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RESUMO 

 

O presente trabalho traz alguns relatos etnográficos sobre a ocupação dos estudantes 

secundaristas do Instituto de Ensino Professor Ismael Coutinho, escola básica de Niterói, 

refletindo sobre a ação dos estudantes no interior do espaço escolar, apresentando 

contribuições teóricas de Alberto Melucci e Henri Lefebvre sobre juventude e movimentos 

sociais.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo possui o objetivo de relatar algumas vivências no cotidiano do  

Instituto de Ensino Professor Ismael Coutinho, no período entre abril de 2015 à julho de 2016, 

através de minha inserção na escola através do Pibid de Ciências Sociais da UFF, possuindo 

como foco de análise o momento recente do movimento de ocupação dos estudantes 

secundaristas, correspondendo ao período de março a julho de 2016 - mais ou menos 4 meses. 

Pretende-se aqui problematizar a relação dos estudantes com o espaço da escola, destacando 

as suas demandas a partir da experiência de reconfiguração do espaço escolar e de novas 

atuações nesse espaço, como também do questionamento do atual modelo de gestão da escola 

e dos saberes. 

O artigo está organizado em dois eixos principais: uma breve contextualização teórica 

sobre movimentos sociais e juventude, destacando aqui a dimensão do conflito como 

constituinte e dinamizadora das ações coletivas; e o relato etnográfico sobre o movimento de 

ocupação dos estudantes secundaristas do Iepic e sobre a relação dos estudantes com o espaço 

escolar. 

A minha inserção no IEPIC ocorreu através do estágio  do  Pibid de Ciências Sociais 

da UFF -como já mencionado - , coordenado pela professora doutora Alessandra Siqueira 

Barreto e supervisionado pela professora de Sociologia da respectiva escola, Lídice 

Guerrieiro. O IEPIC é uma escola de Ensino Médio Normalista localizada na cidade de 

Niterói, na Travessa Manoel Continentino, 32, São Domingos.  

O grupo do Pibid de Ciências Sociais já realizava no período de minha entrada, em 

meados de abril de 2015, um projeto denominado Griô. Tal proposta político-pedagógica 

possui um caráter de uma educação antirrascista, que se baseia epistemologicamente numa 

perspectiva multiculturalista crítica do currículo, propondo também um modelo didático-

pedagógico de descolonização dos corpos e dos saberes. O projeto conta com uma sala griot 

que apesar de não estritamente temática,  possui uma decoração alternativa, com elementos 

que fazem referência à cultura afro-brasileira, com ênfase na religiosidade. 

Durante o ano letivo de 2015, foram organizadas algumas atividades como oficinas 

mescladas com aulas expositivas e teóricas. No terceiro ano do Ensino Médio, o tema gerador 

de nossas atividades era da relação entre Pedagogia e Gênero, enquanto no primeiro ano do 

ensino médio, o tema gerador foi de Relações Étnico-Raciais e Discriminação.  

No ano letivo de 2016 ocorreram apenas três aulas de Sociologia antes de ser 

deflagrada a greve em março. Após o início da greve, o grupo de Pibid de Ciências Sociais 
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organizou duas atividades de greve antes da ocupação do Iepic, que ocorreram nos dias 25 de 

março e 1 de abril. Na primeira atividade, passamos um vídeo sobre as manifestações de 

junho e a atuação do Movimento Passe Livre em São Paulo. Na segunda atividade, foi 

realizada uma oficina de como organizar uma assembléia.  

A ocupação do Iepic ocorreu em 7 de abril de 2016, numa quinta-feira. Decidimos1 - - 

acompanhar as ações e o cotidiano dos estudantes ocupantes com o objetivo de realizar o 

registro da ocupação do Iepic. A partir disso, fazendo proveito de nossa inserção como 

estagiários nos inserimos eventualmente em alguns dias da ocupação no colégio. Fizemos uso 

de registros audiovisual em três oportunidades. No dia 17 de maio, fizemos o registro 

audiovisual da reunião organizada pelos estudantes ocupantes com os pais, professoras e 

direção da escola. Nos dias 24 e 26 de maio, realizamos e registramos em vídeo entrevistas 

em grupo com os estudantes ocupantes. Nessas entrevistas, buscamos ouvir dos estudantes o 

que eles entendiam sobre autogestão. Depois realizamos mais duas visitas nas duas semanas 

subsequentes, participando do cotidiano da ocupação, estabelecendo algumas conexões, tendo 

conversas informais. Percebemos que a fim de visualizar melhor a dinâmica das ações dos 

estudantes ocupantes, deveríamos simplesmente estar presente no espaço escolar, 

aproveitando que já éramos inserido no contexto escolar do Iepic e já mantínhamos alguma 

relação com os estudantes. Em outras palavras, a nossa inserção como estagiários através do 

