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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir as relações entre os jovens e a escola a partir da 

análise do caso do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila através de dados 

obtidos durante o estágio supervisionado da licenciatura realizado em 2014 e da 

ocupação em 2016. A relevância desse tema  de estudo reside no fato do  colégio em 

questão, inaugurado em 2009 para ser uma “escola modelo”, no contexto de um 

conjunto de intervenções urbanas,  na esteira do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) no Rio de Janeiro,  ter protagonizado, juntamente com outras 72 

escolas, um movimento coletivo de questionamento do sistema de ensino estadual. Do 

ponto de vista metodológico, o trabalho se desenvolveu a partir de levantamentos de 

notícias de jornal, da observação direta, de registros fotográficos, de uma entrevista 

semiestruturada com uma das professoras de sociologia que participou da ocupação e de 

uma conversa informal com uma inspetora. O estudo pretende refletir sobre  dilemas e 

possibilidades que se desenham para o espaço escolar e seus atores sociais a partir dessa 

experiência de ocupação que vive, paralelamente, um processo de sucateamento e 

depredação sistemáticos. 

 

 

Palavras-chave: Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, movimento 

estudantil, EJA. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é discutir as relações entre os jovens e a escola a partir 

da análise do caso do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila através de 

dados obtidos durante o estágio supervisionado da licenciatura realizado em 2014 e da 

ocupação em 2016. O interesse pela escolarização das classes populares e mais 

especialmente, pelo complexo de Manguinhos surgiu quando ainda era funcionário 

primeiramente da Clínica da Família Victor Valla, e, depois, do programa UPP Social 

em, 2012. 

Num primeiro momento, a intenção era conhecer como a disciplina sociologia 

era desenvolvida neste cenário, a visão dos professores sobre os jovens daquelas 

localidades e suas práticas de ensino. No entanto, a greve dos professores da rede 

estadual inviabilizou este projeto inicial levando a uma reformulação do mesmo. A 

notícia em 11 de abril de que o colégio tinha sido ocupado foi determinante para a 

mudança. Após uma visita surgiu a vontade de acompanhar esta experiência e 

compreender como os diferentes atores sociais envolvidos naquele fenômeno como os 

estudantes, professores, inspetores e direção estavam se comportando nesta situação 

social nova e desafiadora.  

A relevância desse objeto de estudo reside no fato do  colégio em questão, 

inaugurado em 2009 para ser uma “escola modelo”, no contexto de um conjunto de 

intervenções urbanas,  na esteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no 

Rio de Janeiro
1
,ter protagonizado, juntamente com outras 72 escolas, um movimento 

coletivo de questionamento do sistema de ensino estadual. Esse questionamento 

articulou-se ainda ao processo vivido pela comunidade local de abandono paulatino pelo 

poder público dos equipamentos construídos pelo próprio PAC gerando uma série de 

problemas para a população. A crise na escola é parte deste processo amplo e complexo. 

Assim, alinhando-se à causa dos professores, observou-se a politização de um conjunto 

de alunos que se apropriaram daquele espaço buscando dar-lhe novos sentidos, de modo 

que atendesse às suas reais necessidades culturais, sociais, afetivas e políticas.  

A ocupação foi um processo complexo, marcado por uma série de contradições, 

tensões e conflitos, mas também de novos fazeres, aprendizagens e circulação de 

                                                             
1 Política pública federal em parceria com estados e municípios voltada para urbanização de áreas 

degradadas da cidade para seu desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural.  
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saberes e relações sociais estreitando os laços entre os atores sociais da comunidade 

escolar e da sociedade civil (estudantes de outras comunidades, professores 

universitários, artistas, jornalistas, entre outros).  

Do ponto de vista metodológico, o trabalho se desenvolveu a partir de 

levantamentos de notícias de jornal, da observação direta, de registros fotográficos, de 

uma entrevista semiestruturada com uma das professoras de sociologia que participou 

da ocupação e de uma conversa informal com uma inspetora e com os alunos. 

Para a abordagem teórica foram importantes os estudos de Juarez Dayrell sobre 

a  escola como espaço sócio cultural, e sobre as relações entre juventude das classes 

populares e escola.  A escola  como espaço sócio-cultural é entendida, portanto, como: 

 

 “um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um 

conjunto de normas e regras que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. 
Cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias 

individuais, ou coletivas, de transgressão e de acordos. Um processo de apropriação 
constante dos espaços, das normas, das práticas e dos saberes que dão forma à vida 

escola” (DAYRELL, 1996, p.137).  

 

As reflexões de Bourdieu e Champagne (2000) sobre as características 

conservadoras da escola democrática na França foram úteis para pensar porque a 

inclusão  das classes populares nos espaços escolares  não produziu sua emancipação, 

nem acesso a um futuro diferente. Muito pelo contrário, ela continua sendo excludente, 

mas “a partir de agora, exclui de maneira contínua (...) e mantém em seu interior 

aqueles que exclui, contentando-se em relegá-los para os ramos mais ou menos 

desvalorizados” (p.224). Esse processo torna a escola uma espécie de decepção coletiva, 

espécie de terra prometida que “recua  na medida em que se avança em sua direção”. 

(p.221). Por outro lado,  os excluídos que habitam permanentemente a instituição 

introduzem contradições e conflitos.    

Reis, Dayrell (2007), na análise da condição juvenil destacam que ela  “é 

marcada pela diversidade nas condições sociais (origem de classe, por exemplo), 

culturais (etnias, identidades religiosas, valores, etc.), de gênero e, até mesmo, 

geográficas, dentre outros aspectos” (p.4).   

É uma categoria dinâmica que se transforma de acordo com as mutações sociais 

que vêm ocorrendo ao longo da história. Por isso mesmo,  o mais prudente seria 

falarmos em jovens “sujeitos que a experimentam e sentem segundo determinado 
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contexto sociocultural onde se inserem” (Reis, Dayrell, 2007, p.4). Isso não significa 

que haja um único modo de ser jovem nas classes populares.  A partir de Bernad 

Charlot entendo que o sujeito social    é um ser social, com uma determinada origem 

familiar, que ocupa um determinado lugar social e se encontra inserido em relações 

sociais (apud Dayrell, 2003,  p.43). Finalmente, “o sujeito é um ser singular, que tem 

uma história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá sentido à posição 

que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história e à sua 

singularidade”.  

Nos estudos sobre jovens é importante considerar, também,  as interações que 

estabelecem com e nos espaços em que estão inscritos ou se filiam. O espaço na 

perspectiva de MAGNAGHI (2003 apud ALMEIDA, NAKANO, 2011, p.119) é 

pensado como sujeito cultural “sujeito que fala através das suas paisagens, que nos 

informa sobre o seu longo processo de humanização, sujeito que nos transmite 

mensagens simbólicas e afetivas, que interfere em nossa identidade, nossa língua, nossa 

cultura”.   

O fenômeno de ocupação das escolas parece demonstrar de modo significativo 

este processo. Liderado por alunos secundaristas na cidade do Rio de Janeiro, o 

movimento foi importante para a discussão e negociação  do espaço escolar, em um 

momento de crise do sistema educacional, que aconteceu na esteira do movimento 

inédito iniciado em São Paulo, após a decisão do governador Geraldo Alckmin de 

fechar várias escolas.   

Na primeira parte descrevo o Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila 

situando-o no contexto das obras do PAC como uma espécie de “escola modelo” a 

simbolizar uma nova etapa na escolarização das classes populares. Na sequência 

apresento reflexões fruto da minha inserção nesta escola na condição de estagiário de 

sociologia descrevendo dilemas e tensões observados nas turmas de NEJA. Por fim, 

analiso a experiência da ocupação e algumas de suas características no processo 

conhecido como #Ocupacompositor#. Nas considerações finais, retomo algumas 

interpretações que nortearam este estudo e formulo algumas questões sobre as relações 

entre as juventudes das comunidades e o espaço escolar à luz das situações vividas 

durante este período.  
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O Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila como “escola modelo do 

PAC”.  

 

A primeira vez que vi o Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila
2
 

situado no Complexo de Manguinhos foi uma alegria muito grande por se tratar de uma 

homenagem a um músico que muito admiro, considerado um grande sambista e que 

faleceu em novembro de 2008.  

Manguinhos começou a ser formado no final do século XIX com a chegada da 

ferrovia, em 1886. Desde então, vem sendo urbanizado de diferentes modos. No início 

do século XX surge o Amorim ou Parque Oswaldo Cruz – a comunidade mais antiga do 

bairro. Nos anos de 1940 e 1950 são ocupadas as comunidades da Varginha ou Parque 

Carlos Chagas, CHP2, Parque João Goulart e Vila Turismo. Na década de 1990 surgem 

os Conjuntos Habitacionais Nelson Mandela, e Samora Machel e a comunidade 

Mandela de Pedra. Entre 2004 e 2007 são ocupadas as comunidades Vitória de 

Manguinhos ou CONAB e Nova Era ou Embratel.  

