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RESUMO 

 

Este artigo busca compreender melhor o que foi o movimento de ocupação do 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, o IEPIC, no município de Niterói, 

Rio de Janeiro, no ano de 2016. É abordado nesse artigo o contexto educacional em 

que o Brasil se encontra atualmente, dando base para a compreensão do por que tal 

medida como um movimento de ocupação se fez necessário, alguns movimentos 

estudantis de grande impacto na política brasileira, mostrando a força de um 

movimento estudantil, a ocupação do IEPIC, as entrevistas com alguns dos 

ocupantes, explicando o que foi e como surgiu, e as relações entre a Educação 

Física e o movimento de ocupação. 

 
Palavras-chave: IEPIC, Niterói, Ocupação, 2016, Professor, Ismael, Coutinho, 
Instituto, Educação, Neoliberalismo, ExNEEF, Educação Física, Conclusão, Rio 
de Janeiro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



6 
 

ABSTRACT 

 
This article seeks to better understand the occupation movement of the Professor 
Ismael Coutinho Institute of Education, IEPIC, in the city of Niterói, Rio de Janeiro, in 
the year 2016. This article addresses the educational context in which Brazil is 
located currently, providing a basis for understanding why such a move as an 
occupational movement became necessary, some student movements with great 
impact on Brazilian politics, showing the strength of a student movement, occupation 
of the IEPIC, interviews with some of the occupants , explaining what was and how it 
came about, and the relationship between Physical Education and the occupation 
movement. 
 
Keywords: IEPIC, Niterói, Ocupation, 2016, Professor, Ismael, Coutinho, 
Institute, Educatiom, Neoliberalism, ExNEEF, Physical Education, Conclusion, 
Rio de Janeiro 
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1. CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório para aqueles que 

buscam se formar, e após ponderar diversas possibilidades de temas, nenhum deles 

me pareceu viável. Ao escolher meu orientador e me reunir com ele, explicitei o fato 

de não me sentir muito à vontade com um tema que havia inclusive trabalhado na 

disciplina de Tópicos, que trabalhou a elaboração de possíveis temas para o 

trabalho de conclusão. E nesse encontro, foi sugerido um novo tema de 

apresentação. Com isso nos reunimos novamente para discutir a possibilidade deste 

outro tema, agora se tratando da ocupação do Instituto de Educação Professor 

Ismael Coutinho (IEPIC). Ao pesquisar um pouco sobre o assunto, decidi aceitar a 

sugestão. O que me motivou a compactuar com o tema foi meu respeito pelo 

movimento, pois em nosso país, foi perpetuado durante um tempo que tudo se 

resolve com samba e carnaval, e que ninguém luta por condições melhores de vida 

em geral.  

 É importante falar sobre o assunto para mostrar, mesmo que fique restrito ao 

meio acadêmico, que uma das principais filosofias que pregamos em nossas aulas, 

que é a emancipação do aluno, o aluno crítico, que pondera sobre a realidade que 

vive e luta por aquilo que acha certo, ou por aquilo que, segundo as nossas leis, nos 

é direito, não são apenas ideias platônicas. 

 Neste sentido, segundo Paulo Freire (1996), “Ensinar exige criticidade”, exige 

indagação, inquietação. Todavia, o que se vê no modelo educacional adotado por 

grande parte das políticas públicas moldam o aluno para ser dócil, quieto, 

receptáculo, onde a dúvida, sinal de curiosidade e crescimento, é tão internalizado 

como sinal de estupidez, algo a ter vergonha. Os próprios alunos entre si tem medo 

de serem taxados como ignorantes ou agitadores por não entenderem algo “tão 

óbvio”, ou duvidarem do conhecimento proferido por aquele que detêm o 

conhecimento 

 Este estilo de ensino opressor é aquilo que os estudantes vêm procurando 

romper, os alunos sempre se queixam de como suas aulas são chatas, 

desmotivadoras, de não verem sentido nos conteúdos que diz respeito aquilo que 
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querem fazer da vida, ou que permeiam sua rotina. No instituto de educação 

professor ismael coutinho, os alunos da ocupação explicitaram a realização de 

“aulões” entre os alunos para aprender sobre conteúdos importantes para eles, e 

que, segundo eles, foi um aprendizado muito melhor do que sentado em sala de 

aula apenas ouvindo o professor, como um copo vazio a ser preenchido. 

 Posso dizer que, pessoalmente, embora tenha estudado em algumas escolas 

públicas, não tive maturidade o suficiente pra compreender que apenas promessas 

de melhores condições não era o suficiente. Lutar por seus direitos não é algo 

simples, não é apenas proferir palavras, sentado em seu sofá. Ao longo da história, 

várias reivindicações foram conquistadas apenas por passeatas, e por lutas até 

mesmo com forças, para que pudessem ocorrer algum sinal de mudança. Em 1968, 

a passeata dos cem mil, que começou como um movimento estudantil, mobilizou 

centenas de milhares de pessoas em resposta a morte de Edson Luís de Lima 

Souto, um estudante que foi assassinado durante uma manifestação, pelas mãos da 

ditadura militar. Outros movimentos foram seguindo a medida que a ditadura contra-

atacava, conscientizando a população da situação em que se vivia, influenciando os 

rumos da política, resultando futuramente na queda da ditadura, o que mostra a 

força do movimento estudantil como agente de mudança na sociedade. Em 1992, 

ocorreu o movimento estudantil dos caras-pintadas, a favor do impeachment do 

presidente Fernando Collor de Mello, obtendo êxito, mostrando que a força de um 

movimento estudantil pode derrubar gigantes. 

 As escolas públicas de um tempo para cá tem sido negligenciadas pelo 

governo, que prejudica os alunos e professores no seu dia a dia dentro do ambiente 

escolar. Além dessas reivindicações, existe a luta contra a terceirização das escolas 

para as OS (Ordem de Serviço), que são regidas pela CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho), normativas que regem as iniciativas privadas, o que põe em risco o 

plano de carreira dos servidores públicos que entrariam após o regimento da OS, 

gerando menor remuneração e possível realocação de funcionários desde os 

serviços como segurança e limpeza até professores, quebrando a progressão 

pedagógica (ou a continuidade do conteúdo) nas aulas e prejudicando as relações 

professor-aluno. Existe outro ponto, de que as OS, podendo se desligar do 

gerenciamento repentinamente, abram espaço para uma possível privatização.  
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 Devemos começar a nos conscientizar hoje para fazermos um futuro melhor e 

mais digno, uma população mais educada é uma população mais cidadã e unida 

para um mundo melhor. Segundo SANTOS (2009), em 1961, foi criada a CPC 

(Centro Popular de Cultura) que buscava conscientizar o proletariado de sua 

condição de exploração, através da cultura e da arte, que influenciou também 

movimentos culturais estudantis. Foi uma forma dos intelectuais da época 

conseguirem passar uma mensagem importante para a população, através de 

apresentações nas ruas, de uma forma que fossem acessíveis as mais diversas 

classes sociais.  

 Durante minha vida de estudante e de futuro professor de educação física tive 

contato com algumas escolas públicas do estado do rio de janeiro. Neste contato 

ficou evidente o sucateamento dos estabelecimentos, que não só sofrem com falta 

de profissionais qualificados, como também com falta de uma infraestrutura 

adequada e materiais básicos, tais como livros didáticos e carteiras próprias para 

que os alunos possam se sentar com o mínimo de conforto e suporte ortopédico, 

considerando que estarão sentados nas mesmas por diversas horas, o que 

compromete-lhes também a saúde. 

 Esse sucateamento da rede pública faz sentido dentro do contexto de uma 

economia neoliberal, que principalmente no Brasil, afetou a educação de maneira 

muito significativa. Segundo Lopes e Caprio (2008) o Banco Mundial, concebido em 

1944 com o propósito de financiar a reconstrução de países destruídos na segunda 

guerra, tem sido de grande importância na política educacional brasileira, utilizando-

a como ferramenta para o crescimento econômico, que apoia o impulso do setor 

privado como agentes ativos no cenário educacional Brasileiro. As escolas 

particulares ao longo do tempo começam a crescer em popularidade, fazendo 

propagandas para “vender uma melhor educação”, focada no resultado, e 

posteriormente no engajamento no mercado de trabalho. Essa forma de educação 

focada no conteúdo, desprovida de quaisquer significado na vida do aluno é 

chamada por Paulo Freire de “Educação Bancária”. Segundo Freire (1987), “Em 

lugar de comunicar-se, o educador faz '‘comunicados’' e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”. 
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 Visando combater este modelo de educação neoliberal, alguns movimentos 

sociais, em especial o estudantil, tem travado uma luta diária. Movimento estes, que 

são tão comuns, e muitas vezes mal interpretados, especialmente quando passa 

pela mão dos principais veículos de informação, muitas vezes tendenciosos. 

No que toca as lutas travadas pelos, o movimento de ocupação do Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) faz parte de um movimento maior de 

ocupação a escolas do país inteiro, mobilizando-se também pelas redes sociais 

através da  #secundaristasemluta, e lutam por melhora nas estruturas do instituto e 

uma nova forma de ensino e aprendizagem, além de apoiar também movimentos 

docentes na luta por melhores condições, como a greve de professores e 

reivindicação de condições básicas de subsistência no ambiente educacional. O 

movimento teve origem no Chile, seguindo para São Paulo e Rio de Janeiro, 

chegando até o instituto de educação no dia 7 de abril de 2016. 

 Embora estivesse visitando constantemente a escola, algumas questões não 

estavam totalmente claras, devido à divergência de informações ou carência de 

algumas fontes com relação ao mesmo, bem como a falta de reflexão acerca da 

temática. Tendo em vista o supracitado, eis meus questionamentos: Quais modelos 

educacionais vêm sendo adotados no Brasil, e em especial no Estado do Rio de 

Janeiro? O que dizem os movimentos sociais? Como estes movimentos se 

relacionam com a Educação Física? O que é um movimento de ocupação? Onde e 

quando este movimento de ocupação do IEPIC começou? Qual o objetivo desse 

movimento de ocupação? Quem são as pessoas envolvidas nesse movimento de 

ocupação? De que maneira estas pessoas se relacionam com o movimento de 

ocupação? Que tipo de pressão este movimento de ocupação vem sofrendo e como 

este movimento de ocupação tem sido veiculado pela mídia? Como este movimento 

foi importante na formação dos alunos? 

 O objetivo geral do presente estudo foi entender a ocupação do instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho como um todo, para poder enxergar melhor a 

situação da educação no Brasil nos dias de hoje e entender qual o papel da 

educação física escolar neste contexto. Os objetivos específicos foram: Refletir 

acerca dos modelos educacionais adotados no Brasil; Compreender qual a relação 

entre a educação física escolar e os movimentos sociais na busca da transformação 
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da sociedade; Investigar o que é um movimento de ocupação, quais seus objetivos, 

pessoas envolvidas, como estas contribuem para a formação do aluno; como a 

educação física escolar pode contribuir neste processo. 