Pibid e o período que já estávamos presentes realizando as atividades, nos conferiu a 

vantagem de estabelecer uma comunicação involuntária e não intencional (Fravet-Saada, 

2005) com os estudantes ocupantes. Acessávamos informações no meio de conversas 

informais sobre como efetivamente estava funcionando a organização da ocupação e das 

relações entre os estudantes,  para além da retórica dos mesmos.  

Na frente das câmeras, os estudantes ocupantes imbuídas de um sentido político, 

expressavam narrativas sobre a ocupação, incluindo ideias sobre autonomia e autogestão, por 

exemplo. Examinando o material audiovisual que produzimos, percebemos que estavam 

muito mais presentes na narrativa dos estudantes ocupantes uma visão positivada do cotidiano 

da ocupação. Em um contexto de disputas e de busca de legitimação de suas ações, essa 

retórica possui um caráter político muito importante e imprescindível. No entanto, como 

pesquisadores, buscávamos perceber a vida que estava nas camadas invisíveis do cotidiano 

das relações do movimento de ocupação do Iepic. 

 

                                                           
1 grupo 3 graduandos estagiários do Pibid, auxiliados por um fotógrafo e filmmaker: eu, Natan Magalhães, Pilar 

Saldanha e Jonata Batalha, respectivamente. 
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MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA REDE 

PÚBLICO DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO 

 

Contexto geral 

 

No final de 2015, a educação foi impactada pela mobilização de estudantes 

secundaristas de São Paulo e Goiás através da ocupação das escolas estaduais, contra os 

planos dos respectivos governos estaduais. 

Uma parcela de estudantes secundaristas das escolas estaduais de São Paulo se 

mobilizou politicamente para barrar a proposta de reorganização escolar do governo do 

estado. O plano de reorganização escolar previa que cada escola possuísse apenas um dos 

ciclos de ensino: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II ou Ensino Médio. A 

reestruturação implicava, na prática, o fechamento de algumas unidades escolares tidas como 

ociosas (Braghini, 2015). Nesse processo de mobilização e organização política, os estudantes 

escolheram como meio de ação a ocupação das escolas estaduais na qual estavam 

matriculados. 

A primeira unidade escolar ocupada foi a Escola Estadual Diadema no dia nove de 

novembro de 2015. No dia dez de novembro, a Escola Fernão Dias Paes também foi ocupada 

pelos secundaristas. No dia 23 de novembro já somavam 100 escolas ocupadas. Em 

dezembro, eram mais de 200 escolas ocupadas. 

No estado de Goiás, os estudantes secundaristas se opuseram ao plano de terceirização 

da gestão escolar, que seriam exercidas pelas OS (Organizações Sociais). Em Goiânia, o 

Colégio Estadual José Carlos Almeida fora ocupado dia nove de dezembro de 2015. Em uma 

semana, 21 escolas foram ocupadas no estado. 

No Rio de Janeiro, os estudantes secundaristas enfrentavam um contexto diferente. Os 

professores da rede estadual estavam em greve por período indeterminado, desde o dia 2 de 

março de 2016. O governo do estado anunciava a falta de recursos para efetuar o pagamento 

dos funcionários públicos inativos e ativos.  

Nessa conjuntura, os estudantes secundaristas do Rio de Janeiro articularam-se 

politicamente através de assembléias, onde definiam as suas pautas e organizavam alguns 

atos. Em março, os estudantes secundaristas organizaram algumas manifestações, 

principalmente no Centro do Rio e em Niterói. A primeira escola estadual no Rio de Janeiro 

ocupada foi o Colégio Estadual Mendes de Moraes, no dia 21 de março, em protestocontra os 

cortes no orçamento da educação e o agravamento da precarização da escola pública. 
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Em abril, o número de escolas cresceu gradualmente. No dia 11 de abril, eram 27 

escolas ocupadas, incluindo escolas de Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense e também 

Região dos Lagos. De acordo com a contagem da página Escolas do RJ em luta do Facebook, 

20 de abril já haviam mais de 70 escolas ocupadas. 

