

ideológicas ou práticas. São perspectivas políticas diversas que se mobilizam contra 

uma mesma estrutura de poder. Para quem está de fora do contexto, se confundem. 
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Internamente tem divisões muitas vezes intransponíveis, rixas e rivalidades intensas. 

São disputas entre formas de fazer política em que, de maneira geral, é possível 

identificar inúmeros elementos do debate que vem se consolidando acerca das 

ações coletivas contemporâneas em contraste com os movimentos sociais 

tradicionais com enfoque no mundo do trabalho.  

Para compreender as nuances dessas diferenças, ou ainda proximidades e 

continuidades entre essas coletividades, retomo os debates sobre essas ocupações, 

trazendo esses novos elementos e abrindo maior espaço, a partir deles, para a 

agência dos sujeitos, no lugar de um enfoque estrutural, mais central no primeiro 

momento de escrita dessa pesquisa. 
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2  CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA, 
INSERÇÃO NO CAMPO E METODOLOGIAS 

As ocupações estudantis secundaristas que emergiram no 1º semestre de 

2016 no Brasil não podem ser entendidas fora da conjuntura política, social e 

economicamente turbulenta daquele contexto. Em um curto período de tempo, 

houve grandes mobilizações políticas a partir de junho de 2013 e a marcadamente 

classista disputa eleitoral de 2014. Na sequência, configuram-se manifestações 

contra e a favor da queda da então presidenta eleita Dilma Rousseff em 2015 e, logo 

depois, a derrubada de seu governo em 2016. Ainda, no centro do debate público, a 

intensificação e politização de uma crise econômica que provocava o aumento 

extensivo do desemprego e a queda no poder aquisitivo, e tornava-se a justificativa 

para se intensificar os cortes nas políticas sociais.  

 Em um cenário nacional tenso e com presença constante de manifestações 

de rua, estudantes mobilizaram-se contra projetos políticos hostis às redes públicas 

de educação, como fechamento de escolas, a militarização desses espaços, a 

precarização do trabalho docente e redução das verbas; esses jovens  

secundaristas5 por todo o país organizaram ações de resistência a tais processos,  a 

exemplo de manifestações e atos públicos, além de ocupações – tática que ganhou 

ênfase a partir do final de 2015 quando cerca de 200 escolas foram ocupadas no 

estado de São Paulo, impedindo que o governo  estadual  fechasse inúmeras delas.  

Já no início de 2016, após a intensa repercussão dessas mobilizações, 

Goiás teve ocupações em 28 escolas. No Ceará, chegam a ser contabilizadas 69. 

Mais 15 ocupações de escola, além de instituições como secretarias e diretorias 

regionais de ensino e prédios administrativos de São Paulo ocorrem nesse segundo 

ciclo. No Rio de Janeiro foram mais de 70, no Rio Grande do Sul 150 e no Mato 

Grosso mais de 20 colégios estaduais ocupados6.  

  
5 São conhecidos como “secundaristas”, no Brasil, os estudantes que cursam o Ensino Médio, etapa 
final de formação da Educação Básica. A origem do termo vem da antiga nomenclatura desse 
segmento de ensino que, até o fim dos anos 90 era denominado 2º grau. 
6 Essa contabilização das escolas ocupadas pelo país foi feita através de fontes jornalísticas eu 
noticiaram em tempo real esses acontecimentos. Na tabela 2, que consta no próximo capítulo (página 
39), há um detalhamento maior acerca dessas fontes. 
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O período no qual ocorre toda essa movimentação foi em torno do penúltimo 

semestre da minha graduação em Ciências Sociais, o que, consequentemente, me 

demandava a construção de uma pesquisa. Militante no Movimento Estudantil nos 

grêmios e em greves quando cursei, entre 2010 e 2012, o Ensino Médio no Colégio 

Pedro II7  e, envolvida com a Educação Pública na finalização de um curso de 

licenciatura, refletir sobre as ocupações se impôs a mim como uma síntese dos 

conhecimentos e vivências de uma trajetória de interesse e engajamento no tema 

dos movimentos sociais que já completava seis anos. 

Como minha trajetória secundarista é importante para explicar a escolha do 

meu tema de pesquisa, passo a retratá-la em breves linhas com o objetivo de 

mostrar meus espaços de formação política e o modo como meu interesse 

acadêmico foi despertado. Adiante, retomarei aos pontos metodológicos da 

pesquisa, no que se refere particularmente às técnicas empregadas, indicando as 

formas pelas quais os dados foram construídos, sejam pelos registros do 

audiovisual, pelo levantamento via imprensa, ou mesmo a partir de observação 

participante em espaços escolares, em manifestações de rua ou em reuniões e 

eventos públicos que versaram sobre o tema das ocupações secundaristas e 

mobilizações coletivas atuais. 

2.1 Entrada no mundo da política 

Não cresci em uma família muito interessada em política para além do 

período das eleições, apesar de me lembrar do meu avô, servidor público 

aposentado, com seus votos muito convictos no PDT8, seus elogios ao Brizola e 

suas memórias dos “Brizolões”9 ; mas nada que me impactasse profundamente. 

Também ao longo do Ensino Fundamental, em diferentes escolas particulares de 

Niterói e São Gonçalo, não tive contato com o debate político de maneira que fosse 

inserida nele. Com 15 anos entrei no Colégio Pedro II (CPII) de Niterói, onde estudei 

todo o Ensino Médio, através um concurso público – mecanismo que, na época, 

  
7 O Colégio Pedro II é uma instituição de Educação Básica com cerca de 180 anos, tradicionalmente 
envolvida com a vida política do Rio de Janeiro e do Brasil. Possui 14 campi, 12 no capital, um em 
Niterói, um em Duque de Caxias, e outro em Realengo (CPII, 2017).  
8 Partido Democrático Trabalhista. 
9  Os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPS – foram idealizados por Darcy Ribeiro e 
construídos na primeira gestão de Leonel Brizola no Governo do Estado do Rio de Janeiro. (Cieps 
completam 30 anos, 28 de Julho de 2015). 
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restringia o acesso a uma maioria de estudantes oriundos da rede particular10 e que, 

tendencialmente, concentra na instituição um público de classe média. 

Ainda no 1º ano estudando no CPII me interessei pela movimentação da 

eleição para o grêmio da escola, me aproximei e entrei para a chapa que ganhou. 

Naquele ano essa questão teve pouca relevância, mas no ano seguinte, o início de 

uma greve do SINDISCOPE11, que coincidiu com a formatura e consequente saída 

de todos os membros mais experientes do grêmio e a pressão da tradição da 

mobilização estudantil no colégio nesses períodos liminares, mergulhei de cabeça 

na militância. Os diálogos e as relações com distintos grupos políticos se tornaram o 

meu cotidiano: os professores e estudantes mobilizados contra e a favor da greve, 

os antipartidários, os apartidários, os partidários de diversas organizações e 

correntes de pensamento, como conservadores, socialistas, comunistas, 

anarquistas, liberais, libertários, maoístas, stalinistas, socialdemocratas, burocratas – 

um universo inteiro no qual se disputa a todo o tempo a legitimidade dos discursos e 

os espaços de poder. 

Eram inúmeras atividades de organização política: comandos de greve, 

reuniões, assembleias, atos públicos, passeatas, debates. Cada uma dessas 

variando de acordo com as demandas de mobilização, com os níveis hierárquicos 

que se enfrentavam, com seus métodos e vocabulários específicos, os quais era 

necessário aprender para se inserir. A validade dessas ações e discursos estava 

sempre associada aos procedimentos reconhecidos, espaços já estabelecidos e, em 

geral, as organizações dos estudantes se espelhavam nesses modelos sindicais que 

acompanhavam. 

Nas assembleias, por exemplo, há sempre a mesa que dirige os debates, 

inscrições são feitas para falar e alguém conta os tempos; todas as reuniões 

começam com os informes e, se o debate lhe parece acontecer na ordem errada, é 

preciso pedir uma “questão de ordem”. Aquele que abre mão de lutar é o “pelego”, o 

militante do partido aliado ao governo é “governista” e nada pior que receber uma 

dessas acusações. Há os dirigentes sindicais locais, os regionais e as organizações 

  
10  Na época, metade das vagas eram destinadas à estudantes de escolas públicas, mas esse 
percentual não era preenchido com o concurso e as cadeiras que sobravam eram encaminhadas aos 
demais alunos da rede particular, considerados aptos nas avaliações. Esse cenário se alterou no ano 
seguinte a minha entrada quando, pela primeira vez, foram preenchidas essas vagas, o que se 
manteve em todos os concursos que se sucederam. 
11 Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II. 
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vão se associando em escalas estaduais e nacionais. Os trabalhadores locais que 

não fazem parte dos grupos dirigentes são chamados de “base”. E o fiel da balança 

no critério da legitimidade do sindicato é o quanto as direções consultam suas bases 

e respeitam suas decisões. 

Em 2012, uma segunda greve tornou a vida política ainda mais intensa: as 

relações criadas entre estudantes das diversas unidades da escola em 2011 se 

fortificaram e conduziram um movimento que passou a buscar, com a experiência 

adquirida, maior autonomia em suas ações. Chegou-se a reunir uma assembleia 

com mais de 500 estudantes decretando greve estudantil, foram organizados atos 

públicos e uma ocupação na então Direção Geral, hoje Reitoria 12 , além da 

organização de eleições para os grêmios estudantis. No caso do grêmio do CPII de 

Niterói, muito mais disputada do que a que me levou ao Movimento Estudantil – com 

uma chapa propondo a reestruturação do grêmio em uma autogestão (da qual eu 

fazia parte) e outra defendendo o modelo de diretorias. 

Para além do período de greve com suas pautas em defesa de educação 

pública, gratuita e de qualidade, mas majoritariamente as trabalhistas (como a 

abertura de concursos públicos e o reajuste salarial dos servidores), outros pontos 

eram discutidos nesses espaços – que aciono a partir da memória e de alguns 

panfletos e cadernos da época. Eram questões acerca da vida cotidiana nas 

unidades do CPII, das diversas formas de luta possíveis, da escola enquanto 

instituição federal e suas relações com o Estado e as políticas de governo. Alguns 

debates recorrentes, por exemplo, foram sobre o estatuto do grêmio e sua forma de 

gestão, sobre as reformas necessárias no prédio, como a climatização e a 

construção da nova sede (atualmente pronta), os preços da cantina e os problemas 

com o Passe Livre. A reformulação do estatuto do Colégio e as eleições para 

Direção Geral eram também um objeto de disputa entre os diversos setores 

atuantes, como o sindicato dos servidores13, a associação de professores, a direção 

geral, as direções locais, os grêmios e as organizações de pais. O Projeto de Lei (na 

época, em tramitação, hoje já implantado) que equiparava o CPII aos Institutos 

  
12 Em artigo escrito junto ao professor Marcelo Araújo em 2013 essa história é contada e analisada 
em mais detalhes: Estrutura, hierarquia e communitas: os estudantes do Colégio Pedro II e a greve 
como “drama social” (ARAÚJO e LANZILLOTTI, 2013). 
13 O Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II (SINDISCOPE) engloba tanto servidores técnicos 
quanto docentes, problematizando a questão da hierarquia presente no costumeiro não uso da pala-
vra “servidores” para descrever professores. 
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Federais foi amplamente debatido. Ainda a campanha nacional “10% do PIB para 

Educação” foi muito forte no período. Encontro, ainda, nesses registros relatos sobre 

diversas atividades nas quais essa inserção no mundo da política acabou 

propiciando, como a participação em cineclubes dentro e fora do colégio, o contato 

com exposições de arte, a circulação entre os diferentes bairros do Rio de Janeiro, o 

contato com estudantes de outras instituições que circundavam minha escola. 

Toda essa trajetória, aliada ao estudo mais dedicado às ciências humanas 

me despertou o desejo de continuar no universo da Educação através de uma 

carreira na docência e com isso, após o Ensino Médio, ingressei na licenciatura em 

Ciências Sociais na UFF no início de 2013. O que nos leva à avançar um pouco no 

tempo, do meu histórico inicial de militância ao momento onde, já próxima da 

conclusão da graduação, em 2016, conforme descrevi inicialmente, volto a estar 

diante do movimento estudantil, mas agora sob uma nova perspectiva. 

2.2 Experiências com a Educação Básica 

Na Universidade, apesar da proximidade com o Diretório Acadêmico das 

Ciências Sociais14 (DACS), não mantive o mesmo ritmo de militância da época do 

Ensino Médio. Além das demandas de estudo, estágios e trabalho, as organizações 

estudantis universitárias me pareciam um modelo político muito similar ao sindical 

em suas estruturas burocráticas e métodos focados nas vias institucionais. Além 

disso, e, a meu ver, de forma mais problemática, observava debates e disputas 

polarizados por partidos políticos e seus coletivos, mais focados na busca pelo seu 

estabelecimento em lugares de poder como os centros acadêmicos e o DCE do que 

nas pautas cotidianas dos estudantes. 

Mantive meu foco, então, nas atividades acadêmicas, sendo as mais 

relevantes delas a participação no PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência), projeto no qual fui bolsista entre 2014 e 2017, e os quatro 

estágios obrigatórios de Prática de Pesquisa e Ensino (PPE), cursados em 2016 e 

2017. Por meio dessas atividades de formação de professores, me inseri na 

  
14  O DACS tem o nome Diretório Acadêmico Raimundo Socares. É, há décadas, um diretório 
autogestionado – ou seja, não possui eleição para o estabelecimento de uma gestão. Todos os 
estudantes do curso que compõem cotidianamente o espaço fazem parte dele e organizam suas 
atividades. 
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realidade das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro acompanhando o 

trabalho de alguns profissionais do ensino de Sociologia. A primeira experiência foi 

no Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR) – que viria a ser ocupado em 

2016 – onde acompanhei por cerca de um ano as aulas da professora Letícia Lima 

com o Ensino Médio Regular. Com a saída dela do projeto, passei para o Colégio 

Estadual Baltazar Bernardino (CEBB), acompanhando por dois anos as turmas de 

Jovens e Adultos da professora Lívia Benkendorf. Nas disciplinas de PPE, 

acompanhei as aulas na Escola Técnica Estadual Henrique Lage e no Colégio 

Estadual Conselheiro Macedo Soares junto ao professor Douglas Pinheiro. 

Eu e os demais estudantes que compunham essas atividades 

acompanhávamos planejamentos de semestres, a produção de material didático, o 

uso de diferentes técnicas de aula, construindo, assim, experiências didáticas dentro 

dessas escolas. Para além dessas questões técnicas da formação docente, a 

presença nas escolas públicas estaduais, espaços onde a realidade na maioria das 

vezes é de precarização das relações de trabalho e das estruturas físicas, trouxe 

muitas reflexões. Havia, ainda, o convívio com os estudantes e suas alegrias e 

insatisfações com a instituição, também com os demais professores, ora frustrados, 

ora esperançosos com a carreira.  

A escola pública15 se mostrou um local transpassado pelos diversos conflitos 

presentes na sociedade, fundamentalmente aqueles ligados aos jovens. Não foram 

poucos, nesses três anos, os momentos nos quais ouvi estudantes inconformados 

com a desigualdade entre o sistema público e o particular que, por exemplo, não 

permite a estes as mesmas condições de disputa para alcançarem oportunidades 

que os alunos oriundos da rede privada têm no momento do ingresso no ensino 

superior. Me recordo, em particular, da fala de um estudante, no período em que 

estagiei no CEPAR, afirmando que muitos professores lecionavam em ambas as 

redes – pública e particular – e não somente davam aulas de diferente qualidade 

  
15 A educação no Brasil é composta pelos setores público e privado. No caso das escolas públicas, 
estão divididas entre o governo federal, os estaduais e municipais, sendo as responsabilidades 
principais de cada uma destas esferas oferecer os ensinos superior, médio e fundamental, 
respectivamente. Podendo, também, oferecer outros níveis – como é o caso dos Institutos Federais e 
do Colégio Pedro II que, mesmo sendo federais, oferecem educação básica. Dentre essas escolas da 
rede pública há uma distribuição desigual de recursos que acarretam desigualdades na qualidade de 
ensino. É possível dividir, de maneira geral, no que tange a qualidade, dois grupos: as escolas 
privadas, federais e técnicas, que oferecem um ensino alegadamente de maior qualidade e as demais 
escolas estaduais e municipais às quais são destinados os menores investimentos. 
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para cada uma, como também afirmavam, sem pudores, na sala de aula, que certos 

conteúdos mais complexos não servem para os estudantes das escolas estaduais – 

mesmo quando demandados por estes. Também foi recorrente o discurso 

generalizante de que “os alunos não querem nada com o estudo”, tanto em espaços 

mais informais como a sala dos professores, quanto nos institucionais, como 

conselhos de classe – desinteresse que eu não observava nas salas de aula.  

Trabalhando com as turmas de jovens e adultos presenciei contextos 

ambivalentes. De um lado, as dificuldades para se manter estudando impostas aos 

indivíduos que compõem as camadas mais pobres da sociedade, com trajetórias 

perpassadas por questões econômicas, dos que precisam trabalhar, ou de gênero, 

no caso das tantas mulheres que se afastaram dos estudos para criarem seus filhos, 

por exemplo. De outro, a vontade que há nelas de continuar os estudos, se formar, 

conseguir melhores colocações no mercado de trabalho, empregos menos 

precários. 

A própria estrutura da maioria das escolas estaduais já imprime uma 

mensagem aos que chegam nela: grades por todos os lados. À primeira vista é até 

possível confundir a escola com uma prisão. Não fossem essas grades suficientes, 

há ainda os policiais militares fazendo a segurança de inúmeras unidades 

escolares16. Soma-se a isso, o baixo número de atividades culturais nas escolas, a 

ausência de um trabalho integrado entre as disciplinas e também a baixa integração 

entre turmas e turnos e não se tem exatamente um cenário ideal para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Apesar desses empecilhos mencionados, conheci nesse período muitos 

professores preocupados em construírem uma boa escola, em darem boas aulas. E 

também encontrei inúmeros estudantes interessados em aprender, dedicados aos 

estudos, criativos, participativos. E se todos os problemas pudessem ser 

contornados em busca de realizar um melhor trabalho, há ainda que esbarrar nos 

problemas estruturais e financeiros da escola pública do Rio de Janeiro. São 

recorrentes questões como salas de aulas extremamente quentes, livros didáticos 

insuficientes, falta de recursos para a produção de material didático próprio, a 

diminuição do efetivo de funcionários – como porteiros, coordenadores e inspetores, 

  
16 Convênio feito entre a SEEDUC e o Programa Estadual de Integração na Segurança da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PROEIS, 2012). 
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e a desvalorização dos profissionais de educação com o constante atraso dos já 

baixos salários. 

2.3 Mobilizações contra a precarização da escola pública 

 

Figura 1: Manifesto #OcupaMendes (Disponível em: <https://goo.gl/h8y4yW>. Acesso em: 
08/12/2017. 20:00).  
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Figura 2: Manifesto #OcupaMendes – reivindicações estudantis (Disponível em: 
<https://goo.gl/D6Gjwp>. Acesso em: 08/12/2017. 20:00). 
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No final do segundo bimestre de 2016, o cenário de crise do Brasil se 

intensificou no estado do Rio de Janeiro e aumentaram, então, as políticas de cortes 

de gastos sociais, ajuste fiscal e atrasos nos salários dos servidores públicos, 

repercutindo diretamente no cotidiano da Rede Pública de Educação. Nesse 

contexto, as atividades das quais eu participava começaram a estagnar: com a 

supressão de verbas federais, houve a ameaça de cancelamento das bolsas e 

encerramento do PIBID. Ainda pelos professores com salários atrasados e os cortes 

de verba no estado, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual do Rio de 

Janeiro (SEPE-RJ) 17  iniciou uma Greve que, consequentemente, esvaziou os 

colégios. Nossas atividades nas escolas pareceram estar em suspenso. Entretanto, 

essa inércia se altera completamente quando, em 21 de março de 2016, foi ocupada 

a primeira escola no Rio de Janeiro, o Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes. 

Os estudantes elencaram, em seu manifesto publicado na página do 

#OcupaMendes no Facebook, pautas com caráter pedagógico, político e estrutural, 

pertinentes à toda a rede. A exemplo do #OcupaMendes, inúmeros colégios foram 

engrossando essa mobilização, fundamentalmente na área metropolitana, chegando 

a mais de 70 instituições no auge do movimento, além de duas ocupações na 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) articuladas por grupos de diversas 

escolas.  

2.4 Inserção no campo de pesquisa 

Momentos como esse, de suspensão da rotina escolar com a greve e a 

intensificação das atividades políticas, muito longe de uma pausa nos processos de 

formação, se mostraram, ao longo da minha trajetória, pelo contrário, situações de 

aprendizados intensos. Nessa etapa final da licenciatura, as ocupações 

multiplicaram as possibilidades de pensar o trabalho do professor na rede pública de 

educação e como ele se insere na sociedade. Deram ainda mais cores aos diálogos 

com os estudantes, nossos interlocutores fundamentais, mas sob uma nova 

perspectiva, para além da sala de aula. 

