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RESUMO 
 
 

A escrita desta monografia tem como objetivo refletir criticamente sobre juventudes, 
condição juvenil, escola e o trabalho docente da sociologia na educação básica. A 
pesquisa tem como ponto de partida as narrativas dos estudantes e professores 
sobre as ocupações estudantis de duas escolas da cidade de Niterói acontecidas no 
ano de 2016. Ao ultrapassar estereótipos formados sobre os jovens brasileiros 
dentro das escolas, busca-se, nesta monografia, compreender as ocupações 
estudantis como exemplo da tomada do espaço escolar. Argumenta-se que a 
temática juvenil deve ocupar o centro do debate sobre educação no ensino médio, 
uma vez que os jovens estudantes são protagonistas e sujeitos atuantes e 
transformadores dos processos educacionais. O papel ativo dos jovens nas 
mudanças do espaço escolar e a sua relação com o corpo docente interferem 
diretamente nos processos educacionais.  

 
 
Palavras-chave: juventudes, condição juvenil, ocupações, escola, docência.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ABSTRACT 

 
This paper aims to reflect critically on youth status, school and the teaching work, 
focusing on sociology at high school. The research presents some students and 
teachers narratives about the students occupation in the city of Niterói-Brasil.  In this 
way, it looks at the student occupations as an example of their protagonism on the 
school, presenting the high school young student as an active agent of the 
educational processes. This choice reflects the urgent need to overcome stereotypes 
about young people. And it aims to bring the youth to the central debate about 
education, and to reflect about how the young people can change the school  and 
interfere in the educational processes. 
 

 
Key words: Youth, youth status, occupation, school, sociology. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2016, entre os meses de março/abril teve início uma greve de 

professores das escolas públicas de ensino básico do estado do Rio de Janeiro. 

Após a greve dos professores começaram a acontecer as "ocupações" das escolas 

públicas Estaduais realizadas pelos alunos. Por ser estagiária do Programa de 

Iniciação à Docência (PIBID)1 e por meu professor supervisor estar em greve, foi 

sugerido pela professora Renata Gonçalves, coordenadora do grupo do PIBID de 

qual eu faço parte, que nós, bolsistas do PIBID comparecessemos às ocupações, 

tanto nós alunos universitários quanto os professores supervisores que estavam em 

greve, a fim de observar, participar, propor oficinas, apresentar aulas, produzir 

vídeos etc. 

Dessa maneira, comecei a frequentar de forma assídua duas escolas da 

cidade de Niterói que eu nunca havia entrado antes das ocupações, sem ter tido, 

portanto, um contato anterior com aquele espaço ou com as pessoas envolvidas 

naquele contexto.  

A primeira escola visitada foi o Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho(IEPIC)2 que é a primeira escola de formação de professores do Brasil. Ela 

abrange os ensinos fundamental e médio e se encontra localizada entre o Centro e a 

Zona Sul de Niterói. O IEPIC está próximo ao campus da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) o que a torna uma escola com grande número de universitários 

exercendo seus estágios de docência naquele espaço. Dessa forma, o IEPIC é uma 

escola com bastante contato com a universidade, pela proximidade que facilita que 

os estudantes secundaristas frequentem os espaços da universidade e também para 

que estudantes universitários frequentem o espaço escolar.  

O outro colégio que frequentei foi a Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro 

(CEPAR), uma escola de ensino médio localizada em Pendotiba, um bairro 

pertencente à região oceânica de Niterói e afastado do centro da cidade, tendo 

                                                           
1 O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência que atua como uma iniciativa 
do ministério da educação para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para 
a educação básica. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid> 
2 Criada em 1835, o IEPIC foi a primeira escola normal - de formação de professores- do Brasil e da 
América Latina. Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/jornal/materias/0016.html> 
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menor oferta de equipamentos culturais3 e não beneficiado da proximidade com a 

UFF que o IEPIC desfruta.  