 Para poder entender melhor a situação do IEPIC, deve-se primeiro 

compreender como se dão as políticas educacionais, em especial as do Estado do 

Rio de Janeiro, e o papel dos movimentos sociais e da educação física, que será 

abordado no segundo capítulo. No terceiro capítulo, dando continuidade, será 

necessário compreender os movimentos de ocupação em geral, se destrinchando 

até a ocupação do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, bem como as 

possíveis contribuições da educação física escolar neste processo. 
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1.1 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo utilizou abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa, 

segundo Minayo (2009) é geralmente a abordagem adotada para pesquisas de 

cunho social, por procurar entender melhor a realidade do objeto de estudo, algo 

que vai muito além de simplesmente dados estatísticos, lidando com um universo de 

significados, crenças e valores. Tendo como objeto de estudo diversos alunos do 

instituto de educação, que são produtos de diversas realidades e tendo como 

intenção ouvir suas ideias e opiniões diferentes sobre o tema proposto, a abordagem 

qualitativa se mostrou a mais apropriada para o mesmo. Esta abordagem responde 

questões muito particulares, com um nível de realidade que não deve ser 

quantificado, trabalhando com um universo de significados, sentidos, valores, 

crenças e atitudes que são compreendidos como parte da realidade social 

(MINAYO, 2009). Considerando que o movimento de ocupação do IEPIC é um 

movimento social, este método é o mais adequado.  

 O presente estudo ocorreu através de três linhas de ação simultâneas: 

revisão de literatura; observação participante e entrevista semiestruturada. Para a 

revisão bibliográfica, busquei conteúdos em sites e artigos que tivessem relação 

com o contexto educacional, movimentos estudantis, conceitos e teorias educativas, 

para poder compor maior arcabouço teórico que permeasse não só o movimento de 

ocupação em si e o conteúdo das entrevistas realizadas, mas para tentar buscar o 

por que de tal ação (ocupação) ter sido necessária, se outros movimentos como este 

já haviam acontecido no passado, e as relações entre a minha formação como futuro 

docente de educação física com tal movimento social e estudantil.  

 Segundo Tim May (2004) A observação participante é parte essencial de um 

estudo de campo, por permitir observar melhor as características que vão além dos 

dados adquiridos nas entrevistas e compreender a realidade, ficando em relação 

direta com o espaço de pesquisa e participando das atividades do cotidiano dos 

envolvidos na medida do possível participando de atividades em conjunto, como 

assembleias, reuniões e eventos culturais. As observações foram realizadas durante 

meu estágio no instituto com a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) III, 

as Segundas-Feiras, entre 9:00 da manhã e 12:30. Os registros foram feitos em um 

caderno, sem a utilização de um roteiro, entre 14 de Abril e 26 de julho de 2016. 
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O método de entrevista semiestruturada trabalha com perguntas pré-

selecionadas, mas permite que o entrevistador seja um pouco mais flexível tanto na 

aplicação do questionário quanto na resposta do entrevistado (MAY, 2004). Com 

isto, eu posso, mesmo que com um questionário padrão para todos os entrevistados, 

ter mais liberdade ao realizar as perguntas, e dar mais liberdade para o entrevistado 

responder, obtendo assim respostas mais completas. As perguntas foram 

formuladas com o propósito de tentar compreender melhor o movimento de 

ocupação e como os alunos, de forma geral, ocupantes e não ocupantes, 

compreendem esta situação. As entrevistas foram realizadas de 10 a 17 de outubro 

de 2016. Os entrevistados foram recrutados através da técnica de bola de neve, de 

Tim May (2004). Após o fim da entrevista com meu primeiro candidato, pedi ao 

mesmo que indique outra pessoa para ser entrevistada, e assim sucessivamente, 

realizando o efeito bola de neve, até que fosse atingido o objetivo da pesquisa. Os 

entrevistados eram convidados oralmente a participa da pesquisa pelo pesquisador 

responsável. 

 A análise do conteúdo foi feita utilizando o método de análise temática de 

BARDIN (2011), interpretando os dados obtidos. A análise temática tende a ser mais 

flexível, adequando-se a diversos tipos de dados qualitativos e diferentes posições 

epistemológicas. 
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2. CAPÍTULO 2 

CONTEXTO EDUCACIONAL E MOVIMENTOS ESTUDANTIS 

 

Antes de podermos entender melhor os motivos da ocupação das escolas, e 

mais especificamente do IEPIC, precisamos entender melhor o meio educacional no 

qual estamos inseridos, e o motivo de tais movimentos serem repercutidos pelo país. 

No Brasil, hoje em dia, seguimos o modelo Neoliberal da educação, onde o foco está 

em formar os alunos para o mercado de trabalho, e não um cidadão completo e 

crítico. O processo de Globalização, focado nas exigências do mercado, no capital e 

no lucro, acaba por deteriorar o processo educacional. 

 

O que é o neoliberalismo? 

 

 O Neoliberalismo, segundo Matos (2008) “surge na Europa Ocidental e 

América do Norte no pós-II Guerra Mundial (…) Baseada na revalorização do 

liberalismo econômico dos séculos XVIII e XIX esta ideologia tentaria recuperar o 

sentido original do liberalismo”, (pg.193) que havia surgido com o intuito de exercer 

um livre comércio, a defesa da propriedade privada e igualdade perante a lei. 

Segundo Stewart Jr. (1988, pg 19.), o liberalismo “surgiu como uma forma de 

oposição às monarquias absolutas e ao seu correspondente regime econômico, o 

mercantilismo”, que por sua vez, consistia na atuação do estado sobre a economia.  

Este modelo econômico foi se tornando ultrapassado, até ressurgir como o 

Neoliberalismo, pregando esta liberdade em países capitalistas. Em suma, segundo 

Lopes e Caprio (2014) “Percebe-se que o neoliberalismo é um conjunto de ideias 

políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do estado na 

economia”. Algumas dessas ideias se pautam na privatização de empresas, ênfase 

na globalização, medidas contra o protecionismo econômico e o aumento da 

produção de bens de consumo. Com a privatização de empresas, surge também a 

privatização de escolas, diminuindo a possibilidade de acesso as mesmas por 
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aqueles de menor condição social, tornando a educação um privilégio, e não um 

direito, focado na produção de bens e não na construção de um cidadão. 

Neoliberalismo e educação 

 Seguindo as idéias de Pacievitch, Motin e Mesquida (2008), a educação, em 

uma perspectiva neoliberal, está submetida a uma visão de mundo economicista. “A 

educação passa a existir para suprir os vácuos do mercado, preparando para a mão 

de obra de preferência barata, para alicerçar a economia”.  

De acordo com Gentili (1998) citado em Pacievitch, Motin e Mesquida (2008), 

 

a educação serve para o desempenho no mercado e sua expansão 

potencializa o crescimento econômico. Neste sentido, ela se define como 

atividade de transmissão do estoque de conhecimentos e saberes que 

qualificam para a ação individual competitiva na esfera econômica, 

basicamente no mercado de trabalho (GENTILI,1998,p.104).                   

          

O que, seguindo a linha de Pacievith, Motin e Mesquida, significa que desde o 

ensino fundamental até a universidade, o sistema educacional no Brasil atua “a partir 

de uma visão de mundo nitidamente mercadológica.” Esta visão mercadológica do 

neoliberalismo descaracteriza os conceitos de educação libertadora de Paulo Freire, 

tornando os alunos meros receptáculos, corpos docilizados para o trabalho, a 

serviço do capital.  

 Segundo Freire (p.27, 1996), “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção”, o que é negado pelo 

conceito neoliberalista de educação. Freire atribui a esta forma de “ensinar” o nome 

de Educação Bancária, onde “em lugar de comunicar-se, o educador faz 

'‘comunicados’' e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem (1970, pg 33.)”.  

Esta forma de educar se torna monótona e massiva para os alunos, que 

passam grande parte de sua infância e juventude encarcerados em sala de aula,  

recebendo muitas vezes conteúdos que não pertencem ao seu contexto 

sociocultural e não trazem sentido nenhum para suas vidas. Logo, a educação numa 
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perspectiva neoliberal fala “da realidade como algo parado, estático, 

compartimentado e bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo 

completamente alheio à experiência existencial dos educandos” (FREIRE 1970, pg 

32).  

As palavras dissertadas pelos educandos, segundo Freire, tornam se ocas, 

alienadas e alienantes, no que seria melhor não dizê-las. A educação é um processo 

de busca, que acaba sendo negado pelas posições rígidas de Educador e 

Educando, daqueles que sabem e doam conhecimento, aos que não sabem e 

recebem essa doação. Isto faz com que os educandos não desenvolvam em si uma 

consciência crítica, de cidadãos do mundo e transformadores deste mesmo, e isto 

satisfaz ao interesse dos opressores, que estão no poder. Embora mais de 30 anos 

tenham se passado em comparação a este texto, podemos ver que, pelo menos no 

Brasil, pouco parece ter mudado. 

 O direito a educação, direito básico previsto nos Direitos Humanos, parece ter 

dado seu lugar ao “direito de comercializar a educação”, o que em um sistema 

capitalista de liberdade econômica e mercantil, “faz todo o sentido”. As escolas 

públicas, tanto as que estudei quanto as que tive a oportunidade de visitar, tinham 

vários problemas sérios, desde a falta de um corpo docente, quanto problemas 

estruturais, como falta de materiais e até carteiras e portas de salas de aula. De 

repente tornou-se interessante e atrativo para o governo “sucatear as escolas”, e 

deixar que iniciativas privadas tomem conta da tarefa de Educar, assim reduzindo os 

“Gastos” com a educação, em uma afirmação de incapacidade de suprir a demanda 

educacional. 

 

Movimentos sociais e educação 

 

Com base nesse contexto neoliberal de educação, existem correntes de 

pensamento que são a favor e contra o mesmo. Existem movimentos sociais, tal 

qual o estudantil, que vem de encontro a certas ideias e ações resultantes desse tipo 

de política, lutando em prol de ideais como educação gratuita de qualidade fornecida 

pelo estado, ponto contrário à privatização neoliberal. Nestes últimos anos, viemos 
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acompanhando pela mídia, diversas manifestações por todo o Brasil, em especial, 

conduzida ou com grande participação dos estudantes. Embora isto cause um certo 

incômodo e estranhamento, este tipo de manifestação não é algo novo em nosso 

país. De fato, alguns dos movimentos mais marcantes de nossa história mais 

recente foram provenientes de movimentos estudantis. 

 Segundo o site da UNE (http://www.une.org.br), a União Nacional dos 

Estudantes, fundada em 1937, opôs-se fortemente ao nazifascismo de Adolf Hitler, 

pressionando Getúlio Vargas e confrontando apoiadores do movimento no Brasil, 

ocupando o tradicional reduto dos militares nazifascistas, a Sede do Clube 

Germânia, na praia do Flamengo, que posteriormente teve o espaço concedido para 

virar sede da UNE. 

 A UNE também participou da passeata dos Cem Mil, momento histórico 

marcado pelo contexto do Regime Militar, e do impeachment do primeiro presidente 

eleito por voto popular em 30 anos, Fernando Collor de Mello, com os Caras 

Pintadas. Isso demonstra a força dos estudantes como forma de mobilizar o povo, 

sendo capazes de contribuir fortemente para a queda da Ditadura e de depor a 

autoridade máxima do país. 

 Levando em consideração a força que esses dois movimentos estudantis em 

particular tiveram no rumo do país, pode-se esperar que outros movimentos, mais 

jovens, oriundos dos tempos modernos, possam ter uma força de mobilização 

também grandiosa. 

 Os movimentos de Ocupação de escolas, por exemplo, começaram no Chile 

e se mobilizaram até o nosso país, durando um tempo considerável, o que mostra 

que muitos jovens estão atentos aos seus direitos, dispostos a lutar e certos de que 

conseguirão obter ganhos favoráveis, mesmo que de pouco em pouco 

(http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1710710-inspirado-no-chile-

manual-orientou-ocupacao-de-escolas-por-alunos-em-sp.shtml). 