  
17 Toda a cronologia da Greve está disponível no site do SEPE-RJ. Ela começa em março e termina 
em julho de 2016. (SEPE-RJ, 2016) 
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Em meados de abril, a professora Renata Gonçalves, coordenadora do 

PIBID de Ciências Sociais18 do qual eu fazia parte, convocou uma reunião com todos 

seus bolsistas do programa para organizar a atuação do PIBID junto à essas 

ocupações. Aliando nossas atividades ao trabalho do Laboratório do Filme 

Etnográfico (LAB), também coordenado por ela no período, foi introduzido um novo 

elemento na experiência com a escola: o audiovisual. Nessa reunião se desenhou o 

esboço de um projeto que uniu uma riqueza de elementos: o trabalho com 

audiovisual, a aproximação com novas escolas e o diálogo com os estudantes em 

um espaço ressignificado e a vivência da greve – experiência da docência em seus 

conflitos sociais. Tudo isso em meio a uma interdisciplinaridade e multiplicidade de 

abordagens como as do Cinema, da Educação, do Jornalismo e das Ciências 

Sociais – deram fruto a uma série de atividades e construções coletivas que 

chamamos de Projeto Ocupa Educação. 

A ideia foi visitar as escolas com o equipamento de filmagem e fotografia 

explicando aos ocupantes nossas características enquanto grupo que se interessava 

na experiência de estar no espaço ocupado pelas trocas propiciadas nesse convívio. 

Também, por outro lado, outros objetivos, como o registro da organização dos 

estudantes a partir dos seus depoimentos sobre si em filmagens que poderiam servir 

como divulgação, material de pesquisa e registro de memória. 

As inserções se deram em três ocupações: no IEPIC – Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho; no CEPLIM – Colégio Estadual Pinto Lima; e no CEPAR 

– Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro 19 . Aconteceram cerca de 15 encontros 

significativos com esses grupos em campo, em atividades ora organizadas pelas 

ocupações – como atividades pedagógicas, assembleias, reuniões, debates, atos 

públicos e manifestações; ora pelo PIBID – como o seminário Linhas, Pontos e Nós, 

  
18 O curso de Ciências Sociais da UFF tem quatro equipes do PIBID. As equipes se estruturam com 
um professor da universidade como coordenador – no caso do grupo que integro, é a Professora 
Renata de Sá Gonçalves; supervisores nas escolas estaduais (em nossa equipe são os professores 
Carlos Douglas Pinheiro, da E. T. E. Henrique Lage e do C. E. Macedo Soares, Cícero Tauil, da 
Escola Intercultural Brasil-França e Lívia Benkendorf, do C.E. Baltazar Bernardino); além dos 
licenciandos que acompanham e integram as atividades desses professores em escolas da Rede 
Pública de Educação. 

19 Assim como os ocupantes do Colégio Estadual Professor Mendes de Morais, essas ocupações 
eram identificadas em cartazes, páginas de internet e também no vocabulário dos jovens pelo nome 
formado de um radical comum “#Ocupa” acrescido do nome ou sigla pelo qual a escola era 
conhecida. No caso das escolas mencionadas, as ocupações foram chamadas de #OcupaIEPIC, 
#OcupaCEPLIM e #OcupaCEPAR. 
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na UFF, quando estreou o Documentário do Projeto Ocupa Educação sobre as 

ocupações e a ida ao Armazém da Utopia para assistir ao espetáculo Sacco e 

Vanzetti da companhia de Teatro Espaço Aberto. 

Essas foram vivências a partir das quais pude acumular um conjunto de 

ideias e anotações em cadernos de campo aos quais na escrita da pesquisa foi 

possível recorrer como fonte de informações. Ainda ao longo da escrita surgiram 

demandas de pesquisas bibliográficas, desenvolvimento de cronologias para uma 

maior compreensão dos acontecimentos e até mesmo o mapeamento já inserido 

acima. Entretanto, o suporte principal do estudo desenvolvido foi o material 

audiovisual produzido em 07 desses 15 dias. Por sua especificidade, ele me 

permitiu, mergulhar novamente naquela realidade com maior qualidade para 

reanalisar, rememorar, compreender melhor o observado.  

Essa percepção das possibilidades trazidas à pesquisa por esse tipo de 

material é citada por Ana Lúcia Ferraz, fundadora do Laboratório do Filme 

Etnográfico da UFF, em texto a respeito da Antropologia Visual: 

“As técnicas de antropologia visual dinamizam o processo de coleta de 
dados, abrindo novas facetas no trabalho de análise e interpretação até 
então limitados à memória do pesquisador e, frequentemente, ao seu 
gravador de áudio. Acrescente-se a isso a perspectiva de interação sujeito-
objeto que essas técnicas proporcionam, permitindo uma maior 
comunicação com as populações pesquisadas e a possibilidade de levar os 
resultados das pesquisas a um público mais amplo.” (FERRAZ, 2014). 

2.5 Material audiovisual produzido e técnica de análise 

Trabalhando com duas câmeras de mão pequenas com projetor integrado 

produzimos, nesses sete encontros, aproximadamente 12 horas de gravação bruta, 

conforme descrito na tabela 1. O uso desse equipamento foi importante pela 

facilidade do manuseio, tanto pelos estudantes do projeto, aprendendo as questões 

relacionadas à filmagem, descarga do material e manuseio dos vídeos gerados, 

quanto pelos ocupantes que, em muitas ocasiões, foram os responsáveis pelos 

vídeos. Com o projetor integrado, foi possível, também, exibir o material produzido 

em tempo real. Além disso, é relevante a questão do tamanho do equipamento, pela 

discrição em situações que envolvessem violência policial, por exemplo, e, até 

mesmo por intimidar menos os interlocutores, muitas vezes mais fechados com a 

presença da câmera. 
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Tabela 1: Acervo audiovisual das ocupações estudantis na rede estadual em 2016. 

Local Data de gravação Quantidade de 
Arquivos 

Duração (horas) 

#OcupaIEPIC 19/04/2016 (terça) 48 01:49 

#OcupaIEPIC 26/04/2016 (terça) 57 02:59 

#OcupaCEPAR 27/04/2016 (quarta) 49 01:30 

#OcupaIEPIC 29/04/2016 (sexta) 9 00:53 

#OcupaCEPAR 05/05/2016 (quinta) 92 02:42 

Ato no Centro do Niterói 09/05/2016 (segunda) 91 01:34 

#OcupaCEPLIM 25/05/2016 (quarta) 39 01:04 

Total 7 dias 385 12:34 

Fonte: Elaboração própria. 

O dia 19 de abril de 2016 foi a primeira ida à ocupação do IEPIC. Nesse dia, 

houve uma visita guiada na ocupação feita pelos estudantes, que mostraram como 

estavam se organizando no espaço, as novas atividades que estavam realizando 

durante a ocupação. Há depoimentos sobre a forma como começou a ocupação, 

das impressões dos estudantes sobre o movimento, conversas entre os que estão 

ocupando e os que não estão. No dia 26/04/2016 é registrado um cine debate sobre 

as ocupações de estudantes de São Paulo em 2015, realizado também na ocupação 

do IEPIC. Além do debate há também entrevistas com professores que participaram 

da atividade, mais uma visita pelo espaço ocupado – dessa vez com outros bolsistas 

do PIBID filmando e outros estudantes guiando a visita que não os do dia 19 –, e 

depoimentos de estudantes que estavam na escola. 

No dia 27 de abril de 2016, houve a visita ao CEPAR, onde foram 

registrados momentos do cotidiano da ocupação, como os alunos praticando 

esportes e socializando entre si, foi feita uma visita guiada por estudantes pelas 

dependências da escola e entrevistas com professores e um grupo de estudantes. 

Nesse mesmo dia houve na escola uma assembleia dos Secundaristas em Luta na 

qual estudantes de diversas escolas organizaram a forma como seria realizado um 

ato público para divulgar o movimento de ocupação de escolas. Também 

registramos no final desse dia uma reunião entre estudantes e pais para falar sobre 

a ocupação e a ida dos participantes dessa reunião à outra reunião, em uma igreja 

evangélica do bairro, essa organizada, por sua vez, pela diretora da escola que 
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convocou responsáveis dos estudantes no intuito de mobilizá-los contra a ocupação 

da escola. 

No dia 29 de abril de 2016, ocorreu o registro de uma reunião com 

estudantes ocupantes das escolas, representantes da Secretaria de Educação e da 

Promotoria Pública no IEPIC. Era uma segunda reunião com essas instâncias e teve 

como pauta central a questão do RioCard dos estudantes20, naquele momento, 

bloqueado para muitos deles. 

Em 05 de maio de 2016, foram registradas diversas atividades no CEPAR. 

Além de novas visitas às dependências da escola, foi registrado um intenso conflito 

entre o movimento organizado de desocupação da escola, composto por cerca de 

20 estudantes, um pai de aluno e um pastor da região próxima da escola que foram 

à escola para desocupá-la. Foi registrada uma parte do conflito na porta da escola 

com as palavras de ordem, cartazes e discussões. Também alguns depoimentos de 

professores e estudantes de ambos os grupos, além do diálogo final que ocorre 

entre estudantes favoráveis e contrários à ocupação registrado por eles próprios.  

No dia 09 de maio de 2016, registramos o ato que havia sido organizado na 

assembleia do dia 27/04 no CEPAR. Participaram dele, além de diversos estudantes 

das escolas que estavam inseridas nas atividades dos Secundaristas em Luta, 

estudantes universitários, professores, midiativistas e apoiadores em geral. 

Acompanhamos desde preparativos feitos no IEPIC, como cartazes, bandeiras e 

faixas, até o fim do ato, em frente ao terminal rodoviário no centro da cidade. 

Por fim, no dia 25 de maio de 2016, foi registrada uma atividade na 

ocupação do CEPLIM que reuniu estudantes da disciplina de Antropologia e 

Educação, ministrada pela professora Renata Gonçalves. Nesse dia, houve uma 

roda de conversa entre os ocupantes da escola e universitários. Havia também a 

mãe de algumas alunas e um ex-aluno que estava participando da ocupação. Foi 

feita nesse dia uma visita guiada com o grupo pela escola ocupada. 

Além do registro de debates e do cotidiano das atividades e ações dentro e 

fora das escolas, há, nesse material, ao menos 35 pessoas entrevistadas ou dando 

depoimentos específicos para a produção dos vídeos. São principalmente 

estudantes, mas também professores e pais dos alunos que relatam de forma mais 

  
20 Cartão que dá aos estudantes o acesso à gratuidade do transporte público no Estado do Rio de 
Janeiro. 
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pormenorizada suas percepções e avaliações acerca do movimento, as relações lá 

estabelecidas, as motivações que os levaram a ocupar ou visitar e apoiar as 

ocupações, as diferenças entre o ambiente antes e depois, também leituras sobre o 

posicionamento das mobilizações diante do cenário político de forma mais ampla. 

A primeira apropriação desse material audiovisual se deu ainda em seu 

contexto de produção. Tratava-se de um processo de aprendizagem sobre o mundo 

do audiovisual e do cinema para um grupo que, em sua maioria, era composto por 

estudantes e professores de Ciências Sociais. A análise da imagem em seus 

critérios estéticos, a construção da narrativa de um filme, de seu argumento, eram 

questões novas na pesquisa e na produção de conhecimento. Visitávamos as 

ocupações transpassados por diferentes olhares que nos eram demandados: o do 

futuro professor, que busca entender as relações pedagógicas presentes no espaço, 

o do cientista social, que percebe os conflitos e hierarquias, as relações sociais e 

também o do cineasta, que busca as imagens que permitam que a ocupação seja 

mostrada para aqueles não estão presentes nela.  

Havia sobre as filmagens que produzíamos algumas demandas também 

oriundas dos próprios estudantes das ocupações: o registro do que acontecia era, 

por um lado, uma defesa, uma prova a respeito de como se davam tanto o cotidiano 

quanto os conflitos no espaço ocupado. Em casos onde havia a presença dos 

movimentos de desocupação, por exemplo, a presença daqueles que poderiam 

registrar os acontecimentos, como de grupos de mídia alternativa e nosso projeto 

era importante para os estudantes. De outro ângulo, era também uma maneira de 

divulgar o movimento a outros estudantes e apoiadores, era um canal para ampliar 

suas vozes em outros espaços. Frente a essas demandas, tínhamos como objetivo 

montar um pequeno filme acerca dessas escolas ocupadas para exibir no seminário 

Pontos, Linhas e Nós, do NARUA – Núcleo de Antropologia as Artes, Rituais e 

Sociabilidades Urbanas, que ocorreu no dia 29 de junho de 201621. 

O prazo de apresentação do filme foi um ponto mobilizador do nosso 

trabalho. Como toda a produção foi feita de maneira coletiva, não trabalhamos com 

as tradicionais definições de funções do mundo do cinema: éramos todos 

produtores, diretores, editores, cinegrafistas – de acordo com nossas afinidades, 

  
21 Disponível em: <goo.gl/3F2RYL>. 
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disponibilidades e habilidades. Sob orientação de dois profissionais da área do 

audiovisual, o cineasta Roberto Robalinho e o jornalista Marcelo Valle, fomos 

guiados por essa nova linguagem. Após os primeiros dias de filmagem, em reunião, 

foram levantados os principais temas que o grupo observava nas ocupações para 

que os vídeos que tínhamos fossem classificados e organizados, processo que 

antecederia a edição das imagens. Surgiram os seguintes temas centrais: conflitos, 

cotidiano, estrutura e visão idílica. Dividimos entre nós o material e fizemos as 

classificações de boa parte deles, resultando no vídeo Ocupa Educação.  

Já no início de 2017, organizando esse mesmo material, na fase de análise 

das fontes e escrita da monografia, revi todos os vídeos do acervo. Reorganizei os 

arquivos em pastas de acordo com a data de gravação, conforme a tabela 1. Em 

uma planilha, incluí cada um dos vídeos com as seguintes colunas: data de 

gravação, escola, pasta do computador onde se encontra o arquivo, atividade na 

qual foi gravado o vídeo, nome do arquivo no formato MP4, duração estimada de 

cada vídeo, tamanho do arquivo em KB, utilidade do arquivo para pesquisa, tema do 

arquivo e observações acerca do conteúdo do vídeo. 

Para cada vídeo assistido, eu descrevi o conteúdo que compreendi como 

pertinente para a pesquisa, como a transcrição de algumas falas, palavras de 

ordem, conteúdo dos cartazes produzidos, as situações que ocorriam nas cenas 

filmadas, ou mesmo as relações com temas pertinentes ao contexto social, conflitos 

com a estrutura escolar, relações entre os estudantes, relações com o espaço 

escolar, ações realizadas nas mobilizações de rua, temas debatidos nas 

assembleias e reuniões. Partindo, a princípio, das classificações utilizadas na 

produção do documentário, campo “tema do arquivo”, indiquei uma temática geral 

presente em cada vídeo, não limitando, entretanto, um único tema para cada um 

deles. Ao fim dessa análise, possuía 17 diferentes classificações: afetos, cartazes, 

conflitos, cotidiano, debate, educação neoliberal, escola pública, estrutura, 

hierarquias, juventude, mulheres, organização, questões raciais, reivindicações, 

relações entre as ocupações, relações entre os estudantes e relações pedagógicas.  

A partir dessas descrições, classifiquei os vídeos no campo “utilidade do 

arquivo para pesquisa” com sim ou não, no intuito de filtrar quais materiais revisitaria 

na análise de cada uma das categorias relacionadas, e também de excluir o material 
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no qual não havia conteúdo, como vídeos de baixa qualidade de áudio e imagem, 

também testes de câmera, por exemplo. 

Feita essa organização de todo o material, para descrever cada um dos 

temas em destaque na pesquisa, reuni aqueles que possuíam grande afinidade em 

seu conteúdo em eixos mais amplos para permitir uma compreensão organizada dos 

pontos que se destacaram nesses olhares sobre as ocupações e os principais 

debates levantados.  

2.6 Fontes jornalísticas 

Houve uma questão que se destacou ao longo da construção dessa 

pesquisa, tanto na análise bibliográfica quanto na busca de fontes diversas que 

auxiliassem na construção de uma cronologia dos acontecimentos recentes dos 

movimentos sociais e suas ações públicas: a imprensa. Sem dúvidas se trata de 

uma fonte valiosa para reflexões acerca de tempos recentes, como se mostrou de 

fato para a escrita desse texto. Entretanto, o cenário de monopólio da imprensa de 

maior circulação por grandes empresas de mídia demandou uma atenção específica 

que descrevo nessa sessão. 

O tratamento dado a uma mesma pauta varia em ao menos dois grupos: as 

publicações de grades empresas de comunicação, como a Globo, a Folha de São 

Paulo e o Estadão e produções de grupos independentes, sindicatos e associações 

populares. As disputas acerca das narrativas a respeito de junho de 2013 é um 

exemplo interessante. Estando na manifestação do dia 20 de junho de 2013, 

certamente a maior que eu já presenciei no Rio de Janeiro, era impossível negar as 

imensas proporções da multidão que ocupou a Avenida Presidente Vargas22. Ainda 

que eu não estivesse presente naquele dia, comparando com outras movimentações 

massivas de pessoas, como o carnaval, é inevitável questionar os números 

publicados. Em 09 de fevereiro de 2013, o portal G1 informa que o bloco Cordão da 

Bola Preta reuniu na Avenida Rio Branco 1,8 milhão de pessoas; em junho do 

mesmo ano, o portal fala em contagens oficiais de 300 mil pessoas na manifestação 

do dia 20/06 na Presidente Vargas – visivelmente ocupada na mesma proporção que 

a Rio Branco do carnaval. São cálculos problemáticos: em extensão, a Avenida Rio 

  
22 Uma das avenidas mais importantes e de maior circulação da capital do RJ. 
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Branco representa aproximadamente metade da Presidente Vargas, em número de 

pistas, são 6 e 16, respectivamente23. Por outro lado, as publicações de grupos 

como o Núcleo Piratininga de Comunicação, a 202 Filmes – produtora independente 

de cinema – e o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, foram divulgadas 

estimativas de cerca de 1 milhão de manifestantes nesse mesmo dia.  

A análise de Jessé Souza (2016) aponta criticamente para a mídia, 

afirmando sua interessada mudança de postura em 2013. Na época, os grandes 

veículos de comunicação alteraram completamente, de um dia para o outro, a 

abordagem dos protestos, o tratamento reservado aos manifestantes, o vocabulário 

com o qual os descrevia, evidenciando, assim, o caráter interessado e não isento 

dessas publicações que, entretanto, se reivindicam imparciais. Ainda o vídeo 

produzido pela 202 Filmes no dia 13 de junho de 2013 registra manifestantes 

expulsando a Rede Globo de televisão do ato, com gritos enraivecidos 

acompanhando a equipe da emissora para longe da manifestação. 

O tratamento dúbio reservado pelas grandes empresas de comunicação aos 

movimentos sociais não permite que elas sejam fonte central para refletir acerca 

deles. Nesse sentido, há uma necessidade de buscar meios de comunicações 

alternativos às produções hegemônicas dessas grandes empresas para o 

levantamento sobre os acontecimentos e a construção de narrativas sobre a 

sociedade. Essa não se trata, porém, de uma crítica que busca uma mídia 

politicamente desinteressada; pelo contrário, é uma procura por aquelas que indicam  

abertamente seu posicionamento e afirmam o que acreditam. Entende-se, assim, a 

impossibilidade da construção de verdades sobre a realidade, e se torna possível 

dar lugar, por outro lado, a versões – e a legitimidade e validade a elas associadas 

por diferentes grupos em diferentes situações. 

Optei, nesse sentido, na construção dessa pesquisa, pela referência a 

materiais produzidos por grupos como o Núcleo Piratininga de Comunicação, 

comprometido há mais de 14 anos com a comunicação popular e sindical – que 

pude conhecer através do Laboratório do Filme Etnográfico e as relações 

estabelecidas por meio dele com o campo da comunicação. Também o material 

audiovisual produzido e divulgado no YouTube pelo SINDIPETRO-RJ, sindicato 

  
23  Informações levantadas através do aplicativo de trânsito e navegação Wase. Disponível em: 
<goo.gl/J6QB7C>, acessado em 23/06/2017 – 11:28. 
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atuante desde 1959. O SEPE-RJ e seu acervo de boletins com análises da 

conjuntura política além da cronologia dos acontecimentos que envolvem o sindicato 

são materiais muito bem consolidados em um acervo organizado que permitiram 

reconstruir o período tratado sob uma perspectiva não hegemônica. Ainda o Centro 

de Mídia Independente de Niterói, presença constante nas ocupações apoiando na 

divulgação e no registro do movimento, possui um material que não é encontrado 

em outros meios de comunicação, rico em detalhes cronológicos e destacando a 

perspectiva dos estudantes.  

 Levando em conta a disputa por narrativas sobre as mobilizações, bem 

como os interesses econômicos das grandes corporações de mídia em contraste e 

em oposição aos interesses e valores dos movimentos sociais progressistas, e 

mesmo das próprias ocupações, optei por buscar formas alternativas de fontes 

documentais e midiáticas. Em termos metodológicos, seria possível utilizar ambos os 

dados, compreendendo o contexto social e político de produção das informações e a 

relação entre esses grupos. Não foi essa, contudo, a minha escolha, já que, de 

forma geral, meu objetivo foi compreender as ocupações a partir das perspectivas 

dos estudantes acerca de seu próprio movimento. 
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3 AS OCUPAÇÕES 

Como mencionado inicialmente, essas ocupações organizadas pelos 

secundaristas são uma forma de luta que se contrapõe a um poder político 

econômico que impacta diretamente no cotidiano da Rede Pública de Educação. No 

entanto, são diversas as formas de articulação política encampando essa mesma 

oposição, cada uma a sua maneira, tendo entre si disputas pela legitimidade dos 

discursos, alianças ou rupturas e ideários e práticas variados. 

A especificidade da análise baseada no trabalho de campo e nas fontes 

audiovisuais e documentais permite, no caso das ocupações, um olhar mais próximo 

aos fazeres do cotidiano dos jovens que mobilizavam essas ações políticas, seus 

vocabulários e suas dinâmicas de organização. 