O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) foi a primeira escola de Niterói a 

ser ocupada. A ocupação ocorreu no dia 07 de abril. Segundo o Centro de Mídia Independente 

Rio (CMI-RIO) 2, os estudantes decidiram ocupar a escola, através de uma assembléia 

unificada dos secundaristas denominada Secundaristas em Luta-RJ, realizada em uma praça 

pública. 

 

 

Breve exposição sobre o contexto teórico de movimentos sociais e juventude 

 

Para dialogar com o contexto das escolas ocupadas, proponho aqui relacionar tal como 

Sposito (2014), os conceitos de ação coletiva, juventude e engajamento militante. Para tanto, 

retomarei aqui uma breve exposição das obras  de Henri Lefebvre e Alberto Melucci, 

indicando-os como importantes referências teóricas para a pesquisa sobre movimentos sociais 

e juvenis, identificando também como tais perspectivas se refletiram na literatura brasileira 

sobre a temática da juventude e movimentos sociais. 

Sposito nega uma interpretação estritamente estrutural da realidade e busca, através 

desses referenciais teóricos, uma abordagem que destaque o caráter dinâmico das relações 

sociais. A autora se inclina a responder a questão do processo de re-produção social e indica 

um outro caminho para o respectivo processo, apontando a noção de reprodução social além 

da ideia de re-produção dos meios de produção. Deslocando a questão da re-produção social 

para além das relações de trabalho, Sposito indica a re-produção das relações social no 

cotidiano.  

Segundo a autora, Henry Lefebvre e Melucci apresentaram novas abordagens para a 

compreensão da vida social. Os respectivos intelectuais viveram em tempos históricos 

distintos. 

O foco da obra de Lefebvre foi as relações sociais caracterizadas pelos vetores da 

dominação e da exploração e dos mecanismos que constituem a sua reprodução. Ele aponta as 

limitações do estruturalismo marxista para compreender a vida social, que incorria no erro de 

                                                           
2 Coletivo de mídias independentes do Rio de Janeiro que veiculam e compartilham informações e matérias 

jornalística de uma forma coletiva.  
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entender a reprodução pela inércia, como moto-contínuo. Por isso, o autor desloca a discussão 

sobre reprodução social, incorporando à sua abordagem o processos de interação social, 

ressaltando o dinamismo da vida social (LEFEVBRE, 1973, p. 64). 

Lefebvre indica a contribuição tardia de Reich sobre a questão da reprodução social, 

quando o último inverte a fórmula da reprodução social, abordando o núcleo familiar como o 

lugar central onde se produzem e re-produzem as relações globais (LEFEBVRE, 1973, P.68). 

Esse novo pressuposto permitiu a elaboração da questão de onde se produz a reprodução.  

A leitura do social a partir de um viés que reitera o caráter dinâmico das relações 

sociais, possibilitou a superação da ideia de reprodução das relações sociais a partir da ideia 

de reprodução dos meios de produção. Ou seja, o processo de re-produçao social não está 

circunscrito ao âmbito das relações de exploração no processo de trabalho, mas também está 

presente nos ciclos da vida diária, nos espaços da cidade, do bairro, da vida doméstica, nos 

sentimentos e dos afetos. Para o autor, não há reprodução sem a produção de novas relações 

sociais (LEFEBVRE, 1973).  

Essa perspectiva acena não só para o aspecto da repetição das relações sociais, mas 

também descortina o campo dos conflitos sociais e dos novos atores para a luta social, antes 

invisibilizados.  

Lefevbre (Sposito, 2014, p.103 e 104) no campo de  discussão sobre o espaço, o 

urbano e a cidade, apontou para os conflitos gerados na produção do espaço, do urbano como 

modo de vida e das dimensões contraditórias que atravessam a vida cotidiana. Sposito afirma 

que tal reflexão poderia ter ajudado a compreender os casos de ação coletiva presentes na 

década de 1980 no Brasil, que não estavam estritamente situados no mundo do trabalho 

dominado pela sindicalismo atrelado pelo Estado. 

Manuel Castells também foi um autor importante, destacado por Sposito (2014), para a 

reflexão das novas formas de ação coletiva não restrito à esfera do trabalho. Além da 

contribuição de Castells a partir do marxismo estruturalista, outras contribuições de matizes 

teórico-metodológicas  diversas foram importantes para o estudo das ações coletivas e dos 

movimentos sociais, como a dos antropólogos. Essas pesquisas relatavam o potencial 

conflitivo da vida urbana no cotidiano, abordando o mundo fragmentado, distante das fábricas 

e o cunho desigual da sociedade. 