Ao colocarmos o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho no portal 

de busca Google4, vemos nos resultados diversos sites e blogs, cuja maioria destaca 

a longevidade da escola. Já na busca no Google pelo Colégio Estadual Paulo Assis 

Ribeiro, encontramos apenas notícias mais atuais, sobre as ocupações. Podemos 

perceber que são escolas públicas com perfis bem diferentes, sendo o IEPIC uma 

escola com uma maior visibilidade comparado ao CEPAR. O IEPIC tem um valor 

histórico destacado e está localizado em um território privilegiado mais próximo do 

centro de Niterói e do campus da UFF. O CEPAR, por sua vez, não tem um histórico 

tão valorizado e está localizado em um território afastado da Universidade e do 

centro de Niterói. Embora tenha grupos do PIBID desenvolvendo trabalhos no 

CEPAR, a presença universitária é menos marcante no mesmo.  

Além de frequentar essas duas escolas que mencionei, simultaneamente 

realizava meu estágio obrigatório de Prática e Pesquisa em Ensino II5 (PPE II) no 

Liceu Nilo Peçanha6, que é uma escola pública de ensino médio localizada no centro 

de Niterói e que não foi ocupada pelos estudantes. Também prossegui com meu 

estágio PIBID - mesmo que de forma limitada por causa da greve dos professores – 

no Colégio Estadual Intercultural Brasil-França7, localizado no bairro de Charitas na 

cidade de Niterói, ao lado da subida da comunidade do Preventório. 

Quando as ocupações tiveram fim procurei fazer meu estágio obrigatório de 

Prática e Pesquisa em Ensino III no IEPIC - uma das escolas que eu acompanhei 

durante a ocupação -, entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, 

para poder observar o colégio e os estudantes no ambiente escolar não ocupado. 

Dessa forma, almejava adentrar o cotidiano daquela escola e de seus estudantes, 

                                                           
3  “Niterói carece de equipamentos culturais fora do Centro e Zona Sul” reportagem O Globo disponível em 
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/niteroi-carece-de-equipamentos-culturais-fora-do-centro-zona-sul-
17931496 
4Disponível em: https://www.google.com.br/ 
5 Matéria obrigatória da licenciatura em ciências sociais, onde os estudantes fazem estágio de docência nas 
aulas de sociologia em escolas públicas.    
6 Fundado em 1847 o Liceu Nilo Peçanha é uma escola de grande importância na cidade de Niterói, localizada 
próxima a Câmara Municipal, tem o seu prédio tombado pelo Patrimônio Estadual do Rio de Janeiro. 
7 O Colégio Intercultural Brasil-França é a primeira escola pública bilíngue do país, foi inaugurada em 2014 com 
o apoio da Académie de Créteil e da Embaixada da França. Disponível 
em:http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1942710 



15 
 

para assim, me aproximar de suas trajetórias e alcançar um entendimento maior 

sobre quem são esses estudantes ocupantes e como é essa escola em seu dia-a-

dia, especialmente após ter passado por um processo de ocupação estudantil. 

 É valido ressaltar que minha trajetória enquanto estudante é marcada por 

uma relação de desconforto com o território escolar. Moradora da cidade de Volta 

Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde sempre estudei em escolas 

particulares, tendo frequentado durante cinco anos o Colégio Macedo Soares (2006 

– 2010), cursado o primeiro ano do ensino médio na rede Colégio Anglo-Americano, 

onde não me adaptei, cheguei a ser suspensa por “mal comportamento” e voltei para 

o Macedo Soares de 2011 à 2012  onde me formei. 

 Sempre fui apresentada pelos professores como uma aluna mediana e 

distraída, de pouco interesse nas aulas e com grande dificuldade de aprendizado. 

Todas essas hierarquias e distinções escolares sempre me incomodaram enquanto 

estudante, porém nunca havia experimentado ou conhecido outras formas de 

educação além das que vivenciei. Assim, entrei na Universidade Federal Fluminense 

em 2013 no curso de Bacharel em Ciências Sociais, mas após experimentar 

algumas matérias da grade de licenciatura – didática e psicologia da educação – 

optei por me transferir para a licenciatura em Ciências Sociais. Surpreendendo a 

todos que conheceram a minha trajetória escolar, optei por acreditar em uma forma 

de educação diferente da que vivenciei. 