Nesse sentido, o capítulo que se segue, após uma contextualização da 

chegada ao Rio de Janeiro do método do ocupar escolas, terá como foco as 

reflexões sobre o perfil dos jovens ocupantes e suas formas de fazer política. 

3.1 Os secundaristas de São Paulo em 2015 

Em um processo contínuo de condução da Educação pública brasileira 

segundo o modelo neoliberal de gestão e objetivos, no final de 2015, mais 

precisamente em 23 de setembro, foi divulgada a notícia de que a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo faria uma “reorganização” das escolas 

estaduais24.  A mudança que afetaria, a princípio, cerca de um milhão de estudantes 

no estado, transformaria as escolas da rede em modelos de ciclo único – onde é 

oferecido apenas um nível de ensino (Ensino Fundamental I, II ou Médio). O 

argumento central para justificar tamanha mudança seria o maior rendimento dos 

estudantes das unidades de ciclo único: entretanto, a análise que origina essa 

  
24 Os fatos acerca do projeto de reorganização escolar da Secretaria de Educação de São Paulo e as 
mobilizações que se seguem após seu anúncio foram narrados no livro Escolas de Luta, publicado 
em 2016 que, através de visitas nas escolas, realização de entrevistas, artigos e publicações nas 
redes sociais busca “reconstruir a luta contra a “reorganização” escolar da perspectiva dos 
estudantes.” (CAMPOS, MEDEIROS e RIBEIRO, 2016, p. 17). Pretendo, ao falar desse processo, 
apenas resumir as ricas informações que são trazidas na pesquisa feita pelos autores do livro no 
intuito de trazer elementos que nos ajudam a compreender o processo similar que ocorre no Rio de 
Janeiro e que é objeto dessa pesquisa. 
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justificativa foi confrontada por se tratar de um estudo estatístico univariado, onde 

apenas um critério – a quantidade de ciclos oferecidos – é utilizado para a análise. 

Sem ter havido consultas prévias às comunidades escolares, a imposição da 

“reorganização” das escolas gerou enorme indignação dos estudantes em todas as 

partes de São Paulo. Muitos não sabiam para quais escolas seriam enviados, se 

teriam condições de chegar às novas e mais distantes unidades, nem possuíam 

garantias da manutenção do ciclo noturno em todas as escolas, além do impacto 

nas relações afetivas que os estudantes possuíam com suas escolas. Essa 

indignação dos estudantes gerou uma articulação entre estes que organizam 

manifestações na região metropolitana, no interior e litoral do estado através das 

redes sociais (163 atos de rua são identificados no livro Escolas de Luta entre o 

anúncio da reorganização em setembro e o início do mês de novembro), também um 

abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas, além de conseguirem o apoio 

também de parlamentares: “[...] um repertório variado de formas de protesto [...]” 

(CAMPOS, MEDEIROS e RIBEIRO, 2016, p. 53). 

Apesar dessa grande mobilização dos estudantes, principais afetados pela 

modificação, o governo se mostra intransigente e, após um mês do anúncio, os atos 

começam a se esvaziar. Entretanto, um elemento surge em meio à organização 

estudantil. Um coletivo autonomista de São Paulo, chamado “O Mal Educado”, havia 

traduzido e adaptado anos antes, em 2013, uma cartilha nomeada “Como ocupar 

sua escola?” (PASSA PALAVRA, 2015) elaborada por estudantes argentinos em luta 

que, por sua vez, se inspiram nas mobilizações estudantis chilenas em defesa da 

educação pública em 2006 e 2011. Então, em meio às manifestações dos 

secundaristas contrários a “reorganização”, distribuíram esse documento e sua 

circulação instigou esses estudantes mobilizados. 

O conteúdo do Manual apresenta a ocupação como uma tática dentro da 

luta mais ampla em prol da educação pública de qualidade e traz orientações 

práticas sobre a maneira de organizar uma ocupação, como a divisão em 

comissões, além de trazer exemplos acerca da efetividade da ação, inclusive no 

Brasil, no Mato Grosso do Sul, contra a municipalização de uma escola pública. 

Diante da inflexibilidade do governo, a cartada final dos estudantes foi utilizar 

a tática e ocupar suas escolas. A primeira a ser ocupada na noite de 09 de 

novembro de 2015 foi a Escola Estadual Diadema. No dia seguinte, pela manhã é 
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ocupada mais uma unidade escolar e que, é interessante notar, não havia 

combinado com a primeira. Ao final do mês de novembro, o movimento chegou ao 

seu ápice e já havia, então, mais de 200 escolas ocupadas por todo o estado de São 

Paulo. 

A repercussão nacional desse movimento foi muito grande e não foram 

poucos os que souberam da ousadia e coragem dos estudantes paulistas que 

tomaram suas escolas de volta para si. Após um período tenso e recheado de 

conflitos e aprendizados eles se tornam vitoriosos: no dia 04 de dezembro, o 

governador Geraldo Alckmin voltou atrás e revogou a reorganização das escolas 

indicando que o tema seria debatido com as comunidades escolares. 

O exemplo da luta dos estudantes de São Paulo trouxe não apenas a 

questão das ocupações como tática eficaz, mas também sua forma específica de 

organização e manutenção da luta levantou elementos fundamentais para a reflexão 

acerca desses novos movimentos que, em 2016, se tornaram ferramenta recorrente 

no movimento estudantil por todo o país, conforme explica Pablo Ortellado no 

prefácio ao livro Escolas de Luta: 

“Os secundaristas 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 do patrimônio público. Essas novas 
relações são o que a tradição autonomista chama de política pré-figurativa, 
a capacidade de forjar, no próprio processo de luta, as formas sociais as 
quais se aspira, fazendo convergir meios e fins.” (ORTELLADO, 2016). 

3.2 Primeiro semestre de 2016 

Ao longo do primeiro semestre de 2016 se desenrolou uma segunda onda 

de ocupações em diversas escolas pelo Brasil. Os setores ligados a educação já 

viviam um fluxo de mobilizações com greves e manifestações contra os cortes 

financeiros e medidas privatizadoras nas redes estaduais e, a partir do exemplo dos 

estudantes paulistas contra a “reorganização”, jovens secundaristas pelo país se 

apropriaram dessa tática tomando, também, suas escolas. 

Esse segundo levante não tem uma cronologia organizada como as 

ocupações de São Paulo em 2015 que, mesmo tão recentes, possuem um trabalho 

sólido sobre sua organização e trajetória no livro Escolas de Luta. Entendendo que, 

para a compreensão desses acontecimentos é interessante um panorama temporal, 
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recorri a fontes jornalísticas para tentar reconstruir o cenário vivido no início de 2016, 

organizando em ordem cronológica um conjunto de reportagens sobre os conflitos 

no campo da educação. 

Estabeleci critérios para esse levantamento: acessei os acervos digitais de 

três portais de alcance nacional que habitualmente acompanham movimentos 

sociais: o “Jornalistas Livres”, o “Correio do Brasil” e o “Esquerda Diário”. Eles foram 

escolhidos porque possuem sessões específicas agrupando os fatos relacionados à 

educação, nas quais selecionei todas as publicações do 1º semestre de 2016. Um 

dos pontos que tentei identificar, por meio desse material, foi o número de escolas 

ocupadas em cada localidade, mas algumas lacunas numéricas foram deixadas por 

essas fontes principais. Por isso, complementei o levantamento com algumas 

pesquisas mais simples e diretas usando a ferramenta de busca avançada do 

Google com o mesmo recorte temporal e a expressão “número de escolas 

ocupadas”.  

De forma geral, trata-se de uma sondagem simples que não tem a pretensão 

de detalhar esses vários processos, mas apenas de apresentar um panorama geral 

acerca deles. Os resultados se concentram fundamentalmente no eixo Rio – São 

Paulo, tendo também uma quantidade significativa de menções a Goiás, ao Rio 

Grande do Sul e a Minas Gerais, pouco material acerca do Ceará e do Mato Grosso, 

além de menções ao Piauí e ao Pará.  
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Tabela 2: Levantamento de reportagens sobre ocupações secundaristas e mobilizações 
pela educação no 1º semestre de 2016. 

Data de  

Publicação 

Título da reportagem UF Link de acesso25 

05/01/2016 Contra a privatização: ocupação e cadeiraço GO goo.gl/yVvBa1 

23/01/2016 Goiás volta as aulas com escolas ocupadas sob 
pressão 

GO goo.gl/MLJAj2 

27/01/2016 Alunos mantêm ocupação na Secretaria de Educação 
de Goiás 

GO goo.gl/s7PDpe 

27/01/2016 Entenda o plano do PSDB para a Educação (ou por 
que São Paulo, Paraná e Goiás têm escolas em luta) 

GO goo.gl/Q64NRc 

27/01/2016 Entenda o plano do PSDB para a Educação (ou por 
que São Paulo, Paraná e Goiás têm escolas em luta).  

- goo.gl/T9FLwj 

27/01/2016 Estudantes ocupam a Secretaria de Educação em 
GO 

GO goo.gl/G8TLyS 

31/01/2016 Sem estrutura para os alunos voltam as aulas em 
Fortaleza 

CE goo.gl/qzZ5Pk 

12/02/2016 Professores entram em greve em Fortaleza CE goo.gl/vqeiLM 

12/02/2016 Professores entram em greve em Fortaleza.  CE goo.gl/LQLDuF 

23/02/2016 Goiás: Escolas são desocupadas, luta dos secunda-
ristas continua 

GO goo.gl/6U2na7 

23/02/2016 Goiás: Escolas são desocupadas, luta dos secunda-
ristas continua.  

GO goo.gl/T9FLwj 

27/02/2016 Justiça decreta ilegalidade da greve dos professores 
de Fortaleza. Mas a luta segue! 

CE goo.gl/GpAvyf 

27/02/2016 Vários atos de estudantes no RJ: a juventude vem 
quente contra os ajustes do Pezão? 

RJ goo.gl/8h5xFq 

01/03/2016 Greve de Professores no Piauí: governador pede 
calma, mas a categoria continua na luta por suas 
reivindicações 

PI goo.gl/v9PMJU 

02/03/2016 Polícia reprime secundaristas na ALESP SP goo.gl/nSjTth 

04/03/2016 Alunos do C.E. Visconde Cairu em luta: "se os políti-
cos acham que a escola está tão boa, porque não 
põe os filhos deles aqui?" 

RJ goo.gl/yNTzd3 

12/03/2016 A greve de professores do RJ cresce: é necessário 
coordenar as categorias em luta para vencer os ajus-
tes do Pezão 

RJ goo.gl/7jcW2D 

22/03/2016 Mais de 200 secundaristas nas ruas de São Paulo SP goo.gl/k2i4P1 

22/03/2016 Primeira Escola Ocupada do Rio de Janeiro, a faísca 
contra o ajuste do Pezão 

RJ goo.gl/EhU7PQ 

  
25 Os links foram acessados no dia 05/07/2016, entre 12:00 e 14:00. 
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Data de  

Publicação 

Título da reportagem UF Link de acesso25 

28/03/2016 Segunda escola ocupada no RJ! #ocupagomes RJ goo.gl/zxvmtY 

31/03/2016 Secundaristas em ato mostram que a luta continua SP goo.gl/A5gyJC 

04/04/2016 Os estudantes vão incendiar a luta pela educação no 
RJ, já são oito escolas ocupadas 

RJ goo.gl/PR38CL 

04/04/2016 Quarta escola ocupada no Rio de Janeiro: #ocupa-
cairu! 

RJ goo.gl/gvdVXj 

04/04/2016 Trabalhadoras da educação de Contagem continuam 
em greve 

MG goo.gl/XXGXAY 

07/04/2016 Greve continua em Contagem depois do “entra e sai” 
de Secretário 

MG goo.gl/Xt6j8V 

09/04/2016 Dia de luta pela educação no Rio Grande do Sul RS goo.gl/pSGYza 

10/04/2016 Professores aprovam estado de greve em assembleia 
marcada por agressão à secundaristas 

SP goo.gl/xEh9Xw 

13/04/2016 Ato pela merenda é reprimido violentamente pela PM 
e estudantes são presos 

SP goo.gl/mqf5DH 

14/04/2016 Milhares saem às ruas no Pará contra os ataques à 
educação! 

PA goo.gl/Kpv1Lp 

20/04/2016 71 colégios ocupados no Rio: os estudantes podem 
apontar uma resposta a crise nacional e da educação 

RJ goo.gl/R2VYzv 

25/04/2016 Consultoria Falconi assina contrato com a Secretaria 
de Educação de Mato Grosso 

MT goo.gl/9vFWeW 

25/04/2016 Secundaristas protestam com intensa atividade cultu-
ral durante ocupação de escolas no Rio 

RJ goo.gl/ZfDKC6 

26/04/2016 Relato de um professor após um dia de luta e repres-
são 

MG goo.gl/YRzoV1 

29/04/2016 Estudantes ocupam primeira escola da rede estadual 
do Ceará.  

CE goo.gl/fRcrXv 

02/05/2016 TENSÃO! PM invade ocupação de estudantes no 
Centro Paula Souza 

SP goo.gl/ehK6bi 

04/05/2016 Tá tranquilo, tá ocupado: novas escolas técnicas e 
estaduais ocupadas, greve nas Universidades Esta-
duais 

SP goo.gl/TDUzKD 

05/05/2016 Alunos ocupam duas regionais de ensino em São 
Paulo 

SP goo.gl/rAE7zz 

05/05/2016 Ato do Grande Méier RJ goo.gl/nUY5yu 

06/05/2016 Estudantes ocupam a SEEDUC por algumas horas, 
mas UBES e AERJ manobram para desocupar 

RJ goo.gl/g4brkU 

06/05/2016 SP: PM retira jovens do Centro Paula Souza com 
violência 

SP goo.gl/jdxQw9 
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Data de  

Publicação 

Título da reportagem UF Link de acesso25 

07/05/2016 Ato de estudantes no Rio demonstra espírito vivo de 
luta! 

RJ goo.gl/dtPtP3 

11/05/2016 Política da SEEDUC alenta ’Movimento Desocupa’ 
que invade escola e a desocupa à força 

RJ goo.gl/oFGzPZ 

12/05/2016 Após incitar o ‘Movimento Desocupa’, SEEDUC tenta 
tirar o corpo fora 

RJ goo.gl/AjFpmn 

15/05/2016 Secundaristas em Luta: escolas em Porto Alegre são 
ocupadas 

RS goo.gl/wWstFv 

16/05/2016 Começa a onda de ocupações gaúchas! Mais de 20 
escolas ocupadas 

RS goo.gl/MihySQ 

16/05/2016 Rio: alunos desocupam colégio na Ilha do Governa-
dor 

RJ goo.gl/kgDgHL 

16/05/2016 Trabalhadores da educação do RS declaram greve 
por tempo indeterminado. 

RS goo.gl/dH8tEh 

17/05/2016 Rio: movimento promete manter 70 unidades ocupa-
das 

RJ goo.gl/oWJBC6 

18/05/2016 Chega a 49 o número de escolas ocupadas por estu-
dantes no Ceará.  

CE goo.gl/FTYgLq 

18/05/2016 Estudantes do Julinho convocam assembleia de to-
das as escolas 

RS goo.gl/35DbpB 

23/05/2016 Chega a 128 número de escolas ocupadas no RS RS goo.gl/mzUD2d 

31/05/2016 [Porto Alegre] Secundaristas em Luta RS goo.gl/KaBikV 

31/05/2016 Alunos ocupam Secretaria de Educação do Rio RJ goo.gl/ef4FG3 

01/06/2016 16 escolas estaduais estão ocupadas em Mato Gros-
so 

MT goo.gl/rmQ2VE 

30/06/2016 Greve da educação no RJ: governo e justiça amea-
çam e polícia reprime com violência professores e 
alunos 

RJ goo.gl/aXJmMr 

21/12/2016 As ocupações estudantis e a gestão democrática no 
Ensino Médio. 26 

- goo.gl/AjbVfQ 

Fonte: Elaboração própria. 

Em todas essas mobilizações se repetiram demandas em relação ao fim da 

precariedade da estrutura física das escolas, e dos cortes nas já escassas verbas 

para a educação. Havia também reivindicações contra formas de privatização dos 

sistemas de ensino, como em Goiás, com o projeto de transferência da gestão das 

  
26 Essa reportagem foge do recorte temporal inicial. A incluí em função das informações ricas que 
acrescenta. 
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escolas para Organizações Sociais – instituições de caráter privado. Também a 

questão da oposição à militarização do ensino nesse mesmo estado e a presença da 

Polícia Militar nos colégios no Rio foram pautas. São Paulo e Goiás tiveram com 

muita força a marca da repressão policial para realizar desocupações. Ainda as 

ocupações de órgãos como regionais de educação foram muito fortes em São 

Paulo, mas ocorreram também no Rio de Janeiro e em Goiás.  

Essas dezenas de ocupações receberam apoio de diversos grupos da 

sociedade, como pais, professores, universitários, grupos de mídia independente, 

artistas, ex-alunos das escolas. Enfrentaram, muitas vezes, oposição das direções 

das escolas, alinhadas às Secretarias de Educação (SEEDUC) e de estudantes 

contrários as ações – os “desocupa”. Relacionaram-se com diversas instituições 

como a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, as promotorias 

do Ministério Público. Foram alvo de avaliações diversas de todos esses envolvidos 

e da sociedade em geral, tanto positivas quanto negativas. Também classificados e 

analisados pelas grandes empresas de mídia. 

Diante desse panorama mais amplo, pretendo direcionar, enfim, o foco para 

o Rio de Janeiro, especificamente para as três escolas de Niterói onde foi 

desenvolvido o trabalho do projeto ocupa educação. O objetivo agora é trabalhar 

uma perspectiva mais empírica, relacionada ao cotidiano das ocupações, seus 

conflitos, seus protagonistas. 

3.3 Secundaristas em Luta 

Em Niterói foram cinco escolas ocupadas. O Instituto de Educação Professor 

Ismael Coutinho (IEPIC), localizado no bairro de São Domingos, foi o primeiro na 

cidade, no dia 07 de abril de 2016. No bairro do Badu, o Colégio Estadual Paulo 

Assis Ribeiro (CEPAR) foi ocupado em 13 de abril. Além desses, o Colégio Estadual 

David Capistrano (CEDC), localizado em Santa Bárbara, foi ocupado no dia 12 de 

abril. Mais à frente, em 10 de maio, o Colégio Estadual Pinto Lima (CEPLIM) 

localizado no centro da cidade, incorporou, também, o movimento, nesse mesmo dia 

houve ainda a ocupação do Colégio Estadual Leopoldo Fróes (CELF), no bairro do 

Largo da Batalha. Entretanto, os estudantes das ocupações não eram somente os 

ligados a cada uma das escolas onde estavam matriculados, outros estudantes da 



44 

 

Rede Estadual em Niterói circulavam pelas ocupações (como, por exemplo, do Liceu 

Nilo Peçanha e do Colégio Estadual Aurelino Leal). 

Esses jovens que já se mobilizavam há cerca de um mês27 em atos de rua 

em defesa da educação, se identificavam enquanto Secundaristas em Luta – grupo 

articulado por esses estudantes para organizar, através de assembleias e reuniões, 

suas ações. Uma característica fundamental do grupo era o fato de serem uma 

articulação alternativa, independente das entidades burocráticas de organização 

estudantil, como a UBES e a UNE28, que poderia ser identificada em sua articulação 

entre os estudantes, além de através da pauta comum, pelo mencionado uso de 

uma mesma simbologia em seus nomes, feitos com a hashtag #Ocupa junto ao 

nome da escola, pela troca de práticas e pela auto-identificação enquanto parte de 

um mesmo movimento. 

Os Secundaristas em Luta não estavam limitados a essas escolas de Niterói, 

mantendo contato com outras escolas, como por exemplo o CIEP 114, Maria 

Gavazio Martins, em São João de Meriti, município da Baixada Fluminense e o 

Colégio Estadual Pandiá Calógeras, em São Gonçalo, município da região 

metropolitana que faz fronteira com Niterói. 

Para permitir a compreensão da localização espacial desses 

acontecimentos, preparei um mapa identificando locais relevantes a partir da 

ferramenta disponibilizada pelo Google Maps29. Nele constam informações como as 

escolas estaduais de Niterói como um todo, destacando aquelas nas quais participai 

de atividades no processo de formação docente, também as envolvidas com o 

movimento de ocupações, além do trajeto de uma manifestação onde foram feitas 

gravações do trabalho de campo da pesquisa.  

Na figura abaixo é possível identificar pontos relevantes como a 

centralização das escolas na parte mais intensamente urbanizada da cidade, ou a 

concentração das ocupações e de suas atividades na região central de Niterói. 

  
27 O primeiro registro das manifestações dos secundaristas no site do Centro de Mídia Independente 
data de março, um mês antes da ocupação do IEPIC. 
28 União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e União Nacional dos Estudantes, respectivamente. 
Ambas, na época, geridas pela UJS (União da Juventude Socialista) braço jovem do PCdoB (Partido 
Comunista do Brasil), aliado, na última década, ao PT (Partido dos Trabalhadores).  
29 Fontes: GOOGLE MAPS. Ocupar é Resistir - Anexo D – MAPA. Disponível em: <goo.gl/CBqYgT>. / 

INEP. Média de Alunos por Turma da Educação Básica - Ensino Infantil (Creche, Pré-Escola), Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, por Localização e Dependência Administrativa, em 2016. Disponível 
em: <goo.gl/7XkJh5>. Acessado em 28/06/2017 – 15:28. 
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Apesar disso, ele deve ser preferencialmente acessado de forma interativa para que 

haja um maior detalhamento dos dados (Acesso disponível através do link: 

<goo.gl/CBqYgT>.). 