 Porém, para que esses movimentos sejam fortes e duradouros, precisam de 

apoio da sociedade como um todo, e é visando este fator que a mídia tem um papel 

fundamental, tanto por parte dos meios de comunicação mais independentes, como 

páginas na internet feitas pelos que planejaram a manifestação, quanto por parte 

http://www.une.org.br/
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1710710-inspirado-no-chile-manual-orientou-ocupacao-de-escolas-por-alunos-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1710710-inspirado-no-chile-manual-orientou-ocupacao-de-escolas-por-alunos-em-sp.shtml
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das grandes mídias, como telejornais e revistas influentes, que possuem o papel de 

formar a opinião daqueles que assistem. 

 Segundo Rubim (1992) citado em Quintão (2010) o modelo pós-moderno de 

relação entre a comunicação e a política se apropria da mesma e a encanta, 

transformando-a em espetáculo. Segundo Quintão, a “mídia jornalística entende a 

política, à sua própria maneira, de acordo com suas estratégias de visibilidade e 

credibilidade da informação”, onde o receptor deixa de ser público e passa a ser 

audiência. Nas palavras de Almeida (2002) também citado em Quintão (2010) “A 

mídia passa a ser um importante ator político” (Pg.3) 

Se seguirmos essa lógica, logo, a mídia escolhe aquilo que deverá ser 

noticiado, e como será noticiado, manipulando assim a informação para que sua 

audiência acredite naquilo que deveria ser acreditado, já que “Os meios de 

comunicação não são neutros. Estes moldam a mensagem do fato à sua própria 

imagem” (Quintão 2010). Seguindo a linha de pensamento de Quintão, podemos 

também dialogar com Lima (2001), onde a mídia é o “aparelho mais eficaz tanto na 

articulação da sociedade política com a sociedade civil quanto na construção e na 

definição dos limites inseridos na realidade desse sistema onde ocorre a disputa 

política” (pg.4), o que significa que não só a mídia molda a mensagem a sua própria 

imagem, como essa mensagem é de fato um elo entre as realidades políticas e civil, 

demonstrando a força de se transmitir ou manipular informações no entendimento de 

que elas constroem essa realidade. Se é vinculado pelos diversos telejornais que 

estamos em crise por causa de Partido A ou B, não havendo contraponto a esta 

informação, esta passa a representar a realidade de diversos brasileiros. 

Quintão (2010) afirma que movimento dos caras-pintadas teria se tornado um 

emblema da participação popular no impeachment de Color, devido, principalmente, 

a sua visibilidade, o que explica, se pensarmos na visibilidade como uma grande 

forma de se propagar uma idéia, a visão de muitas pessoas com quem inclusive 

convivi no meu dia a dia, de que os movimentos de ocupação de escolas eram 

violentos e prejudiciais, que traziam danos aos estabelecimentos e que 

atrapalhavam os alunos de estudarem para o Enem, o que se julga ser importante, 

pouco importando saber o por que dessas escolas estarem sendo ocupadas. Era 

noticiado apenas situações de agressão tanto de ocupantes contra não ocupantes 
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como de agressão policial aos alunos ocupantes, mas momento algum procurava-se 

escutar os alunos no verdadeiro motivo de se precisar tomar uma ação tão radical 

como ocupar uma escola.  

A falta dessa informação ser propagada, alegando apenas o fato de “milhares 

de alunos serem obrigados a deixar de estudar” por conta das ocupações, fez com 

que o movimento tivesse muito menos força do que poderia ter tido, uma vez que 

não possuíam grande apoio da comunidade não só fora da escola, como dentro da 

mesma. Embora a mídia tenha sido bastante tendenciosa com relação a informação 

propagada muitas das vezes, não impediu que em 2015, alunos da rede estadual de 

São Paulo ocupassem mais de 200 escolas, contra a reorganização das escolas 

estaduais, proposta pelo governador Geraldo Alckmin, que previa o fechamento de 

93 escolas, além de impor apenas um ciclo para outras 754, o que afetaria 300 mil 

alunos e 74 mil professores, o site do G1 (lhttp://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-

ocupadas/noticia/2015/12/vamos-dialogar-escola-por-escola-diz-alckmin.html). 

 

Educação física e movimentos sociais  

As vezes pode parecer estranho tentar entender a relação entre a educação 

física e os movimentos sociais. Talvez a melhor forma de pensar essa relação seja 

através da ExNEEF, a Executiva Nacional de Educação Física. Podemos checar seu 

Website (http://exneefmeef.wixsite.com/exneef) para conhecer um pouco mais sobre 

a atuação do MEEF (Movimento Estudantil de Educação Física) nos movimentos 

estudantis e sociais do nosso país. 

Segundo o site da ExNEEF, os mesmos têm como referência, cinco bandeiras 

históricas de luta, a partir dos quais o movimento organiza sua atuação, esses 

seriam a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, referenciada nas 

demandas da classe trabalhadora, se colocando à contrariedade da atual 

contrarreforma universitária, implementada pelo PT; A defesa da licenciatura 

ampliada enquanto projeto de formação humana, que contrapõe à atual 

fragmentação da área entre licenciatura e bacharelado; a regulamentação do 

trabalho, em contraponto à regulamentação da profissão defendida pelo 

CONFEF/CREF; a defesa de um outro projeto de sociedade, o projeto histórico e 

http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-ocupadas/noticia/2015/12/vamos-dialogar-escola-por-escola-diz-alckmin.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-ocupadas/noticia/2015/12/vamos-dialogar-escola-por-escola-diz-alckmin.html
http://exneefmeef.wixsite.com/exneef
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socialista; e contrariedade a todas as formas de opressão da classe trabalhadora, 

seja ela político, social, econômica, religiosa, em relação ao gênero, sexo, 

identidade de gênero, etnia, entre outras. 

A ExNEEF também conta com diversos cadernos de debate, que atestam seu 

compromisso com debates e a troca de ideias, construindo uma base de 

pensamento a ser defendida e justificada. Através da ExNEEF, podemos ver que a 

educação física tem vinculo direto com movimentos sociais e estudantis tal como foi 

a ocupação do IEPIC. 

Tanto professores quanto alunos, a educação física faz parte do contexto 

educacional do nosso país, e quaisquer mudanças no mesmo, nos afetam direta e 

indiretamente, positiva ou negativamente. Nos parágrafos anteriores, vimos a 

enorme reforma que envolveria o fechamento de 93 escolas e afetaria 300 mil 

alunos, e que a força estudantil, que se moveu e ocupou 200 escolas em protesto a 

decisão de alckmin, conseguiu bater de frente e adiar a mesma, o que demonstra a 

força que nós, estudantes, temos em nossas mãos. A luta por nossos direitos 

independe da formação acadêmica que nos é dada, se somos engenheiros ou 

pedagogos, arquitetos ou matemáticos, todos temos o poder de lutar por nossos 

direitos. Mas quando se trata de uma formação engajada com o corpo, o social, o 

biológico e o psicológico, o individual e o coletivo, como é a educação física, nada 

mais certo do que sermos uma força em prol de uma educação melhor e mais 

completa. 
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3. CAPÍTULO 3 

EDUCAÇÃO FÍSICA E OCUPAÇÃO: POSSÍVEIS DIÁLOGOS 

 

#ocupaIEPIC 

 Durante o ano de 2015, começaram no Brasil as ondas de “Ocupação das 

escolas”, que segundo os alunos entrevistados, surgiu primeiro no Chile, e depois 

chegou em São Paulo. Foi no contexto da greve dos professores em busca por 

melhoria na qualidade do ensino, que se deu o início do movimento de ocupação do 

IEPIC, em Niterói, Rio de Janeiro, que ocorreu há mais de um ano, no dia 7 de abril 

de 2016, inspirado pelas ocupações que ocorreram no estado de São Paulo, contra 

a reforma das escolas propostas por Alckmin. 

 Esses movimentos são feitos por alunos, que em conjunto, decidem tomar 

para si o espaço escolar e gerir o mesmo, com ou sem consentimento da diretoria, 

em protesto a ações governamentais ou a vigente situação educacional da região ou 

do país como um todo.  

 Esta ocupação era um movimento legítimo, mas não apenas judicialmente. 

Era um movimento com objetivos claros e organizados, em prol de uma melhoria 

para toda a comunidade escolar. Os objetivos segundo os ocupantes eram: 

Utilização do Riocard aos sábados, tendo em visto que por conta da greve que 

ocorria paralelamente ao movimento, haveria reposição de aulas no dia citado; 

revitalização de espaços como a Horta da escola; acesso a espaços desconhecidos 

pelos alunos dentro da própria instituição; participação ativa na tomada de decisões 

da escola como reunião de professores; formação de um grêmio estudantil legítimo; 

eleição direta para diretor da instituição; melhorias nas condições sanitárias 

especialmente do bebedouro; mais refeições dentro do colégio, por ser um espaço 

de horário integral; fim do Saerjinho, uma avaliação do desempenho escolar de 

alunos e professores); melhores condições de ensino e aprendizado, como as salas 

de aula e material escolar. 

 Os alunos queriam mais voz dentro da escola, e acesso aos espaços que lhes 

eram por direito, e o direito de poderem aproveitar esses espaços, muitas vezes 
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esquecidos pela administração da escola, de maneira mais produtiva: Tornar a 

comunidade escolar uma comunidade, que faz, que acontece. Por frequentarem a 

escola durante longos períodos de tempo diariamente, apenas uma refeição é muito 

pouco, e o uso do Riocard aos sábados para reposição de aulas perdidas era de 

suma importância, já que segundo conversas com os alunos durante o período de 

estágio, muitos faltavam as aulas quando ocorria qualquer problema com a 

passagem, por falta de renda para bancarem o ônibus, que são mais caros do que o 

normal dependendo da distância percorrida por esses alunos. 

 Por ser um movimento estudantil, os estudantes foram os maiores envolvidos 

no mesmo, mas isso não se restringiu apenas aos estudantes do próprio IEPIC, 

estudantes de outros colégios e instituições também fizeram parte do mesmo 

através de força de trabalho ou contribuições como aulas com temas demandados 

pelos ocupantes ou até mesmo doações de mantimentos ou dinheiro para o mesmo. 

As escolas ocupadas costumavam se comunicar e se ajudar, segundo o que 

conversei com alguns ocupantes, já que inclusive, me dirigi a um ocupante que eu 

achava ser do IEPIC, mas era de outra escola. Pais e mestres também se 

envolveram tanto positivamente quanto negativamente, mas houve relatos de pais 

que contribuíram com alimentos e professores que ajudavam com orientações e 

outras utilidades. 

 Os envolvidos se relacionavam fortemente com o movimento, “de corpo e 

alma”, especialmente quando colocados à prova em situações que batiam de frente 

com movimentos de oposição, tanto por parte da diretoria, quando por fatores 

externos, como o “Movimento de Desocupa”, a polícia, a própria comunidade 

escolar, envolvendo também os familiares dos mesmos, e até do tráfico local. 

 Segundo os alunos do próprio IEPIC, embora tivessem sofrido alguns 

embates e pressões, não foram tantas assim, e nem tão pesadas quanto poderiam 

ter sido. No caso da comunidade escolar e familiares, as opiniões eram bastante 

divididas, onde alguns concordavam e apoiavam, e outros eram completamente 

contra, e muitas vezes, ambas as partes sem embasamento do por que ser a favor 

ou contra. Porém, as pessoas que apoiavam, diziam apoiar por ser algo que 

beneficiaria a todos, e aqueles que geralmente eram contra, diziam que isso apenas 

traria problemas, não resolveria nada, e que era “só baderna e vagabundagem”. 
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 Para os alunos entrevistados, o movimento de ocupação foi muito importante 

para uma formação mais completa dos mesmos, em quesitos como caráter, 

convivência, emancipação, raciocínio e entendimento de como a vida funciona, uma 

vez que o dia a dia dos alunos consistia em limpar o colégio, fazer comida para 

diversos alunos, organizar e participar de reuniões com órgãos públicos, promotores 

de justiça e juízes, conviver em comunidade com poucos recursos e organizar 

atividades que eram abertas para toda a comunidade, tudo isso contribuindo para 

um maior entendimento da vida além da conhecida dentro de casa, para a 

independência de cada um, de saber gerenciar, se portar em situações diferentes, 

superar dificuldades, dialogar com o próximo, saber negociar e se defender de atos 

internos e externos. Uma experiência única que será levada para toda a vida.  