Além do destaque à perspectiva do conflito, outra contribuição dessas abordagens 

teóricas foi a tentativa de definição de critérios para distinguir as ações coletivas. A corrente 

teórica de Alain Touraine e de seu grupo de pesquisa foi utilizada como referência para os 

estudos dos movimentos sociais no Brasil. Touraine apontou a importância das condutas 
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coletivas de resistências às crises e das lutas políticas em relação aos sistemas institucionais, 

não as reduzindo a ideia mais tradicional de movimentos sociais. 

Alberto Melucci pertencia ao grupo de pesquisa de Touraine e partia das referências 

teóricas de seu mentor, no interior da Sociologia da Ação. Mas, apesar de sua filiação teórica 

às contribuições teórica de Touraine, Melucci seguiu uma trajetória peculiar nos estudos sobre 

movimentos sociais. As ações coletivas devem possuir, segundo Melucci (apud Sposito, 2014, 

p. 107), elementos no quais incluem a recusa de um status quo (o elemento do conflito), uma 

identidade coletiva que se opõe ao que se nega em favor de uma totalidade, que seria o 

elemento inegociável, a partir do qual se proporia uma nova forma de relações sociais, 

rompendo o formato anterior. A luta das mulheres pode ser tomada como um exemplo, no 

qual se identificaria elementos de resistência coletiva e pressões diante do sistema político-

institucional como leis e direitos que assegurem um outro modo de vida às mulheres e, além 

disso, o movimento acenaria com rupturas com o formato das relações de subordinação entre 

homens e mulheres, configurando como o princípio de totalidade, o elemento inegociável 

(Sposito, 2014).  

A partir de uma visão construtivista, Melucci destaca a ideia do conflito como 

elemento fundamental para entender os  movimentos sociais, como também busca elucidar a 

dinâmica da ação coletiva. Melucci indicou novas formas de organização as ações sociais, 

opondo os movimentos personagens- recorrentes na sociedade industrial e centrada no 

trabalho -, aos movimentos em forma de redesque demarcariam os conflitos resultantes da 

mutação social, que em seu sistema societal possuem como mecanismos de dominação a 

informação e o conhecimento (Sposito, 2014, p. 109). Melucci fora um dos primeiros a 

cunhar a noção de redes para os estudos sobre movimentos sociais, destacando-lhe o caráter 

submerso cuja aparição seria episódica, oscilando entre a visibilidade e a invisibilidade das 

relações cotidianas. Segundo Melucci (1997), os "movimentos juvenis tomam forma de uma  

rede de diferentes grupos, dispersos, fragmentados, imersos na vida diária". 

O sociólogo também inovou ao se ocupar do tema das subjetividades nos processos de 

transformação social e da ação coletiva (Sposito, 2014, p. 109). Em seu livro "A invenção do 

presente", Melucci já indicava que não apenas as ações coletivas sofriam mudanças, mas 

também a constituição das individualidades, observando que esses dois planos estão 

relacionados posto que os indivíduos constituiriam o terminal das ações coletivas (Sposito, 

2014, p.110). Em 1996, Melucci já afirmava que se tratando dos movimentos feministas, por 

exemplo, a compreensão da vida privada, das emoções e dos indivíduos se colocava como 

fundamental para a análise do movimentos (Sposito, 2014, p.110).  
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No Brasil, segundo Sposito (2014, p. 111), os estudos sobre a vida juvenil se 

fundamentaram sobretudo a partir de dois eixos: uma perspectiva mais simplificadora que 

classificava os jovens no Brasil como hedonistas, caracterizados pela necessidade de 

consumo; e o lugar da  violência, onde o jovem seria vítima ou protagonista, principalmente, 

os rapazes, negros e pobres. 

No início da década de 1990, são divulgadas algumas pesquisas sobre coletivos 

juvenis como os grupos de estilo e as culturas juvenis (Sposito, 2014, p. 112). A cultura 

figura, segundo Bernardo Sorj e Danilo Matuccelli (apud Sposito, 2014, p.213), como 

elemento importante das relações sociais, no contexto de uma sociedade marcada pelas 

relações de desigualdades e autoritárias, e pelo distanciamento do homem comum das 

instituições políticas.  