 

Figura 3: Mapa - Georreferenciamento das escolas públicas estaduais de Niterói, Elaboração própria. 

Ainda antes da primeira ocupação em Niterói há pelo menos 9 registros de 

passeatas e mobilizações dos Secundaristas em Luta, conforme acompanhamento 

do Centro de Mídia Independente (CMI), organização de midiativistas que teve 

presença constante nas ocupações da cidade. O CMI era considerado pelos 

estudantes uma fonte confiável acerca de suas ações, visto que eles não permitiam 

a presença de grupos de mídia hegemônica em seus espaços.  

Para compreender melhor o desenrolar dessas articulações, fiz um 

levantamento das reportagens no arquivo do CMI 30  de todas as reportagens 

destacadas com a tag Educação entre março e julho de 2016 – meses desse ano 

onde há menções aos movimentos dos secundaristas.  Não se trata de uma 

verificação exaustiva, mas sim de um exercício de sistematização dos 

acontecimentos daquele período, com objetivo de oferecer uma perspectiva 

  
30 Site do CMI: <goo.gl/UmbSLu> (CMI, 2017). 
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processual e espacial, evitando, assim, visões episódicas ou meramente 

conjunturais das mobilizações estudantis. 
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Tabela 3: Cronologia das Ações dos Secundaristas em 2016  

Publi-
cação 

Nome da reportagem Link de aces-
so31 

02/03 Niterói-RJ: Ato dos estudantes secundaristas ocupa Centro goo.gl/35Aw8k 

02/03 Rio de Janeiro-RJ: Ato dos Servidores do Estado goo.gl/RLdmJr 

04/03 Niterói-RJ: Secundaristas ocupam as ruas do Fonseca goo.gl/c8Wy4n 

07/03 São Gonçalo-RJ: Estudantes secundaristas vão às ruas pela 
educação 

goo.gl/oZncqj 

10/03 Niterói-RJ: Professores fazem assembleia e seguem em manifes-
tação pelo centro da cidade 

goo.gl/b7Sj3r 

11/03 São Gonçalo-RJ: Estudantes secundaristas do Rio do Ouro ocu-
pam rodovia em protesto 

goo.gl/SzAX8G 

14/03 São Gonçalo-RJ: Estudantes de Rio do Ouro ocuparam mais uma 
vez a rodovia RJ-106 

goo.gl/bjddBT 

15/03 Niterói-RJ: Alunos do CIEP 449 (Brasil-França) protestam contra 
o sucateamento da educação pública 

goo.gl/JZK3Aj 

15/03 Niterói-Rj: Ato dos estudantes do Liceu recebe apoio de outras 
escolas do estado 

goo.gl/d9b4wL 

16/03 Rio de Janeiro-RJ: caos e greve: ato unificado marcam o pano-
rama político do estado 

goo.gl/kuyE1D 

21/03 Rio de Janeiro-RJ: Colégio Estadual é ocupado por estudantes 
na Ilha do Governador 

goo.gl/tu8PZs 

28/03 Niterói-Rj: Estudantes fazem manifestação em homenagem à 
Edson Luís e Benedito Frazão 

goo.gl/4YX7Lr 

07/04 Niterói-RJ: estudantes do Instituto de Educação (IEPIC) fazem 
ocupação 

goo.gl/yAxkf4 

08/04 Niterói-RJ: Conselho tutelar ENTRA e conversa com estudantes 
do ocupaIEPIC, mas diz para jornal que foi impedido 

goo.gl/RRwajm 

11/04 Rio de Janeiro-RJ: Ocupa Mendes faz coletiva de imprensa para 
rebater acusações de juíza 

goo.gl/bsaU37 

13/04 Niterói-RJ: Estudantes do Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro 
(CEPAR) fazem ocupação 

goo.gl/kEmqKR 

15/04 Niterói-RJ: Estudantes do C.E. Leopoldo Fróes fazem ocupação, 
mas turno da noite força a desocupação 

goo.gl/QRvcg2 

18/04 Niterói-RJ: Diretor do C.E. Leopoldo Fróes descumpre acordo e 
cancela aulas para não haver assembleia 

goo.gl/zk2Fjd 

25/04 São Gonçalo-RJ: Estudantes do C.E. Pandiá Calógeras fazem 
ocupação, mas direção e professor promovem desocupação 

goo.gl/mytWYq 

02/05 Rio de Janeiro-RJ: Estudantes e professores fazem ato pela edu-
cação 

goo.gl/MtshpB 

02/05 São João de Meriti-RJ: Ocupação do CIEP 114 segue resistindo goo.gl/XtGMPa 

  
31 Todas as publicações foram acessadas na manhã do dia 06/07/2017. 
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Publi-
cação 

Nome da reportagem Link de aces-
so31 

09/05 Niterói-RJ: Secundaristas em Luta - RJ fazem ato contra o autori-
tarismo da Secretaria de Educação 

goo.gl/a4P75w 

10/05 Niterói-RJ: Estudantes do C. E. Pinto Lima fazem ocupação e 
Polícia Militar tenta impedir 

goo.gl/xYuCTv 

10/05 Niterói-RJ: estudantes finalmente ocupam o C.E. Leopoldo Fróes 
(ocupaCELF) 

goo.gl/CrgoPY 

12/05 Niterói-RJ: Estudantes do #OcupaCAPISTRANO se reúnem com 
o movimento de desocupação 

goo.gl/fZ5pjv 

12/05 Rio de Janeiro-RJ: Cinelândia é ocupada em forma de protesto goo.gl/LPQGQ5 

20/05 São Gonçalo-RJ: Secundaristas em Luta – RJ fazem segundo ato 
contra o autoritarismo da Secretaria de Educação 

goo.gl/8amhPa 

30/05 Rio de Janeiro-RJ: estudantes ocupam a Secretaria de Educação 
do estado e exigem diálogo 

goo.gl/M3c19u 

06/06 Rio de Janeiro-RJ: Secretário de educação se recusa a dialogar 
com estudantes do #OcupaSEEDUC 

goo.gl/YstPM7 

08/06 Rio de Janeiro-RJ: ato pela educação se une à marcha das mu-
lheres contra a cultura do estupro 

goo.gl/M1sXR8 

16/06 Rio de Janeiro-RJ: Ato unificado pela educação termina no #Ocu-
paSEEDUC 

goo.gl/9KuNhJ 

22/06 Rio de Janeiro-RJ: Ato unificado pela educação repudia estado 
de calamidade pública que prioriza olimpíadas 

goo.gl/hDCc8S 

23/06 Rio de Janeiro-RJ: Estudantes do #OcupaSEEDUC desocupam e 
saem em manifestação até a ALERJ 

goo.gl/NQQ5jY 

06/07 Rio de Janeiro-RJ: Ato unificado dos trabalhadores denuncia pre-
carização em prol das olimpíadas 

goo.gl/k14vUU 

07/07 São Gonçalo-RJ: Colégio Estadual Pandiá Calógeras é desocu-
pado após mais de dois meses 

goo.gl/vUARVY 

18/07 Rio de Janeiro-RJ: Ocupação da UERJ denuncia TRABALHO 
ESCRAVO e a precarização em prol das olimpíadas. 

goo.gl/uTnm8A 

19/07 Rio de Janeiro-RJ: Ato pela educação impede votação que permi-
te a demissão de servidores do estado 

goo.gl/tWh8Wx 

23/07 Niterói-RJ: Ocupação do Colégio Estadual David Capistrano é 
surpreendida pela Polícia após denúncia falsa 

goo.gl/Fgt7gz 

28/07 Escola sem partido ou escola do partido único? goo.gl/ZF2Htr 

Fonte: Dados do Centro de Mídia Independente. Elaboração própria.  

Como é possível notar nesse levantamento, os Secundaristas em Luta 

atuavam por vias menos institucionais, apesar de seus diálogos com poderes 

instituídos, como a Promotoria do Ministério Público e a Secretaria de Educação. Se 

articulavam com mais força através de ações diretas, como as passeatas, os 
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trancamentos de rua e as ocupações das escolas. Perfil recorrente não apenas entre 

eles, mas nos secundaristas mobilizados na maioria dos estados que tiveram fluxos 

de ocupações. 

Esse perfil de atuação dos secundaristas os difere dos formatos dos 

movimentos sociais tradicionais. Ambos lançam mão dessas táticas, mas em 

proporções e com uma recorrência diferente. Seus espaços de tomada de decisão e 

organização têm um perfil ainda mais distinto. Talvez, nesse sentido, seja um ponto 

interessante para pensar sobre a diferença de utilização das ações diretas em 

detrimento das vias institucionais.  

3.4 Espaços de diálogo, debate e decisão 

Uma assembleia dos Secundaristas em Luta no realizada CEPAR, onde se 

reuniam estudantes de escolas de São Gonçalo e Niterói exemplifica bem como 

eram organizados seus espaços de debate e decisão. Naquele dia, mais de 35 

estudantes de escolas como o IEPIC, o David Capistrano, o Leopoldo Fróes, o Liceu 

Nilo Peçanha e o Aurelino Leal estavam reunidos para organizar uma manifestação 

no centro de Niterói que pudesse dar visibilidade ao movimento de ocupações de 

escolas. Debateram a necessidade de autorização dos pais, arrecadação de 

dinheiro para manutenção das ocupações e a importância de mostrar o movimento 

para a sociedade. A ideia dos estudantes era a construção de um ato começando 

nas barcas (local de grande fluxo de pessoas, em especial trabalhadores e 

estudantes) e indo até o Liceu, terminando com um cineclube e levando as cadeiras 

das escolas, a exemplo do que era feito em 2015, em São Paulo. 

Todo esse debate se organizou de forma diferente do que é feito 

tradicionalmente nos espaços do movimento estudantil, com uma mesa que recebe 

inscrições e a determinação do tempo que cada um pode falar. Os debates eram 

organizados conforme os estudantes levantavam as mãos para falar e, assim, 

escutavam uns aos outros. Observavam e regulavam a prioridade de fala aos que 

ainda não haviam se expressado. Não vi nenhum registro, nesse dia, de alguma 

decisão que tenha sido votada. As opiniões, inclusive as mais distintas, eram 

debatidas até que se chegasse a algum consenso: se deviam ou não interromper o 
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trânsito com o ato, qual rua deveriam seguir, qual seria a postura que encontrariam 

na polícia. 

Esse formato de assembleia estava presente não só na relação entre 

diferentes escolas, mas também na organização do cotidiano. Uma estudante do 

CEPLIM relata, por exemplo, que para que se organizassem entre si era necessário 

muito diálogo, por isso faziam as assembleias para tomar decisões em conjunto. Ela 

afirma que, assim, aprendem democracia: “Lá fora dizem que há democracia, mas é 

na ocupação que está havendo”. 

Essa forma de organizar a luta política internamente ao grupo é um dos 

fatores que diferencia esses secundaristas organizados de grupos políticos que 

tradicionalmente atuam no movimento estudantil e que, por isso, tiveram seus 

métodos e intervenções sistematicamente rejeitados desde as ocupações de São 

Paulo em 2015 até os estudantes de Niterói. Em depoimento, estudantes do David 

Capistrano, por exemplo, falam que romperam com a ANEL32 por ela ser partidária e 

se uniram aos Secundaristas em Luta. Ainda na manifestação feita pelos estudantes 

uma de suas palavras de ordem era a seguinte: "A ANEL acha que me enrola. E o 

RUA33 acha que me enrola. UNE e UJS acham que me enrolam. Se liga governista 

vê se sai da minha escola". 

Essa rejeição, entretanto, não se dirigia a qualquer organização exterior à 

escola – nesse sentido não se trata de uma postura completamente antipartidária. 

Havia, por exemplo, militantes comunistas que compunham a organização das 

ocupações, mas o faziam de maneira orgânica, por serem estudantes da rede 

pública estadual e por construírem cotidianamente o movimento de ocupações.  

Havia um caráter, na verdade, apartidário, rechaçando que concepções partidárias 

definidas de maneira externa ao movimento de ocupações determinassem suas 

práticas e objetivos. Como efetivamente pode ser notado em entrevistas ou em 

comunicações de grupos como a UBES, apesar de repelida em muitas ocupações, 

tais organizações buscavam tomar a liderança e a posição de unificadora do 

  
32 Assembleia Nacional dos Estudantes – Livre grupo que se propõe a organizar nacionalmente o 
movimento estudantil, rejeitando a estrutura da UNE e é comumente associado ao PSTU (Partido 
Socialista dos Trabalhadores Unificado). 
33  RUA é um coletivo de juventude autodenominado anticapitalista, integrante do PSOL (Partido 
Socialismo e Liberdade).  
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movimento, o que pode ser notado, por exemplo, em entrevistas dadas pela 

presidente da entidade34.  

Organizações como a UBES e a UNE reproduziam uma estrutura 

hierárquica muito semelhante às organizações sindicais e movimentos sociais 

tradicionais que não diferem em muito da própria organização representativa do 

Estado. A participação se dá através da representação definida em eleições, onde 

são escolhidas as diretorias que gestionam as entidades. Concorrem a essas 

gestões grupos partidários organizados que passam, então, a definir a postura 

política da instituição e, teoricamente, é essa posição que representa o conjunto dos 

estudantes. 

O processo decisório dos secundaristas se deu de maneira inversa. No 

centro de seus questionamentos parece estar justamente em questão a crítica às  

hierarquias. Em seus espaços, representavam a si próprios e lidavam com as 

instâncias de poder de forma coletiva e não através de representações, como 

aparece, por exemplo, nos registros da ampla reunião feita com a Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Ministério Público e a 

Secretaria de Educação no IEPIC. Quando lidavam com representações o faziam de 

maneira rotativa, como mencionado acerca das comissões. Suas estruturas de 

decisões não tinham como terminais as votações, mas, fundamentalmente, o 

consenso. Apesar de sua articulação enquanto estudantes de todo o estado, sua 

unificação não se materializava na centralização de decisões ou em uma instituição 

representativa, mas na identidade comum, na defesa das pautas comuns, no 

intercâmbio de experiências e nas relações de solidariedade cotidiana. 

Conforme relatavam, em seu cotidiano, os ocupantes das escolas se 

organizaram através de comissões para a divisão de tarefas. Esses espaços eram 

rotativos entre eles, podendo o estudante que em um momento estava trabalhando 

na cozinha ou na limpeza, em outro fazer parte das atividades de comunicação, indo 

a reuniões e assembleias em outras escolas. Nesse sentido, para além de pautas 

acerca da necessidade de uma gestão democrática nas escolas, em suas práticas 

cotidianas, os estudantes realizaram aquilo que reivindicavam. 

  
34 Entrevistas concedidas por Camila Lanes, presidente da UBES, à Carta Educação, em outubro de 
2015 acerca das ocupações em São Paulo e à Revista Nordeste, em novembro de 2016, focado no 
segundo ciclo de ocupações em diferentes estados do país. Disponíveis respectivamente em: 
<https://goo.gl/s7mnR5> e < https://goo.gl/ZU26Hc >, acessadas na tarde de 09/07/2017. 
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3.5 Organização dos estudantes e cotidiano da ocupação 

Quando visitantes chegavam a uma das ocupações pela primeira vez era 

feita uma visita guiada. Nós do Projeto Ocupa Educação participamos de algumas 

dessas podendo ver como era feita a nova organização do espaço, além de 

conversar com os estudantes. Em uma dessas ocasiões, no IEPIC, um estudante 

relata algumas questões acerca do cotidiano da ocupação. Segundo ele, no início, 

como a diretora não tinha dado as chaves da escola, tiveram que dormir na quadra; 

depois, quando abriram os blocos, se dividiram nas salas de aula. Buscavam, 

durante a noite, manter ao menos 15 pessoas no local, sendo às 22h o limite de 

entrada e 23h o de saída. Não tinham hora para dormir, mas tinham para acordar. 

Pela manhã, preparavam o café cedo e tomavam banho para estarem prontos para 

receber os visitantes ao longo do dia. Outro jovem relata que no período mais inicial 

chegaram a dormir 100 pessoas na ocupação. 

O estudante que guiava a visita contou que estava mais na cozinha no início, 

mas passou a ficar na comissão de comunicação, indo, por exemplo, em reuniões 

em outras escolas. Entrando na cozinha, onde estava sendo preparada uma refeição 

ao som do rádio, relata que "estar na cozinha é fantástico". Segundo ele, a decisão 

da assembleia sobre a gestão da alimentação era de ter horários para as refeições 

do dia, que deveriam ser quatro. Ainda em outros diferentes registros nas cozinhas 

há estudantes falando sobre divisão de tarefas, sobre doações que tem recebido 

com regularidade, mostram sempre o que estão cozinhando, chamam os visitantes 

para comer junto a eles. Há um relato de um aluno dizendo que estavam planejando 

levar metade da dispensa para o #OcupaCEPAR, que estava sem doações.  

Há gravações no #OcupaIEPIC da comissão de comunicação trabalhando 

na rádio da escola, reativada pela ocupação. Através dela faziam anúncios acerca 

dos horários das atividades, convocavam os estudantes a participar das 

assembleias. Nessa comissão faziam também o calendário das atividades. Segundo 

eles, a ocupação se comunicava, enquanto grupo, pela internet e, no cotidiano, pelo 

boca a boca e pela rádio. Outro projeto foi a revitalização da horta escolar – que 

também ocorreu no CEPAR. Nessa mesma data de registro há uma Oficina de Zine 

onde é possível notar um dos alunos fazendo o material com todo o capricho. Outros 

lanchando de noite, conversando sobre uma reunião desmarcada.  
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Em outra entrevista, também no IEPIC, um jovem faz uma fala de caráter 

mais sintético acerca da ocupação, enumerando ao menos cinco comissões: 

segurança, limpeza, comunicação, alimentação e atividades. Sobre forma de gestão 

da organização, afirma ser autônoma e horizontal. Segundo ele, pautas específicas 

do #OcupaIEPIC, que é um colégio de formação de professores, eram o estágio 

remunerado para o curso normal; o passe livre irrestrito – tanto para ir ao estágio 

quanto para cumprir as horas complementares, como indo a museus, teatros –; o fim 

da obrigatoriedade do uniforme (que no caso deles é o de normalista); a utilização 

de todos os espaços da escola que estavam abandonados ou tinham acesso 

restrito; a resolução do problema da falta de materiais e recursos; ainda a gestão 

autônoma das escolas, tanto financeira quanto pedagógica, feita por todos em 

comissões de alunos e professores.  

Essa nova gestão do cotidiano na escola criou novas relações com o espaço 

e entre os estudantes, tanto internamente quanto com os dos outros colégios. Além 

desse caráter afetivo alavancado pela forma como conviviam no cotidiano, havia 

ainda os pontos de tensão – afinal se tratava, acima de tudo, de uma estratégia de 

mobilização. 

3.6 Situações de conflito 

A ocupação foi um espaço cercado de tensões. Elas estavam presentes, por 

exemplo, nas questões políticas internas ao movimento e na própria gestão do 

cotidiano. Surgiam, ainda, nas relações com aqueles que eram contrários à 

ocupação das escolas, como as direções ligadas a Secretaria de Educação que, no 

caso dessas escolas se posicionaram no intuito de insuflar o movimento de 

desocupação, seja através da internet ou efetivamente reunindo pais e estudantes 

contrários. Também a própria SEEDUC, em atitude de desmobilização do 

movimento, fez a suspensão do passe livre e a alteração do calendário escolar das 

instituições ocupadas. 

No início, o embate com aqueles que queriam impedir a tomada dos 

espaços foi intenso. No caso do IEPIC, uma das escolas mais antigas e tradicionais 

da cidade cuja formação remonta ao Império, a disputa fundamental se deu com a 

direção da escola. Conforme relataram os estudantes – em entrevistas e atividades 
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de debate – houve o corte da água do prédio no dia marcado para realizar um cine 

debate seguido de votação para decidir por ocupar ou não. Segundo um deles, a 

falta d’água na escola já era recorrente e foi usada como motivo para fechar a 

instituição justamente naquele dia. Relata que, diante do portão fechado, alegaram 

que precisavam entrar para carregar o RioCard, mas foram impedidos e instruídos a 

entregar os cartões a um funcionário que faria o procedimento 35 , entretanto 

argumentam que a regra de uso do cartão – sobre a qual foram instruídos – indicava 

que era um documento pessoal e intransferível que eles não deveriam entregar a 

ninguém. Diante desse impasse, entraram na escola pulando o muro e assim 

estabeleceram a ocupação. Imagens desse dia feitas pelo CMI, cedidas para o filme 

Ocupa Educação, mostram funcionários da escola indignados com a tomada do 

espaço pelos estudantes. Um deles chega a empurrar de forma agressiva os 

estudantes e a câmera. 

O momento de ocupação do CEPLIM foi ainda mais violento. A direção da 

escola acionou a polícia militar que tentou, pelo uso da violência, forçar a 

desocupação. Situação também registrada pelo CMI e cedida ao Ocupa Educação. 

Na atividade registrada no #OcupaCEPLIM uma jovem conta que era do grêmio da 

escola e no começo todos do grêmio eram contra, segundo ela, em função de não 

saberem como funcionava. Diz ainda que professores os incentivaram a visitar o 

IEPIC para conhecer o movimento, que eles foram lá três vezes antes de ocupar o 

CEPLIM e fizeram um questionário para responderem sobre os temas sobre o que 

era a ocupação e qual sua necessidade ou não. 

Essa articulação chegou aos ouvidos da direção que procurou pelos alunos 

para saber se iam ocupar. Conta a estudante que, inicialmente, o diretor se mostrou 

favorável, mas desde que não fosse no Pinto Lima, pois, para ele, não tinha 

visibilidade. Na semana que os estudantes queriam ocupar, a aluna relata que o 

diretor foi mudando a postura com eles e "fazendo a cabeça dos pais", “colocando 

os estudantes na parede” para saber qual o dia em que fariam a ocupação. 