 

Pensando Ocupação e Educação Física  

 

 Meu primeiro contato com o que era de fato uma ocupação tal foi através de 

vídeos pela internet, no Youtube apresentado pelo meu orientador. Tomando 

conhecimento do caso e concordando estudar sobre o mesmo, Tauan e eu 

resolvemos ir até o local, bastante próximo da UFF, para conversar com os alunos 

sobre a possibilidade de realizar o trabalho de conclusão de curso sobre essa 

movimentação estudantil que era a ocupação. Embora estivessem precavidos, os 

alunos foram bem receptivos, e nos convidaram a conhecer o trabalho deles pelo 

colégio. Por mais que estivesse abrasado pelo tempo, o local estava muito bem 

cuidado, estava tudo bastante organizado e limpo, inclusive no momento de nossa 

visita, alguns dos alunos ocupantes estavam limpando a cozinha e se preparando 

para fazer o almoço. Pudemos ver pessoalmente que, embora poucos, os alunos 

ocupantes estavam muito comprometidos com o cuidado por seu colégio, algo que 

eu particularmente nunca havia presenciado, especialmente em uma escola pública, 

geralmente palco de descaso e abandono não só pelo estado mas pelos alunos 

também. 

 No dia desta visita, eu e Tauan fomos convidados para participar de uma 

reunião com a Defensoria Pública e a Seeduc, que ocorreu na quadra principal, o 
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que não só afirmou o que havíamos visto do comprometimento daqueles alunos com 

sua luta, como a força que os mesmos possuíam enquanto corpo estudantil. 

 Com o período letivo da universidade para começar, os professores do 

Estágio Obrigatório “Pesquisa e Prática de Ensino III” ou PPE III debateram 

conosco, turma de alunos-mestres, alguns consensos com relação à disciplina e o 

estágio, principalmente sobre a possibilidade de realizarmos nosso trabalho como 

estagiários em uma escola ocupada, no caso, o IEPIC. É importante destacar esse 

ponto, uma vez que nenhum de nós, tirando os professores mais familiarizados com 

o assunto, tinham ideia de como era uma ocupação e de como seria nosso estágio 

lá, e um dos pontos que alguns estudantes manifestaram foi a questão da 

segurança, uma vez que as poucas notícias que circulavam a respeito do tema era 

de constantes visitas policiais, agressividade e outros atos de violência. Essa 

observação foi fundamental para, além de ser desconstruída, me levar a pensar que 

os alunos lá presentes no IEPIC estavam oferecendo aquilo que eles tinham de 

melhor e mais importante: Seus corpos, suas vidas.  

 Após essa pequena reunião da turma com os professores, entramos em 

consenso e decidimos atuar junto à ocupação, procurando não interferir muito com a 

mesma: Era um movimento estudantil, feito pelos alunos, e SOMENTE alunos. Se 

interferíssemos muito, o mesmo poderia ser descaracterizado. 

 Ao chegarmos no colégio, ainda possuíamos uma certa mentalidade de que, 

como alunos-mestres, estaríamos lá para acrescentar, esquecendo que na verdade 

tínhamos era muito o que compreender ainda, e também aprender, inclusive 

cometemos o erro de somente dizer aos alunos “O que deveria ser feito”, embora de 

maneira alguma estivéssemos mal intencionados, mas o que acabou causando um 

certo conflito no começo do semestre. Ao longo desse período de atuação, pude 

observar junto da turma de PPE III, que o colégio estava realmente bastante vazio, o 

que se deu também pelo fato da ocupação ocorrer paralelamente com a greve dos 

professores da rede pública, embora todos fossem livres para frequentar o colégio 

sempre que quisessem. Os alunos ocupantes eram muito abertos à comunidade 

estudantil não só local como da UFF e outros colégios por Niterói e pelo Rio de 

Janeiro. Outros pontos que fizeram com que o colégio estivesse bastante vazio foi o 
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corte do RioCard, o qual muitos dependiam para ir e vir para o colégio e as brigas 

familiares.  

 Por conta do dia a dia da ocupação e dos poucos alunos causados pelos 

problemas citados no parágrafo anterior, algumas oficinas realizadas pelo meu 

grupo não tiveram uma repercussão muito grande, como foi o caso da oficina de 

jogos populares que oferecemos, como a construção de uma pipa, brincadeira de 

Elástico e outras atividades, um pouco diferente do Samba de Coco realizado pelo 

segundo grupo, que rendeu melhores resultados. 

 Estávamos lá para acompanhar as atividades da ocupação, observar e 

dialogar sempre que possível, mas muitas vezes nosso encontro na escola se dava 

por bastante curto, pois muitas vezes os poucos alunos ocupantes se encontravam 

em reuniões no Rio ou algumas reuniões que não permitiam pessoas de fora 

daquela comunidade escolar em específico. 

 Durante a ocupação dos alunos, que durou cerca de três meses, embora não 

houvessem muitos ocupantes, muitas atividades aconteceram dentro do espaço, 

como aulões para ajudar na preparação para o Enem, debates sobre assuntos que 

interessavam aos ocupantes, tais como entender melhor o que é um Projeto Político 

Pedagógico, realizado com alunos da PPE de Geografia da UFF, eventos culturais 

como danças, música e outras atividades, que podem ser vistas nas fotos da página 

Ocupa IEPIC. 

 O momento que passamos juntos dos estudantes foi único, e foi também um 

grande desafio, uma vez que diversas tentativas de aproximação foram frustradas e 

não obtiveram êxito. Foi um grande exercício de diálogo e de postura como 

professores, onde não podíamos nos deixar desmotivar por uma escola vazia ou o 

desinteresse dos ocupantes por algumas atividades propostas, mas sim pensar cada 

vez mais em como conseguir nos aproximar dos mesmos, independente do que 

fosse, e entender, acima de tudo, que somos humanos, e podemos falhar. 
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Dialogando com a educação física e a formação docente 

Embora eu tenha falado no capítulo anterior sobre contexto educacional e 

movimentos sociais, ao final desse capítulo sobre a ocupação, ainda podem existir 

dúvidas sobre a relação entre os mesmos, incluindo a ocupação do IEPIC, e a 

Educação Física e minha formação. 

Eis que com base nesses possíveis questionamentos, elaborei alguns pontos para 

tentar promover uma melhor compreensão dessa relação. A ocupação do IEPIC foi 

um movimento que fez parte da onda de movimentos de ocupação que veio do 

Chile, movimentos que dizem muito a respeito do contexto educacional que nos 

encontramos atualmente em alguns países da América Latina, ocorrendo 

paralelamente a uma greve de professores no Brasil, onde ambos os movimentos se 

apoiavam. Como docentes de educação física, fazemos parte desse contexto. 

Entender o que houve é entender o que encontraremos pela frente na nossa 

atuação como docentes. 

Alguns de nós docentes de educação física prezamos por uma educação 

formadora, crítica, onde segundo BETTI e ZULIANI (1992), “num processo de longo 

prazo, a Educação Física deve levar o aluno a descobrir motivos e sentidos nas 

práticas corporais” e através desse exercício de pensar a prática, levar o aluno 

entender o contexto da mesma em sua realidade, assim abrindo portas para um 

pensamento crítico, com objetivo de que possa atuar e modificar a realidade em que 

vive. Isso é exatamente o que o movimento fez. Segundo Lovera (2015) “A 

educação física deve ser voltada para uma formação pedagógica, onde pode ser um 

meio para contribuir para a formação dos alunos, tornando-os cidadãos críticos, 

atuantes e pensantes”, e na perspectiva de tornar cidadão, entender seu lugar em 

sua cultura e reivindicar seus direitos: 

 A Educação Física na escola é responsável pela formação de alunos que 

sejam capazes de: - participar de atividades corporais adotando atitudes de respeito 

mútuo, dignidade e solidariedade; - conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 

pluralidade de manifestações da cultura corporal; - reconhecer-se como elemento 

integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis relacionando-os com os efeitos 

sobre a própria saúde e de melhoria da saúde coletiva; - conhecer a diversidade de 

padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, 
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compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando 

criticamente os padrões divulgados pela mídia; - reivindicar, organizar e interferir no 

espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover 

atividades corporais de lazer (Brasil, 1998a).  

Grande parte do meu convívio com a ocupação foi durante o estágio de 

Pesquisa e Prática de Ensino 3, ou PPE3. Então, pensar as relações entre a 

ocupação e a Educação Física seria pensar nossa atuação no colégio. Nossa 

atuação no IEPIC fez parte de nossa formação como futuros professores de 

Educação Física, e Tanto nós, alunos-mestres, quanto os próprios alunos do IEPIC 

em seus momentos de comunhão dentro do espaço escolar, realizamos práticas 

como danças típicas (samba de coco proposto pela PPE) e outras atividades 

festivas conforme as fotos em redes sociais, conteúdos que dizem respeito a cultura 

corporal de movimento, levantando questões críticas como citado no 2º ponto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo, trazer um trabalho como esse para o meio acadêmico é repensar a 

nossa educação com base em uma realidade que não nos é distante como muitas 

vezes nos é mostrada pelos livros. É pensarmos nosso papel como professores e 

aquilo que contribuímos através de nossas aulas. Pensar que aquilo que 

questionamos e debatemos em sala com os alunos não é algo que simplesmente 

passará batido, é algo que pode culminar em um movimento como esses que 

acabamos de presenciar. 

Através deste estudo, pude compreender melhor como as ocupações começaram 

em nosso país e chegara até o IEPIC, através de uma maior compreensão do nosso 

contexto educacional atual, entender melhor nosso papel como professores de 

educação física e aquilo que buscamos em que nossos alunos entendam. 

Tendo conversado com alguns alunos ocupantes, algumas mudanças como transitar 

com mais liberdade pelo espaço escolar, o uso do Riocard aos sábados e a eleição 

direta para diretor teriam sido acordadas e entrariam em resolução, o que significa 

que a ocupação teve seus ganhos, mas que outras reivindicações ainda estariam 

por vir, considerando que ambos mantivessem sua palavra no acordo. A princípio, o 

Saerjinho, teria tido seu fim como reivindicado, mas apenas para ser reformulado 

num futuro próximo. A minha maior dúvida é se os ganhos serão duradouros ou não. 

Até que ponto, ganhos conquistados pelo país adentro, permanecerão, ou serão 

revertidos, ou até mesmo se tornarão piores sem que inclusive saibamos, tendo em 

vista que a nossa educação parece perder investimentos a cada ano, ainda mais 

com a PEC 55 (que congela gastos sociais por 20 anos) tendo sido aprovada em 

definitivo, segundo a Carta Capital. (https://www.cartacapital.com.br/politica/pec-que-

congela-gastos-sociais-e-aprovada-em-segundo-turno-no-senado). 
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6. ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I- ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

Nome: Gabriel Costa Rangel 

 

ENTREVISTA: 

 

1- Há quanto tempo você estuda no IEPIC? 

 

2- O que é o movimento de ocupação? 

 

3- Onde começou o movimento? 

 

4- Qual o objetivo dessa ocupação? 

 

5- Quem está envolvido no movimento? 

 

6- Que tipo de pressão o movimento vem sofrendo? 