 Portanto, essa pesquisa pretende tratar da escola, dos métodos, das didáticas 

e das trajetórias dos jovens com quem convivi durante a pesquisa, mas trata 

também de jovens com trajetórias semelhantes à minha, que vivem todas as 

distinções e hierarquizações presentes na escola. Assim, essa pesquisa parte do 

desejo de apresentar e debater quem são esses estudantes que ocuparam as 

escolas em 2016, quais são suas demandas, suas conquistas, seus objetivos e 

principalmente suas narrativas.   

 Ao longo da graduação, a convivência nesse ambiente de educação e luta, 

que são as escolas, me trouxe muitos questionamentos acerca da minha formação 

como cientista social e educadora. Pude observar nas ocupações secundaristas a 

estrutura tradicional da escola sendo questionada com os estudantes tomando 

posse do controle das instituições, tendo em mãos as chaves das portas, com o 
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domínio de quem entra e quem sai, organizando atividades como “aulões” públicos, 

oficinas, cine-debates e sendo os agentes de todas as decisões tomadas do 

momento que se iniciou as ocupações até seu fim. Para além disso, pude constatar 

o amadurecimento democrático nos fatos que ocorriam dentro das ocupações, na 

relação que os alunos iam construindo uns com os outros, com o espaço, com os 

professores e com pessoas que, como eu, se aproximavam das ocupações para 

conhecer o observar aquele espaço. 

 A escolha desse tema se evidenciou ainda mais forte, quando passei a 

acompanhar esses estudantes ao longo de sua luta em 2016.  Entendo que a partir 

da manifestação política dos estudantes secundaristas, podemos pensar o que nós, 

educadores, podemos rever e aprender. Para esse estudo retornei a todos os meus 

cadernos de campo, relatórios de estágio, entrevistas e vídeos realizados durante o 

período de ocupação nas escolas já referidas. 

Portanto, a monografia está organizada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo aborda questões acerca da condição juvenil, focando as 

questões que abrangem ser jovem no Brasil e o papel do ensino médio em escola 

pública na trajetória desses indivíduos jovens. Fundamentado em Alberto Melucci 

(1996), Bourdieu(1983), Foucault (1988) Juarez Dayrell e Juliana Batista (2007), 

Geraldo Leão (2014), Paulo Carrano e Anna Brenner (2014). 

O segundo capítulo narra passo-a-passo a pesquisa de campo feita nas 

escolas ocupadas da cidade de Niterói. Para isso, trarei para o texto diversas formas 

de registros, como entrevistas, filmagens e postagens nas redes sociais. 

Por último, nas considerações finais, procuro refletir as questões levantadas 

durante a pesquisa e pensar nas possibilidades de investigação e metodologias que 

podem ser trabalhadas no que tange a educação, e que acredito serem de suma 

importância na formação democrática de um professor. Para isso, terei como 

referências Bourdieu e Passeron (1975), Dayrell, Reis (2007), Freire(2015), Mendes 

(2015), Mills (1969) e Silva, (2005). 
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1 JUVENTUDES: A CONDIÇÃO JUVENIL NO BRASIL E A ESCOLA 

 

1.1 Por que juventudes? 

 

Primeiramente acredito ser importante falarmos do conceito de juventude. O 

termo juventude está incorporado em diversos debates e discussões no ambiente 

acadêmico nacional e internacional. Para abordá-lo, é importante trazer a leitura de 

estudiosos acerca do tema para que a discussão se torne mais rica e 

contextualizada.  

Começaremos com a contribuição de Pierre Bourdieu(1983) que indaga sobre 

a ideia de juventude feita a partir de uma contraste etário, que separa os indivíduos 

entre novos e velhos. Isto é, Bourdieu apresenta que esses conceitos não se 

baseiam em dados definitivos, mas sim em uma construção social. Para o autor, a 

relação entre a idade social e a idade biológica é muito mais complexa do que essa 

divisão arbitrária entre novos e velhos. Dessa forma, o conceito juventude é 

considerado problemático pelo fato de categorizar diversos indivíduos em uma 

mesma unidade, como se todas as pessoas na mesma faixa de idade 

compartilhassem a mesma visão de mundo, crenças, relação com a escola, família, 

trabalho e assim por diante. 