Conforme conta a estudante, o diretor ligou para os responsáveis de todos os 

integrantes do grêmio, fez ameaças e marcou uma reunião com os interessados na 

ocupação. Por outro lado, os alunos foram em todas as salas perguntando o que os 

  
35 Há nas escolas um aparelho validador no qual os estudantes precisam passar diariamente seus 
cartões de passagem para garantir o uso gratuito do transporte público. 
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colegas achavam sobre ocupar a escola e, para conseguir debater fizeram uma 

reunião fingindo que era sobre o tema do combate à dengue.  

Ainda em seu relato afirma que, no dia em que ocuparam a escola, não 

impediram a entrada – à exceção da direção – das pessoas e chegaram no espaço. 

Na ocasião era possível encontrar pais ofendendo os alunos e estudantes contra o 

movimento. A polícia, conta ela, foi acionada e ficou fazendo "corredor polonês da 

entrada da escola” – situação ilustrada pelo mencionado vídeo do CMI. Narra que o 

diretor forçou a entrada quando abriram a porta para a entrada de outra pessoa, 

assim como a polícia também tentou. De acordo com a jovem, havia alunos do 

IEPIC ajudando, professores e também mídiativistas e ambos receberam voz de 

prisão. Chegaram a levar inclusive um aluno do IEPIC detido e machucaram outras 

estudantes em um cenário de terror psicológico intenso. Descreve, por fim, que o 

diretor ficou incitando outros alunos a pedirem transferência e afirmando que os 

adultos presentes seriam os responsáveis pela situação, além de ter pegado o 

contato dos jovens contrários para organizar um movimento de desocupação. 

O dia do conflito com o desocupa no CEPAR mostra também as tensões 

presentes na ocupação. Os registros principais do embate são feitos na porta da 

escola. De um lado, na entrada, estão os ocupantes, professores e apoiadores do 

movimento e do outro, de frente para o portão, estão estudantes contrários ao 

movimento, um pastor e um pai, ambos gritando palavras de ordem em um conflito 

bastante tenso. Os estudantes do desocupa seguram cartazes com dizeres como 

"Dança do ventre não é a solução", "Desocupa já - Não podemos perder esse ano 

letivo", "SIM a Educação NÃO a Ocupação - O ENEM não espera" e ainda “20 

alunos não podem tirar o direito de mais de 800 estudarem". 

 As gravações do projeto se iniciaram na tarde desse dia, mas o embate já 

havia começado desde muito cedo e estava em seu momento mais ameno. O pai 

que estava lá nesse dia segurava todo o tempo uma serra no intuito de quebrar os 

cadeados da ocupação. Estudantes relataram que no esforço de fazê-lo, pela 

manhã, alguns jovens que impediram ficaram machucados. Conforme relata uma 

professora, em reuniões anteriores marcadas pela direção do CEPAR em uma igreja 

evangélica da redondeza (uma delas, inclusive, registrada pelo projeto) estava 

sendo articulado o movimento de desocupação. 
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No mencionado dia do registro da reunião de pais na igreja do bairro, foi 

organizada antes, no #OcupaCEPAR, outra reunião com ocupantes, pais e 

professores, no intuito de explicar os motivos na ocupação e debater acerca do 

movimento. O grupo que participou dessa reunião se dirigiu à igreja para compor 

também a reunião convocada pela diretora. Entretanto, os poucos registros que 

fizemos na igreja, após a chegada dos estudantes, são da diretora anunciando que 

tinha o direito de convocar uma reunião e que os jovens não estavam convocados. 

Logo em seguida afirma que precisa, por isso encerrar a reunião e não há mais 

registros por termos sido rapidamente impedidos de filmar. 

Ainda o ato organizado por estudantes aponta o intenso conflito para  

colocarem  suas demandas no espaço público em embate direto. Não era o primeiro 

momento em que organizavam uma passeata. Antes mesmo de ocuparem as 

escolas já haviam feito muitas outras defendendo as mesmas causas, tendo sido a 

ocupação um recurso após a ausência de respostas para os problemas que 

denunciavam. Nesse dia acompanhamos os ocupantes desde o meio da tarde 

fazendo preparativos no IEPIC como a confecção de cartazes, bandeiras e faixas. À 

frente do ato uma grande faixa preta tinha o seguinte dizer: “ocupar é resistir”. 

Alguns estudantes carregaram consigo cadeiras e instrumentos como um bumbo. 

Um jovem levava um bandeira rosa onde estava escrito “Bela, recatada e do 

ocupar”36. 

Da saída da escola até a Rua José Clemente37, as ruas são mais amplas e o 

ato segue com tranquilidade. Quando entram nessa rua param certo tempo em 

frente ao prédio da SEEDUC onde cantam algumas palavras de ordem como: 

“SEEDUC, cara de pau! Bloqueia o RioCard e ainda quer ganhar moral”. É possível 

ver alguns funcionários na secretaria observando do alto prédio o ato que ocorre na 

rua.  

Nesse ato, além dos estudantes, há diversos apoiadores como estudantes 

universitários, militantes de partidos de esquerda, professores tanto universitários 

quanto do ensino básico além de midiativistas. Saindo da José Clemente viram a 

  
36 Uma referência à reportagem da revista Veja sobre a esposa do então vice-presidente Michel 
Temer intitulada “Marcela Temer: bela, recatada e “do lar””, publicada em 18/04/2016. Disponível em: 
<goo.gl/aUsJE9>, acessada em 09/07/2017 21:23. 
37 No mapa disponibilizado anteriormente é possível visualizar o trajeto percorrido do início ao fim do 
ato. 
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esquerda para chegar a Rua da Conceição, onde já começam a ser acompanhados 

pela polícia em motos e carros. Chegando na Avenida Amaral Peixoto, fazem um 

jogral o qual transcrevo do vídeo: 

"Os estudantes secundaristas em luta estão aqui e se manifestam contra a 
meritocrática SEEDUC e suas ideologias perversas. Incentiva a competição 
e nos leva a desunião. Escolas sucateadas, alunos domados e autonomia 
furtada. Abram seus olhos estudantes, vejam a situação! Nosso 
desempenho é monetizado, moeda de troca por mais alunos trocados. 
Unidos temos o poder da transformação, provemos nosso poder 
autogestão. Lutemos estudantes! Organizados somos a revolução." 

Conforme seguiram ao longo da Amaral Peixoto pararam em algumas 

esquinas e trancaram o trânsito dos carros sentados em suas cadeiras, cantando 

palavras de ordem. Algumas vezes foram interpelados por pessoas que passavam, 

sejam algumas em apoio, outras criticando. Houve até mesmo quem tacasse uma 

pedra, ao que os estudantes responderam cantando: “Pode tacar pedra, nós não liga 

não. Queremos RioCard e também educação”. 

Conforme se intensificava o congestionamento, o carro da polícia se 

aproximava dos estudantes para liberar a passagem, nesse momento já havia 

anoitecido. Em algumas horas, para garantir a continuidade do ato em seu ritmo 

próprio, eles faziam uma corrente humana para manter o trancamento da rua. Houve 

uma rápida discussão entre alguns jovens por conta da organização para manter a 

rua fechada onde foi possível notar a intensa pressão sob a qual estavam. Também 

a polícia militar discutindo com estudantes pedindo para liberar uma das faixas de 

trânsito demonstrava os ânimos acirrados. Havia um policial caminhando com uma 

arma na mão, outros se aproximavam com motos para afastar os estudantes que 

deram os braços, segurando as cadeiras sobre os corpos com as pernas para frente, 

mas foram acuados pela polícia. Alguns mantêm a resistência ao se deitarem no 

chão para não serem empurrados pelo fluxo de carros, motos e homens da PM. 

Todo esse tempo, se fortalecem através do que cantam juntos: "Sou estudante eu 

sou, eu quero estudar, mas o Pezão não quer deixar", "Suco de laranja, biscoito 

água e sal, roubaram a merenda da escola estadual", "Não tem arrego! Você tira 

nossa escola a gente tira seu sossego". 

Aproximando-se do fim da manifestação, já em frente ao terminal rodoviário 

João Goulart, onde um número muito maior de pessoas está próximo do ato, 

acontecem discussões entre defensores e críticos dos estudantes. No encerramento 



58 

 

da manifestação, queimam provas do SAERJ em ação simbólica, em frente ao 

terminal, e param ônibus para que os estudantes que estudavam longe como os do 

Leopoldo Fróes pudessem voltar para a ocupação.  

Essas relações com a polícia chamam atenção por sua maior agressividade. 

Não posso deixar de notar que eu, enquanto militante no Ensino Médio (entre os 

anos de 2010 e 2012), não sofri essa intensidade de repressão mesmo quando 

organizávamos o mesmo tipo de mobilização, como atos com fechamento de ruas e 

até mesmo com a ocupação de um prédio administrativo de reitoria do Colégio 

Pedro II, em Niterói. Ou mesmo entre as diferentes ocupações no estado do Rio 

que, quando nas áreas nobres e de maior visibilidade não passavam pela repressão 

com a mesma intensidade que, por exemplo, vivenciou o CEPLIM no dia de sua 

ocupação. Dessa forma, é importante pensar o perfil social dos jovens que 

ocupavam as escolas e o contexto sócio-espacial dessas. 

3.7 O perfil sócio-espacial das escolas e os ocupantes 

Conforme apontado em artigo de Brenner e Carrano (2014), a expansão da 

escolarização no Brasil se deu pela maximização do número de matrículas nas 

escolas públicas, desalinhada a capacidade da infraestrutura do sistema de ensino 

de receber essa quantidade de estudantes. As redes estaduais sofreram nos últimos 

anos o maior avanço no número de matrículas dentre as demais, concentrado 

principalmente na ampliação do público jovem das camadas populares. 

Apesar desse perfil semelhante na rede estadual de forma geral, cada 

escola apresentava suas especificidades de acordo com o bairro onde se localizava, 

a facilidade de acesso a ele, sua maior ou menos proximidade de áreas com intensa 

violência urbana e domínio de grupos armados como tráfico e milícia, o tipo de 

ensino que oferecia (ensino médio, regular, técnico, educação de jovens e adultos) e 

o próprio perfil de renda dos jovens que frequentavam a unidade. 

Essas características influíam diretamente nas relações externas das 

ocupações e não apenas em termos do tratamento reservado pela polícia, já 

mencionado, mas também nas próprias visitas e apoios dos que se aproximavam de 

fora da escola, como com as doações que recebiam em enorme quantidade nas 

escolas mais acessíveis e muito menos nas mais periféricas. 
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Esse perfil social também é um fator relevante para compreender quem são, 

socialmente, esses jovens atores políticos. Dentre os estudantes que organizaram 

as ocupações, houve um expressivo protagonismo de negros e negras, mulheres e 

LGBTT’s, não apenas tendo papel central nessas ações, mas também pela presença 

forte de suas pautas nas demandas do movimento.  

Por um lado, essas são lutas que vêm ganhando força e visibilidade no 

cenário político nacional. No entanto, tem sido uma discussão em meio aos 

movimentos sociais, fundamentalmente os mais tradicionais, a importância ou não 

em detrimento ou simultaneamente à defesa das pautas econômicas e do debate 

sobre os problemas de classe social, trabalho e renda. 

Nas ocupações dos estudantes, essas pautas em torno do respeito às 

mulheres e combate ao racismo e à LGBTfobia puderam ser observados 

transpassados às práticas cotidianas. O tema da alimentação e da limpeza 

exemplifica de forma interessante a questão de gênero, por exemplo: há 

depoimentos de meninas que afirmam ver uma divisão mais igualitárias dessas 

tarefas rotineiramente delegadas às mulheres e meninos afirmando que passaram a 

compreender que precisam, também, fazer essas atividades. 

Outro ponto relevante, principalmente no que tange pensar a legitimidade 

atribuída ou não a essas mobilizações, é o fato de que a grande maioria desses 

estudantes tinha entre 14 e 18 anos de idade, sendo incluídos fundamentalmente na 

categoria jovem-adolescente, conforme definido pela PEC da Juventude em 2010 

(BRENNER e CARRANO, 2014, p. 1225). Algumas questões envolvendo essa a 

noção de juventude se destacaram nas falas dos estudantes e daqueles que se 

relacionaram com as ocupações, como pais e professores, e também em um 

imaginário geral acerca dos ocupas. 

Na primeira visita a ocupação no IEPIC, por exemplo, três estudantes que 

estavam trabalhando na comissão de segurança na portaria da escola falam sobre 

discursos que escutavam acerca das ocupações. Segundo uma delas, o movimento 

era julgado por muitos que não o conheciam enquanto uma "brincadeira". Ainda em 

uma roda de conversa entre estudantes e professores após um cine debate, 

relatando o início da ocupação do IEPIC, um aluno afirma que um dos argumentos 

mobilizados pela direção da escola para deslegitimar o movimento foi a acusação de 

que não eram eles que organizavam as ocupações, mas estudantes universitários 
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que os manipulavam. Além desses exemplos, a questão da insatisfação com 

acusações de serem tutelados se repete na fala de muitos estudantes. Essa 

recorrência indica que a questão da juventude é compreendida pelas pessoas, de 

forma genérica, como um período no qual os indivíduos tendem a não agir baseados 

nas próprias opiniões e posições políticas, mas seguindo a instruções de outros. 

Após esse debate, em um depoimento, um professor da educação básica 

afirma estar surpreso com o movimento dos estudantes com colocações como "A 

gente acaba subestimando um pouco”, “são adolescentes...”. Ele diz que não 

imaginaria que eles conseguiriam fazer tudo o que estava sendo organizado ali. Fala 

ainda: "A gente vai ficando mais velho e perde um pouco o senso de coletividade". 

No dia de conflito com o movimento de desocupação no CEPAR, houve 

situações nas quais a questão da juventude entrou em jogo: um pai alinhado ao 

desocupa, por exemplo, que afirma estar lá junto ao pastor da comunidade, falando 

com os estudantes ocupantes pede que eles “pensem com a cabeça deles". Em 

outro momento quando estava sendo organizado um diálogo entre o ocupa e o 

desocupa, adultos em ambos os lados do conflito tentam indicar o que os jovens 

devem fazer, ao mesmo tempo em que acusam uns aos outros de tentarem 

influenciar os estudantes. O pastor tenta indicar para onde eles devem ir se 

organizar para não serem influenciados, uma professora afirma que os estudantes 

do desocupa estão sendo manipulados pelo pastor. Entretanto, a síntese dessa 

situação de conflito é uma reunião entre estudantes dos dois grupos, dentro da 

ocupação, com ambos os lados apresentando suas questões em relação a 

polêmicas como o tema das possíveis influências de partidos no movimento, as 

questões estruturais da escola e o funcionamento cotidiano da ocupação.  

Os elementos que aparecem nessas situações são, por um lado, a juventude 

ser utilizada como argumento para afirmar uma incapacidade de autodeterminação 

para as próprias atitudes, presente na direção da escola que afirma que não são os 

alunos que querem organizar a ocupação, ou no pai que pede aos jovens que 

pensem por si próprios. Também está presente uma descrença na juventude e nas 

ações que esses jovens podem promover juntos, tanto na fala do professor que 

subestimava o que esses adolescentes poderiam fazer quanto no depoimento da 

estudante que se incomoda em ver suas ações infantilizadas. 
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Juarez Dayrell, em seu artigo intitulado “O jovem como sujeito social” (2003) 

fala da necessidade de compreender a juventude como uma categoria que não se 

explica apenas por sua condição temporal – a faixa etária que se convenciona 

juridicamente denominar como juventude. Também não somente pela questão 

biológica – a adolescência, início da juventude, época marcada por mudanças 

corporais e mentais. A juventude, segundo Dayrell, é vivenciada de acordo com o 

grupo social do qual esse indivíduo faz parte: se ele vem de uma região periférica ou 

não, qual seu gênero, de qual grupo étnico faz parte, sua condição de renda, o que 

ele vivencia em seu cotidiano, ou seja: se trata de uma categoria que varia de 

acordo com questões culturais, sociais. Nesse sentido, o autor defende não falar em 

juventude, mas em juventudes. Não limitando, portanto, o significado do ser jovem 

apenas a condições de certa maneira fixas, como biológica, psicológica e 

administrativamente, mas afirmando com o plural a diversidade dessa categoria.  
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4 ESTRUTURA NEOLIBERAL E RESISTÊNCIAS 

Até aqui foi possível refletir sobre muitas características peculiares à 

mobilização política dos secundaristas: se afastam de ferramentas burocráticas tanto 

em seus mecanismos de luta quanto na sua organização interna e espaços de 

decisão; tentam entrepor na sua rotina às práticas que defendem para a educação, 

como a horizontalidade e ruptura das hierarquias de poder; além de se estruturar 

fundamentalmente em ações diretas articuladas de forma coletiva, mas não, por 

isso, centralizadas em uma estrutura de poder.  

Essas são características que diferem as mobilizações desses jovens, ações 

coletivas, dos movimentos sociais tradicionais, focados no mundo do trabalho. 

Entretanto, ambos se mobilizam contra uma mesma estrutura de poder que, 

compreendo, ser fundamental entender. 

4.1 Neoliberalismo  

Privatizações, flexibilização das relações trabalhistas e cortes de gastos 

públicos nos setores sociais vêm se intensificando no Brasil desde pelos menos os 

anos 90. Com o cenário de crise econômica mundial a partir de 2008, nos últimos 

anos a agenda dessas políticas neoliberais tem sido apontada como a saída para 

problemas econômicos. As demandas dos movimentos sociais se opõem 

constantemente a esses projetos neoliberais. Nesse sentido, é fundamental 

apresentar, para introduzir a discussão, o que entendo, aqui, enquanto 

Neoliberalismo. 

Para tal, recorro a duas aulas de Michel Foucault presentes no livro O 

Nascimento da Biopolítica onde o autor expõe uma trajetória histórica e teórica do 

pensamento neoliberal em seus principais expoentes, focando especificamente na 

reflexão sobre o neoliberalismo alemão, que indica ser, por suas características, a 

forma geral do neoliberalismo contemporâneo (FOUCAULT, 2008, p. 179). 

No pensamento neoliberal "[...] o mercado é um regulador econômico e 

social geral, o que não quer dizer, entretanto, que ele é um dado natural [...]. Ao 

contrario, ele constitui [...] uma espécie de mecanismo sutil muito seguro, mas só se 

funcionar bem e se nada vier perturbá-lo” (id, p. 192). Nesse sentido, para os 
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neoliberais, os governos devem ser, ao contrário do que usualmente se aponta, 

intervencionistas, resguardando, porém, a especificidade do como intervir (id, p. 

184). O alvo principal das ações governamentais não deve ser objetivamente o 

mercado – no qual deve interferir quando conjunturalmente necessário, mas suas 

condições de existência. Nesses moldes, o Estado atua com foco na população para 

adequá-la à economia de mercado, permitindo o pleno funcionamento do mesmo. 

"Ora, em relação a essa sociedade que se tornou [com a ascensão do 
neoliberalismo] [...] o próprio objeto da intervenção governamental, da 
prática governamental, o que [...] [esse tipo de governo] quer fazer? Ele 
quer fazer, é claro, que o mercado seja possível. Tem de ser possível se se 
quiser que desempenhe seu papel de regulador geral, de princípio da 
racionalidade politica. [...] Vale dizer que o que se procura obter não é uma 
sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à 
dinâmica concorrencial. Não uma sociedade de supermercado - uma 
sociedade empresarial. O homo oeconomicus que se quer reconstruir não é 
o homem da troca, não é homem consumidor, é o homem da empresa e da 
produção.” (FOUCAULT, 2008, p. 200-201). 

Afirmando a pertinência dessas definições para compreender as ações de 

governo que se acentuam cada vez mais no Brasil, é interessante refletir a partir de 

alguns exemplos: por um lado, o perfil de intervenção conjuntural, diretamente no 

mercado, que Foucault explica enquanto as formas das ações reguladoras definidas 

pelo pensador neoliberal Eucken (id, p.191.). Por outro, o que os neoliberais 

chamam, segundo Foucault, de "moldura", que são essas intervenções que buscam 

moldar a sociedade de acordo com o mercado. 

Duas situações da relação entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), um dos principais agentes da difusão das concepções neoliberais de governo 

no mundo elucidam bem as ações reguladoras. O FMI realiza avaliações das 

economias nacionais de seus membros e prescreve políticas econômicas a serem 

implantadas pelos países, indicando, por exemplo, direcionamentos para a 

organização dos orçamentos públicos. Isso pode ser observado, por exemplo, tanto 

quando se pensa os anos 90 quanto refletindo sobre 2017.  

Conforme informações da publicação da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, “O Impacto do FMI na Educação Brasileira” (1999), o Brasil participou de 

um acordo com o fundo para o recebimento de um empréstimo onde firmava como 

seu compromisso central elevar suas receitas e cortar os gastos para garantir o 

superávit primário: na prática, o orçamento de 1999 sofreu cortes centralmente nos 

investimentos sociais como em saúde, educação e proteção social – nada diferente 
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do que se observa atualmente. Há um relatório feito anualmente pelo Fundo, 

intitulado Article IV Consultation (FMI, 2017), a partir de visitas aos seus países 

membros ao Brasil são feitas análises e prescrições para as economias. No caso da 

versão 2017 para o Brasil, publicada em junho de 2017, é afirmado que, para 

superar a atual recessão econômica e restaurar a sustentabilidade fiscal do país, 

são necessárias as medidas como o estabelecimento do teto dos gastos públicos, já 

feito através da Emenda Constitucional 95, e as reformas na seguridade social, 

como a Reforma da Previdência, hoje em discussão, ambas as ações com foco na 

garantia do superávit primário. Soluções essas defendidas hoje, como nos anos 90, 

por setores da política, da economia e as grandes empresas de mídia. 