O “compositor” como o colégio é carinhosamente chamado pelos seus 

integrantes e frequentadores foi construído numa base militar do Exército desativada, 

conhecida como DESUP (Departamento de Suprimentos e Licitações).  Esta área 

recebeu intervenções do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC foi 

criado em 2007
3
, no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2007-2010) e promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, visando contribuir para o 

desenvolvimento do país
4
. O PAC Manguinhos foi anunciado neste mesmo ano e os 

investimentos previstos foram estimados em R$ 328, 30 milhões
5
. Na ocasião, César 

Maia (DEM) que fazia oposição ao governo Lula, estava à frente da prefeitura do Rio de 

Janeiro, enquanto Sérgio Cabral Filho (PMDB)respondia pelo governo do Estado e se 

                                                             
2Luiz Carlos Baptista, conhecido como Luiz Carlos da Vila (21 de julho de 1949 - 20 de outubro de 

2008), foi um compositor e sambistabrasileiro, conhecido por sua passagem pela ala de compositores da 
Vila Isabel. Foi um dos compositores do samba-enredoKizomba, a festa da raça, que consagrou a escola 

em 1988. 
3 O decreto 6.025/2007 institui o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, o seu comitê gestor e 

dá outras providências. Diferente de investimentos anteriores em projetos de intervenção em favelas, no 

PAC os recursos são oriundos do tesouro público, da união, do estado e do município. “Em 2010 

começam a se agrupar em torno do PAC outros tipos de recursos com financiamento, como por exemplo, 

a criação do programa Minha Casa, Minha Vida”(TRINDADE, 2012, p.99). 
4http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac. Acesso em 03/08/2016.  
5Portal http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesregionais Acesso em 04/08/2016.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sambista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sambista
https://pt.wikipedia.org/wiki/GRES_Unidos_de_Vila_Isabel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba-enredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac.%20Acesso%20em%2003/08/2016
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesregionais
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alinhava à política federal. A primeira semente para o surgimento do PAC Manguinhos 

foi lançada em dezembro de 2006, através da mobilização dos movimentos sociais 

locais que buscavam negociar com o Ministério das Cidades um plano para resolver os 

problemas crônicos de saneamento básico da região
6
. 

Como resultado desse processo de intervenção em Manguinhos, o DESUP 

passou a abrigar além do colégio estadual os seguintes equipamentos públicos: Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA), Clínica da Família Victor Valla, Biblioteca Parque de 

Manguinhos, Casa do Trabalhador, Casa da Mulher, Centro de Referência da Juventude 

(CRJ). Galpões que abrigam a maioria dos equipamentos públicos no DESUP. 

No ano de 2012, durante o horário de almoço costumava visitar todos esses 

equipamentos públicos que saltavam aos olhos de um cientista social recém-formado, 

que objetivava atuar naquele contexto. Visitei um por um, mas passava a maior parte do 

tempo na Biblioteca Parque de Manguinhos lendo os principais jornais da cidade, como 

o jornal Extra, O Lance! e O Globo.  

De vez em quando passava o tempo conversando com os agentes comunitários 

de saúde de Manguinhos, pessoas com as quais estabeleci relações profissionais 

importantes para compreender aquele território. Ao sair da biblioteca parque ficava 

observando o Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, novinho, primeira obra 

do PAC no Rio de Janeiro. A inauguração do Colégio ocorreu em 3 de maio de 2009 e 

contou com a presença do então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, do 

prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do governador Sérgio Cabral Filho, 

do vice-governador e secretário de obras do Estado, Luiz Fernando Pezão além de 

presidentes de associações de moradores locais, do compositor Martinho da Vila além 

da mãe e esposa do compositor Luiz Carlos da Vila. 

Luiz Fernando Pezão, vice-governador e secretário de obras do Rio de Janeiro, 

durante a solenidade de inauguração da obra, assim se pronunciou sobre o significado 

do Colégio naquela região: 

 

“A escolha de uma escola para ser a primeira obra do PAC no Rio é muito 

emblemática. Queremos mudar o país pela Educação, pela profissionalização de 
nossos jovens para a construção de uma realidade melhor para todos. Esse ano será 

                                                             
6 Através de um seminário ocorrido em 2006o Ministério das Cidades já tinha um plano de intervenção 

para Manguinhos e a mobilização da comunidade teve papel fundamental neste processo, conforme 

demonstra ( TRINDADE, 2012).   
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especial, com inúmeras inaugurações e muitas obras que irão mudar o perfil das 

comunidades.”
7
 

 

Dilma Rousseff, naquela ocasião ministra-chefe da Casa Civil, também presente 

na inauguração, afirmou que o PAC não era um instrumento de marketing político, mas 

“uma combinação de realizações que beneficiam à comunidade. O PAC também 

desenvolve a autoestima, porque mostra que é possível que os serviços prestados à 

população, até então abandonada pelo poder público, pode ser de alta qualidade”
8
.  

A história do colégio se relaciona também à história do menino Christiano 

Tavarez, que ficou conhecido como “Lulinha”. No dia 19 de fevereiro de 2008, o 

repórter do jornal Extra flagrou Christiano, com 10 anos de idade, nadando em um 

vazamento de esgoto em Manguinhos. A imagem foi divulgada por diversos veículos de 

comunicação, chegando ao conhecimento do presidente Lula, que fez questão de 

conhecer a criança durante o comício de inauguração das obras do PAC Manguinhos, no 

dia 7 de março de 2008,  quando prometeu construir uma piscina para o “companheiro 

Christiano” e todas as crianças da comunidade”
9
.  

Na visita que fez para inaugurar o colégio estadual em 29 de maio de 2009, Lula 

afirmou que sua promessa tinha se tornado realidade e presenteou a família do garoto 

com um apartamento do programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida. A 

escola recém-inaugurada contava com um complexo esportivo de 1.000 metros 

quadrados formado por um parque aquático (piscina semiolímpica, piscina infantil), um 

ginásio coberto com quadra poliesportiva, seis vestiários e arquibancada coberta com 

capacidade para 300 espectadores, além da sala administrativa. Este centro, nos fins de 

semana seria aberto à comunidade com atividades orientadas. No entanto, isto nunca 

aconteceu efetivamente. A direção do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da 

Vila, onde ficam os equipamentos de lazer construídos pelo PAC, alegou que o motivo 

era a falta de salva-vidas. Em entrevista ao jornal Extra (09/09/2009), Christiano, ao ver 

a piscina fechada lamentou:  

 

                                                             
7
http://gov-rj.jusbrasil.com.br/noticias/574741/luiz-carlos-da-vila-sera-homenageado-em-escola-de-

manguinhos (acessado em 30 de julho de 2016). 
8http://extra.globo.com/noticias/rio/lula-inaugura-obra-do-pac-em-manguinhos-assina-convenio-para-

melhorias-no-dona-marta-230933.html#ixzz4GIvNc9Nq 
9 Idem. 

http://gov-rj.jusbrasil.com.br/noticias/574741/luiz-carlos-da-vila-sera-homenageado-em-escola-de-manguinhos
http://gov-rj.jusbrasil.com.br/noticias/574741/luiz-carlos-da-vila-sera-homenageado-em-escola-de-manguinhos
http://extra.globo.com/noticias/rio/lula-inaugura-obra-do-pac-em-manguinhos-assina-convenio-para-melhorias-no-dona-marta-230933.html#ixzz4GIvNc9Nq
http://extra.globo.com/noticias/rio/lula-inaugura-obra-do-pac-em-manguinhos-assina-convenio-para-melhorias-no-dona-marta-230933.html#ixzz4GIvNc9Nq
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“Os meninos dizem para mim: ‘filho do Lula, o presidente não inaugurou a piscina? 

Então, vá lá nadar’. Digo que só posso quando o Lula voltar para inaugurar os 

prédios”
10

. 
 
 

Durante a inauguração dos apartamentos no Conjunto Habitacional em 

Manguinhos, ainda na esteira do PAC, o estudante e morador de Manguinhos Leandro 

dos Santos, 18 anos, denunciou ao presidente Lula que os moradores da comunidade 

não estavam acessando as dependências da piscina. A cena gravada pelo estudante
11

 

mostra a irritação do então governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho que se 

dirige rispidamente ao jovem morador duvidando da sua palavra. Leandro comenta com 

Lula que o complexo esportivo de Manguinhos continuava fechado desde a festa de 

inauguração. Questionado por Lula sobre o esporte que pratica, o jovem respondeu que 

gostaria de praticar tênis. O então presidente afirmou que tênis é esporte da burguesia e 

indagou porque ele não praticava natação, então ele disse: “a piscina está fechada”. 

Leandro: “A gente não pode entrar na piscina”. 

Sérgio Cabral: “Por quê? ” 

Leandro: “Porque não abre para a população”. 

Sérgio Cabral: “Porque não abre para a população, rapaz? ” 

Leandro: “Eu não sei. Eu vim aqui perguntar”. 

 

O então presidente Lula intervém e comenta com seus aliados políticos: “no dia 

que a imprensa vir aqui, pegar um final de semana com essa porra fechada, o prejuízo 

político é infinitamente maior do que colocar dois ‘guarda” aqui. Coloca dois ‘ guarda’ 

para tomar conta. Coloca um bombeiro para tomar conta e abre isso”. Na sequência, o 

estudante Leandro desabafa falando sobre os problemas de violência na região de 

Manguinhos: 

 

Leandro: “Agente acorda de manhã com o Caveirão na nossa porta...” 