 

7- Quem auxilia o movimento? 

 

8- Qual a contribuição da ocupação para a sua formação? 

 

9- Você indicaria alguma outra pessoa para esta entrevista? 
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6.2 ANEXO II- TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

(G)= GABRIEL ENTREVISTADOR 

(E)= ERIC ALUNO 

 

ENTREVISTADO 01: ERIC 

 

GABRIEL: É, a primeira pergunta que eu vou fazer pra você: A quanto tempo você 

estuda aqui no IEPIC? 

 

ERIC: Eu estudo a 5 anos, desde 2000 e… não, 4 anos. Desde 2013. 

 

G: Desde 2013. Já faz bastante tempo. Saberia me dizer o que foi esse movimento de 

ocupação? 

 

E: Assim tipo, desde o começo… pra que que a gente tava aqui… 

 

G: É, o que foi o movimento em geral, assim, é, o que ele impactou. Como é o movimento, 

assim, o que que foi? 

 

E: Foi um movimento de estudantes, que não estavam mais satisfeitos do o jeito que as 

coisas estavam andando, que estavam realmente incomodando, e... a gente viu que tinha 

mais gente que pensava como nós, assim, sabe, ai a gente foi juntando com os outros, 

conversando, e foi dai que surgiu o movimento. Mas o movimento foi mais pra isso, pra… 

Assim, muitas coisas que a gente pedia não era pra gente, por que a gente sabe que a 

gente ocupando tem coisas que demoram pra gente conseguir, a gente não tava aqui só pra 

gente, e é uma coisa também que as pessoas não entendem. Então é um movimento que a 

gente fez pensando no futuro,  pensando no agora, e também pra… cho ver como é que se 

diz… ah eu esqueci a palavra! Esqueci a palavra, mas é isso… é um movimento… Deu pra 

explicar? 

 

G: É, deu pra entender. Foi um movimento que lutou por algumas situações que não 

estavam boas na educação, 

 

E: Isso. 
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G: E vocês se sentiram incomodados. 

 

E: É. É que eu me enrolo (risos) 

 

G: É, eu também me enrolo um pouco, eu sei como é que é (risos) as vezes dá um branco. 

Você saberia me dizer onde começou esse movimento? 

 

E: O movimento de ocupação do IEPIC surgiu nas reuniões com os secundaristas em luta, 

que são estudantes daqui de Niterói, e tem alguns do rio também, que se reuniam pra fazer 

reuniões, que são do movimento estudantil autônomo de Niterói e do rio, sem nenhum… 

sem envolver partido nenhum. 

 

Foi daí que… A gente sempre fazia atos na rua... Sabe? Reivindicando várias coisas… A 

gente já fechou a Amaral Peixoto, já fechou o Terminal… Só que muitas pessoas não 

sabem disso, e tudo que a gente fez não deu em nada, ai como a gente viu que não tava 

dando em nada, e que o pessoal lá do… Lá do rio tinha ocupado, lá do Mendes de Moraes, 

ai a gente “po, a gente pode tentar ocupar né?” ai foi ai que veio vindo as ondas de 

ocupação, de ocupação, de ocupação, a gente viu que não tava dando em nada o ato e 

resolveu ocupar também. Mas o movimento estudantil do Iepic já existia, não tão dentro do 

IEPIC, forte, mas já existia fora… 

 

G: Ah, entendi. 

 

E: Com alunos do IEPIC. 

 

G: É… Você já tinha especificado né, o objetivo da ocupação, de lutar por uma educação 

melhor, mas tinha alguma coisa mais específica, de repente aqui do IEPIC mesmo? Ou 

alguma situação… 

 

E: Acho que tem uma pauta que é a pauta que mais incomoda todo mundo, é o bebedouro, 

que fica com pombo sempre. Acho que sempre que a gente vai falar de alguma coisa, que 

fala de pauta, a gente fala do bebedouro. E… Acho que é mais isso. O bebedouro mesmo, a 

infraestrutura da escola e os espaços que tem e a gente não conheçe. 
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G: Ah entendi. É por que eu vejo que o espaço de vocês aqui é bem amplo. E se vocês não 

conhecem tudo, imagina eu que to chegando por aqui agora (risos).  

Saberia me dizer quem esteve envolvido no movimento? Estudantes, pais, professores… 

 

E: O movimento… Como era um movimento de estudantes, teve mais estudante… E vinha 

estudante de todo lugar, vinha estudante de são paulo, vinha estudante do rio, vinha 

estuda… Vinha estudantes de todos os lugares. Também tinham os universitários, que 

inclusive quando a gente ocupou, a notícia que saiu foi de que os alunos da UFF de ciências 

sociais tinham ocupado o IEPIC. 

Durante o período também vieram vários pais apoiar, trazer doações. Alguns sindicatos, 

teve o SEPE, um outro que esqueci o nome… Mas houveram sindicatos, pais, alunos, 

pessoas… Comunidade! Muita gente apoiando. Mas sempre a gente protagonizando o 

movimento. A gente sempre deixou claro que era um movimento nosso e que não queria 

ninguém tomando a frente. Por isso também que a gente não queria nenhuma entidade 

estudantil aqui dentro, como AERJ, UBES, UJS, por que a gente sabe que o que eles fazem 

é aparelhar e tomar frente das coisas, e a maioria deles muitas vezes não são estudantes 

secundaristas. 

 

G: Entendi. Saberia me dizer que tipo de pressão o movimento veio sofrendo durante o 

momento que ele aconteceu? De repente polícia, desocupa, outros órgãos… 

 

E: Aqui no IEPIC não teve muito esse negócio de desocupa, por que aqui as pessoas, 

pelo...pelo meu olhar, as pessoas são muito ao “Deus dará”. Elas não lutam, e se o que… o 

que estiver pra elas tá bom. São muito acomodadas de verdade. Então assim não tinha um 

desocupa forte, tinham as pessoas que ficavam no facebook, páginas por ai publicando 

coisa, tals, a diretora também, que é toda… toda… uma hora ela fala que é a favor, outra 

hora ela fala que não é a favor. Quando ela estava com a gente, ela falava que tava a favor, 

que é legal, que é isso que tem que fazer, só que quando ela dava as costas pra gente, 

falava esses vandalos, esses não sei o que, tão quebrando a escola… 

Esses dias mesmo eu tava conversando com outro aluno, e eles fizeram uma reunião que a 

gente não pode participar, ai a … que foi lá no ministério publico, ai foi a direção e alguns 

professores, eles falaram que a gente tinha quebrado a cantina pra poder roubar, falaram… 

Falaram um monte de merda. E a maior repressão foi da direção mesmo... 

 

G: É, sendo que se acessar o facebook de vocês tem um monte de foto que provam 

justamente o contrário disso né. E tá publico pra todo mundo que quiser ver.  

Teve algum órgão específico que auxiliou o movimento de vocês? Tipo, de repente uma 

defensoria pública? Alguma coisa do gênero… Algum auxílio a mais? Você tinha citado que 

a comunidade foi muito solicita, mas algum outro tipo de auxílio? 
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E: A todo momento a gente fazia reuniões lá na defensoria pública, mas era só isso mesmo, 

era reuniões que a gente podia debater com o ministério, com a defensoria… e com a 

SEDUC. Era só pras reuniões mesmo. 

 

G: Entendi. Você saberia me dizer qual foi a contribuição da ocupação pra sua formação? 

 

E: Ai jesus… Pra minha forma… Pra minha formação como pessoa, eu, Eric, ou professor 

do futuro… 

 

G: É, como pessoa, que isso acaba refletindo em você como professor né (risos) 

 

E: Eu acho que eu tive um crescimento muito grande, por que… eu era como eles… eles 

dos olhos fechados, eu não queria saber de nada. As vezes me dava que “ah mas isso aqui 

tá tão… a gente bem que a gente podia fazer alguma coisa né?” “Ah, vamo montar o 

grêmio” Só que como eu era a única pessoa que queria, e um monte de gente não queria, 

tava desinteressado, eu acabava ficando desinteressado também, e depois do movimento 

que eu vi que tinham pessoas que pensavam como eu, e etc, etc, etc… eu fiquei superfeliz, 

e… houveram trocas aqui dentro, e o crescimento, não só meu, mas de muitas outras 

pessoas foi muito grande. É… Agora a gente consegue debater melhor, não tanto é que eu 

ainda me enrolo com as palavras, mas… a gente cresceu muito sabe? A gente consegue 

debater sobre um assunto sem ficar gritando, sem… entende? 

 

G: Entendo. 

 

E: A gente agora… Não sei qual a palavra… 

 

G: Vocês passam a argumentar de uma maneira mais... adulta, sem envolver o pessoal, né, 

o lado pessoal. 

 

E: É, sem olhar torto pra fala do outro. A gente consegue encontrar melhor agora, quando 

alguém fala uma coisa, problematizar tudo também. 

 

G: Argumentar melhor… 
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E: Argumentar melhor. 

 

G: É… a última pergunta. Você teria uma pessoa pra me indicar pra fazer essa entrevista? 

 

E: Uma pessoa… Acho que tem O Renato, da 1003. 

 

G: Renato da 1003? Tudo bem então. Agradeço a sua cooperação, e é isso ai. 

 

E: Boa sorte ai no trabalho. Vai dar tudo certo! 

 

G: Obrigado. 
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(G)= GABRIEL ENTREVISTADOR 

(E)= ESTRELA  ALUNA 

 

ENTREVISTADO 02: ESTRELA 

 

Gabriel: Gostaria de fazer a primeira pergunta pra você então. É… a quanto tempo você  

estuda aqui no iepic? 

 

Estrela: Então… É… eu estudo aqui desde o dia 16 de março, então Março Abril Maio Junho 

Julho Agosto Setembro… Deve ter sete, oito meses. 

 

G: Daqui a pouco completa um ano então… 

 

E: É. 

 

G: Por que o tempo passa bem rápido 

 

E: (Risos) É. 

 

G: É… Você saberia me dizer o que foi o movimento de ocupação? 

 

E: Então, o movimento ele foi… Como é que eu posso explicar? Foi um movimento legítimo 

né, como todo mundo já sabe, foi um movimento dos alunos, que… pararam pra pensar tipo 

“Pô, agora a gente tem que fazer alguma coisa! Mas o que a gente vai fazer?” A gente 

ocupou pela melhoria da escola, pela melhoria da educação também, isso é um fato. Agora 



41 
 

eu não me lembro… Eu não me recordo todas as pautas porque que a gente ocupou, mas 

uma delas era o passe livre, a revitalização de alguns espaços… é… deixa eu lembr… é… 

Tem muitos, eu não me lembro, desculpa. 

 

G: (Risos) Sem problemas. É… Saberia me dizer onde começou o movimento de 

ocupação? 

 

E: Então, a primeira ocupação do Rio de Janeiro, se eu não me engano, começou no 

Mendes… É… depois daí algumas outras escolas… E o IEPIC  ele foi a primeira escola de 

Niterói a ser ocupada, e tudo surgiu a partir de uma reunião, entre alunos… é… o canal 

secundarista… Canal não, o “Secundaristas RJ”, daí foi deliberada a ocupação, e ai 

aconteceu as demais. 

 

G: Entendi. Você saberia me dizer qual foi… Alguma outra pauta? Você consegue lembrar 

agora rapidinho algum outro objetivo da ocupação de vocês? 

 

E: A gente colocou também… Não sei se ela está ainda, mas eu lembro que tinha o ensino 

regular na escola, por que aqui só tem curso normal, o regular… tinha a …. nossa mãe… a 

remuneraçã… não sei se saiu, acho  essa que saiu… Aulas de reforço depois dos horários e 

tal... e um grêmio autônomo, a gestão autônoma dentro da escola.  Essa é a nossa número 

um: A gestão ser autônoma aqui no IEPIC. 