Já na chave das intervenções de caráter estrutural, que visam moldar a 

população, os sujeitos, cabe o caso do Ministério da Educação (MEC). Em seu 

Planejamento Estratégico Institucional 2015 – 2018 (MEC, 2015), demostra sua 

organização empresarial com seu trabalho pautado em métodos como “Cadeia de 

Valor - ferramenta de gestão que representa o conjunto de processos de uma 

organização e os valores gerados” (id. p. 8). Ao longo de todo o documento, é 

demonstrado o perfil neoliberal da organização. Por exemplo, nos objetivos traçados 

nesse documento para o cumprimento das Metas do Plano Nacional de Educação, 

todas são mensuradas a partir de dados estatísticos e indicadores quantitativos 

como os percentuais da população que frequentam determinado nível de ensino ou 

os resultados de avaliações como a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), entre outros. Ainda nesse 

documento, um ponto que ilustra a questão da organização da sociedade com vistas 

ao funcionamento do mercado é, por exemplo, o resultado final esperado com a 

conclusão da Educação Básica – nível de ensino efetivamente difundido na 

sociedade brasileira: cidadão em condições de ingressar no mercado de trabalho. 

O exemplo do MEC aponta para o processo de condução da Educação 

pública brasileira segundo o modelo neoliberal de gestão e objetivos. E, para além 

desse nível nacional exemplificado, a situação se replica nos estados, que é o nível 

de gestão responsável pelas escolas da Educação Básica, onde ocorreram as 

ocupações. Conforme apontado por Brenner e Carrano (2014), são as redes que 

sofreram nos últimos anos o maior avanço no número de matrículas dentre as 
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demais, concentrado principalmente na ampliação do público jovem das camadas 

populares. 

Essas redes infladas de estudantes são precarizadas estrutural e 

pedagogicamente em consequência de políticas como as mencionadas: da falta de 

professores e material, fechamento de escolas, avaliações de desempenho 

massivas que não captam as questões pedagógicas densas da vida escolar, 

organização do ensino voltada para formação apenas para o mercado de trabalho. 

Como vimos até aqui, essas políticas de governo não acontecem, entretanto, 

sem a resistência dos setores sociais politicamente organizados. Greves, 

manifestações, processos, abaixo-assinados e petições públicas, reuniões entre 

lideranças políticas, disputas eleitorais... Um vasto repertório de mobilizações vem 

sendo acionado na luta em oposição ao Neoliberalismo e, a partir do final de 2015, 

as ocupações de escolas por estudantes secundaristas entraram em cena como 

uma nova possibilidade de ação coletiva e espaços que não eram usualmente 

ocupados para esse fim político. 

Possibilidade que estava apenas focada não simplesmente em reverter as 

ações reguladoras do Estado, mas que criava também, em seu cotidiano, uma 

alternativa a moldura neoliberal de sociedade. As escolas ocupadas desenvolviam 

projetos e relacionamentos complexos e completamente distintos das lógicas 

neoliberais de meritocracia e formação mecânica para o mercado de trabalho que 

são impostas sistematicamente a educação brasileira. 

4.2 Precarização pedagógica e estrutural das escolas 

Na segunda visita feita ao #OcupaIEPIC, um estudante mostra salas que 

encontraram na escola com muitos livros acumulados. Ele reclama que esses não 

são distribuídos enquanto em outras escolas não há quantidades suficientes. Conta 

que alguns dos livros que recebem devem ser devolvidos e não podem ficar com os 

estudantes, nem serem levados para casa. Estado de precarização que também 

pode ser observado na fala de outro jovem que relata que a rádio da escola foi 

reativada pela ocupação a partir de poucos recursos que faltavam, como alguns 

cabos – o que deixa em aberto a questão do porquê estava inutilizada antes da 

ocupação. Ainda sobre a revitalização da horta do #OcupaCEPAR, uma estudante 
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que mostrava o espaço se pergunta por que não faziam projetos como aquele no 

cotidiano do colégio se, com a ocupação, conseguiam em pouco tempo e com 

poucos recursos fazer tantas atividades diferentes. 

Parece que esse caráter de “rede” da Rede Estadual de Educação não se 

efetivava em trocas entre os estudantes antes do período de ocupação. Em uma 

gravação no #OcupaCEPAR, dois jovens do #OcupaCapistrano falam porque 

ocuparam a escola, em depoimento com o perfil de mensagem para outros alunos. 

Para eles, apesar de o David Capistrano ser considerado modelo, há ainda lutas 

pela melhoria da escola e não só pela deles, mas contra a precarização em toda a 

rede. 

Era emblemático o conjunto de cartazes que ficava no pátio no CEPAR com 

questões enumeradas acerca da escola que deveriam ser básicas, mas faltam. O 

primeiro era “A escola que temos”: “01. mosquitos demais / 02. fiação exposta / 03. 

banheiros sem porta / 04. calor absurdo / 05. os/as estudantes não são ouvidos / 06. 

água com gosto de ferrugem / 07. não temos laboratório / 08. as aulas não são 

dinâmicas / 09. telhado soltando / 10. não podemos participar da escolha da direção 

do meu colégio / 11. quadra abandonada / 12. SAERJ38 é farsa!”. Ao lado estava “A 

escola que nós queremos”: “01. mais aulas fora da sala - ida a campo / 02. ida a 

museus e atividades culturais / 03. renovação da parte elétrica / 04. colocação de 

portas / 05. reforma da quadra, transformando-a em poliesportiva / 06. Detetização / 

07. colocação imediata de ar-condicionados / 08. reforma dos laboratórios / 09. fim 

das inundações quando chove / 10. contratação de mais professores / 11. troca dos 

telhados e reforma dos bebedouros”. Por fim, o terceiro cartaz era “Mas como 

chegamos?”: “conselho de infraestrutura onde todas e todos tenham voz, para que 

possamos COLETIVAMENTE decidir quais são as prioridades de investimento, 

semanas temáticas (Consciência Negra, Dia do Índio, Dia das Mulheres etc.), para 

que possamos debater e construir COLETIVAMENTE novos conhecimentos e 

atividades culturais dentro e fora da escola, como por exemplo sarau, show de 

talentos; saídas de campo etc.” 

Os problemas estruturais e pedagógicos se transpassam nas realidades das 

escolas. Em uma reunião com ocupantes, responsáveis e professores, no CEPAR, 

  
38 Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro. 
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uma mãe de estudante fala sobre o que compreende sobre os posicionamentos 

diferentes dos demais pais: há os que só querem o diploma, os que só se 

preocupam com o ENEM. Faz também a crítica ao modelo de ensino que não 

prepara os jovens da rede pública e de como a estrutura física e a organização da 

escola atrapalham o aprendizado. Para ela: "O pai que quer que seu filho aprenda, 

ele tá aqui". Nessa mesma reunião um estudante diz que a escola não os prepara, 

segundo ele, não por culpa dos professores, mas pelas condições da educação. 

Um registro fundamental para pensar acerca dessas questões é o do conflito 

entre o #OcupaCEPAR e o “desocupa”39: em entrevista com estudantes contrários a 

ocupação, naquele dia, na porta da escola, alguns argumentam afirmando 

acreditarem que a ocupação não vai resolver os problemas da escola. Questionam 

que é uma minoria que decidiu pela ocupação. Uma estudante, em tom mais 

revoltado, diz que quem está na escola são grupos políticos partidários e não 

estudantes da escola. Ela questiona ainda "O quê que dança me ajuda a passar no 

ENEM?”. 

4.3 Políticas neoliberais na educação brasileira 

A recente Reforma do Ensino Médio, implantada a partir de uma Medida 

Provisória (MP 746 de 22/09/2016) e aprovada pelo congresso nacional 

transformando-se na lei 13.415, de 16/02/2017 (BRASIL, 2017) é um bom exemplo 

da maneira como a organização neoliberal da educação tem como foco intensificar o 

na Rede Pública de Educação, fundamentalmente a estadual, o perfil de produtora 

de mão de obra barata. Em palestra do professor Fernando Penna40, da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal Fluminense, que tem se dedicado ao estudo 

aprofundado do tema, algumas questões sobre a reforma chamam atenção por sua 

organização a partir dessas lógicas neoliberais. 

  
39 Desocupa está escrito entre aspas em função de que não creio ser possível configurá-los enquanto 
um grupo sólido. Pela movimentação no dia do conflito, parece ser um grupo que se reuniu naquele 
momento em específico para reivindicar apenas a desocupação da escola. 
40 Assisti a uma palestra do professor Fernando Penna na aula inaugural do curso de pós-graduação 
lato senso em Ciências Sociais e Educação Básica no Colégio Pedro II. O professor tem sido 
considerado referência acadêmica no debate acerca da reforma do Ensino Médio. Uma de suas 
palestras está disponível na conta do YouTube do Simpósio SOS Brasil Soberano, realizado pelo 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge) e pela Federação Interestadual de 
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge). SOS BRASIL SOBERANO. Mesa 2 - ESTADO, EMPREGO E O 
SETOR DE SERVIÇO. [Vídeo]. Publicado em 03/04/2017. Disponível em: <goo.gl/ySJQRt>, acesso 
em: 25/06/2017 - 22:08. 
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O Ensino Médio, conforme a nova lei, é dividido entre a Base Nacional 

Comum Curricular e os itinerários formativos – linguagens e suas tecnologias, 

matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências 

humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Não há a garantia, 

entretanto, do pleno direito de escolha dos estudantes do itinerário que cursarão, 

pois não há um mínimo de itinerários que deverá ser oferecido por cada escola, 

ficando a critério dos estados definirem o que será oferecido em cada uma das 

escolas – não sendo definidos os critérios para essa escolha, podem ser, por 

exemplo, a demanda de determinado treinamento para mão de obra na região de 

uma escola. É possível pensar nessa questão observando a redação da lei que 

permite que profissionais com notório saber ministrem aulas nas escolas: 

profissionais que tenham exercido – a despeito de possuírem ou não titulação para 

tal – prática de ensino em corporações privadas em que atuaram.  

Para organizar a estrutura dessa reforma, foram realizadas audiências 

públicas tendo como participantes 9 professores e 2 alunos do ensino básico dentre 

os 57 convidados. Muitas instituições e fundações oriundas do setor privado e 

geridas por milionários, conforme levantamento feito pelo jornal The Intercept41 , 

foram convidadas a participar da reforma, uma delas é a Fundação Lemann42, já 

presente na definição de rumos da educação no Brasil por seus ex-bolsistas 

ocupando cargos no ministério da educação e através das consultorias oferecidas 

pela mesma. A fundação apresenta como seu objetivo promover iniciativas que 

gerem um grande impacto no aprendizado dos estudantes e forme líderes para 

resolverem os problemas sociais presentes no Brasil. Entretanto, informa em seu 

site que, para garantir o alcance desse objetivo, não apoia projetos culturais, 

esportivos, socioambientais e publicação de livros, por exemplo. Em sua gestão, 

essa fundação encontra-se uma quantidade limitada de profissionais com algum tipo 

de relação com a educação, porém, há forte presença de economistas e 

administradores. Considerando a média de gastos das empresas com treinamento 

de funcionários no Brasil, a reportagem do The Intercept indica, com a reforma do 

Ensino Médio e o treinamento de mão de obra para as empresas já nas escolas, 

  
41 Reportagem feita pelo jornal The Intercept (Conheça os bilionários convidados para “reformar” a 
educação brasileira de acordo com sua ideologia, 04 de Novembro de 2016) 
42  As informações acerca da Fundação Lemann foram fornecidas pela mesma em seu site nas 
sessões “Nossa Equipe”, “O que apoiamos” e “O que não apoiamos” (FUNDAÇÃO LEMANN, 2017). 
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uma economia de aproximadamente 1,38 milhão de reais anuais para uma empresa 

com mais de 40 mil funcionários, como é o caso da AMBEV, empresa de Jorge 

Paulo Lemann.  

4.4 Escola como espaço de aprendizados 

“A gente tem vivido como uma família, respeitado uns aos outros.” 

(Estudante do IEPIC falando ao pai sobre o movimento de ocupação) 

É possível perceber no espaço ocupado muitas relações afetivas 

construídas. Desde as situações mais sutis – como a efusiva comemoração dos 

estudantes quando recebem a notícia que uma das jovens foi autorizada pelos pais 

a dormir na ocupação – até o depoimento de uma estudante que relata que na 

ocupação todos se tornaram uma grande família, defendendo e cuidando e dos 

outros. Em uma atividade de cine debate sobre o movimento estudantil chileno um 

participante – militante opositor à Pinochet nos anos 80 – afirma que a ocupação é 

uma experiência de fraternidade que vale por si mesma e que “a luta já uma vitória 

porque é uma experiência de vida que nos enriquece”.  

Em depoimento, dois estudantes da 3ª série do Ensino Médio do CEPLIM 

falam sobre os próximos alunos que chegarão na escola e que eles encontrarão um 

espaço diferente. Acreditam que terão uma sensação de dever cumprido. Falam que 

há no movimento que organizam a importância de falar para outros estudantes que 

eles podem também reivindicar seus direitos. Segundo eles, aprenderam na 

ocupação a ter coragem quando, por exemplo, cantando em grupo a palavra de 

ordem “Ocupar, resistir, lutar para garantir” diante da polícia que tentava impedir a 

ocupação e os viram recuar, foram tomados de uma sensação de poder agir diante 

da situação, de não mais pensar em correr do “desocupa” mas em defender seus 

colegas. Sobre esse mesmo episódio, outro estudante conta que foi tomado por um 

sentimento de coragem que antes não encontrava em si. Afirma que quando acabar 

a ocupação vai estar “pronto para o que der e vier” por estar mais maduro com as 

experiências cotidianas que a ocupação trouxe para sua vida.  

Não apenas entre os alunos, mas também em relação aos professores se 

dão novas relações nessa configuração diferenciada do espaço escolar. Logo no 

início das ocupações há um registro no ponto de ônibus na esquina do IEPIC de 
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uma conversa na qual ocupantes e não ocupantes falam sobre o movimento. Os que 

fazem parte da ocupação argumentam a favor falando, dentre as pautas e 

reivindicações, que no espaço ocupado estão conseguindo criar novas relações, 

novas amizades com quem não teriam convívio na rotina normal do colégio. Falam 

também da forma de se relacionar com os professores e o aprendizado. Segundo 

uma das estudantes, nos aulões e oficinas da ocupação é possível tirar dúvidas sem 

medo dos professores. Ela diz, ainda, que fora da sala de aula eles “são pessoas 

super legais”. Relatos muito similares foram encontrados em outras escolas. 

Em entrevista um estudante do 9º ano conta que estuda no IEPIC desde o 

jardim de infância e mora no Morro do Estado, perto da escola. Ele diz que adora 

colégio e reclama que quando a aula acaba é obrigado a sair do espaço da escola. 

Para ele, a escola é como uma segunda casa. Formulações como essa e a 

dedicação e cuidado dispensado pelos ocupantes com a estrutura das escolas 

coloca em jogo o discurso corrente que afirma que o jovem não gosta da escola e 

por isso a depreda. Em reunião com pais, professores e ocupantes realizada no 

CEPAR um aluno fala quer muito mudar a estrutura precária da escola, quer que ela 

seja um modelo, para que ele tenha orgulho de dizer que estuda lá. 

Um pai de estudante do IEPIC fala sobre a organização dos jovens e da 

melhora de seu filho em casa que passou a ajudar nas tarefas. Diz que é importante 

que vejam o muito que se aprende na escola ocupada para além do que 

aprenderiam na rotina normal. No CEPLIM a mãe de uma jovem conta a mesma 

situação: suas filhas passaram a se relacionar de outra forma com as atividades da 

casa. 

Durante as ocupações, a escola se mostrou como um espaço onde são 

possíveis inúmeros aprendizados para além da lógica de meritocracia, valor que tem 

sido muito difundido principalmente quando se trata de educação. Aos melhores 

pontuadores do SAERJ, por exemplo, havia prêmios como tablets. A partir dessa 

ideia crê-se que a conquista, o sucesso escolar, e consequentemente a ascensão 

social que será conseguida com um diploma são resultado de mérito individual, 

esquecendo de todo o condicionamento social que está envolvido nesse binômio 

sucesso e fracasso escolar já debatido por Bourdieu e Champagne no importante 

texto “Os excluídos do Interior” (2015).  
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Como argumento central dos autores, é apresentado o binômio fracasso e 

sucesso escolar. Nele, é apontada uma mudança de discurso sobre os fatores que 

levam a um ou a outro e a relação dessa mudança com o olhar que têm os 

estudantes para a instituição; em período anterior à expansão do sistema 

educacional 43 , causas “naturais” ou individuais, como gosto, dom, eram os 

determinantes apontados. Há, entretanto, uma mudança no discurso da Pedagogia, 

mudando o patamar da responsabilidade para coletiva, com classificações como 

“insuficiências pedagógicas”, “obstáculos culturais” – o que não traz consigo uma 

real explicação. É tratada também a questão da escolaridade com objetivo nela 

mesma: o processo de escolarização não é mais mostrado como uma garantia de 

elevação de status social – “[...] não bastava ter acesso ao ensino secundário para 

ter êxito nele, ou ter êxito no ensino secundário para ter acesso às posições sociais 

que podiam ser alcançadas com os certificados escolares [...]” (BOURDIEU e 

CHAMPAGNE, 2015, p. 246) – desvalorização dos diplomas; a percepção dessa 

questão é um fator de descrença ou desilusão dos estudantes com a escola. 

No referido texto o autor nos atenta para a mudança da forma de exclusão: a 

exclusão do processo escolar passa a se dar ao longo do tempo e não mais na 

entrada na instituição, fazendo com que um grupo massivo de pessoas fique 

inserido na mesma sem fazer, de fato, parte dela. O conceito de “duplo vínculo” é 

também apresentado: há um processo de recalcamento da verdadeira posição 

desses estudantes dentro do espaço escolar, que negam, em muito no 

prolongamento de sua estadia na instituição, a posição social a si associada apesar 

da escolarização que promete ascensão; nesse sentido há uma dupla consciência 

de sua condição, uma baseada no que se percebe no espaço e outra pelo que a 

instituição afirma sobre o indivíduo. O sucesso escolar é resguardado àqueles que 

têm capital cultural e podem investi-lo do espaço e momento certo; os bens nascidos 

das famílias abastadas obtêm a ascensão prometida pelos diplomas, mantêm um 

status que já tinham. 

Sob a perspectiva da análise desses autores, o que muitos creem como 

promessa da educação – e que analisando propostas como a reforma do ensino 

médio não chega nem mesmo a ser prometido – não é o que será dado aos 

  
43  Processo que ocorre no Brasil conforme apontado por Brenner e Carrano (BRENNER e 
CARRANO, 2014, p. 1224). 
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estudantes ao fim de sua trajetória escolar. O que está presente nas demandas 

desses jovens que ocupam as escolas, buscando para elas outros sentidos que não 

esse. Por um lado, travam essa luta se mobilizando contra macropolíticas e por 

outro em sua estrutura de construção do cotidiano. 

4.5 Aprendizados e relações pedagógicas 

Essas ocupações, em suas demandas e cotidiano subverteram as relações 

pedagógicas presentes no ambiente escolar, concretizando, naquele período, não a 

educação que querem receber, mas a que desejam construir nas escolas. Paulo 

Freire, em sua célebre obra Pedagogia da Autonomia, afirma que um dos saberes 

fundamentais à prática docente é a reflexão crítica sobre a própria prática, pois, “É 

pensando criticamente a prática de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima 

[...]” (FREIRE, 2015, p. 40) e, nesse sentido, foi pedagogicamente relevante a 

construção desse movimento não apenas para os estudantes, mas também para 

todos os envolvidos com a construção dos espaços escolares. 

Charles Wright Mills, autor que tem sido fundamental para o ensino de 

Sociologia44, afirma que, em seu cotidiano, homens e mulheres acabam se atendo 

ao que está ao seu redor, não conectando naturalmente essa realidade a uma 

reflexão mais ampla, dos processos históricos nos quais estão imersos.  

Na vivência desse processo político os jovens fizeram essas conexões, 

compreendendo, em seu processo, questões sociais relevantes de seu tempo 

acerca da sociedade em geral. Fizeram emergir consigo uma gama de conflitos 

sociais atuais que precisam ser debatidos e analisados de forma ampla, para além 

das vozes que tradicionalmente ocupam posição privilegiada de definição acerca 

dos acontecimentos, como a da mídia hegemônica e do discurso oficial do Estado. 

Relacionando a conjuntura política internacional e os processos econômicos 

que compõem a sociedade nos últimos anos às suas ações, estes estudantes 

fizeram o exercício que Mills denomina como Imaginação Sociológica. Segundo o 

autor, “[...] é a idéia de que o indivíduo só pode compreender sua própria experiência 

e avaliar seu próprio destino situando-se dentro de seu período” (MILLS, 2009, p. 

84). Compreendendo, assim, quem são as pessoas que vivem em seu período 

  
44 Mills é um autor ao qual tive acesso por meio de uma disciplina obrigatória da licenciatura: Prática 
de Pesquisa e Ensino em Ciências Sociais II. 
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histórico e quais suas trajetórias, como eles próprios produzem e são produtos por 

seu tempo.  