Isto é muito banal, mas mostra que a idade é um dado biológico 
socialmente manipulado e manipulável; e que o fato de falar dos 
jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, 
dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma 
idade definida biologicamente já constitui uma manipulação 
evidente.” (BOURDIEU, 1983, p. 2) 

Bourdieu traz à luz a necessidade de pensarmos os jovens como indivíduos 

que representam muito mais do que uma categoria universal, trazendo a consciência 

de que não existe apenas uma juventude, mas sim diversas formas de juventudes. 

Jovens de diferentes classes sociais e de diferentes territórios, por exemplo, 

vivenciam experiências completamente distintas que refletem em suas formas de 

viver e de pensar o que é ser jovem. 

Então, podemos dizer que não existe uma juventudes e sim várias juventudes, 

ou melhor, existem jovens construindo suas escolhas, gostos, trajetórias e narrativas, 
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de acordo com suas experimentações e contextos sociais. Juarez Dayrell e Juliana 

Batista (2007) trazem o termo “condição juvenil” para abordar a discussão sobre os 

jovens, para eles o termo é mais adequado para conceituar esses indivíduos. “Do 

latim, conditio refere-se à maneira de ser, à situação de alguém perante a vida, 

perante a sociedade. Mas, também, se refere às circunstâncias necessárias para que 

se verifique essa maneira ou tal situação.” (DAYRELL; REIS, 2007, p. 6) Logo, o 

termo condição juvenil apresenta a dinamicidade do que é ser jovem em relação com 

as condições e limitações impostas aos indivíduos em determinados tempos 

históricos, condições sociais e territoriais. 

“Assim, reafirmamos aqui, o que já foi muito reiterado: A juventude é 
uma categoria socialmente construída. Ganha contornos próprios em 
contextos históricos, sociais e culturais distintos, e é marcada pela 
diversidade nas condições sociais, origem de classe, culturais 
(etnias, identidades religiosas, valores, etc.), de gênero e, até 
mesmo, geográficas, dentre outros aspectos.” (DAYRELL; REIS, 
2007, p. 6) 

Devemos lembrar que grande parte desses indivíduos pertencentes a 

“condição juvenil”, costumam, nessa fase da vida, vivenciar suas “primeiras vezes”. 

As primeiras experiências com o amor, a briga, o sexo, o trabalho, a religião e as 

drogas, experimentações que integram o processo de socialização. Portanto, as 

“experimentações juvenis” participam da constituição das trajetórias dos jovens para 

a “vida adulta”. Outro componente que os jovens costumam vivenciar nesse período 

da vida são as cobranças e escolhas. O porquê das escolhas desses jovens podem 

ser percebidas numa perspectiva relacionada aos condicionantes sociais nos quais 

estão inseridos. Isso quer dizer que as decisões tomadas por eles fazem partem de 

contextos e referências em que estão imersos. No caso dos jovens brasileiros, suas 

escolhas são marcadas por pertencerem a um contexto de grandes desigualdades 

sociais e econômicas. (LEÃO, 2014) 

A adolescência é um momento ímpar e crucial na vida dos indivíduos. Além 

de ser um momento de experimentação é também onde ocorre a transição para a 

vida adulta. Portanto Melucci (1996) afirma que na atualidade a adolescência é 

cercada de múltiplas referências, o que torna cada vez mais incerto qualquer destino 

previamente pensado. Ou seja, os adolescentes estão cercado por possibilidades 

sociais, referências e uma variedade de cenários podem influenciar em suas 

escolhas. Na fase da adolescência, os indivíduos transitam por grupos, tribos, 



19 
 

estilos, desejos e gostos diversificados. Nesse sentido, esse período da vida se 

caracteriza por um momento onde existem menos responsabilidades e mais 

possibilidades - tudo pode existir, mas também tudo pode se transformar.  