Mesmo com o avanço de pesquisas e sua diversificação, Sposito (2014, p.112 e 113) 

reconhece que temas como relações étnico-raciais e gênero foram assuntos poucos explorados 

no contextos dos grupos juvenis e ações coletivas de jovens. Sposito (2014, p.113) também 

destaca que as primeiras pesquisas sobre ações coletivas não contemplaram a questão sobre 

geração - o conceito de Karl Mannheim, não identificando as trocas e os eventuais conflitos 

entre as gerações nos movimentos sociais na década de 1980. 

A partir dessas reflexões iniciais, buscarei problematizar as ocupações dos estudantes 

nas escolas públicas como ações sociais atravessadas por conflitos deflagrados pela 

experiência de novos usos do espaço da escola, como veremos adiante. 

 

 

 

Relato etnográfico sobre o movimento de ocupação de estudantes secundaristas do 

IEPIC 

 

O Iepic possui dois grandes prédios, além de duas quadras - uma coberta e outra 

descoberta -, uma ginásio, um refeitório e salas externas - incluindo a sala do rádio da escola. 

O prédio utilizado pelo Ensino Médio permaneceu fechado durante a maior parte da 

ocupação, sendo reaberta no período em que foi determinada o funcionamento regular da 

escola, por ordem judicial3, estabelecendo que o movimento de ocupação deveria 

compartilhar o espaço da escola com a direção. O prédio do Ensino Fundamental era 

                                                           
3 Em 01 de junho, foi determinado pela juíza Glória Heloísa Lima da Silva, em audiência pública na 2ª vara da 

juventude e do idoso, que se liberassem os espaços das escolas ocupadas, para o retorno das aulas. 
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basicamente o espaço onde os estudantes dormiam. As atividades culturais eram realizadas no 

pátio da escola, nas salas externas e nas quadras. 

Antes da ocupação, os estudantes estavam sujeitos ao funcionamento regular do 

espaço escolar estabelecidos pela direção da escola. Como no modelo pedagógico tradicional, 

o tempo da escola é marcado pela divisão das disciplinas, incluindo um tempo de intervalo de 

30 minutos. Em termos normativos, os estudantes presentes no espaço escolar devem estar 

nas salas de aula, assistindo as aulas planejadas para aquele respectivo tempo. Os inspetores 

realizam a vigilância e o controle do espaço escolar, garantindo que cada estudante esteja 

presente em suas respectiva turma. Além de não possuírem autonomia para decidir se 

assistem aula ou não, os estudantes não tem nenhuma participação na elaboração do conteúdo 

programático. A única participação no processo de ensino-aprendizagem é o de assimilar os 

conteúdos transmitidos.  

A subordinação dos estudantes às diretrizes da direção atinge também quanto ao uso 

do uniforme. As moças devem usar as saias de normalista, sapatos e meias brancas, junto 

coma camisa do Iepic. Os rapazes devem usar calças ou bermudas jeans, tênias e a camisa do 

colégio. 

Os estudantes estavam limitados pela organização do tempo escolar e limitados a 

alguns espaços da escola. Aos estudantes estavam reservados os espaços do pátio escolar, 

durante os intervalos, sob os olhares dos inspetores. 

Os diferentes espaços da escola não são apenas espaços físicos, onde as pessoas 

transitam. Esses espaços são controlados por diferentes atores sociais no interior da escola. As 

salas de aula são os espaços os professores possuem relativa predominância nas atividades ali 

realizadas. A sala da direção é onde os diretores e o corpo administrativo realizam as 

atividades burocráticas e administrativas da escola. O pátio da escola é utilizado pelos 

estudantes, sob a vigilância dos inspetores. O refeitório era o lugar das merendeiras. Elas 

possuíam o controle daquele espaço. O espaço como categoria analítica não pode ser 

considerado como mero contexto onde ocorre a ação; o espaço situa-se como campo de 

disputa e de luta (Sposito, 2014, p.119). Segundo Lefebvre (2006, p. 19), o espaço é produto 

social e age como produtor de relações. O  espaço não é passivo, mas possui caráter 

operatório e instrumental para a conformação das relações sociais (Lefebvre, 2006, p. 19). O 

espaço, segundo Lefebvre (apud Sposito, 2014, p. 119), possui sentido sócio-político e de 

historicidade. Na abordagem do teórico existem duas noções para o estudos do espaço: lugar 

e território. O lugar seria a instância de sentido e de historicidade que realiza a ligação entre o 

território e as relações sociais. Essa definição de lugar possibilita romper com a dicotomia de 
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local e global, recuperando a ideia de escalas, porque o local e global estão presentes no lugar, 

em contínua articulação e tensão, pois a ação coletiva opera em um contexto de jogo de 

escalas (Sposito, 2014, p. 119). 