De forma distinta às falsas promessas neoliberais feitas aos estudantes, os 

jovens que ocuparam as escolas se responsabilizaram pelo espaço em todos os 

aspectos. Suas comissões davam conta de manter tudo funcionando, da limpeza e 

alimentação até as atividades pedagógicas, em meio ainda da gestão de conflitos 

com grupos diversos. Nesse processo, foi visto e afirmado pelos estudantes o 

próprio amadurecimento, desenvolvimento e autonomia, de reflexões críticas sobre a 

realidade. 

Em uma roda de conversa no #OcupaCEPLIM entre os ocupantes da escola 

e estudantes do curso de Antropologia e Educação, uma aluna da universidade 

pergunta sobre a relação que eles têm com a escola. A primeira resposta de uma 

das secundaristas presentes é que, quando ela fez uma atividade no IEPIC 

perguntaram a aos participantes o que achavam da escola e a resposta foi que “a 

escola é uma ditadura, os alunos robôs e o método de ensino uma mesmice”. 

O caráter intimidador presente nas relações com muitos professores é 

também ressaltada em falas de muitos estudantes quando afirmam que 

frequentemente saem da escola cheios de dúvidas por não se sentirem confortáveis 

para tirá-las. Rejeitam as hierarquias presentes na sala de aula quando, nos próprios 

formatos que constroem para si tem formato totalmente diferente: as assembleias, 

aulões, as oficinas e debates onde todos se escutam e têm voz, onde há mais trocas 

de saber do que entrega do mesmo. 

“Os alunos têm medo e vão pra casa com dúvidas”, foi o que disse uma 

estudante em entrevista no refeitório #OcupaCEPAR junto a dois colegas, afirmando 

ainda: “A gente tá aprendendo mais do que em uma aula nos aulões.” Segundo um 

dos jovens, "A ocupação foi uma forma de a gente descobrir os nossos valores de 

ser humano, todo mundo se abriu de uma forma... Virou uma família mesmo". 

Esperançosa uma das alunas diz: "Eu acho que tudo vai mudar, espero que mude 

pelo menos uma coisa, por menor que seja, pra sabermos que não foi em vão e pra 

que no futuro eles aprendam mais do que aprendemos hoje, pra que as pessoas se 

alegrem em vir para escola”. Relatam todo o tempo o orgulho que tem do que estão 

fazendo e do imenso aprendizado desse processo. Um dos estudantes fala do 

quanto aprenderam a valorizar o trabalho daqueles que limpam a escola, já que 
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precisam de cerca de sete estudantes para fazer o que costumava ser tarefa de um 

funcionário. Há ainda a seguinte fala: “Foi uma necessidade. A gente necessita de 

coisas para a escola. Eles não olham muito para a gente, mas cobram no final. Se a 

gente não passou a gente é burro.” Acrescenta, ainda, sobre reconhecimento: “É 

muito prazeroso quando as pessoas vêm aqui e falam que tem orgulho da gente, 

que estão aprendendo com a gente”. 

É frequente dentre todos os estudantes a reclamação das restrições de uso 

dos espaços das escolas: salas de artes, de informática, de biologia que, se não 

estavam sucateadas, muitas vezes sua existência não era nem mesmo conhecida 

pelos estudantes. Um jovem do IEPIC fala sobre os lugares da escola que 

encontram e que mesmo bons, mas não eram usados. Ele relata, ainda que há 

assuntos que os professores podem, e muitas vezes querem, falar, mas não tem 

tempo em função do currículo. Para ele, os estudantes ficariam frustrados após a 

ocupação em função da boa convivência que tiveram ao longo dela. 

Em uma roda de debates, também no IEPIC, alguns jovens falam das 

relações pedagógicas com a escola. Uma delas menciona a reinvindicação de 

autonomia pedagógica para os colégios, citando modelos como o Projeto Âncora e a 

Escola da Ponte. Para ela, seria uma dificuldade voltar a monotonia do sistema 

formal depois de vivenciar na ocupação a escola como um lar. Cheia de esperança e 

convicção diz: "Acho que essa é a hora do IEPIC fazer-se um sonho. De a escola 

deixar de ser um lugar de apenas aprender conteúdo, mas também de construção 

social e cultural.” Ela ainda se questiona: “A escola é de quem?”. Outra aluna cita a 

Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire falando da dificuldade de voltar aos 

antigos padrões: “É difícil voltar depois que você sai da correnteza. [...] Ser guiado é 

horrível. [...] A gente quer ter voz na escola, escolher, [...] a gente pensa”.  

Em entrevista com um professor da rede estadual realizada no CEPAR são 

relatadas algumas questões interessantes: ele fala sobre aquela greve dos 

professores como histórica, de proporções que não se via há muitos anos. Sobre os 

estudantes diz: “Me chamou atenção a convicção desses meninos. O que eles estão 

expressando é novo, o que está acontecendo é novo e é isso que está 

surpreendendo os governantes.” Para ele o movimento dos secundaristas foi 

decisivo nos rumos da greve. Segundo ele, o movimento dos professores é uma 

parte importante da mobilização dos servidores, mas a entrada dos secundaristas 
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que garantiu vitórias. Para o professor, os secundaristas trazem coisas que eles não 

estavam enxergando. “O que eles estão fazendo é inverter o poder, eles estão se 

empoderando”. Diz ainda: "Eu não tenho mais alunos, tenho companheiros de luta." 

Por fim, afirma: “Os alunos tem uma luta estrutural, os professores uma luta 

conjuntural. Todos seremos pessoas transformadas no final de tudo”. 

Outra profissional da rede, uma professora, relata que havia estudado no 

CEPAR e relata a mudança da escola em que viveu para a escola ocupada. Afirma 

na reunião de pais e estudantes que está participando que está tendo aula sim na 

ocupação e que os estudantes que querem ter aula podem ir até lá. Questiona, 

ainda, o que é considerado aluno exemplar, pois os estudantes antes considerados 

“alunos-problema”, com a ocupação, tem prazer de ir à escola, questionando a 

culpabilização dos estudantes pelo desinteresse no colégio. Para ela, a ocupação 

era uma ressignificação da escola, da educação e da vida.  
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5 MOBILIZAÇÕES SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS 

O perfil das mobilizações secundaristas é um assunto de grande relevância 

para aqueles que, como eu, estão inseridos nas discussões em torno da Educação e 

da Sociologia e, fundamentalmente, nos debates acerca da docência. É um intenso 

conflito social que tem como palco as escolas, espaço onde atua o professor. Seus 

protagonistas são os estudantes, nossos interlocutores centrais. 

Mas, além do interesse de compreender o ambiente escolar enquanto 

profissional, há também outras possibilidades trazidas pelo tema. Em meio a uma 

disputa de projetos de escola e, de forma mais ampla, projetos de sociedade, o 

embate direto entre as políticas neoliberais e os estudantes mobilizados nas 

ocupações exemplificaram e podem auxiliar na compreensão da dicotomia entre 

poder e resistências. 

Ainda, conforme muito pontuado ao longo do texto, se tratam de 

mobilizações que se diferem dos movimentos sociais tradicionais e, com isso, são 

exemplos para a reflexão sobre o perfil das mobilizações sociais em tempos 

contemporâneos e suas proximidades e distanciamentos dos formatos mais antigos. 

5.1 Compreender as resistências para entender o poder 

Foucault tem algumas elaborações acerca das formas como seres humanos 

tornam-se sujeitos. No texto “O Sujeito e o Poder” (1995) o autor aponta como seu 

tema geral – não o poder, entendido pelo senso comum –, mas, na verdade, o 

sujeito e as formas como os seres humanos tornam-se sujeitos em nossa cultura. 

Para o autor três formas de objetivação do ser humano atribuíram à ele essa 

condição: (1) um campo científico, com investigações como a da linguística que 

observa o sujeito do discurso e da economia com, por exemplo, o sujeito produtivo, 

que trabalha; (2) também na perspectiva de olhar a si em relação a outros, como o 

belo em relação ao feio, o culto ao inculto e (3) individualmente, por exemplo, no 

caso de estudo do autor, que busca compreender “como os homens aprenderam a 

se reconhecer como sujeitos de sexualidade” (FOUCAULT, 1995, p. 232). 

Para Foucault, os sujeitos humanos são colocados em relações de 

produção, de significação e de poder. E se a Semiótica e a Linguística permitem a 
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compreensão dos sujeitos nas relações de significação e a Economia e a História 

nas relações de produção, há uma lacuna para a compreensão dos sujeitos 

humanos nas relações de poder (ib). Ele sugere, então, que, para tal, é necessário 

conhecer as condições históricas presentes que queremos investigar, sendo a 

questão do poder essencialmente ligada a “relação entre a racionalização e os 

excessos do poder político” (id, p. 233). Mas para compreender essa relação, é fértil 

observar essa racionalização não como um processo geral, mas “analisá-la como 

um processo em vários campos, cada um dos quais com uma referência a uma 

experiência fundamental: loucura, doença, morte, crime, sexualidade etc.” (ib). Para 

captar essas racionalidades, o autor sugere a tomada de uma perspectiva mais 

empírica: estudar as formas de resistência às diferentes formas de poder (id, p. 234).  

As resistências que Foucault aponta como desenvolvidas nos últimos anos45 

têm, segundo ele, caráter antiautoritário, como a luta contra o “[...] poder dos 

homens sobre as mulheres [...], da medicina sobre a população, da administração 

sobre o modo de vida das pessoas.” (id, p. 234). Essas resistências apresentam 

ainda outras características em comum entre si – que creio que podem ser 

percebidas também nos processos de ocupação das escolas:  

“1) São lutas transversais, isto é não são limitadas a um país. [...] não estão 
confinadas a uma forma política e econômica particular de governo. 

2) O objetivo dessas lutas são os efeitos de poder enquanto tal. Por 
exemplo, a profissão médica não é criticada essencialmente por ser um 
empreendimento lucrativo, porém, porque exerce um poder sem controle, 
sobre os corpos das pessoas, sua saúde, sua vida e morte. 

3) São lutas “imediatas” por duas razões. Em tais lutas criticam-se as 
instâncias de poder que lhes são mais próximas, aquelas que exercem sua 
ação sobre os indivíduos. Elas não objetivam o “inimigo mor”, mas o inimigo 
imediato. Nem esperam encontrar uma solução para seus problemas no 
futuro (isto é, liberações, revoluções, fim da luta de classe). Em relação a 
uma escala teórica de explicação ou uma ordem revolucionária que polariza 
o historiador, são lutas anárquicas. [...] 

4) São lutas que questionam o estatuto do indivíduo: por um lado afirmam o 
direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que torna os indivíduos 
verdadeiramente individuais. Por outro lado, atacam tudo aquilo que separa 
o indivíduo, que quebra sua relação com os outros, fragmenta a vida 
comunitária [...].  

Estas lutas não são exatamente nem a favor nem contra o “indivíduo”; mais 
que isto, são batalhas contra o “governo da individualização”. 

5) São uma oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à 
competência e à qualificação: lutas contra os privilégios do saber. [...]. O 

  
45 “O Sujeito e o Poder” foi escrito em 1982. 
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que é questionado é a maneira pela qual o saber circula e funciona, suas 
relações com o poder. [...]. 

6) Finalmente, todas estas lutas contemporâneas giram em torno da 
questão: quem somos nós? Elas são uma recusa a essas abstrações, do 
estado de violência econômico e ideológico, que ignora quem somos 
individualmente, e também uma recusa de uma investigação científica ou 
administrativa que determina quem somos. 

Em suma, o principal objetivo destas lutas é atacar, não tanto “tal ou tal” 
instituição de poder ou grupo ou elite ou classe, mas, antes, uma técnica de 
poder. ” (FOUCAULT, 1995, p. 234-235). 

Essas características descritas por Foucault podem ser notadas em 

mobilizações no Brasil, sem dúvidas, em períodos anteriores aos das ocupações 

secundaristas. Em um passado mais recente, com a crise econômica de 2008 

estremecendo as economias por todo o mundo, se intensificaram também as lutas 

sociais, mais notadamente a partir de 2011 e se destacaram nelas justamente esses 

aspectos. 

5.2 Fluxos de mobilização no Brasil 

Em 2011, enquanto, no Rio de Janeiro, eu participava da minha primeira 

greve, os levantes conhecidos como Primavera Árabe sacudiram o Oriente Médio 

derrubando ditaduras e reunindo centenas de milhares de pessoas como há muito 

não se via pelo mundo. Também assim se deu com as massivas greves na Espanha 

e na Grécia, as enormes mobilizações de estudantes do Chile e, ainda com as 

ocupações anticapitlistas em Wall Street e diversas cidades dos EUA, dos 

autodenominados 99%, que se espalharam globalmente e chegaram ao Brasil. 

Viu-se nesse intervalo de tempo o surgimento de um movimento de 

ocupações de praças públicas, de manifestações articuladas por meio da ampliação 

do acesso às redes sociais e das novas formas de composição de movimentos 

sociais massivos. No Rio de Janeiro, esse movimento aconteceu, por exemplo, na 

praça da Cinelândia onde houve um grande acampamento reunindo grupos de 

diversos movimentos sociais e pessoas em protesto contra a concentração de 

dinheiro e poder: se tratava de um protesto autodenominado anticapitalista em meio 

a atuação de movimentos dos servidores públicos do estado. Foi o caso da greve 

dos bombeiros que teve grande repercussão. Havia ainda articulações nacionais 

contra o megaevento da Copa do Mundo de Futebol de 2014, na época em 
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planejamento, nomeado como “Não vai ter Copa” e tantos outros movimentos 

sociais que fervilhavam em mobilizações pela cidade. 

Em 2013, rebeliões contra o aumento do preço do transporte público 

tomaram conta das ruas do país com manifestações de proporções há muito tempo 

não vistas (MARICATO, HARVEY, et al., 2013). Nesse período eu cursava o 2º 

semestre do Curso de Ciências Sociais e tenho, ainda hoje, vivas as memórias da 

rebelião social que se passou diante dos meus olhos: a Avenida Presidente Vargas 

tomada de pessoas até onde era possível enxergar; a forte repressão com bombas, 

tiros, cavalaria; os grupos que resistiam à repressão de forma organizada, as 

barricadas de fogo nas ruas, os ônibus incendiados, as vidraças dos bancos 

destruídas, os manifestantes ao redor das fogueiras – a destruição de ícones que 

representam os reais algozes da povo, com seus lucros sempre crescentes a 

despeito da pobreza relegada aos demais reles mortais que usam diariamente o 

transporte público caro e precário e pagam aos bancos os altos juros. 

Hoje nomeado como “Jornadas de Junho”, esse período de manifestações 

se alastrou por todo país, fundamentalmente nas capitais. Protagonizado, em seu 

início, majoritariamente por jovens, teve como foco a indignação com o aumento dos 

custos do transporte público. O Movimento Passe Livre, com sua reivindicação da 

Tarifa Zero foi um grande mobilizador dos movimentos que se ampliaram, entretanto, 

para além de suas bandeiras. No Rio de Janeiro, ocorreram em um intervalo de 15 

dias ao menos 6 grandes manifestações, havendo um amplo crescimento do número 

de manifestantes: de 10 mil no dia 13 de junho de 2013, chegando a 1 milhão de 

pessoas no dia 20 de junho de 2013, conforme o grupo de comunicação popular 

Vozes da Comunidade46.   

No esforço de rememorar os acontecimentos daquele incomum mês de 

junho encontrei uma Playlist no YouTube, feita pela produtora de cinema 202 

Filmes 47 , com um conjunto de registros dessa rebelião popular. Ainda o 

  
46 Reportagem no jornal Vozes da Comunidade (Protesto reúne um milhão de pessoas no Rio de 
Janeiro, 29 de Junho de 2013). 
47 MOURA, Arthur; XAVIER, Felipe. Jornadas de Junho - 2013 (Rio de Janeiro). Disponível em: 
<goo.gl/aGhD5L>, acesso em: 13/06/2017 – 08:22. [Essa referência diz respeito à Playlist como um 
todo. Ao fim do trabalho, na sessão outras referências constam os links para cada vídeo 
individualmente.]. 
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SINDIPETRO/RJ, que mantém um canal de audiovisual na mesma plataforma48, 

possui alguns registros. Ambas as filmagens são de algumas das manifestações das 

quais eu participei, como as dos dias 14 e 19 de junho de 2013, em Niterói – atos 

em proporções que não se repetiram na cidade desde então. Nesses registros é 

possível compreender algumas questões que motivaram tantas pessoas a estarem 

nas ruas indignadas, como nas falas de um dos manifestantes presentes no vídeo 

“Manifestação contra o aumento - Niterói 19 de junho de 2013”: 

“[1:30] É isso que acontece quando confiamos nos nossos representantes 
sem pensar que eles defendem outros interesses. E os interesses que a 
prefeitura de Niterói e o Governo do estado representam são os interesses 
da classe burguesa. [...] [8:42] Quero dizer que esse movimento tem força 
pra continuar até que eles botem o rabo entre as pernas e vazem da nossa 
frente.” (Manifestação contra o aumento - Niterói 19 de junho de 2013, 
2013). 

Naquela época, quando se ampliou a quantidade de pessoas, ampliaram-se 

também as bandeiras. A indignação com a precariedade dos serviços públicos além 

do transporte, como da saúde e da educação, foram pauta fundamental e recorrente. 

Surgiram também reivindicações – a reboque da mudança de postura da mídia em 

relação aos atos – contra a PEC 37 e, de forma difusa, a corrupção. Na época se 

alastrou a expressão “Não são apenas 0,20 centavos” no fluxo dessa ampliação de 

demandas, tirando, de certa forma, o foco inicial dos atos que ia de encontro às 

demandas econômicas da população mais pobre, abrindo espaço para essas 

reivindicações um tanto mais genéricas. 

Desses novos e plurais grupos passaram a ocupar as ruas, é importante 

destacar – pela continuidade da sua articulação até hoje – aqueles que se 

colocaram de forma contrária aos tradicionais movimentos sociais em luta. Algumas 

características dessa contrariedade são, por exemplo, a estigmatização das ações 

radicalizadas como “vandalismo”, o nacionalismo presente nas camisas da CBF, no 

Hino Nacional cantado nos atos, além do antipartidarismo. Houve, inclusive 

hostilidades entre os distintos grupos, como pode se observar em algumas análises 

de conjuntura da época, como a do já mencionado grupo Vozes da Comunidade 

(2013), como também no interessante artigo de Juno Cremonini (2013) no extinto 

blog Incandescência – ambos disponíveis nas referências.  

  
48  SINDIPETRO-RJ. Disponível em: <goo.gl/1r1AXr>, acesso em: 11/06/2017 – 21:40. [Essa 
referência diz respeito ao canal como um todo. Ao fim deste trabalho, na sessão outras referências 
constam os links para cada vídeo individualmente.]. 
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Sem dúvida, 2013 foi um ano central para a ampliação das mobilizações de 

rua no Brasil. Esses grupos plurais que se colocaram no espaço público para 

reivindicar suas diferentes – muitas vezes distintas – pautas não saíram desse palco 

desde então. Os desdobramentos desse ano são objeto de disputa em termos de 

interpretação de suas culminâncias, mas parece ser um consenso ao menos o fato 

de que influenciam até agora. Podem ser observados por distintos rumos: por um 

lado, conforme afirmado em um artigo intitulado “Escola em luta em São Paulo: pode 

a greve escapar do roteiro?” assinado pelo site Passa Palavra (2015), citado no livro 

Escolas de Luta (2016), a disposição de luta dentre aqueles que se organizaram ou 

ao menos vivenciaram as manifestações em 2013 aumentou e influenciou, por 

exemplo, nas mobilizações secundaristas que se seguiram nos anos posteriores. Foi 

possível ver as dimensões que tomaram a revolta das pessoas e o poder que tem a 

população mobilizada, afinal, na época, as tarifas de ônibus não aumentaram.  

Em contrapartida, conforme afirma Souza (2016) a influência das grandes 

empresas de mídia na construção de pautas difusas para os atos como o tema da 

corrupção trouxe às ruas os grupos que, num futuro próximo (em 2015 e 2016) 

protagonizariam as manifestações que impulsionaram a queda de Dilma Rousseff. A 

influência da mudança de postura da grande mídia em meio às manifestações nos 

trouxe um novo elemento para o cenário político nacional: as mobilizações de 

caráter conservador. 

“No dia 10 de junho de 2013, aconteceu a primeira referência do Jornal 
Nacional às manifestações. Como toda referência inicial ela foi negativa, 
enfatizando o “tumulto” e o prejuízo do trânsito e o incômodo à população. 
No dia 12 de junho o Jornal Nacional fez novas menções negativas aos 
protestos e a palavra “vandalismo” tornou-se recorrente como modo de 
designar o movimento. [...] No dia 13 de junho a cobertura jornalística 
seguiu o mesmo padrão anterior. [...] A cobertura do dia 17 de junho mudou 
o panorama completamente. O protesto passou a ser definido como pacífico 
e a bandeira brasileira tornou-se seu símbolo. [...] No dia 18 de junho 
passou a combater a repressão aos movimentos agora vistos como 
pacíficos. [...] A cobertura do Jornal Nacional do dia 19 de junho passou por 
uma transformação decisiva [...] [buscando] agora a promover e incentivar 
as manifestações como explosão democrática do povo brasileiro.” (SOUZA, 
2016, p. 89-91). 

Essas perspectivas fazem menção cada uma à uma etapa das jornadas. Por 

um lado, o perfil inicial dos protestos, de ação direta e ataque aos símbolos do 

capital, as táticas de trancamento de ruas, o enfrentamento incisivo ao poder, as 

táticas de defesa contra a repressão policial às manifestações de rua, por exemplo, 
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podem ter sido um fator fundamental na assimilação de táticas e nas organizações 

geradas após esses acontecimentos, como o caso de grêmios estudantis e coletivos 

midiativistas, influenciando no cenário das ocupações em 2016. 