Como expõe o sociólogo Alberto Melucci: 

Está agora claro que a maneira pela qual os adolescentes constroem 
sua experiência é mais e mais fragmentada. Adolescentes pertencem 
a uma pluralidade de redes e de grupos. Entrar e sair dessas 
diferentes formas de participação é mais rápido e mais frequente do 
que antes e a quantidade de tempo que os adolescentes investem 
em cada uma delas é reduzida. A quantidade de informação que eles 
mandam e recebem está crescendo em um ritmo sem precedentes. 
Os meios de comunicação, o ambiente educacional ou de trabalho, 
relações interpessoais, lazer e tempo de consumo geram mensagens 
para os indivíduos que por sua vez são chamados a recebê-las e a 
respondê-las com outras mensagens. O passo da mudança, a 
pluralidade das participações, a abundância de possibilidades e 
mensagens oferecidas aos adolescentes contribuem todos para 
debilitar os pontos de referência sobre os quais a identidade era 
tradicionalmente construída. A possibilidade de definir uma biografia 
contínua torna-se cada vez mais incerta. (MELUCCI, 1996, p. 1997) 

 Dessa forma, Melucci apresenta que o tempo não tem o mesmo valor para os 

jovens da atualidade como tinha para os jovens do passado. Na atualidade, o tempo 

perde seu significado linear, o que mostra a individualização do mesmo, os grupos e 

os indivíduos criam suas próprias finalidades, sentidos e métodos de tornar o tempo 

sempre único e singular. O autor argumenta que os jovens não podem ser 

observados como uma unidade ou um modelo fixo, mas pelo contrário, os jovens 

são capazes de construir e reconstruir sua experiência individual e construção de si 

mesmo. 

 

  1.2 Condição juvenil no Brasil e as escolas 

 

Em sua obra “Escola e Democracia”, Demerval Saviani (2012) apresenta uma 

breve trajetória da educação na modernidade. Para entender melhor a proposta de 

escola democrática, ele explica que a burguesia - após se revolucionar contra o 

sistema feudal, ou seja, contra a monarquia, a aristocracia e o clero - se instaura 

como classe dominante, assim, tem como uma das suas principais ações instaurar a 

escolarização. Melhor dizendo, a burguesia estrutura o sistema de ensino e a 
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escolarização para todos, assim a escola torna-se parte da condição para a 

instauração de uma ordem democrática, pois a partir dela os servos se tornariam 

cidadãos e, dessa forma, seriam capazes de participar das decisões políticas, assim 

se instauraria a ordem democrática.   

Segundo o autor, a burguesia instaurada como classe dominante se dá conta 

que os seus interesses entram em conflito com o interesse das massas, isto é, a 

burguesia como classe consolidada não se interessa mais por mudanças sociais. 

Então, para efetivar essa consolidação, a burguesia usa a escola como ferramenta, 

utilizando a pedagogia existencialista, que para o autor é uma pedagogia que 

considera os indivíduos diferentes, sendo uns mais capazes do que outros, alguns 

com mais facilidade e outros com menos, para controlar as massas, buscando evitar 

que ocorram mudanças sociais ou revoltas que coloquem seus privilégios como 

classe dominante em risco.  Posto isso, Saviani (2012) apresenta a essência da 

pedagogia da existência, que serve como meio de legitimação das desigualdades e 

dos privilégios da burguesia. Desse modo, escondida em uma proposta de 

democracia, a escola legitima as diferenças.  

Para abordar a escolarização brasileira, Saviani (2012) traça um caminho 

percorrido no Brasil a partir de 1930, no período da industrialização, com a criação 

da Escola Nova, escola essa supostamente democrática. Essa escola não leva em 

conta os saberes que cercam as camadas populares – operários e camponeses - 

pelo contrário, esse tipo de escola, que ainda tem elementos presentes na 

escolarização atual - com mudanças e interpretações confusas na legislação - 

acrescenta valor aos saberes da classe dominante e ignora ou nega os saberes 

populares. 

Trazendo a reflexão para a atualidade, nos séculos XX e XXI podemos ver 

que com as políticas de expansão da escolarização brasileira, o número de jovens 

matriculados no ensino público aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 

Especialmente, a partir dos anos noventa, os jovens das camadas populares vem 

tendo mais acesso aos níveis fundamentais e médio do ensino público brasileiro. 