Sérgio Cabral: “E o tráfico? E o tráfico?” 

Leandro: “Na minha rua não”. 

Sérgio Cabral: “Ah, não tem não? Não tem ‘nego’ de metralhadora não?” 

Leandro: “Tem, mas...” 

                                                             
10http://extra.globo.com/noticias/rio/piscina-do-pac-inaugurada-por-lula-em-maio-continua-fechada-

392869.html 
11https://www.youtube.com/watch?v=kfnhm_n-tg0 (vídeo acessado em 03 de agosto de 2016). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfnhm_n-tg0
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Sérgio Cabral: “Então deixa de ser otário, quer fazer discurso de otário? Ah...” 

Leandro: “Eu não ‘comparticipo”. 

Sérgio Cabral: “Ah, então, isso é bom...” 

Leandro: “Onde a gente mora é terrível. É a faixa de gaza”. 

Sérgio Cabral: “Ó, tu é muito...tu não me engana não. Oh, bota essa inteligência toda 

para estudar, sacana!” 

 

A despeito da truculência do governador do Estado, Leandro não se intimida e 

responde com convicção “eu vou pra escola sempre”.Sérgio Cabral então pergunta o 

nome do aluno: 

 

Sérgio Cabral: “Qual o seu nome?” 

Leandro: “Leandro”. 

Sérgio Cabral: “Leandro, vai estudar, porra! Você é inteligente, cara”. 

Leandro: “Eu vou sempre”. 

 

Em julho de 2016, a piscina do complexo esportivo de Manguinhos voltou ao 

noticiário fluminense devido ao abandono e sucateamento do espaço escolar. A matéria 

menciona ainda,a morte precoce de Christiano, aos 15 anos de idade,no dia 3 de julho 

de 2015.O fim trágico do “menino símbolo”do PAC Manguinhos, do “garoto herói” que 

ficou famoso como “Lulinha” por inspirar a construção de uma piscina após ser 

flagrado nadando no esgoto, representa a realidade vivida por muitos jovens pobres: o 

abandono da Escola Municipal Oswaldo Cruz em Higienópolis onde estudava e o uso 

de drogas e a suspeita de overdose como possíveis causas da morte segundo o laudo do 

IML. 

Um ano após a morte de “Lulinha”, o colégio sofre com o descaso do poder 

público e as ações de vândalos que vêm saqueando seu patrimônio retirando as janelas 

de alumínio e outros objetos. A morte trágica desse jovem morador de Manguinhos, de 

algum modo, nos faz pensar sobre o futuro de tantos outros abandonados pelo poder 

público que, muitas vezes são objetos de propaganda política, enquanto dura o interesse 

na promoção de seus projetos, sendo depois descartados, voltando ao silêncio do mundo 

dos invisíveis, daqueles considerados indesejáveis.  

Embora a matéria não mencione, o Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da 

Vila foi a décima sexta escola ocupada no Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2016.Nesse contexto, a piscina do complexo esportivo anexo ao colégio, voltou a ser 
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objeto de denúncia e debate devido à negligência do poder público estadual, 

simbolizando o descaso e o fracasso de uma política pública intervencionista 

preocupada somente com a instalação dos seus equipamentos, e não com os projetos 

sociais voltados para o desenvolvimento local das comunidades atendidas por essas 

políticas públicas. 

Assim, como indicado por Trindade (2012), a criação por si só desse espaço 

escolar não garantiu a ampliação de acesso à educação como um bem efetivo para 

aquela população. Muito pelo contrário, ele simboliza contradições, impasses e a crise 

profunda na qual está mergulhada a educação pública do Rio de Janeiro.  

De “escola modelo” criada na esteira do PAC em 2009, para representar um 

marco na garantia de uma educação de qualidade aos desfavorecidos, ela viveu desde 

então, um processo de degradação e depredação que culminaram, em 2016,no 

movimento de ocupação. Este, articulado ao movimento grevista dos professores da 

rede estadual, questionou, entre outras coisas, o modelo de gestão educacional, as 

relações no interior dos espaços escolares, o sistema de ensino tal como se organiza na 

atualidade e a relação das comunidades com  os espaços escolares.  

No último mês, findo o processo de ocupação, novas ações de depredação e 

saques atingiram duramente o “Compositor” revelando como a educação neste país vem 

sendo alvo de um descaso político sistemático fazendo ecoar as palavras do educador 

Darcy Ribeiro proferidas em uma palestra que conferiu em 1977: “a crise da educação 

no Brasil, não é uma crise, mas é um projeto”. Projeto este, contínuo e sistemático de 

sucateamento que visa manter as classes populares alienadas e dominadas. 

No próximo item tratarei da minha experiência como licenciando em Ciências 

Sociais no Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, quando pude acompanhar 

o cotidiano da sala de aula e identificar alguns dilemas enfrentados pelos jovens daquela 

localidade. 

 

O Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila no contexto do estágio 

supervisionado: algumas observações sobre juventude e escola. 

A entrada em campo  

 

No dia 31 de março de 2014, iniciei meu estágio no Colégio Estadual 

Compositor Luiz Carlos da Vila, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro 
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de Manguinhos, mais precisamente na região conhecida como DESUP, uma antiga área 

do exército que foi desapropriada pelo Governo Federal para obras do PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento) do Governo Lula, conforme apresentado anteriormente. 

Ao procurar a sala dos professores, abordei uma delas e me apresentei. Quem me 

recebeu foi a professora de inglês, que em menos de um minuto de conversa me 

perguntou se tinha mesmo interesse em ser professor, porque de acordo com ela, 

“ganha-se mal, a estrutura é ruim e a vida de professor de escola pública não é fácil”. 

O estágio foi realizado no turno da noite, horário dos alunos da NEJA. Ao redor 

da escola, muitos usuários de crack estavam espalhados pelas calçadas e esquinas. Tento 

pela janela da classe identificar quantos usuários de crack ali estão. Conto 

aproximadamente 20 pessoas, entre homens, mulheres e adolescentes, uma me parece 

grávida, mas não tenho certeza, o lugar é pouco iluminado e não fico muito tempo 

observando o que eles fazem.Ao entrar na sala dos professores, sou apresentado à 

professora de Sociologia da NEJA (Nova Educação de Jovens e Adultos). No Estado há 

pouco mais de 10 anos, formada pela UFRJ, a docente deixou claro, desde o primeiro 

momento, que não estava muito disposta a lecionar para adultos que por algum motivo 

não estudaram no tempo “certo”.  

A Turma 1001 

A primeira aula que acompanhei foi na NEJA I – 01 (primeiro módulo – turma 

1001). A professora de Sociologia ia aplicar a recuperação do bimestre para os alunos 

que ficaram com nota menor que 5,0 pontos. Cada bimestre vale 10 pontos. O tema da 

redação foi Cultura Brasileira e suas manifestações. Alguns alunos entendem 

manifestação cultural como manifestações do tipo passeatas/protestos como as que 

ocorreram em junho de 2013. A redação deveria conter no mínimo 15 linhas e máximo 

de 30. Alguns alunos tentavam burlar o conteúdo da escrita utilizando folhas de 

cadernos pequenos para conseguir ocupar 15 linhas e atender as exigências da 

professora, que volta e meia comenta com os alunos que a redação deve ser feita em 

folha grande, de caderno do tamanho padrão que conhecemos.Nove alunos fazem a 

prova de recuperação, cinco mulheres e quatro homens. Enquanto isso, a professora de 

Sociologia ordena que os outros alunos se retirem de sala para não atrapalharem os 

alunos em recuperação. Uma das alunas não assistiu às aulas anteriores porque 

ingressou na escola na semana anterior.  A professora não se esforça para contextualizá-

la na disciplina de sociologia. Outra aluna foiorientada a não ficar usando seu celular.  
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A sala da turma 1001 fica ao lado da Av. Dom Hélder Câmara, principal via de 

acesso à escola e demais equipamentos públicos da região. A sala possui um ar 

condicionado (desligado), quatro ventiladores de teto, três janelas, dois quadros para 

professores, um de giz e outra de lousa. 

Um aluno chegou atrasado para fazer a recuperação. Com dúvidas sobre o 

trabalho a ser realizado (recuperação bimestral), o jovem vai até a carteira de uma 

colega de classe para elucidar a questão a ser respondida. Quando a professora percebe 

que o aluno atrasado está pedindo ajuda para o colega ela diz: “volte para o seu lugar, a 

recuperação é individual e você não é tão burro assim”. O aluno afirma não ter 

entendido o que a professora disse e pede que ela repita. A professora repete em alto e 

bom som: “Você não é tão burro assim”. O aluno responde: “Que isso, professora, 

assim você está me ofendendo”. Constrangido e aparentando um pouco de raiva pelo 

que ouviu, o aluno voltou para o seu lugar e começou a escrever sua redação sobre 

cultura brasileira e suas manifestações. 

 

Turma 1003. 

A turma 1003 é mais comunicativa que a 1001. Alunos mais descontraídos e 

simpáticos. A professora S também irá aplicar provas de recuperação bimestral. Ao 

todo, onze alunos ficam em sala de aula para a avaliação, nove mulheres e dois homens. 