 

G: Tudo bem. Saberia me dizer quem esteve envolvido no movimento de ocupação? Além 

dos alunos, teve alguma outra organização… 

 

E: Não, a gente… a gente não… A gente… 

 

(Cadê o pessoal?) 

 

E: Calma ai… A gente… Foi só os alunos mesmo. Foi um… Foi autônomo o nosso 

movimento. 

 

G: Ok. Saberia me dizer que tipo de pressão o movimento sofreu? De repente algum grupo 

contra? Desocupa? De repente a SEDUC contra vocês…Alguma coisa? 
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E: A gente teve desocupa bem no começo, mas ai depois não teve mais…  É… em relação 

a repressão da SEDUC eu não me recordo hoje, mas pode der tido. 

 

G: Alguma pressão aqui da comunidade? Apoiava, não apoiava… 

 

E: Então… A gente não teve muito esse problema. Tinha alunos que eram contra o 

movimento e tal. A gente já recebeu mães aqui falando que… era errado a gente estar aqui, 

e tudo mais. Mas… teve um dia também que… até vocês estavam aqui… no dia seguinte… 

a gente teve a repressão de um cara, que veio aqui, ameaçou a gente, mas nada aconteceu 

não. Ele só veio, ameaçou e depois foi embora. 

 

G: Ah! Tudo bem. Saberia me dizer quem auxiliou o movimento? Se de repente teve algum 

auxílio... Externo? De repente alunos de outras escolas, a comunidade com doações... 

 

E: Então, a gente teve bastante ajuda de várias pessoas, de outras escolas, a galera da 

UFF também. A gente tava bem junto. 

 

G: Saberia me dizer qual a contribuição da ocupação pra sua formação? 

 

E: Cara, eu aprendi muito na ocupação, de lidar com as pessoas, de saber quem eu sou… 

Saber quem eu sou, assim, eu digo, é… será que eu vou conseguir viver sozinha? Por que 

aqui a gente viveu sem o pai e a mãe e tal… É, quando eu cheguei na escola já com a 

greve, de repente, menos de um mês teve ocupação … Três semanas depois veio a 

ocupação, eu pude ter amigos, pude conhecer melhor a escola e tudo mais. 

 

G: Agora a última perguntinha… Você teria uma outra pessoa pra me indicar pra essa 

entrevista? 

 

E: Então… Hoje, não. Mas… 

 

G: Pode ser para um momento futuro. 

 

E: Ah, tem várias pessoas ai. Tem o Eric, o Jorge… Só vir. 
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G: Tudo bem. O Eric eu já consegui entrevistar, então vou tentar entrar em contato com o 

Jorge. Agradeço sua atenção. 

 

E: Nada. 

 

 

 

 

 

 

 

(G)= GABRIEL ENTREVISTADOR 

(ME)= MARIA ELIETE ALUNA 

 

ENTREVISTADO 03: MARIA ELIETE 

 

GABRIEL: então vamo lá, vou fazer a primeira pergunta agora. A quanto tempo você estuda 

no IEPIC? 

 

MARIA ELIETE: Estudo no IEPIC há 4 anos. 

 

G: 4 anos? Tudo bem. Você sabe me dizer o que foi esse movimento de Ocupação? 

 

ME: Olha, o movimento de ocupação ele... ele é uma ponte desde os movimentos sociais de 

2013. ele é um movimento que... fez que a... tanto o saber o quanto a... a inquietação por 

diversas coisas estarem fora de ética vieram a tona. Por que assim, tem gente que ve o 

jovem e acha que ele vem pra escola apenas pra ele ser graduado, mas o jovem hoje não 

quer ir pra escola apenas pra ele ser graduado. Ele vem pra escola pra ele entender oque é 

a sociedade e interferir. Ele não quer mais entender a sociedade e apenas colocar no papel, 

ele coloca no papel da sua vida. Então o movimento de ocupação é: Eu externalizei o meu 
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saber. O meu saber de fato verdade foi pra prática. O meu saber ele deixou de ser apenas 

algo que, me faz um exame academicamente, e diz que estar pronto... como se eu fosse... 

sei lá, um vegetal que vai passar pela nutrição, e vai ser todo medido. E ai o meu papel de 

sujeito que interfere na cultura, que cria culturas e que desmonta outras culturas, veio a 

tona, que é a história do aluno que recebe, não, o aluno que recebe "Vírgula" em cima do 

que ele recebe ele transforma. 

 

G: Tudo bem. Você saberia me dizer onde começou o movimento? 

 

ME: Seja mais específico nessa pergunta. Onde e como. 

 

G: Onde esse movimento ele se originou, assim, você saberia me dizer, nesse movimento 

mais recente de ocupação que nós tivemos. 

 

ME: Ó, ai como eu tava te falando né, na primeira resposta que eu citei 2013... tudo 

começou dentro da gente, né? quando a gente começou... a ser crítico social, quando a 

gente começou a dar um basta e dizer que nós não temos que ser preparados só pra ser 

mercadorias, quando a gente fi... tivemos uma compreensão que a nossa sociedade ela é 

uma sociedade capitalista, e que o aluno estava sendo preparado por questões de classe, 

tem os que vão ser doutores, e tem os que vão ser, mais uma vez, proletariado. Então, ele 

começou dentro da gente, onde, o lugar... ele é muito indiferente... Agora, onde, como 

essência, começou dentro de todo aluno que ganhou... que ganhou uma fineza pra vida, 

crítica. Ele parou de aceitar que a ideia do pronto é o melhor, que a ideia do prático é o 

melhor, que o aluno bom é o que tira dez... não. O aluno bom é aquele que estuda, reflete e 

pratica. Por que... eu tava... eu venho aprendendo de Luckesi faz um bom tempo, mas 

recentemente a professora também passou um vídeo pra gente, e algo me marcou muito 

que é o fato de avaliar e examinar. 

 

G: Sim. 
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ME: E o movimento de ocupação ele via isso muito claro. O quanto o curriculo minimo veio 

pra examinar e o quanto que pra você ser cidadadão você primeiro ser avaliado. São 

pessoas que tiram 10 numa prova, e são incapazes de compreender o que subjetivo. O que 

pra você é valor... pra mim é egoísmo. Dar um exemplo assim muito simples, tem famílias 

que o casal tem filha menina. O pai acha que é um valor de respeito nunca banhar a filha, e 

eu acho que isso é um desmerecer com a família. Você não participa por que A e B ou C 

marca "não que menino... que menina é... é quase intocável" Não, mas você vai tar no seu 

momento de Pai, você vai tar no seu momento de zelo, você não vai tar num momento de 

pedofilia. 

 

G: É. 

 

ME: Então é assim, são pessoas que tiram nota boa, mas não... elas não conseguem 

compreender o simples que a vida é. A vida não é complicada. Nós que nos complicamos 

por uma questão de costumes e de cultura, que diz que pra ser bom tem que dar conta de 

outro quesito. E quando você se esvazia de se construir, ai só resta pra você receita. 

 

G: É… você saberia me dizer qual foi o grande objetivo da ocupação, assim, o maior 

objetivo de vocês? 

 

ME: Interferência social. A gente por muito tempo fomos calados, fomos silenciados, fomos 

até mesmo marginalizado né? O aluno da escola pública foi aquele que ficou com o resto, 

por que é o resto que a família não teve como encaminhar, que mesmo que a família pagou 

a … as primeiras séries iniciais, não foi o suficiente pra ir pro pedro segundo, nem pra 

FAETEC, ou seja, o IEPIC cabe o resto dos restos, os marginais que… que não coube nem 

na sarjeta (risos). 

G: Nossa… 

 

ME: Então, assim, quando a gente ocupou a gente quis dizer nós não somos resto do resto 

coisa nenhuma, nós somos aqueles que estamos como primícia. Nós nos reconhecemos 

que nós… não foi por que nós somos marginalizados por não ter… por não ter entrado em 
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certar hierarquias sociais. Nós somos pessoas que por diversas coisas e por problemas 

econômicos sociais e políticos, nós ficamos com a sentença maior. 

 

G: Sim 

 

ME: E essa sentença maior, nós temos que escolher, entre ser miserável, ou ser aquele que 

diz “Não! Eu estou em construção com a minha história” embora que, eu tenha que implicar 

com a sua. E essa sua é diretamente ligado as elites e aos governos de esquerda que vem 

dizendo que eu sempre tenho que estar pronto, onde ele mesmo não é pronto, onde ele vem 

dentro de uma linhagem de.. e… eligarquia, de governos de família, e ele não sabe o que é 

viver, ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que união, ele não sabe o que é de fato 

verdade, problemas “congnitivos”, que existem problemas “congnitivos” forjado por uma 

escolas toda fragmentada, por aquela questão que quem é do morro, ou quem é da 

favel…ou quem… ou quem… ou quem migra, ou quem é filho sem pai ja é um ponto a 

menos pra se investir. São essas coisas. 

 

G: Entendi. Você saberia me dizer... 

 

ME: São não, foram essas coisas. Por que deve tá falando de algo passado 

 

G: Sim. Você saberia me dizer quem esteve envolvido no movimento? 

 

ME: Quem como? 

 

G: Alunos, pais, professores, algum órgão que de repente auxiliou vocês... 

 

ME: O único órgão que auxiliou a gente foi… é… a defensoria pública. Por que nós não 

aceitamos partido, nós não aceitamos durante o período de ocupação a  ALERJ, outros 
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mais, por que dentro do nosso grupo já tinha gente com conhecimento social de ver que 

eles também são manobras políticas, então a gente quis, agente quis arrancar toda… toda 

pessoa que quisesse roubar nossa essência, e uma das estratégias que a gente fez foi não 

dar cabeça pro nosso movimento. “Ah presidente do ocupação” isso não existiu, nem existe, 

nem pensamos em colocar, por que quando você coloca a cabeça, é… ele também fica alvo 

do inimigo. Corta a cabeça dele o movimento cai. Então todos… todos somos parte de um 

corpo, agora se o corpo ficar de cabeça pra baixo é outro problema. 

Se você quer ser o cabeça, tá, mas não existe cabeça sem pescoço, também não existe 

peito sem… sem a parte torácica, não existe a toraxa sem os… os… esses membros aqui 

das pernas, e as batatas, e até chegar aos pés e até chegar as unhas, e depois você 

descobre que até os… até o chulé e o suor do sovaco é parte do corpo. Ou seja, os bons e 

o ruim de qualquer situação, ele é parte também do corpo. 

 

G: Sim 

 

ME: Eu até conversando aqui com a minha amiga no banheiro, que… que eu… já li esse 

livro antes, de George Amado, capitães da areia, e assim… foi muito bacana, mas depois 

que eu passei pela ocupação, eu senti desejo de ler mais uma vez, por que apesar de ser 

um bando eles se organizavam, e nós ganhamos muito por nos organizar, e nos... perdemos 

muito quando a gente deixou com que a sovaqueira, isso é uma metáfora... quando a 

sovaqueira ou o chulé, não de real entendeu? É só uma metáfora… quando a sovaqueira ou 

o “chulér” do outro diminuísse a força. Ah, fulano ai, sei lá tá de DPN, ai que saco! Ou o 

outro tava aborrecido, e ai a gente já via aquela guerra como “cará vou deixar quieto”, 

quando você tá na guerra não é mexer ou deixar quieto, é estar envolvido, de corpo e alma 

100%. Caraca! Se for pra você… se for pra você matar um leão você vai matar um leão, 

mas se for pra você picar uma cebola, na guerra, você também vai picar. Então e história da 

quebra de hierarquia na guerra é muito importante. Pra… Na ocupação o mais interessante 

foi o quanto as pessoas se doaram, e o mais desinteressante foi o quanto pessoas ainda, 

mesmo já tendo a ... uma mente crítica, gostavam de hierarquia. 