Simultaneamente à greve dos professores do estado, os estudantes secundaristas de 

Niterói passaram a se organizar, através de Assembléias, onde delimitavam as suas pautas e 

planejavam as ações como atos pela cidade de Niterói. 

O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) foi a primeira escola de 

Niterói a ser ocupada - 07 de abril de 2016. Segundo o Centro de Mídia Independente Rio 

(CMI-RIO) 4, os estudantes decidiram ocupar a escola, através de uma assembléia unificada 

dos secundaristas denominada Secundaristas em Luta-RJ, realizada em uma praça pública. 

Segundo o relato de um estudante do Iepic5, a informação da intenção dos estudantes 

de ocuparem o Iepic vazou, tornando-se do conhecimento da diretoria. Segundo ele, com base 

nessas informações, a diretora geral da escola emitiu uma notícia de que não haveria aula 

devido à falta de água. A atitude da diretora foi interpretado como político, com o objetivo de 

impedir a ocupação. 

Ao chegar ao Iepic por volta das 9 horas da manhã (no dia 07 de abril, quinta-feira), já 

informado de que a escola já estava ocupado, observei um número de pessoas considerável 

em frente à escola. A repercussão da ocupação havia mobilizado  desde estudantes ocupantes 

e não ocupantes, como também a direção da escola, os professores, os advogados apoiadores 

da ocupação, jornalistas, curiosos etc. 

Antes de entrar me identifiquei como estagiário de Sociologia e fui recepcionado por 

alguns estudantes do Ensino Fundamental do Iepic, adolescentes de talvez 12 ou 14 anos.  

Dentro da escola, estavam os estudantes ocupantes, a direção, os professores - alguns, se não a 

maioria, apoiando os estudantes ocupantes -, jornalistas da mídia tradicional e hegemônica e 

também jornalistas independentes. Também estavam dois advogados que estavam dando 

suporte jurídico aos estudantes ocupantes, um representante da Comissão de Direitos 

Humanos do Legislativo do estado do Rio de Janeiro, além de parlamentares da cidade de 

Niterói e integrantes de movimentos estudantis. 

O principal conflito se dava pela legitimidade da ocupação. A diretora geral relatava à 

mídia tradicional que havia sido agredida e da "invasão" da escola. Por outro lado, 

representantes de mídias independentes realizavam os registros dos acontecimentos e recolhia 

                                                           
4 Disponível em: https://cmirio.org/niteroi-rj-estudantes-do-instituto-de-educacao-iepic-fazem-ocupacao/ 

5 Relato presente no vídeo "Ocupa Educação" produzido pelo núcleo Laboratório de Filme Etnográfico da UFF. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZDuHZn53Foc 
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os relatos dos estudantes ocupantes. No primeiro dia da ocupação, além dos próprios 

estudantes, alguns professores e pais dormiram na escola. 

No quadro de estudantes engajados na ocupação existe uma presença marcante de 

negros, mulheres e homossexuais. Na ocupação do Iepic existe uma participação significante 

de mulheres, incluindo ensino fundamental e ensino médio. Ressalta-se que o público 

majoritário do Iepic são de mulheres devido o colégio possuir a modalidade normalista de 

ensino. Além da questão de gênero ser marcante na ocupação, observa-se uma presença 

marcantes de estudantes negros, dentre moças e rapazes. Observei um empoderamento 

significativo desses sujeitos no espaço escolar, através do movimento de ocupação, onde têm 

oportunidade de participarem ativamente no processo de organização da ocupação, além de 

colaborarem também nas tomadas de decisão do movimento de ocupação.  

Durante o dia-a-dia da ocupação há em média a participação de 25 a 30 estudantes, 

com variação no nível de participação e de comprometimento. Percebi que alguns são mais 

presentes e mais ativos, e outros vão à escola de forma mais esporádica. 

Nos dias subsequentes à ocupação, os espaços da escola estavam com uma nova 

configuração. Estavam presentes barracas de dormir, faixas com dizeres sobre o movimento 

de ocupação, paredes pintadas com o emblema da ocupação, estudantes ocupantes transitando 

por salas antes interditadas pela direção e pessoas, apoiadores do movimento,  transitando por 

vários espaços da escola. Basicamente, o cotidiano da escola era marcada pela presença de 

estudantes do Iepic, envolvidos em atividades de lazer ou em tarefas, como limpeza ou 

preparação de alimentos, em atividades culturais. 