A professora não informa com clareza o tema da recuperação para todos os 

alunos. Muitos conversam em pequenos grupos, outros tantos chegam atrasados. Os que 

estão em recuperação, interessados na avaliação, perguntam a professora qual o tema. 

Um pouco confusa, a professora dita para uma aluna o que será cobrado na recuperação. 

Enquanto isso, outros alunos em recuperação ficam sem saber muito bem o que deve ser 

feito. Uma das alunas foi mais incisiva e pergunta para a S porque ela não escreve no 

quadro o tema da recuperação, como havia dito para duas alunas. Enquanto tudo isso 

ocorre, fico sentado ao lado da professora, que vira para mim e diz não ter paciência em 

dias de prova e recuperação. 

Para incentivar os alunos com dificuldades de escrita e elaboração e 

compreensão de texto, S costuma repetir a seguinte metáfora: “Imagine que você está 

numa entrevista de emprego e que precisa desse emprego de qualquer maneira e eles 

pedem para você escrever uma redação. O que você vai fazer? ”.  

Após o início da recuperação – depois de dispensar os alunos que não precisam 

fazer a atividade, o ambiente fica mais calmo e os alunos e alunas começam a escrever a 
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redação sobre cultura brasileira e suas manifestações. Não demora muito tempo e quatro 

estudantes desistem de fazer a recuperação. Sequer entregam a folha para a professora, 

simplesmente amassam e jogam na lixeira da sala e saem sem ao menos olhar para trás. 

Turma NEJA M3 – 01 (3001) 

A sala não está limpa e poucos alunos presentes. A professora lê a nota final do 

bimestre para os estudantes que ficam eufóricos querendo saber se precisam fazer 

recuperação ou não. Uma das alunas, Letícia, moradora do morro da Mangueira se 

negou a fazer a prova de recuperação. Sentada em cima da mesa ao lado da mesa da 

professora ela acusa a mesma de  ter perdido seu trabalho feito numa cartolina amarela. 

S pede que eu vá até a sala dos professores procurar o trabalho feito pela aluna. Não 

encontro o trabalho. Volto à sala e informo que a cartolina amarela não está na sala dos 

professores. A professora demonstra certo desconforto, pega a chave do seu armário e 

vai até a sala dos professores procurar o trabalho da aluna. Ela volta sem a cartolina 

amarela. Então dispensa a aluna de realizar a recuperação, registra uma nota no diário 

da classe para a aluna e seu colega de grupo e prossegue a aplicação da recuperação.  

Enquanto alguns fazem a prova de recuperação, outros ficam em sala reunidos 

em grupos de três, quatro pessoas. Dois deles usam camisas do Flamengo ao invés do 

uniforme. É quarta-feira e dia de jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América. 

A professora continua conversando com a aluna da cartolina amarela e mais um aluno, 

que não é daquela turma. Este aluno tem 19 anos, homossexual assumido. Os temas são 

os mais variados, mas acaba sempre no tema da sexualidade. O aluno diverte e aguça a 

curiosidade da professora contando suas aventuras amorosas pelas boates GLS que ele 

ajuda a divulgar pela cidade durante o dia distribuindo panfletos sobre os eventos das 

casas noturnas. Nos fins de semana, o aluno relata que entra nas boates sem pagar pela 

entrada, além de poder consumir bebidas alcoólicas, como o “big apple”. 

 

Turma NEJA M3-03 

Ao entrar na sala percebo três crianças sentadas ao redor de uma aluna. Não é 

preciso perguntar a ninguém quem são essas crianças que ali se encontram. Todas 

uniformizadas são filhos de uma aluna.  

A professora pede para que eu leia as notas dos alunos. Poucos ficam em 

recuperação. A professora aproveita para terminar a aula mais cedo. Feito isso, fomos 

para o primeiro andar da escola, mais precisamente ficamos próximos àsala da próxima 

aula. O aluno homossexual que diverte a professora com suas histórias sexuais, nos 
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acompanhou pelos corredores e salas de aula. A professora parece gostar da sua 

companhia. 

Turma NEJA M3-04 (3004) 

Quatro alunos ficam em recuperação, um homem e três mulheres, todas 

grávidas. Como é de costume, a professora dispensa todos os alunos que não estão em 

recuperação. É quarta-feira e muitos alunos vestem camisas do Flamengo. Dois deles 

estão parados no corredor, em frente à sala de aula. Vou até eles para puxar assunto. 

Comento sobre o jogo de logo mais à noite pela Taça Libertadores da América e um 

deles comenta: “quarta-feira é dia de vir com a camisa do Flamengo”. Só não me disse o 

porquê. 

 

NEJA I-02 (1002) 

 

Nesta turma, pela primeira vez acompanho o professor F. Formado em História, 

faz GLP em Sociologia no C.E. Luiz Carlos da Vila. Enquanto corrige uma avaliação 

que  havia aplicado para os alunos, ele pede minha ajuda para que eu escreva no quadro 

o conteúdo da aula. O professor me repassa duas folhas soltas de um livro didático 

diferente do que é utilizado pelo NEJA. Copio no quadro três conceitos relacionados à 

Cultura: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-mercadoria. Os alunos estão 

concentrados e copiam todo o conteúdo do quadro. Em seguida, F entrega a avaliação 

corrigida, explica a matéria que copiei no quadro e depois repassa uma avaliação de 

múltipla escolha, baseada no conteúdo que está sendo apresentado em sala de aula 

naquele momento. Ao invés de dispensar os alunos que não precisam de recuperação, F 

prefere aplicar a “recuperação” para todos os alunos. Aqueles que não ficaram em 

recuperação teriam a chance de melhorar a sua nota, caso consigam uma nota melhor 

que o somatório das outras avaliações até então aplicadas durante o bimestre. 

NEJA I-03 (1003) 

Poucos alunos presentes em sala de aula, apenas 14 de uma turma com lista de 

presença com mais de 50 alunos inscritos. Alguns estão iniciando o ano letivo naquela 

semana. A professora comenta que aceitar alunos novos nas turmas após um período 

considerável de aulas é prejudicial pedagogicamente. Enquanto isso comenta comigo 

que os alunos costumam faltar às segundas-feiras e alguns só aparecem na semana de 

recuperação. A conversa é interrompida pelo toque em alto volume de um celular. É o 

telefone da própria professora que está tocando. Na mesma hora me lembrei dela 
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reprimindo uma aluna por usar o celular em sala de aula. Para a minha surpresa a 

professora atende ao telefone ali mesmo, dentro de sala, sentada em sua cadeira e 

conversa por alguns segundos. 

O Conselho de classe 

O conselho de classe aconteceu na sala SESI de Matemática, uma sala ampla, 

bem equipada, a melhor da escola. Antes do início do conselho, na sala de reunião, os 

professores discutem sobre moradia, invasão e ocupação do prédio da Oi, no bairro do 

Engenho Novo. Alguns concordam com a invasão, outros não. Política partidária 

também é tema de debate entre os professores. Um deles diz ter votado na legenda do 

PSOL e se arrependido e eu pergunto o porquê do seu arrependimento. Ele diz que por 

votar na legenda, acabou elegendo o Deputado Federal Jean Willis que nas palavras dele 

“... é o Bolsonaro ao contrário”. 

Então os professores começam a discutir o caso dos alunos considerados 

“problemáticos”. Um deles conhecido como “rastafári” é visto como “boa pessoa”, mas 

tem dificuldade de aprendizagem. Uma das professoras pergunta se é usuário de 

maconha. Alguns professores suspeitam, mas não confirmam.  Outra aluna é 

classificada como usuária de crack, mas que tem diminuído o consumo da droga 

ultimamente. Um  aluno é definido como problemático que só fuma maconha, e seu 

caso é logo superado, assim como do aluno “rastafári”. 

O outro estudante é cadeirante. Os professores contam que ficou paraplégico ao 

tomar um “caixote” do mar. Também comentam que os alunos militares são os que mais 

faltam. Nesses momentos todos são convidados a irem para a sala SESI de Matemática 

local onde será realizado o conselho de classe. 

Durante o conselho de classe, fico atualizando o diário da professora S, somando 

as faltas e as notas dos alunos. Por causa dessa tarefa, presto pouca atenção nos debates. 

Enquanto isso, o professor sentado à minha frente comenta que em toda a reunião tem 

um lanche, menos ali na C.E. Luiz Carlos da Vila. Depois descobri que é o professor de 

Educação Física. 

Uns 30 minutos após o início do conselho de classe, a diretora do colégio entra 

na sala. De camiseta e exibindo tatuagens, pede a palavra. Após a fala do diretor-

adjunto– que coordena o conselho -, a diretora inicia sua fala se defendendo, dizendo 

que ao contrário do que muitos pensam, ela não estava de férias. Alguns professores 

discordam da sua fala, outras não prestam atenção. A relação com a diretora não parece 

ser das melhores. 
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O conselho começou às 19 horas. Por volta das 20 horas e 20 minutos um tiro é 

ouvido. Parece ter sido em Manguinhos. Os professores sequer esboçam uma reação ou 

comentário a respeito de mais um tiro na região. A sala SESI de Matemática fica no 

segundo andar do prédio da escola. Sinto-me um pouco vulnerável, pois penso que 

podemos ser atingidos, já que  não existem barreiras físicas entre as janelas da sala e a 

comunidade de Manguinhos, de onde imagino ter saído o tiro.  