Por outro lado, na segunda parte das manifestações, quando fomentadas 

pela mídia hegemônica as pautas difusas como a corrupção, tomam as ruas e um 

público conservador e antipartidário que, segundo algumas leituras, se consolida no 

cenário público. Esses grupos conservadores seriam aqueles, em 2014, foram ainda 

mais inflados com a polarizada – em termos de classe – disputa eleitoral para a 

presidência e, em 2015, com toda a turbulência do processo de retirada da 

presidenta eleita do poder, voltaram às ruas com suas reivindicações por 

manutenções de privilégios sociais. 

Não entendo que seja necessário pensar exclusivamente em um legado 

desse fluxo de mobilizações que sacudiram o Brasil nos últimos anos. Entretanto, 

acredito que é importante refletir cada vez mais acerca da forma como os grupos 

têm se articulado politicamente, a fim de entender o cenário político social brasileiro. 

5.3 Ações coletivas e Movimentos Sociais tradicionais 

Marília Sposito, no texto “Ação coletiva, jovens e engajamento militante” 

(2014), pensando acerca de novas abordagens para pensar os movimentos sociais 

traz elementos relevantes para aqueles que querem estudar ações coletivas 

organizadas centralmente por jovens engajados em alguma militância. 

Fundamentada a partir de reflexões de Lefebvre e Melucci, a autora trabalha essas 

mobilizações contemporâneas elencando aos que desejam estudá-las algumas 

questões fundamentais a serem abordadas. 

Há uma diferenciação entre o que seriam movimentos de foco no mundo do 

trabalho, como sendo formas mais antigas, e os movimentos em rede, atuais, que 

têm tido como protagonistas os jovens que têm sido “[...] pontas de iceberg a 

experimentar os dilemas advindos das intensas mudanças observadas nos últimos 

40 anos.” (MELUCCI apud SPOSITO, 2014, p. 98). Para Melucci, conforme aponta 

Sposito, 

“[...] [A] análise das ações coletivas e dos movimentos sociais, apontava 
para a emergência de modos diferentes de constituições dessas ações 
sociais, opondo os movimentos personagem, típicos da sociedade industrial 
centrada no mundo do trabalho, aos movimentos sob a forma de redes que 
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marcariam os conflitos decorrentes da mutação social que trazia para a 
cena na sociedade planetária o conhecimento e a informação como novas 
formas de dominação de grupos sobre grupos e sobre indivíduos (Melucci, 
1991).” (SPOSITO, 2014, p. 109). 

Nessa transição, segundo o texto, há um destaque para o potencial 

conflituoso do cotidiano. A autora se refere às reflexões de Lefebvre indicando que 

as análises do autor descortinam outra realidade a ser observada com atenção. 

“[...] para além do mundo da fábrica e de suas clássicas formas de luta, [há] 
a possibilidade de construção de um campo de relações sociais, que não só 
acenam para a repetição, mas para um elenco múltiplo de conflitos sociais e 
de novos atores para as lutas, muitos deles silenciados até então, como as 
mulheres, os jovens, os moradores das grandes cidades” (SPOSITO, 2014, 
p. 102). 

Contextualizando esse debate, Sposito retoma algumas leituras de autores 

como Lefebvre e Thompson acerca do pensamento de Marx, autor fundamental na 

discussão dos movimentos sociais. Segundo ela, essas interpretações do 

pensamento marxista apontam uma recusa da concepção exclusivamente estrutural 

da realidade, comumente associada ao pensador alemão. Thompson, por exemplo, 

em sua critica ao estruturalismo marxista, fala da necessidade de se trocar o 

determinismo das relações de produção pelas determinações históricas dentro de 

uma lógica processual (id. p. 99): para o historiador inglês, os indivíduos se tornam 

sujeitos nas experiências. Lefebvre, em sua leitura das últimas obras de Marx, seu 

período maduro, indica que a reprodução é também das relações sociais e não 

apenas das relações de produção. 

Nesse sentido, Sposito menciona também Reich, pensador marxista menos 

conhecido, que teria trazido importantes contribuições a esta discussão em suas 

obras quando debate, por exemplo, a família burguesa, compreendendo-a não como 

simples produto, mas como reprodutora central das relações sociais capitalistas (id. 

p. 101). Essas interpretações, de forma geral, indicam que a reprodução das 

relações sociais não apenas mantém as já existentes, mas formam novas, sendo 

necessária a reflexão acerca dessas questões para a compreensão das dinâmicas 

de transformação social na contemporaneidade: “[...] a ideia de reprodução das 

relações sociais transformou-se em eixo articulador da busca de um modo de 

compreensão social que retenha seu caráter dinâmico.”(ib). 

Quando Foucault trata da forma neoliberal de governo que busca moldar a 

população e, por consequência, os indivíduos, para que operem sob a lógica de 
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mercado, creio estar envolvida essa discussão acerca da reprodução das relações 

sociais. Nesse sentido me questiono se, pensando acerca das formas de resistência 

ao poder indicada pelo autor não poderemos levantar também questões acerca das 

formas de reprodução social. 

Essas escolas mobilizadas reagem, em seu cotidiano, fundamentalmente, 

contra certas formas hierárquicas, sejam nas pedagogias autoritárias – uma 

hierarquia presente no saber, seja nos espaços políticos – a hierarquia da gestão 

das escolas e nos movimentos sociais. A presença dessas hierarquias no cotidiano é  

o que define quem possui sabedoria e quais são os conhecimentos válidos, ou quem 

tem o direito de gerir o espaço onde todos convivem. Creio que a manutenção 

dessas formas hierárquicas é uma maneira de reproduzir a sociedade como tem 

funcionado hoje.  

Dessa forma, romper com o modelo de vida neoliberal precisa perpassar as 

questões cotidianas, nas quais estão em formação os indivíduos que construíram e 

que reproduzirão essa sociedade. A escola tem docilizado as pessoas para aceitar o 

próprio mecanismo que as exclui. Um questionamento, por exemplo: são hoje os 

estudantes oriundos das escolas públicas estaduais que entram majoritariamente 

nas universidades públicas através do ENEM? Pois alguns deles foram até a porta 

das ocupações com cartazes pedindo a desocupação dizendo "O ENEM não 

espera". 

O sucesso do neoliberalismo parece estar justamente nessa questão das 

individualidades, no fato de ele conseguir criar subjetividades controláveis que se 

adequam a suas macroestruturas. É mudada toda uma cadeia de ensino com o 

objetivo de criar como produto dela funcionários mais produtivos – que é o objetivo 

nítido da reforma do ensino médio – forjando sujeitos que se sujeitam a condições 

extremamente precárias de trabalho e salários miseráveis, por exemplo. Em junho 

de 2017 foi publicada uma entrevista com o Economista professor da UNICAMP 

Marcio Pochmann na Carta Capital onde ele indicava que a mão de obra brasileira, 

em 2016, estava 16% mais barata que a da China e representava apenas 17% do 

custo nos Estados Unidos49.  

  
49 Disponível em: <goo.gl/zBguuJ>, acessado em: 10/07/2017 – 03:43. 
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Se o problema de Foucault, conforme dito pelo próprio, era a forma como 

seres humanos tornam-se sujeitos, é possível observar relações entre o que afirma 

Sposito ao falar das ações sociais contemporâneas, retomando o debate acerca da 

reprodução social para observá-la da perspectiva em que, nesse fluxo, são forjadas 

novas relações. Dessa maneira, os novos processos de mudança social, 

compreendidos como sendo esses movimentos em formato de redes produziriam 

novas subjetividades. 

Se, por um lado, o neoliberalismo tem produzido essas subjetividades 

subordinadas, o engajamento desses jovens nas ocupações forma subjetividades 

resistentes. Creio que é necessário, nesse sentido, afirmar o caráter pedagógico 

presente nesse engajamento político dos estudantes secundaristas e os possíveis 

elementos desses processos que podem ser levados à sala de aula, como o 

exercício da Imaginação Sociológica de Wright Mills, citado anteriormente. 

Nesse sentido, entendo que a reflexão sobre as ocupações estudantis 

secundaristas pode trazer inúmeros elementos para a compreensão das relações de 

poder e das racionalidades com as quais o poder se faz presente e para a 

interpretação das estratégias utilizadas para mantê-lo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apontado no texto de Sposito, a compreensão dos movimentos 

sociais atuais é desafiadora, já que as chaves analíticas que temos para a 

compreensão desse tema são muito mais direcionadas aos movimentos 

relacionados exclusivamente com o mundo do trabalho: “[...] não é possível 

compreender movimentos que se articulam em formas de rede através das chaves 

dos movimentos personagens” (SPOSITO, 2014, p. 116). 

Pensando essa mudança de perfil das ações coletivas atuais em relação aos 

tradicionais movimentos sociais, somada à sistemática rejeição observada nas 

ocupações a entidades tradicionais no movimento estudantil, além das próprias 

práticas de organização política utilizada nas ocupações, creio que pensar acerca 

dos Anarquismos, suas práticas ao longo do tempo e reflexões teóricas seja um 

caminho interessante a seguir para um aprofundamento sobre o tema. 

Também o estudo de Pedagogias Libertárias e formas não hierárquicas de 

educação são um caminho interessante para repensar constantemente as práticas 

em sala de aula – a exemplo do que Paulo Freire já afirma há muito como 

fundamental ao exercício da docência. Foi demanda constante desses estudantes 

espalhados por todo o país, creio ser essencial aos professores ouvi-los. Pois, mais 

do que demandar, os estudantes colocaram em prática e mostraram seus 

resultados, como o despertar do interesse pela escola daqueles que antes eram 

considerados os alunos-problema, além das novas relações de cuidado que 

passaram a ter com o espaço.  

A reflexão sobre o Cinema e a produção audiovisual pode ser também um 

caminho fértil. Por um lado, pela possibilidade de expansão do conhecimento 

produzido: do Chile a Niterói, o compartilhamento de práticas dos movimentos 

sociais teve como um de seus mediadores importantes esse tipo de material – é 

possível perceber pelos inúmeros espaços de cine debates feitos nas ocupações 

acerca dos movimentos estudantis do Chile e de São Paulo. Por outro lado, pela 

potência fundamental que constitui nas disputas por narrativas no mundo atual, as 

ferramentas audiovisuais permitem a construção de narrativas alternativas acerca da 
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realidade. E é urgente que se dispute com a mídia hegemônica os espaços de 

comunicação que elas têm ocupado. 

Para entrar nessa disputa criando outras narrativas, que partam de 

perspectivas populares e alcançar um grande número de pessoas com elas, se faz 

necessário compreender essa linguagem, e, para tal, creio ser necessário se 

apropriar das habilidades técnicas, além da dedicação ao aprendizado da estética 

do Cinema. 

Ainda o segundo documentário produzido pelo projeto Ocupa Educação, o 

#OcupaICHF, no terceiro fluxo de ocupações dessa sequência aqui pensada, é uma 

possibilidade interessante de reflexões sobre esse o tema. Foram mobilizações, 

fundamentalmente contra a PEC 55, hoje já uma Emenda Constitucional em vigor. 

Essas ocupações de universidade que se deram após o 1º semestre de 2016, 

tiveram diferentes protagonistas e uma mesclagem muito maior dos métodos de 

ação dos movimentos sociais tradicionais, de ações diretas e do perfil de 

organização dos espaços aos moldes dos secundaristas. Pode ser um material fértil 

para pensar comparativamente esses grupos. 

- 

Por fim, creio que ao longo de todo esse processo de pesquisa, mas 

também de trajetória na licenciatura, tenho como resultado muitos saberes que 

carregarei comigo nos meus dias. Enquanto pesquisadora, de todo o processo do 

campo até esse segundo desenvolvimento textual, foi um período de aprendizado 

intenso sobre o fazer das pesquisas em Ciências Humanas. Como professora, vejo 

que a prática docente tem, agora, ainda o quê de apaixonante que me motivou a 

estudar Ciências Sociais em busca dessa carreira. O potencial de mudança presente 

na escola, o poder das relações de aprendizado e de afeto que podem ser 

construídas nesse espaço, no compartilhamento de processos de construção de 

conhecimento, seja nas escolas em luta, com greves e ocupações, seja no cotidiano 

das aulas e trabalhos, é revolucionário. Revolucionário, por carregar consigo uma 

mudança que efetivamente se vê e se faz. Uma mudança que não está em um 

futuro incerto e disputado que jamais estará sob nosso controle. Revolucionário, 

porque transforma as pessoas, e como disse Paulo Freire, um educador tão realista 

e humano: “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo.” 
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8 ANEXO I — FOTOS INSCRITAS NO SEMINÁRIO OCUPA 
TUDO 

As fotos abaixo foram inscritas pelo Centro de Mídia Independente no Seminário 

Ocupa Tudo, produzidas pelos midiativistas que acompanhavam incansavelmente as 

ocupações, registrando uma memória dessas mobilizações. De excelente qualidade 

e retratando com muita minúcia as nuances de diversos momentos, insiro aqui 

algumas delas para auxiliar o leitor na visualização dos acontecimentos narrados 

nesse estudo. 

Fotografia 1 – Ato dos Secundaristas de Niterói. 02/03/2016. 



94 

 

 

Fotografia 2  | Ocupa IEPIC. 07/04/2016. 

 

Fotografia 3 – Ocupa CEPAR. 13/04/2016. 
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Fotografia 4 – Ocupa IEPIC. 08/04/2016. 

 

Fotografia 5 – Ocupa IEPIC. 21/04/2016. 
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Fotografia 6 – Ato dos Secundaristas em Luta. 09/05/2016. 

 

Fotografia 7 – Ato dos Secundaristas em Luta em São Gonçalo. 20/05/2016. 
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Fotografia 8 – OcupaSEEDUC. 30/05/2016. 

 

Fotografia 9 – OcupaSEEDUC. 06/06/2016. 
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Fotografia 10 – Desocupa SEEDUC (Desocupação da SEEDUC). 24/06/2016. 

 

Fotografia 11 – Ato pela Educação. 06/07/2016.  
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9 ANEXO II — VÍDEOS INSCRITOS NO SEMINÁRIO OCUPA 
TUDO 

Este anexo consiste na relação de alguns dos vídeos inscritos no Seminário 

Ocupa Tudo que falam sobre o ciclo de ocupações que é objeto desse estudo. 

 

 Ocupa Educação 

Sinopse: No primeiro semestre de 2016, em meio a greve dos profissionais da Rede 

Estadual de Educação, estudantes secundaristas ocuparam mais de setenta escolas 

no estado do Rio de Janeiro. Entre abril e junho, o grupo do PIBID de Ciências 

Sociais da Universidade Federal Fluminense acompanhou parte do processo de 

ocupação de três escolas estaduais em Niterói, Rio de Janeiro: IEPIC, CEPAR e 

CEPLIM. A incursão durou cerca de dois meses, em diferentes atividades das 

ocupações e foi registrada em audiovisual. As atividades do projeto resultaram em 

um documentário retratando diferentes aspectos da educação e o mesmo foi 

utilizado para divulgação do debate e estudos sobre o tema. 

URL do Vídeo no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=ZDuHZn53Foc > 

Produtores: Augusto Schneider; Bárbara Ferreira; Bárbara Tovar; Bruna Lanzillotti; 

Douglas Pinheiro; Júlia Schimidt; Julia Vieira; Lívia Benkendorf; Luiza Siqueira; 

Marcelo Vale; Renata Gonçalves; Roberto Brito; Robero Robalinho; Viviane Linares.  

 

 #Ocupar Educa 

Sinopse: Em roda de conversa, estudantes da rede estadual de educação do Rio de 

Janeiro narram experiências de luta pela melhoria da qualidade da escola que 

ocorreu pela ocupação das mesmas, entre março e junho de 2016. A partir da 

provocação do diálogo "Ocupar Educa?", respondem afirmativamente evidenciando 

a dimensão transformadora do processo. No documentário são narrados momentos 

de encontros, partilhas e solidariedades praticados nos espaços-tempos das 

ocupações nas escolas de ensino médio. A conversa com os estudantes foi 

realizada como atividade de greve da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 

16 de maio de 2016. 

URL do Vídeo no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=2Sh-ocjT804> 
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Produtores: Ana Karina Brenner (produtora); Breno Bringel, Marcela Bettancourt, 

Tayña Martins, Luciano Dayrell, Paulo Carrano (roteiro); Leandro Baptista, Luciano 

Dayrell, Guilherme Schneider (câmeras).  

 

 Rio de Janeiro-RJ: Colégio Estadual é ocupado por estudantes na Ilha do 

Governador 

Sinopse: Segunda-feira, 21 de março, os alunos do Colégio Estadual Prefeito 

Mendes de Moraes na Ilha do Governador ocuparam a escola em protesto contra os 

cortes no orçamento da educação e o agravamento da precarização da escola 

pública. Desde então, eles seguem dentro da escola, gerindo e se organizando com 

atividades de greve e ocupação. 

URL do Vídeo no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=S37zvAqMKyE> 

Produtores:  Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio) 

 

 Niterói-RJ: Secundaristas em Luta - RJ fazem ato contra o autoritarismo da 

Secretaria de Educação 

Sinopse: Segunda-feira, dia 09, os estudantes do movimento estudantil 

Secundaristas em Luta RJ, ocuparam as ruas do Centro de Niterói em resposta às 

ultimas medidas da Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). 

[...] "O estado quer sempre impôr suas decisões sem consultar ninguém. A SEEDUC 

não sabe o que é democracia e mesmo depois de 70 escolas ocupadas ela insiste 

em ser autoritária." - disse uma estudante. "A educação é dos estudantes e nós que 

vamos decidir o que é importante para o nosso futuro. A escravidão e a ditadura já 

acabaram. ASEEDUC vai ter que respeitar nossas decisões ou então a gente ocupa 

a SEEDUC também e mostra como se faz. A educação é nossa e para a gente, não 

para eles." - disse uma estudante. [...]. 

URL do Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Hdbi5OcY5KE 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio) 

 

 Secundaristas em Luta – RJ fazem segundo ato contra o autoritarismo da 

Secretaria de Educação 

Sinopse: Sexta-feira, 20 de maio, ocorreu a segunda manifestação dos estudantes 

secundaristas contra o autoritarismo da Secretaria de Educação, que vêm tomando 
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medidas para acabar com as ocupações sem atender as principais pautas dos 

estudantes dos Colégios Estaduais, que sofrem com o abandono e com o projeto de 

precarização [...]. 

URL do Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BdgJAR4qdSg 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio) 

 

 Niterói-RJ: Estudantes do C. E. Pinto Lima fazem ocupação e Polícia Militar 

tenta impedir 

Sinopse: Terça-feira, 10 de maio, estudantes do Colégio Estadual Pinto Lima 

(CEPLIM) ocuparam a escola pela manhã, antes da chegada dos funcionários e a 

direção. Ainda pela manhã a Polícia Militar chegou exigindo a entrada, mas os 

estudantes não permitiram. [...] 

URL do Vídeo no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=VG1dy3eEs6M> 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio) 

 

 São João de Meriti-RJ: Ocupação do CIEP 114 segue resistindo 

Sinopse: [...] “a gente tem uma escola […] nunca perdeu tempo para mostrar o que 

é política para os alunos, mostrar o que é democracia para os alunos. Mostrar para 

eles que eles têm o direito de lutar pelos seus direitos […] tanto que muitos alunos 

que chegaram aqui não sabiam o que é uma ocupação, achavam que era um crime, 

que a gente estava invadindo a escola. […] a gente mostrou tudo pautadinho para 

eles, que educação é um direito democrático dos alunos.” - aluno do Ciep 114  

[...] “Eu tenho aprendido muito mais na ocupação do que na escola quando eram 

aquelas aulas normais.” - aluno do Ciep 114 

URL do Vídeo no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=91mbHMnsFZ4> 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio)  

 

 Niterói-RJ: Estudantes do Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR) 

fazem ocupação 

Sinopse: Nesta quarta-feira, 13 de abrir, estudantes do Colégio Estadual Paulo 

Assis Ribeiro ocuparam a escola reivindicando o protagonismo estudantil e contra a 

precarização do ensino. O CEPAR é mais uma ocupação construída pela 

assembleia dos “Secundaristas em Luta – RJ” [...] 
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URL do Vídeo no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=j6kfL_WQiJc> 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio) 

 

 Niterói-RJ: estudante do Instituto de Educação (IEPIC) fazem ocupação 

Sinopse: Quinta-feira, 07 de março, estudantes do Instituto de Educação Professor 

Ismael Coutinho (IEPIC), ocuparam a escola em protesto contra a precarização do 

ensino e a falta de autonomia dos alunos e da comunidade no processo de gestão 

do ensino. Outros estudantes da rede estadual se uniram em apoio à ocupação. O 

IEPIC foi a décima segunda escola do estado a ser ocupada [...] 

URL do Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gg9iqwRS900 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio)  

 

 Alunos do C.E. Pandiá Calógeras fazem ocupação, mas direção promove 

rivalidade entre alunos 

Sinopse: Segunda-feira, 25 de abril, os estudantes do Colégio Estadual Pandiá 

Calógeras ocupam a escola após as aulas do turno da noite e marcam assembleia 

para o dia seguinte pela manhã. A direção da escola disse não se opor e entrega as 

chaves da escola. No entanto, diretores e um professor promovem a rivalidade entre 

alunos com o objetivo de causarem a desocupação, com isso a assembleia não 

pôde ocorrer, mas a ocupação permanece. 

URL do Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gNal-ENXgR4 

Produtores: Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro (CMI-Rio) 