O modelo de organização política adotada pelos estudantes ocupantes do Iepic é o da 

autogestão. O movimento de ocupação da escola não reconhece nenhuma liderança e 

organiza-se em grupos de trabalho, onde cada grupo de estudantes realiza uma função, como 

limpeza, preparação de alimentos, comunicação, atividades culturais, etc. Nas assembléias, 

organizadas diariamente para a tomada decisões coletivas, não há representantes. São 

organizadas baseadas na horizontalidade, de forma que todos os participantes da assembléia 

tenham possibilidade de fala e poder de decisão.  

Algumas salas, antes interditadas, foram abertas e liberadas para uso. Como integrante 

do Pibid eu não havia transitado por determinados espaços da escola, antes da ocupação. 

Durante a ocupação, obtive uma percepção mais clara dos diferentes espaços físicos da escola, 

como a sala de ciências, como também obtive uma a dimensão mais exata do terreno da 

escola. Com a ocupação, os estudantes ocupantes passam a gerir todo o refeitório, realizando 

a preparação dos alimentos, a limpeza do espaço, o controle do estoque e do prazo de 



15 
 

vencimento dos alimentos. E ainda observei, que o grupo de trabalho da cozinha era formada 

por rapazes e moças, ou seja, um grupo mesclado. Se antes da ocupação, o refeitório era o 

território das merendeiras, em sua maioria senhoras, na durante o período de ocupação, o 

refeitório não era mais território exclusivo de um gênero. 

A sala griô, onde a professora Lídice e os integrantes do Pibid de Ciências Sociais da 

UFF realizavam atividades com as turmas de Ensino Médio da escola, foi renomeada como 

sala "gayô" - uma alusão a um dos marcos da ocupação, a presença de estudantes 

homossexuais - e se tornou sala de atividades culturais e de lazer para os estudantes 

ocupantes. Apesar de transitarem livremente e fazerem uso da sala, o layout e o formato da 

sala griot ou "gayô" foram preservados. A sala de rádio da escola foi reativada - segundo 

relatos de uma professora, a sala de rádio da escola fora interditado pela direção por causa de 

uma suposta denúncia de uso duvidoso do espaço. O pátio da escola foi adornado por cartazes 

com emblemas da ocupação, frases sobre a pedagogia da autonomia etc. Na semana que 

passou a vigorar a ordem judicial que determinava  um dia específico na semana para o 

funcionamento da secretaria da escola, com a presença da diretora geral e dos diretores 

adjuntos, observei a divisão que os próprios estudantes estabeleceram no espaço escolar. 

Com uma linha, na qual não identifiquei o tipo de material, os estudantes 

estabeleceram limites onde a direção poderia circular. Se antes da ocupação, os territórios 

eram demarcados pela diretoria da escola, no período de ocupação da escola, os estudantes, de 

forma coletiva, possuíam agência sobre o espaço físico da escola, definindo novos territórios. 

Na abordagem de Lefevbre, o espaço é objeto de disputa, articulando-se os tempos históricos 

e, por isso, não pode ser considerado apenas cenário onde eventos ocorrem e se sucedem 

(Sposito, 2014, p. 119). O mesmo espaço físico, adquiriu novos contornos de significado, a 

partir do uso, em um contexto de disputa. Por um breve momento, os estudantes ocupantes 

conseguiram inverter as relações de poder no espaço escolar. É o embate de duas gerações, 

uma representando o poder institucional e a outra geração, a dos estudantes, representando 

uma forma alternativa de reinvidicação (Sposito, 2014, p. 120). 

A partir da nova gestão, os territórios antes interditados, tornam-se lugares de 

experiências coletivas, ou seja, espaços de vivências compartilhadas. Os estudantes engajados 

compartilham com os companheiros do movimento de ocupação, a sua rotina, incluindo 

momentos de lazer e trabalho. O espaço escolar se torna menos um espaço educacional em 

sentido estrito e formal, para  se transformar, a partir de novo uso compartilhado pelos 

estudantes ocupantes, no lugar onde os estudantes compartilham o espaço para dormir, para 

comer e dividir tarefas. E agora, os próprios estudantes tem autonomia para decidir os seus 
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horários e as atividades a se comprometerem.Portanto, o espaço escolar, a partir do 

movimento de ocupação, foi se transformando no lugar das vivência diária dos estudantes, 

uma rotina diária diferenciada às rotinas familiares.  