Esta experiência me fez refletir sobre a maneira como os estudantes são tratados. 

No caso da sociologia, não observei por parte da docente interesse por suas vidas e 

trajetórias. Os conteúdos e as avaliações eram dados sem um diálogo com suas 

experiências de vida. Senti em alguns momentos também, que a docente tinha visões 

preconceituosas ou estereotipadas sobre os mesmos. As aulas transcorriam 

monotonamente, numa sucessão de tarefas, como se fossem apenas para cumprir o 

programa, sem maior conexão com a realidade a sua volta. Seja no episódio em que 

afirmou para o aluno “Você não é tão burro assim” a respeito do fato dele não ter 

entendido a avaliação de recuperação, seja quando me confidenciou que não tinha 

paciência nos dias de avaliação e recuperação, a impressão geral é que não há uma 

relação de proximidade ou afeto entre professor-aluno, mas um desinteresse de parte a 

parte, como afirma Reis e Dayrell (2007, p.2-3): 

 

“Na nossa convivência com professores do Ensino Médio, até mesmo aqueles de 

sociologia, tem sido cada vez mais constante as queixas e dúvidas que apontam para 
uma postura de desesperança em relação às possibilidades educativas da escola, numa 

descrença no aluno e na sua capacidade e interesse de aprendizagem. Para muitos 

professores, o maior problema da escola é exatamente o jovem aluno. Por seu lado, 
são comuns as reclamações dos jovens em relação à escola, vista como enfadonha e 

sem interesse, com professores que pouco acrescentam à sua formação, ela se torna, 

cada vez mais, uma obrigação, tendo em vista a necessidade dos diplomas. Dessa 
forma, evidencia-se uma tensão na relação da juventude com a escola, que demanda 

maior compreensão”.  

 

Assim, de modo geral, a sociologia não parecia fazer sentido, nem provocar 

maiores reflexões, se caracterizando por ser uma disciplina como outra qualquer com 

conteúdo e exigências burocráticas, não contribuindo para que os alunos tivessem uma 

visão mais crítica da realidade que os cerca, que seria um dos seus objetivos no ensino 

médio e, particularmente, na escolarização das classes populares.   

Mesmo no conselho de classe, permaneceu sensação de que os professores se 

mostravam alheios à realidade dos seus alunos, sequer problematizando a questão da 

violência cotidiana, quando escutamos um tiro e nenhum deles esboçou reação.  Como 
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se estivessem neutralizados ou desenvolvido uma certa insensibilidade para lidar com 

aquele contexto. No geral, prevalecem os comentários sobre os alunos que são 

nomeados, classificados e avaliados “rastafári”, “usuária de crack”e “problemáticos” 

são alguns exemplos.  

Assim, minha experiência como estagiário de sociologia foi muito importante 

para compreender “por dentro”  o funcionamento de um espaço escolar público 

localizado numa comunidade no Rio de Janeiro. Os desafios dos alunos, professores e 

funcionários são muitos. Compreender melhor o território em que a escola está inserida 

é muito importante para melhorar a relação entre todos os grupos envolvidos no espaço 

escolar. O ensino da sociologia tem um potencial enorme de fazer os alunos refletirem e 

terem visões mais críticas sobre os fatos que envolvem sua vida, inclusive a própria 

escola. Como também pode ser apenas mais uma matéria desinteressante para um aluno 

do turno da noite após mais de oito horas de trabalho.  

A preparação das aulas, o envolvimento e dedicação do professor são muito 

importantes para minimizar as enormes dificuldades vividas pela educação pública. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de  lecionar algumas aulas. Mesmo sem tê-las 

preparado, me baseando apenas no livro didático utilizado pela professora, assumi o 

quadro e comecei a explicar os exercícios. Pude perceber a atenção de alguns alunos, 

despertada pelo interesse do professor em querer ensinar. Passei boas horas dentro de 

sala de aula acompanhando a professora de Sociologia, sentado ao seu lado, ouvindo 

barbaridades sobre os alunos. Em alguns momentos buscava dialogar com aqueles 

alunos que não eram muito simpáticos com a professora. Mas eles também não foram 

simpáticos comigo. Isto não me abalava, pois sabia que estavam me vendo como um 

“espelho” daquela professora que eles não gostavam, afinal, se eu estava estagiando 

com ela deveria ser como ela, desinteressado em ensinar. O desafio foi grande, mas 

pude mostrar para alguns estudantes que eu estava ali com outro propósito, o de 

aprender a lecionar e ser um bom professor. Este estágio me mostrou o que eu não 

deveria fazer em sala de aula e, por isso mesmo, foi um enorme aprendizado, no meu 

processo de formação. 

A despeito disso, meu interesse era realizar meus dois últimos estágios em 

Pesquisa e Prática de Ensino em Ciências Sociais III e IV nesta localidade, um ambiente 

pelo qual nutria interesse em razão do meu trabalho como pesquisador, me levando a 

conhecer mais os alunos e aquela realidade escolar.  
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No entanto, a greve estadual que perdurou por meses e a ocupação da escola me 

levaram a mudar meu plano inicial. Assim, retornei ao colégio para acompanhar a 

mobilização da escola e compreender um pouco mais os sentidos da ocupação pelos 

estudantes. No próximo item tratarei dessa questão. 

 

A experiência da Ocupação: contradições, lutas e possibilidades de uma nova 

gestão do espaço escolar a partir do movimento dos estudantes. 

 

Após a experiência de PPEII na NEJA do Colégio Estadual Compositor Luiz 

Carlos da Vila, a ideia era continuar todo estágio supervisionado da licenciatura para 

conhecer mais as características do ensino de sociologia naquele contexto escolar. 

Contudo, devido às demandas do meu trabalho na UPP Social do Jacarezinho, 

fiquei um período com a matrícula trancada. Logo depois, a universidade entrou em 

greve. Então, somente retomei os estudos em setembro de 2015, dessa vez para cursar 

PPEIII, disciplina obrigatória que prevê a realização do terceiro estágio supervisionado. 

O Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila era o local escolhido por 

mim com o objetivo de me aproximar mais das classes populares daquele território com 

o qual já estava familiarizado, incluindo a rede de educação municipal que atuava no 

Jacarezinho. No entanto, a greve dos professores da rede estadual de ensino que 

começou em março de 2016 e terminou somente no mês de agosto do mesmo ano, 

inviabilizou este projeto, exigindo uma reformulação. O terceiro estágio supervisionado 

foi, portanto, substituído por visitas aos centros culturais da cidade buscando relacionar 

ensino de sociologia e formação cultural dos futuros professores. 

Após alguns meses do início da greve dos professores, alunos do Rio de Janeiro, 

influenciados pela mobilização dos estudantes secundaristas de São Paulo e, em apoio 

aos professores, decidiram ocupar algumas escolas estaduais, em protesto à política 

educacional vigente, num movimento que rapidamente ganhou força e levou à ocupação 

de mais de 70 escolas na cidade.   

Enquanto cursava o quarto e último estágio supervisionado (na disciplina 

PPEIV) numa escola católica no bairro de Rocha Miranda, acompanhava as 

informações sobre as ocupações das escolas estaduais do Rio de Janeiro. Quando soube 

da ocupação do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, não tive dúvidas: fui 

até lá saber dos próprios alunos, funcionários e professores os motivos deste movimento 

e como estava o processo do “#OcupaCompositor”. 
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A primeira visita ocorreu no terceiro dia da ocupação. Era manhã de segunda-

feira. Ao chegar ao portão da escola, fui recebido por dois alunos e uma funcionária que 

anotava quem saía, quem entrava, registrando telefones, recados. Ao me apresentar 

como estudante de sociologia e futuro professor, ex-trabalhador daquele território e ex-

estagiário daquele colégio, consegui a simpatia e a escuta dos alunos, mas ainda assim,  

continuei do lado de fora, a conversa aconteceu  pela grade. 

Durante alguns minutos perguntei como eles estavam se organizado com as 

tarefas necessárias para manter aquele enorme espaço em funcionamento. Disseram que 

em uma reunião no fim de semana alguns estudantes ficaram responsáveis pelas 

refeições, outro grupo pela limpeza, outro pela segurança, além das atividades 

pedagógicas que estavam sendo criadas,  juntamente com os professores. Foi quando 

me coloquei à disposição para participar de uma oficina ou dos aulões. Nesse momento, 

me deixaram entrar no colégio. 

Logo que entrei me apresentaram a uma professora de sociologia que estava 

sentada com os alunos na escada de acesso ao corredor das salas. Estava reencontrando 

o colégio em outro momento, num cenário completamente diferente e desafiador: 

professores em greve, alunos ocupando duas dependências e descobrindo uma escola até 

então “desconhecida”. 

Os primeiros relatos dos alunos e professores são assustadores. Com a ocupação 

tiveram acesso às chaves de todas as salas da escola, em algumas, nunca tinham 

entrado. Foi uma descoberta e tanto. Ao abri-las, descobriram, entre outras coisas, a 

bomba da piscina, que a direção da escola havia acusado a comunidade local de ter 

furtado; livros didáticos de 2016 aos montes, guardados, enquanto os alunos estudavam 

sem o material, com a alegação de que não havia sido entregue à escola; além de  um 

piano em perfeitas condições de uso, que sequer sabiam da existência. Ainda foram 

encontrados bolas de futebol e instrumentos musicais de bateria de escola de samba
12

.  