 

G: A gente já está acostumado né. 
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ME: A gente vírgula né? É... você como um universitário dentro dessa entrevista, o a gente 

tira. 

 

G: É, o a gente tira. É verdade. 

 

ME: O a gente tira, por que a história do que é comum, as vezes te limpa, e as vezes te 

suja. Então assim, boa parte… boa parte dos “cidadões” assim, né, por que todo mundo tem 

um compromisso social. Quem estuda trabalha, quem não estuda nem trabalha, por alguma 

questão está sem trabalhar tá sem estudar. Pode ser falta de ânimo, pode ser por que 

escolheu cuidar da mãe ou do pai ou do irmão, pode ser também por que ele ligou o foda-se 

e eu quero parar um pouco, por que os homens da caverna também… eles nem sabiam o 

que era fuder ou ligar o foda-se, e eles tinham tempo pra eles mesmos. É… existe critérios 

por fé que há um tempo pra tudo, como tem em es.. em eclesiásticos 3 “há tempo pra tudo 

de baixo do céu e em cima da terra”, então assim, eu me sinto surpresa, por que eu era… 

eu era uma aluna tão comportada abre-se aspa, fecha-se aspa, eu era uma aluna que eu 

não tinha compreensão social o suficiente pra ser crítica, mas depois que eu vim adquirindo 

essa compreensão social pra ser crítica, eu entendi que até aquele que diz que está me 

mostrando o caminho, na verdade ele tá mostrando o caminho que alguém já trilhou pra ele, 

que eu tenho que trilhar, que é pra ele se manter na mesma posição. Por que ele está na 

posição que não é da troca de posição, ele tá numa posição que “herarquia” ele é o oprimido 

que está me preparando pra eu me violentar socialmente pra um dia eu oprimir, e do meio 

pro fim nós formamos uma sociedade… a base da violência.  

 

G: Sim, exato. 

 

ME: A vida acadêmica também é uma violência. 

 

G: Exato. (risos) isso não muda não. 

 

ME: Muda… isso muda… 



49 
 

 

G: Não, isso não muda que na vida acadêmica que assim, a gente pensa que na faculdade 

vai ser da água pro vinho, e as vezes…  

 

ME: Não, para tudo… 

 

G: As vezes vê que muita coisa perpetúa. 

ME: Muda! Sabe por que muda? Nunca mais a vida acadêmica vai ser a mesma, depois… 

depois que oitent.. oitenta por cen…. Foram oitentas escolas do estado do Rio de Janeiro a 

ser ocupada, a nossa foi a primeira em Niterói. Assim, é… a ocupação… a primeira escola 

foi o Mendes não sei das quantas lá no Rio de Janeiro, hoje os jornais que foram pro ar, as 

entrevistas do facebook, do whatsapp, o nordeste já tá enchendo de novo… documentos 

que nós fizemos aqui já foi pra lá e as pessoas estão com todo fervor, então nunca mais a 

vida acadêmica vai ser a mesma… Nunca mais! Por que, o sujeito ele tá dizendo que “não! 

Eu estou construindo junto com você. Que que é isso? Você faz um curriculo pra mim, me 

diz que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser assado, sem me perguntar nada? E 

diz que a escola é a segunda casa? Não, em casa o pai e a mãe, por mais… por mais 

“ingnorante” que acadêmico que ele seja, tem momentos que ele pergunta como eu quero, 

se eu quero o pão com manteiga ou sem manteiga, se eu quero meu feijão com pouco ou 

com muito caldo, por que na sua “ingnorancia”, ele já reconhece minha rotina. E por que que 

a escola tão sábia, abre aspa e fecha aspa, ela me põe uma rotina, como que se eu fosse 

boi no breque. Que que saber o que é breque vai pesquisar por que eu também venho da 

roça, não vou explicar de breque agora não. É tipo um curralzinho, aquela filinha da barca 

que “não, pra eu ir eu te empurro, pra eu ir eu te empurro”. A escola está assim, a escola 

está perdendo a referência de ser um lugar interessante. Na educação infantil, quer ver um 

erro crucial… eu, eu vejo isso como normalista professorando que faço estágio em UMEI, eu 

vejo isso como mãe, que eu acompanho meu filho na escola dele, as escolas de educação 

infantil… o vaso, ele é na estrutura da criança… mas a cordinha não é! A criança faz suas 

necessidades, ou ela não gera esse compromisso na rotina, ou ela fica esperando pra 

alguém, gente grande, dar descarga. E eu debati muito sobre isso, por que esses problemas 

eu enfrento aqui… No IEPIC… tem moças, mulheres que não… elas não aprenderam a dar 

descarga, e tem mulheres que ainda colocam o vaso dentro da privada (??) Por que não 

conversar também… também sobre as coisas? E são pessoas que tiram 10. Nós pegamos 

uma garota que jogou absorvente dentro da privada, e nós falamos não… a garota estava 
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comigo e falou “eu fui a ultima a entrar nesse banheiro. Quando eu saí você entrou” e ai ela 

afirmando que não tinha sido ela, tinha absorvente, e o vaso ficou entupido. E ela é um 

aluno de nota 9 a 10. Então pera aí meu sujeito, será  que você estar vindo pra escola só 

pra ser “inxaminado”, ou será que quando você sai você está construindo sua autonomia, a 

sua cidadania, você está se construindo como… como sujeito que… de fato verdade 

contribui pra história, não destrói a história. Por que essa, a única coisa que ela está 

fazendo é passar num exame, que ela consegue interditar um banheiro que não é dela, ela 

consegue fazer a escola gastar mais, por que ela não tem compreensão que tal coisa não 

se faz, ou se ela tem compreensão ela é proposital, ou então os três porcentos que existe 

de todo o ser humano… é, existe três por cento… eu li isso em Mente Perigosa, todo ser 

humano tem a possibilidade de três porcentos de ser... psicopata. É um tipo de psio...Cara é 

um pouco ser psicopata “não cara eu vou jogar essa porcaria aqui, ah por que minha vida tá 

sem graça e eu vou tirar a graça de quem vai vir usar o banheiro”? Tem muitas e outras 

coisas, como tem professor também que pune o aluno por não colocar a resposta que ele 

idealizou… caramba, eu posso falar de ouro em mil linguagens, eu posso conhecer um fato 

bom seu e falar “caraca, a sua atitude valeu ouro”, mas se o outro não tiver compreen… 

compreensão pra entender… paciência. Como eu também posso usar a frase de Euclides 

da cunha: “abaixo de ouro, só miséria dá dinheiro”, por isso que a educação pública cada 

dia ela vem ser mais exprimida, só quem vai se libertar é o aluno, por que ele é a chave 

principal, se ele… mas também se ele não se colocar como chave, ué, os outros vêm e 

arromba com ele, literalmente, começando arrombando já pela ideia. Vai te… Vai te 

esvaziando, vai esvaziando, depois ele pega aquele sujeito vazio, que ele anda, já não sabe 

por que andar, que ele bota o sapato de tal marca por que o dinheiro deu pra comprar… e-

ele já não se avalia, digamos assim, ele não procura entender… as suas… as suas 

essências mesmo, como cultura, a história do negro, a história do índio, a história do 

europeu, a história do... japonês, já que no Brasil nós somos... um pouco de tudo isso, e 

tudo isso interfere muito pra esse momento. 

 

G: Você saberia me dizer que tipo de pressão o movimento veio sofrendo? De repente 

pressão por conta social, judicial? 

 

ME: Vários tipos de pressão, mas a pressão mais marcante foi a dos pais, que tratou a 

gente como bandidos, e dos nossos coleguinhas que... simplesmente olha pra gente como 

que se a gente não existisse, tipo assim um abandono mesmo… ou marginalizando. .. Isso 

assim, isso aconteceu… mas isso a gente teve maturidade pra lidar, a gente olha com cara 
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de quem “querido? É o que você acha? Problema é seu.” por que um dia você disse que era 

problema meu e eu também lutei pra resolver. Você não se achava o bonzão? Você também 

não achava que era tirando nota que você resolvia? Você não achava que tava tudo muito 

bom vocês tendo apenas duas aulas por semana numa escola que é integral? Por que 

foram 70 por cento dos professores que aderiram a greve. E eles ficaram… ai os alunos 

ficaram fingindo de estudar e ficaram incomodados quando a escola foi ocupada. E eles não 

vieram pra entender o por que. Eles simplesmente se colocaram naquela posição de 

coitadinhos… a pior tristeza foi que os dois terceiro anos… os dois terceiro anos sabe 

quantas pessoas participaram? 0,2 por cento, teve duas pessoas, e teve uma sala que não 

participou ninguém, e teve uma sala que não participou ninguém, a 3002 não participou 

ninguém, ninguém. Ou ter muita ingnorancia pra aceitar as coisas que estão acontecendo 

tipo “sabe que tá acontecendo… é por que tinha que acontecer” tiveram o trabalho nem de 

culpar a Deus, né? por que o que mais tem é gente culpando Deus. Culpa Deus do rabo… 

Culpa Deus do peido, mas esquece os torreminhos que comeu fritado. 

 

G: Entendi. Você tinha citado que teve ajuda... o auxílio da defensoria pública, mas teria 

mais algum auxílio de alguma outra parte? 

 

ME: A UFF. A UFF foi muito bem recebida aqui dentro, a UFF trabalhou igual à gente. A 

UFF fez trabalho acadêmico, fez trabalho ideológico, fez trabalho de limpar mato, nos 

ativamos a horta. A UFF deu aula, nós estudamos a escola sem partido, estudamos também 

os projetos politicos pedagógicos, de como interferir… nos fizemos… deixa eu ver o que 

mais… nós recebemos muita gente da UFF, e as pessoas da UFF foram pessoas que 

estiveram mais presente, mas tipo assim de corpo e alma, por que… de início não, no início 

tinha aluno fazendo cara de nojo, ai teve… teve uma aula, eu fui uma das que lavei a minha 

alma, pra eles entender que nósnunca fomos nem seremos animais…oh... Marginais. Nós 

somos pessoas, que compreendemos que uma sociedade é toda marginalizada, mas as 

pessoas colocam nome, né? Ah… é presi… é empresário tal, é deputado tal, é senador tal… 

Não diz bandido tal, por que tinha um senador ai que o avião dele caiu com uns 300 quilos 

de cocaína, mas é.. não, é marginal quem vende droga… e quem usa? É o que? Na minha 

concepção quem usa também, por que você tá dizendo “eu faço parte disso” agora quem 

usa, e eu digo, é parte disso, essa é uma compreensão muito rasa disso, mas o senador 

que vende pra mim também é vendido, e quem usa diz “já que não é liberado e eu me viciei, 

eu tô me colocando em risco junto com esse bando todo, ele tá se colocando em risco junto 

com o bando, por que ele é cliente, então se ele é cliente, ele tá deixando com o que o 



52 
 

negócio gerir, mas isso ai… isso ai é questão pra outro… pra outra sopa, agora a sopa é 

sopa de ocupação. 

 

G: (Risos) Sim. Você poderia me dizer qual a contribuição da ocupação pra sua formação? 