Magnaghi (apud Almeida, Elmir; Nakano Marilena, 2011, p. 119) deslocando a noção 

de território como espaço físico, ocupada e preenchida pela vida do homem, considera o 

território como sujeito cultural, ou seja, considera o território como sujeito que fala através de 

suas paisagens, informa pelo seu longo processo de humanização e que nos transmite 

mensagens simbólicas e afetivas, por exemplo. O espaço escolar do IEPIC, nesse sentido, 

transforma-se em símbolo de luta política dos estudantes secundaristas da escola. O coletivo 

de estudantes ocupantes estabelecem um novo significado simbólico que, se não  se sobrepõe 

aos significados do modelo educacional tradicional e formal estabelecidos naquele espaço, se 

mostra presente como uma outra faceta do espaço escolar.  

A vivência diária no espaço escolar proporciona a aproximação dos estudantes de 

diferentes séries, desde o fundamental ao ensino médio. Segundo relatos, pessoas que não 

possuíam vínculos, passaram a se conhecer e estabelecer uma relação de maior proximidade.  

O espaço escolar, reorganizada pela dinâmica do movimento de ocupação, se tornou um lugar 

de novas relações. Estabeleceu-se uma nova rotina. Os estudantes passavam a maior parte do 

tempo dentro da escola, colaborando, assim, para o amadurecimento das relações. Em 

contrapartida, se o espaço escolar se torna um lugar de estabelecer novos vínculos de 

amizade, a vivência dentro do espaço escolar e as demandas do trabalho coletivo também 

propiciaram novos conflitos e disputas internas. Existe um desgaste com o decorrer dos dias 

devido às diferenças pessoais e ao desafio de equacioná-los para a realização do trabalho 

coletivo. Em minhas idas eventuais ao Iepic pude ouvir relatos de alguns estudantes que se 

queixavam do nível de comprometimento dos companheiros do movimento. No decurso do 

movimento, o trabalho pesava mais para alguns e isso causava desgaste. E esses conflitos 

permaneciam latentes no dia-a-dia da ocupação. Resta saber, se de alguma forma, esses 

conflitos eram resolvidos nos espaços políticos, como as assembléias dos estudantes 

ocupantes. 

Segundo Ana Fani Carlos (apud Almeida, Elmir; Nakano Marilena, 2011, p. 119), o 

território pode ser cunha como lugar, lócus do prático-sensível, ou seja, o lugar que o homem 

vive na cidade, em seu cotidiano e seu modo de vida, no qual atribui significado através do 

seu uso. O lugar é dinâmico e possui uma dimensão histórica da existência, pois se realiza 

pela prática cotidiana, onde se desenvolve a vida em todas as suas dimensões. O lugar é base 

da reprodução da vida, que se produz e se revela no plano vida e do indivíduo. No local, os 
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indivíduos exprimem através de seus usos a forma que se relacionam com o espaço, nas 

situações corriqueiras e cotidianas da vida. 
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CONCLUSÃO 

 

Retomo aqui a perspectiva trazida por Melucci, que destaca a ideia do conflito como 

elemento fundamental para entender os  movimentos sociais, como também busca elucidar a 

questão de como os conflitos dinamizam a ação coletiva. 

O movimento de ocupação de estudantes secundaristas do IEPIC estabeleceu um outro 

sentido, simultâneo e conflitante ao sentido da ordem vigente, a institucional. Se no modelo 

institucional, a gestão da escola possui uma hierarquia cristalizada, o modelo de gestão 

proposta pelos estudantes secundaristas é horizontal e não representativa. E essas diferenças 

ficaram patentes no decurso do tempo da ocupação. Dentre outras demandas, o movimento de 

ocupação exigiam da direção uma maior participação nos assuntos administrativos da escola. 

E o controle do espaço está incluindo nisso. Nesse sentido os territórios se configuram mais 

de forma flutuante e menos cristalizados. Mesmo com o término da ocupação, o espaço 

escolar continuará em uma disputa, marcada pelas diferenças geracionais.  

Assim, nessa interface de significados empreendidas pelas diferentes ações, a 

dimensão sócio-política e histórica do território é evidenciada. O território, como lugar, 

portanto, é dinâmico e passível de diferenciadas atribuições, de acordo com os seus usos, 

transmitindo mensagens, significados e afetos. 
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