A bomba da piscina é um caso emblemático. Como foi informado na primeira 

parte deste trabalho, em anexo ao Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila foi 

construído um complexo esportivo, do qual fazia parte uma piscina semiolímpica para 

atender tanto à escola quanto à comunidade local nos finais de semana.  

                                                             
12 Durante o estágio supervisionado no Colégio Salesiano em Rocha Miranda, livros didáticos estavam 

colocados aos montes no pátio da escola para alunos retirarem seus exemplares. Muitos livros eram os 

mesmos utilizados na rede pública de ensino. Eu mesmo consegui alguns exemplares do livro do Nelson 

Tomazzi. 
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A decisão de construí-la aconteceu quando o então presidente da república Luiz 

Inácio Lula da Silva viu uma reportagem sobre uma criança que nadava em um 

vazamento de esgoto em Manguinhos. Christiano, o  “Lulinha”, como ficou conhecido o 

menino, reflete de modo trágico e exemplar a ascensão e queda de uma política pública 

intervencionista de urbanização de aglomerados,  sem projetos sociais. 

A segunda visita aconteceu na parte da noite, saindo da UFF fui direto para 

Manguinhos. Ao chegar em frente ao portão da escola, um aluno jovem, negro, em cima 

de uma bicicleta, gritava forte pedindo para que alguém abrisse. Ele estava vindo para 

ajudar os outros colegas que passariam a noite na escola. Nos apresentamos, e ele 

rapidamente se mostrou interessado e animado em nos contar como estava sendo o dia a 

dia, as tarefas que realizavam, os eventos que estavam acontecendo. O jovem também 

falou sobre a abertura das salas, as descobertas surpreendentes de objetos e artigos 

pedagógicos guardados e, até então desconhecidos pelos alunos; relatou  a organização 

de comissões para cuidar da limpeza, da alimentação e da segurança do espaço escolar. 

Em relação às parcerias, comentou contente, sobre o conserto de alguns computadores e 

que, no momento, precisavam mais de alimentos e artigos de higiene pessoal, pois eles 

encontraram muito material de limpeza.  

Enquanto aguardávamos a abertura do portão, um norte-americano erradicado na 

América Central, doutorando em Antropologia se apresentou e disse que estava 

acompanhando o movimento de ocupação das escolas no Rio de Janeiro. Inclusive, 

estava chegando para passar a noite com os alunos. Conversamos rapidamente sobre a 

nossa presença ali em Manguinhos. 

Logo em seguida apareceu uma senhora do outro lado do pátio, em frente ao 

portão que dá acesso à Avenida Dom Hélder Câmara, acenando e pedindo para que o 

abrissem. Sem sucesso, ela foi orientada a dar a volta e vir ao nosso encontro, onde 

também aguardávamos a abertura do outro portão. Antes mesmo de se apresentar, a 

senhora, muito simpática chegou perguntando pela neta para o seu colega de escola. Ao 

perceber que era a avó de uma das alunas da ocupação, o aluno que estava conversando 

conosco tenta disfarçar seus comentários sobre a amiga, pois a mesma não estava na 

escola naquele momento, mas participando do movimento de ocupação do prédio da 

SEEDUC (Secretaria Estadual e Educação do Rio de Janeiro)
13

.  

                                                             
13 O objetivo da ocupação da SEEDUC era trazer o secretário de educação para a mesa de 
negociações, reivindicando eleição direta de diretores, a livre organização de grêmios estudantis 

e uma integração maior entre alunos, coordenação e pais. Uma carta-compromisso foi redigida 
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No portão do “Compositor”, o aluno que conversava com os demais interessados 

na ocupação, se mostrava um pouco nervoso com os questionamentos da avó da aluna, 

mas, por fim,  informou que ela não se encontrava. À primeira vista, pareceu  receoso de 

uma represália por parte senhora, mas não era nada disso que estava acontecendo. Ela 

comentou com simpatia que a neta estava há vários dias  longe de casa, na ocupação  

“eu to com saudade dela. E vim aqui querer saber como ela tá”. O aluno sorriu, todos 

sorriram. Estávamos esperando uma “bronca”ou “reclamação”, mas ali estava uma avó 

querendo matar a saudade de uma jovem aluna engajada no movimento de ocupação das 

escolas do Rio de Janeiro, na luta por um sistema de educação de qualidade. Isto foi 

surpreendente e nos deu uma visão de que alguns familiares apoiavam os estudantes. 

Em seguida, ela se despediu rapidamente de todos e se disse estar preocupada, pois já 

era tarde (por volta das 21h), e tinha que atravessar “a faixa de gaza”, em referência a 

um trecho perigoso que teria que atravessar para chegar em casa. 

Ao contrário do que possa parecer, a ocupação tem regras: 

 

“Lá dentro, por exemplo, não se pode entrar com armas, nem com drogas ou cigarro 

de tabaco. Não permitem qualquer divulgação de partido político ou de entidade de 
movimento estudantil. Não pode ter briga, ninguém pode pichar o colégio e é proibida 

também a entrada de bebida alcoólica”.
14 

 

 

Os alunos se revezam para lavar, cozinhar e pediam doações de material de 

limpeza, alimentos e dinheiro para gás de cozinha. Os objetivos da ocupação e as 

bandeiras de luta dos estudantes e os motivos da sua indignação foram apresentados 

com muita clareza pela aluna Maria Beatriz Salustino, em entrevista ao blog Brasil de 

fato:  

Decidimos ocupar o Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila porque não 
aguentávamos mais estudar em um ambiente de situações precárias. Nossas salas de 

aula têm rachaduras enormes nas paredes e até mesmo no chão. Não há ventiladores 

nem ar-condicionado. Além disso, nunca recebemos livros didáticos e diálogo com a 

direção da escola não existia. Em uma ocasião o diretor chegou a chamar os policiais 
militares, que faziam a segurança da escola, pra retirar um aluno de dentro da sala de 

aula. Ele não tinha diálogo com os alunos, era ignorante e autoritário. Outra 

dificuldade que a gente enfrenta é a falta de água quase todos os dias. Até mesmo na 
primeira semana de aula fomos liberados cedo por falta de água. A falta segurança 

                                                                                                                                                                                   
pelo comando Ocupa Tudo (uma frente unificada das ocupações no estado). Nela Caio Castro 
Lima, chefe do gabinete de Educação, assumiu o compromisso de negociar com os estudantes, 

que, em troca, deveriam liberar o prédio. 
1408/05/16 http://www.blogdobrunet.com.br/2016/05/08/escola-ocupada-rio/ 

http://www.blogdobrunet.com.br/2016/05/08/escola-ocupada-rio/
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também é um problema grave e que nos preocupa. A escola foi invadida, roubaram 

computadores e até mesmo algumas panelas do refeitório. E esse não é o único 

perigo. Em algumas salas o teto está caindo e, quando chove, os alunos correm risco 
real. Isso sem falar na piscina, que está em péssimo estado, com focos de dengue. A 

escola está completamente abandonada pela Secretaria Estadual de Educação. Nossa 

ocupação tem como objetivo buscar melhorias pra escola e um meio de chamar a 
atenção do governo para todos os problemas que nossa escola vem enfrentando. 

Queremos que nossas reivindicações sejam atendidas. Temos o direito de lutar por 

uma educação melhor e pelo nosso futuro. Não vamos nos calar diante de tantas 

injustiças e atrocidades cometidas pelo governo contra o povo pobre. Nós jovens 

somos a nova geração e queremos mudança
15

. 

 

A terceira visita ocorreu quando fui entrevistar a professora de sociologia. O 

contato foi feito por telefone, dias antes do encontro. O local escolhido foi a própria 

escola ocupada. Marcamos por volta das 15 horas. Fui pontual. Chegando ao portão da 

escola, dessa vez sou recebido por uma inspetora, diferentemente das outras duas visitas 

anteriores. A funcionária abre o portão e me convida para aguardar do lado de dentro. O 

portão fica sempre trancado e a inspetora possui um molho de chaves enorme. Enquanto 

aguardo a professora de sociologia, permaneço no pátio do colégio conversando com 

alunos e funcionários. A conversa com a inspetora foi empolgante e surpreendente. 

Pouco tempo depois a professora de Sociologia chegou. Após os cumprimentos, fomos 

em direção a sala apropriada e ressignificada pelos alunos, onde se encontra o piano 

descoberto durante a ocupação. Quatro jovens jogam cartas. A sala é bem lúdica e 

agradável, com sofá, fotos, instrumentos musicais e uma mesa com quatro cadeiras. Ao 

perceber que não teríamos privacidade para desenvolver a entrevista tranquilamente, a 

professora sugere o auditório da escola que  é  enorme e possui capacidade para 300 

pessoas.  

A seguir, tomando como base os dados dessa entrevista e da conversa informal 

com a inspetora, proponho algumas reflexões sobre a experiência da ocupação. 

 

Luiz Carlos da Vila: de “escola modelo” do PAC e seu projeto de “alienação bem-

sucedida” ao movimento de resistência “Ocupa compositor”.  