 

ME: Libertadora. Mas… a minha maior… a minha maior satisfação foi… foi compreender o 

quanto que as coisas são maquiadas né, o quanto que a escola não é escola o quanto ela 

tem nome de escola. O quanto que a rotina ela chega a ser mais uma questão de… de 

preparar você pra servir… pra servir pros ideais do… do capitalismo do que você se 

descobrir como sujeito. E olha que o curso normal ainda… ainda nos temos uns contato 

humano muito bacana, por que a gente estuda filosofia da educação, a gente estuda 

psicologia da educação, nós estudamos brinquedoteca… eu ressuscitei a minha infância por 

que eu não brinquei… 

 

G: Nossa, que bacana. 

 

ME: E hoje eu vejo o quanto o brincar também é importante... até pra você criticar, por que 

quando você brinca você sabe os passos da brincadeira, você sabe a regra, você sabe que 

o outro… existe brincadeiras que precisa de dois, existe brincadeira que precisam de quatro, 

existe brincadeiras que precisam de seis, existem brincadeiras que precisa de reserva, e o 

jogo do brincar faz com que você… perceba o quanto que na sociedade nada é solto, e o 

quanto você pode construir... os seus laços, quanto também você pode ficar na reserva, 

existe momentos que você não quer construir laços, digamos assim, igual eu hoje se … ah 

igual eu dentro da ocupação… cara tinha gente que era de partido e eu fiz amizade na rua, 

onde nós, desde o dia 2 de março nós íamos pra rua… lutar… a música era: A nossa luta, 

unificou… é… estudante funcionário e professor! É o slogan da música, que nós criamos ali 

todo mundo junto, e assim, tinha muita gente de partido, PSOL, e outros grupos a mais, mas 

eram pessoas que… como pessoa, caraca, eu formei amizade, mas quando a pessoa veio 

defendendo o seu partido, ai nós ocupantes já tinha feito aliança, partidos não entravam, 

então é como uma regra de brincadeira, entendeu? Se você vai brincar de pique… de barra 

bandeira, você tem o lado azul e vermelho, se eu sou do lado… se eu sou do vermelho e 

você do lado azul, por mais que a gente construiu uma amizade, naquele momento eu vou 

ficar de olho em você… E perceber isso na vida… perceber isso na escola… perceber 
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que… que essa trajetória na escola… como é que eu vou externalizar pra família, como que 

eu vou externalizar pras minhas relações, depois das minhas relações, pras minhas 

escolhas profissionais… caraca! É um barato, é um devaneio… 

 

G: Imagino. Agora uma última perguntinha: Quem você me indicaria pra  poder entrevistar? 

Você indicaria mais alguma pessoa? 

ME: Sim, claro que sim. Deixa eu pensar aqui muito bem…. Daniel 

 

G: O Daniel. 

 

ME: Por que o Daniel viveu coisas que eu nem vivi, ele ficou aqui a noite, nós tivemos que 

brigar com a SEDUC… Ele, ele… passou mal por que a SEDUC queria o tempo todo nos 

dobrar, e o Daniel foi aquele que gritou, que foi valente. E assim, na guerra não se vence só 

o corpo, tem que ter força. 

 

G: Entendi 

 

ME: E Daniel foi um dos… foi um dos que teve força, que resistiu assim, bravamente. Teve 

outros, mas já que eu tive que escolher… Daniel 

 

G: Tudo bem então. Agradeço sua compreensão. 
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(G)= GABRIEL ENTREVISTADOR 

(L)= LARISSA ALUNA 

 

ENTREVISTADO 04: LARISSA 

 

Gabriel: Tá, então vou começar minha primeira pergunta, tudo bem? 

 

Larissa: Uhum 

 

Gabriel: Há quanto você estuda aqui no iepic? 
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Larissa: Eu vim pra cá esse ano 

 

Gabriel: Esse ano? 

 

Larissa: Isso 

 

Gabriel: Ah então tá um ano basicamente 

 

L: É 

 

G: É… Você saberia me dizer o que foi esse movimento de ocupação? 

 

L: Sim. É, foi um movimento tipo que a gente… é, tava reivindicando… é, melhores condições de 

estudo, é, por que, assim, pera aí que dá branco né, tem que organizar. É, muitas coisas que a gente, a 

gente paga, tipo, a gente paga muito imposto e a gente nunca tem o retorno desse imposto nem, nem 

na educação, sabe? Nem assim… É… pra gente sentar numa cadeira e estudar. Ai todo mundo fica 

falando: Ah, você devia… Devia tá feliz por que na sua escola dá merenda. Mas não é assim que 

funciona, entendeu? Tipo, a … a merenda não é nem grande coisa, e aqui a gente estuda em tempo 

integral, só que o tipo de refeição daqui não é o suficiente pra gente entendeu? Não… Não é legal pra 

gente ficar o dia todo. E também como a gente faz estágio a gente precisa de passagem, riocard só tem 

cinco, e as 60 passagens acabam no fim do mês mesmo a gente só usando aquilo ali, entendeu? Então 

fica pesado pra gente, a gente gasta muito com xerox, com isso. 'Ah mas é uma opção…” Não 

interessa que é uma opção, entendeu? A gente… é, pode… A gente tem o direito de escolher o que a 

gente quer fazer na nossa vida ou a gente vai ficar o tempo todo escolhendo “ah, não vou escolher isso 

por que… é… gasta muito, tipo, então era melhor, melhor mesmo condição de estudo, por que, você 

vai pra uma faculdade. Poxa, você tem mesmo que precisar de cota pra entrar numa universidade 

pública? Sendo que… é… a universidade é pública, teria de ser justamente pra quem não pode pagar? 

 

G: É. 

 

L: E acaba sendo totalmente o contrário? E quem as vezes vai de cota tem que lutar muito pra 

acompanhar o ritmo, tipo fazer um esforço muito maior, não que seja impossível por que não é, mas 

tipo fazer um esforço muito maior para se manter na faculdade…  

 

G: Sim 
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L: do que os outros, até vezes um esforço muito maior do que fez até pra entrar.  

 

G: Sim, exato. 

 

L: Um dos motivos né, tem vários outros, mas… 

 

G: É, então, agora a terceira pergunta. Você saberia me dizer onde começou esse movimento? 

 

 

L: É… eu sei… eu, eu acho que foi no, no chile né? Se eu não me engano, tipo, dos estudantes 

ocuparem as escolas pra reivindicar melhorias acho que foi no chile, ai depois aqui no Brasil primeiro 

foi em são paulo e o segundo foi aqui no rio mesmo, ai depois foi pro ceará, pro rio grande do sul, 

essas coisas assim 

 

G: Tudo bem. É, no caso, você sabe qual foi o, os objetivos, ou o maior objetivo dessa ocupação? No 

caso você citou né, a melhora por condições, mas tem alguma outra coisa em específico além dessa 

questão? 

 

L: O principal objetivo assim mais ou menos? 

 

G: É 

 

L: Na verdade eu não sei… eu acho que foi também de reivindicação mas também de mostrar que a 

gente não é trouxa, só por que a gente é estudante a gente não pode lutar por melhor condição de 

estudo por que a gente é novo, por que a gente é jovem e não sabe nada da vida, como falam, 

entendeu? 

 

G: Entendi. 

 

L: Então acho que também foi mais por isso, pra mostrar que o povo não tá satisfeito, a gente né, não 

tá satisfeito com o que tá acontecendo.. É, agora. 
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G: Sim. É… Você saberia me dizer que tipo de pressão o movimento veio sofrendo enquanto ele 

acontecia? 

 

L: Ah, é… tinha a pressão, tipo, é… da direção, de querer “ah, por que vocês querem me tirar do 

cargo, por que isso, e aquilo” é, esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Também tinha a nossa 

própria pressão de expectativa, tipo “poxa, o que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada”? 

É… a pressão do… da polícia né, e tal, de “ah, vocês são um bando de baderneiros” é… a pressão em 

casa também que muitos passaram, muita gente é ameaça… os pais ameaçaram ser expulsos, teve um 

amigo meu que os pais dele para.., o pai né, não a mãe, mas o pai dele parou de falar com ele um 

tempo 

 

G: Nossa 

 

L: Ai Depois que ele voltou… Mas isso aconteceu com outras pessoas também. Uma amiga minha 

também passou quase pelo mesmo problema. A família querer mudar de escola.. Aqui ó, o tráfico né, 

é, por que a escola ela é um ponto de drogas. Inevitável isso. 

 

G: É inevitável 

 

L: E assim, o mercado com menos circulação de pessoas, e a entrada fechada por estudantes que 

queriam fazer alguma coisa, e por mais que usassem droga usavam fora,é.. Era meio complicado nos 

negócios, né, nos negócios deles. 

 

G: Sim, isso é bem complicado… 

 

L: É, atraía muita polícia também, por que a polícia sempre vinha aqui pra, né, dar um susto, 

Então atrai muita polícia pra esses lados, então sofria essa pressão da criminalidade também. 

 

 

G: Entendi. Complicado. É… saberia me dizer quem auxiliou o movimento? Se alguém, ou se houve 

auxilio de alguma parte, de repente de alguma secretaria, alguma coisa do gênero, pro movimento de 

vocês? 
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L: Mais ou menos… Tipo... Assim, de cara não… mas foi uma coisa mais pra gente, tipo com 

doações. A comidade, é, com doações. A universidade também, a uff tinha um grupo de pessoas que 

se organizavam pra pedir doação, de comida, esses bagulho assim. É... Mas assim, de um órgão 

específico, infelizmente não, seria até muito mais fácil né? (risos) 

 

G: (Risos) 

 

L: Mas, não foi não… Até por que a gente meio que recusava assim, os partidos, por que era aquilo 

né? “Ah, vou te ajudar, mas eu quero uma coisa em troca”, então a gente meio que sempre fica com pé 

atrás com isso também. 

 

G: Sim. É… Qual a contribuição da ocupação pra sua formação? 

 

L: Ah, teve bastante. Assim, eu comecei a entender como é que funcionava realmente o mundo… É… 

Comecei a ver que a polícia não era tão necessária assim. É… sabe… comecei a conhecer vários 

modelos de, de sociedade, vários tipos de governo, por que, com as palestras que alguns voluntários 

vinham pra fazer… É… também foi legal pra eu crescer como pessoa, que eu comecei a conviver tipo 

num lugar  “Ah, a gente tem que calcular comida, é… tem que,… tudo bem que na minha casa 

também faz isso, mas não é como aqui que tem muita gente.” Ah ó, a gente tem que ver, tem que fazer 

bastante comida, é que um quilo de arroz dá pra  num sei quantas pessoas. Essa ideia assim também de 

saber falar com as pessoas. 

 

G: Ah Sim. 

 

L: Explicar, por que as vezes as pessoas entendem mal uma palavra que você fala quando você se 

exalta, entendeu? 

 

G: Sim. Exatamente. 

 

L: E aqui como qualquer cois… a gente não podia falar nada, que a gente era visto como um bando de 

mal educado… que… e… também tinha que ter bem claro na cabeça qual eram nossas reivindicações, 

ficava essa pressão né “olha você tem que falar bem, você tem que falar direito. Se você não falar 

muito bem você tem que procurar também medir suas palavras, pra ninguém entender mal o que você 

tá falando. 



59 
 

 

G: Sim, é complicado. 

 

L: Essas coisas assim. Mas foi mais isso mesmo, assim, formação minha de pessoa. Me ajudou 

bastante, mudei muito. 

 

G: Sim. E agora a última perguntinha é Você me indicaria uma outra pessoa pra ser entrevistada? 

 

L: É tem muita gente… Eu indicaria… Assim, que já participou da ocupação… 

 

G: Pode ser não ocupante também. 

 

L: Eu indicaria o Jorge. Eu indicaria ele. E que não participou da ocupação, eu indicaria a Beatriz, que 

é uma menina da minha turma que… (sussurro abafado pelo som do vento). 

G: Tudo bem então. Muito obrigado, agradeço. 