 

Segundo a professora entrevistada a “escola modelo” do PAC, ou do 

“Compositor”, desenvolveu ao longo dos anos de funcionamento um projeto de 

“alienação bem-sucedida”. Isto se revela, em suas palavras, no ambiente escolar 
                                                             
15 13/05/16 https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/artigo-enquanto-houver-descaso-vamos-seguir-

ocupando-nossa-escola/ 

https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/artigo-enquanto-houver-descaso-vamos-seguir-ocupando-nossa-escola/
https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/artigo-enquanto-houver-descaso-vamos-seguir-ocupando-nossa-escola/
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caracterizado pelo apreço pela hierarquia, que exercia uma opressão sistemática aos 

alunos. O discurso da inspetora reforça essa análise, ao questionar as relações entre 

alunos e funcionários da limpeza, argumentando que após a ocupação os alunos 

passaram a cobrar mais deles, o que gerou conflitos e um “problema de autoridade” que 

a fazia reclamar do enfraquecimento das regras existentes.  Para ela, inclusive, na 

disputa entre ocupação e desocupação, “não se sente de lado nenhum”. 

O abandono escolar nessa região é grande. Lembro-me do projeto “Aluno 

Presente”  da prefeitura do Rio de Janeiro de procurar ex-alunos para reinseri-los na 

escola. A coordenadora do mesmo  relatava o alto índice evasão no Complexo de 

Manguinhos, Jacarezinho e Complexo do Alemão. 

Durante a entrevista, a professora diversas vezes  insistiu  no tema da 

estratificação social e  da luta de classes e na resistência dos  alunos ao modo como o 

conhecimento era repassado. Em sua visão, desprezados por todos, incluindo o pessoal 

da limpeza,  viviam um projeto educativo que os mantinha na base da pirâmide social. 

Em sua atividade docente, esses eram temas debatidos.  O próprio sistema de ensino 

cumpria a função de manter  os excluídos em seu interior, através de estratégias 

conservadoras. Assim, “a escola modelo” do PAC explicitava de modo inequívoco a 

mistificação e a perversidade do projeto que se pretendia emancipador” (BOURDIEU, 

CHAMPAGNE,  2000).   

 É possível uma gestão horizontal? É o que se questiona a professora a partir da 

experiência  do “#OcupaCompositor”. Uma gestão que quebrou com a hierarquia 

imposta durante todos esses anos na “escola modelo”. Nas ações de resistência, os 

alunos envolvidos no processo perceberam pouco a pouco a importância de uma gestão 

horizontal que leve em consideração as suas demandas e necessidades. Foram os alunos 

da manhã, na maioria jovens alinhados a série-idade ou com poucos anos de defasagem, 

moradores da região e usuários dos serviços públicos instalados pelo PAC na área do 

DESUP que se envolveram com o movimento “#OcupaCompositor”.  

O turno da noite, composto em sua maioria, por alunos adultos, trabalhadores, 

com defasagem idade-série, não foi a favor do mesmo”. De acordo com a professora, 

que lecionou para as turmas da NEJA  no ano passado, estes alunos estão preocupados 

com o diploma, pois  precisam melhorar sua posição no mercado de trabalho. Mais do 

que o conhecimento, querem os documentos oficiais  que comprovem sua escolaridade 

para melhorar suas condições de vida. Nesse contexto, o decreto de uma Juíza 

argumentando que as aulas deveriam acontecer normalmente, mesmo com a ocupação 
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foi entendido como um golpe político para desestabilizar o movimento. Basicamente 

isto instituiu um regime misto na escola, pois a ocupação podia continuar sem que as 

aulas fossem interrompidas, com o argumento de que “todo mundo tem direitos”. 

Durante a entrevista com a professora pude perceber claramente a dinâmica dos grupos 

distribuídos dentro da escola. De um lado, a inspetora trabalhava sozinha, enquanto 

aguardava o novo diretor, eleito pela ocupação montar sua equipe de trabalho. Do outro, 

os alunos da ocupação continuavam desenvolvendo suas atividades, utilizando a sala 

por eles adotada  para jogos, a biblioteca e o pátio para um jogo de totó. Enquanto isso, 

os alunos da NEJA que não aderiram ao movimento de ocupação tinham aulas 

normalmente com os professores que não aderiram à greve. Portanto, a escola viveu um 

duplo regime de gestão. Ocupar e assistir as aulas. É assim que alunos e professores 

conviveram num momento de negociação e reformulação das relações de força dentro 

daquele espaço escolar.  

Durante o movimento “#OcupaCompositor”, representantes da SEDUC foram à 

escola e atendendo a reivindicação do movimento exoneraram o antigo diretor 

solicitando que alguém com aceitação entre os alunos e professores que apoiavam a 

ocupação assumisse interinamente, sinalizando  que após 40 dias haveria eleições. 

Desse modo, outro  professor de sociologia, formado em história pela UFF, assumiu a 

direção do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila. 

Empossado nestas condições,  este diretor propõe um projeto político 

pedagógico diferente do então exercido naquele espaço com resquício militar e 

hierárquico, dando início a uma gestão horizontal, propondo a formação de um grupo 

colegiado. Assim, a relação alunos-escola, alunos-professores foi mudando, conforme 

relatou a entrevistada. Uma esperança tomou conta dos envolvidos com o movimento de 

ocupação. Uma sensação de que uma “revolução’ estava em curso, estimulando a 

recuperação da dignidade e da autoestima dos envolvidos, e transformando a lógica de 

funcionamento do espaço escolar, numa espécie de inversão da pirâmide social.  

A greve dos professores, movimento parceiro da ocupação dos colégios 

estaduais foi uma força a mais para a mobilização. O processo foi ali deflagrado, tempos 

depois do início das atividades de greve dos professores da rede estadual de ensino do 

Rio de Janeiro em 02 de março de 2016, quando surgiu a notícia de que  o primeiro 

colégio Mendes, de Moraes, na Ilha do Governador tinha sido ocupado no dia 21 de 

maio. No Luiz Carlos da Vila tudo começou quando esta professora cedeu o horário de 

suas aulas para que os alunos confeccionassem cartazes em prol do movimento 
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“OcupaCompositor”. Pessoas de séries diferentes, ex-alunos e mesmo alunos que não 

eram da escola passaram a frequentar as “oficinas da ocupação”. No entanto, enquanto 

as salas de aula estavam abertas para a mobilização dos alunos, os portões da escola 

permaneciam fechados. 

Durante a ocupação, foram promovidos aulões de Filosofia, Sociologia e 

Música, oficinas de teatro, dança e palestras, como a que contou com a participação do 

antropólogo e ex-secretário de segurança pública do Rio de Janeiro Luis Eduardo 

Soares. Uma roda de samba do bairro de Benfica e uma festa junina organizada pelos 

agentes comunitários de saúde de Manguinhos também ocorreram durante esse período. 

Os pais poucos participaram da ocupação. A FIOCRUZ, parceira histórica de 

Manguinhos, teve uma atuação importante oferecendo a bomba para resolver o 

problema da piscina,    retirando a água suja
16

 que se tornou um criadouro de mosquitos.  

No fenômeno da luta articulada greve-ocupação, os professores reivindicavam 

aumentos salariais e melhores condições de trabalho e os alunos,  a melhoria na 

Educação, eleição direta para diretores, aulas de reforço escolar e até o fim do 

policiamento militar dentro da unidade. Além disso,  os do #OcupaCompositor tinham 

um sonho a mais: reativar uma das piscinas e devolvê-la em condições de uso à 

comunidade.  

Contudo, muitas tensões surgiram ao longo do processo. Durante as “oficinas da 

ocupação”, alguns professores foram acusados de incitarem  a ocupação, sofrendo com 

a criminalização por outros docentes e demais funcionários. 

Com o fim da  greve e da ocupação do Colégio Compositor Luiz Carlos da Vila, 

na perspectiva da docente entrevistada o momento é de reconciliação e rearranjo 

político institucional. O “OcupaCompositor” conseguiu exonerar o antigo diretor e 

eleger um professor que apoiou e participou do movimento como novo diretor do 

colégio. Este tem como desafio dialogar com todos os grupos que compõem o espaço 

escolar, pois vai ser “diretor da escola inteira”. Em suas primeiras ações se apresentou 

junto com os alunos da ocupação, buscando transparência na gestão escolar, realizando 

reuniões abertas com a participação de todos.  

Entretanto, o pessoal da limpeza não reagiu bem à quebra da hierarquia. Além 

disso, o fato do novo diretor ter se apresentado aos alunos da NEJA, juntamente com a 

presença dos alunos do movimento fragilizou a relação com o turno da noite. A 

                                                             
16 08/05/16 http://www.blogdobrunet.com.br/2016/05/08/escola-ocupada-rio/ 

http://www.blogdobrunet.com.br/2016/05/08/escola-ocupada-rio/
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inspetora com quem conversei enquanto aguardava a professora para a entrevista 

também fez críticas ao processo. Transferida de uma escola da zona sul da cidade, 

comentou que a decisão deveu-se ao  fato dela morar em um bairro próximo. Disse 

também está em estágio probatório e que por isso não apoiou o movimento grevista e de 

ocupação. Diante dos desafios de rearranjo de forças na escola, afirmou “Me sinto 

insegura na escola. Os problemas estruturais não mudaram. Não vejo grandes 

mudanças”. Segundo ela está faltando comunicação.  É preciso que haja regras para 

todos, para aqueles que apoiam a ocupação, para os que apoiam a desocupação, para os 

professores grevistas, para os professores não grevistas, para os funcionários da 

limpeza, sem privilégios. 

Este visão confirma a interpretação da professora de que  a relação entre os 

diversos grupos sociais no ambiente escolar é o maior problema, pois a escola reproduz 

o modo como jovens negros são tratados pela sociedade, a mesma marginalização. Mas, 

ela acredita que uma semente foi plantada e parte dos alunos que viveram a experiência 

da ocupação passaram a acreditar que através da luta é possível  mudar as condições no 

ensino. Agora será  necessário “contaminar  alunos que não participaram” para que se 

engajem na luta contra um sistema escolar que reproduz todas as mazelas da sociedade 

brasileira. Para isso, é importante superar essa divisão entre grupos da ocupação e da 

desocupação. O desejo da professora é “que a escola seja ocupada por dentro, a partir da 

própria dinâmica da escola”, pois “as relações têm que mudar”. 
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Considerações Finais 

 

Um dos objetivos iniciais deste trabalho era  compreender como o ensino da 

sociologia se desenvolvia no Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, uma 

escola do complexo Manguinhos que eu conhecia como pesquisador, mas desejava 

aprofundar a partir da minha condição de licenciando e futuro professor. A greve dos 

professores e o movimento de ocupação da escola conhecido como #OcupaCompositor 

me levaram em outra direção: comparar as duas experiências, de licenciando durante o 

estágio supervisionado e a de observador do movimento estudantil que ali que 

acontecia.  Nesta aproximação ganharam relevância, as políticas de urbanização que 

haviam sido implementadas em Manguinhos e o dilema vivido pela Luiz Carlos da Vila, 

de “escola modelo” do PAC ao abandono e sucateamento que coincidem com o declínio 

do projeto político representado pelo Partido dos Trabalhadores que culminou com o 

processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e com a crise do governo 

estadual, às vésperas das Olimpíadas sediadas pela cidade.  

Ao ser inaugurada, como a primeira obra do PAC no Rio de Janeiro, com direito 

a presença das principais autoridades políticas do país, o Colégio Estadual Luiz Carlos 

da Vila recebeu nos seus primeiros meses de funcionamento diversos projetos 

socioculturais e pedagógicos que tiveram algum impacto na formação dos estudantes.  

A piscina inaugurada pelo então presidente  Lula em homenagem a menino 

Christiano, que nadava no esgoto e ficou  conhecido como  “Lulinha”, parecia 

simbolizar um novo tempo de direitos e redenção para  jovens de comunidades pobres 

do país.  

Todavia, após a inauguração, os estes projetos  duraram muito pouco tempo ou 

foram pontuais. A  piscina foi fechada e nunca mais reaberta à comunidade. Desde a sua 

inauguração em 2009, a escola sofreu diversas baixas em relação aos projetos 

educacionais que a atingiram duramente.   

Além disso, a crise econômica afetou diretamente as obras do PAC e 

Manguinhos começou a sofrer os impactos nos cortes de verbas. O Colégio Estadual 

vive, então, um processo de sucateamento, tendo dificuldades para manter o parque 

aquático em funcionamento.  

Para a professora entrevistada a “escola modelo”, representa um modelo 

educacional deficitário, reprodutor das desigualdades sociais, de preconceitos, trata-se 
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de uma obra de fachada, “uma vitrine” para  campanhas eleitorais, não se configurando 

como política de Estado. 

Como se a escola justa, democrática fosse uma espécie de terra prometida, mas 

nunca alcançada de que falam Bourdieu e Champagne (2000) ao tratar do processo de 

democratização do espaço escolar na França.  

As obras do PAC Manguinhos produziram um verdadeiro impacto naquela 

comunidade. Mas os problemas estruturais de habitação,  saúde, saneamento, 

fornecimento de energia oficial, coleta de lixo, transporte público, além dos 

educacionais  continuam na maior parte do complexo. Por isso mesmo, a área conhecida 

como  DESUP, onde se localiza o colégio  se transformou numa espécie de “oásis” num 

universo de precariedades e contradições,  demonstrando  o fracasso de uma política 

pública de urbanização de favelas que não atendeu às demandas da comunidade. Para a 

inspetora com a qual conversei,  esta escola “foi abandonada”, diferente da outra em que 

trabalhava na zona sul da cidade. Mas escolheu estar ali e pediu transferência, pois além 

de morar próximo, tem um filho doente que precisa de cuidados. No entanto, na 

SEEDUC perguntaram se ela tinha certeza de querer transferir-se para o Colégio 

Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, já que está  em uma área de risco. O “oásis” 

onde está inserida o colégio é classificado pelo  próprio governo como uma área de 

risco.  

O declínio da “escola modelo” e do sistema político-pedagógico vigente 

coincide a história trágica e comovente do “Lulinha”. Após ser reprovado na escola, 

Christiano, ao se reencontrar com Lula na inauguração da escola ouve do presidente que 

precisa estudar mais e se tornar o melhor aluno da turma. Os anos se passaram, a escola 

sofreu com o abandono, o menino se afastou da escola em que estudava e morreu 

jovem, tendo seus projetos de futuro interrompidos,  a esperança de dias melhores com 

a inauguração da escola e do complexo esportivo, se dissipou.   

É a partir desse cenário que a ocupação o Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila 

deve ser compreendido. O significado desse movimento, de luta e articulação 

promovida pelos jovens juntamente com alguns professores, traz à tona  um fenômeno 

novo, difícil ainda de ser dimensionado nas suas conseqüências, mas que certamente 

muda as relações de força e interação no espaço escolar. Os alunos experimentaram e 

construíram neste período uma escola diferente. O espaço assumiu novos sentidos para 

eles, que se sentiram  parte da construção da mesma. Perceberam a sua importância na 

discussão e definição dos projetos educacionais.  
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Para a professora de sociologia, o inédito protagonismo juvenil foi visível, com 

os estudantes se fazendo  presentes na tomada de decisão dos assuntos que envolviam o 

colégio, “eles entenderam que não vai vir de nenhum lugar as mudanças esperadas, mas  

da sua própria organização”. Esse seria o legado da ocupação, em sua opinião, uma 

conquista que precisam aprofundar  na luta para garantir os direitos reivindicados, pois 

foram capazes de produzir um novo território dando a ele uma nova configuração, no 

dialogo com gestores, poder público,  familiares, professores  (ALMEIDA; NAKANO, 

2011, p.127).   

 “Quais as histórias serão contadas sobre a ocupação?”. Nesse sentido, 

argumentou em prol da construção de um novo projeto político pedagógico, com mais 

participação dos discentes, cujas vozes precisam ser ouvidas na tomada de decisões. A 

experiência revelou uma politização,  pois as atividades foram geridas de outra maneira, 

em todos os momentos e espaços e não apenas na sala de aula.  Ao ser questionada 

sobre qual recado gostaria de deixar para os alunos que estão se formando nas escolas 

públicas a professora responde: “todas as escolas deveriam ser ocupadas”. 

Que esta mensagem não seja esquecida e ao invés do desencantamento e 

resignação disseminados que a experiência da ocupação contribua para subverter o 

destino que tem sido reservado às classes populares,  condenando jovens pobres a 

permanecerem silenciados na  base da pirâmide social. Se descobrindo como sujeitos 

sociais, estes jovens agiram no e sobre o mundo escolar, (Dayrell, 2003, p.43). 

produzindo e projetando uma nova visão de si  no conjunto das relações sociais no qual 

se inserem”. Não é possível dimensionar neste momento as consequencias desse 

fenômeno, no entanto, a esperança que ainda está no ar, nos faz desejar que seja o início 

de um momento novo para a escolarização das classes populares, em que sejam atores 

sociais discutindo as propostas que lhe são dirigidas.  
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ANEXOS 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

Visões dos professores de sociologia sobre a greve e a ocupação: 

 

- atuação na ocupação; 

 

- relacionar greve/ocupação; 

 

- significados/impactos sobre a ocupação: possíveis repercussões na escola; 

 

- de que forma a escola pode ser afetada por esse protagonismo juvenil, 

movimento estudantil? 
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FOTOS 

 

 

Figura 1Vista aérea da região do DESUP 
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Figura 2Vista aérea do Complexo Esportivo 
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A famosa foto, de “Lulinha” nadando no esgoto. 

 

Figura 3Piscina Infantil 
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Figura 4Projeto Escola sem Muros - convite a comunidade 
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Figura 5Ocupa SEEDUC

 

Figura 6Parque Aquático recém-inaugurado] 
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Figura 7 O menino "Lulinha" lamenta a piscina semiolímpica fechada. 

 

Figura 8 O menino Christiano é fotografado pelo jornal Extra em 2008 
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O governador do Rio Sérgio Cabral cumprimenta Christiano, observado de perto pelo presidente Lula, a primeira 
dama Marisa Letícia, a ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff e do recém-eleito prefeitura do Rio Eduardo Paes 

 