Posto isso, é importante refletir sobre a maneira como essa expansão foi 

realizada, pois ela intensificou alguns problemas e criou novos no que tange o 

ensino público, como o aligeiramento de conteúdo escolar e a formação inadequada 
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de educadores - que passaram a atuar em uma escola massificada e com um 

público diversificado sem serem devidamente preparados para isso. Além da 

sobrecarga dos professores, existe também a precária estrutura física das escolas 

que não suporta a grande quantidade de novos alunos, a sobrecarga dos governos 

estaduais que são os encarregados da maioria das escolas responsáveis por essa 

expansão, dentre outras questões. Em um contexto de expansão, a escola passa a 

ter mais alunos das camadas populares da sociedade, transitando e se relacionando 

com aquele espaço, mas ela não muda sua estrutura física, administrativa ou 

pedagógica para receber efetivamente esses indivíduos. (BRENNER, CARRANO, 

2014).    

Logo, observa-se nesse contexto, não apenas um novo aluno, mas vários 

novos alunos, que antes eram excluídos desse nível de ensino e que passam a 

frequentar a escola, levando consigo suas vivências, experiências sociais e seus 

objetivos (LEÃO, 2014). Jovens com elementos incorporados por suas experiências 

de vida, que refletem em suas formas de pensar e de se relacionar com aquele 

cenário. 

Para além disso, vale ressaltar que os jovens brasileiros estão imersos em 

uma sociedade extremamente desigual. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), com dados de 2015, mostra que o Brasil ocupa o 79º lugar entre 188 nações 

no ranking que leva em conta indicadores como de educação, renda e saúde 

(IDH/PNDU). Isso quer dizer que há uma diferença exorbitante no acesso à renda, à 

saúde e à educação entre os indivíduos mais ricos e os mais pobres da população 

brasileira. Dessa forma, vivenciar a condição juvenil para os jovens pertencentes às 

camadas populares - que são a grande maioria dos jovens que frequentam a escola 

pública - exige a superação de barreiras e desafios constantes. 

Esses jovens que chegam à escola com a expansão do ensino público nos 

anos 90 são jovens das camadas populares, são indivíduos que pertencem a 

territórios periféricos e que exprimem práticas sociais, modo de ser, de agir e de se 

vestir que entram em conflito com a cultura escolar (LEÃO, 2014). Com a 

massificação da escola, isto é, com o crescimento do número de matrículas sem que 

haja uma preparação tanto do espaço escolar como dos professores e gestores, os 

estudantes que ingressam na rede pública de ensino se deparam com um ambiente 



22 
 

onde sua cultura não é valorizada, muito pelo contrário, a escola se torna um lugar 

que não acolhe nem valoriza esse novo estudante. 

 Como nos mostra Juarez Dayrell: 

Ao mesmo tempo, ocorreu uma migração significativa dos alunos das 
camadas altas e médias para a rede particular de ensino, que 
experimentou uma expansão significativa na última década, uma 
nova face da elitização que consolidou o sistema público de ensino 
no Brasil como uma “escola para pobres”, reduzindo e muito o seu 
poder de pressão e o zelo pela qualidade. Nesse processo, o próprio 
sentido do ensino médio veio se transformando. Antes, significava o 
caminho natural para quem pretendia continuar os estudos 
universitários. Agora, principalmente com a sua incorporação à faixa 
de obrigatoriedade do ensino, tornou-se também a última etapa da 
escolaridade obrigatória e, para a grande maioria dos jovens, o final 
do percurso da escolarização. Esse contexto vem gerando o debate 
entre o caráter propedêutico ou profissionalizante a ser tomado por 
esse nível de ensino. (DAYRELL, p. 1116, 2007) 

 Sobre as expectativas desses estudantes que ingressam na rede de ensino 

público, pude ter acesso a diversificadas versões, tanto nas escolas que fiz estágio 

durante a graduação quanto nos colégios em que acompanhei durante as 

ocupações, pude ouvir jovens que buscavam ingressar na universidade, outros 

estudantes que almejavam o diploma para conseguirem um emprego ou para serem 

efetivados nos locais onde trabalhavam e, ainda, estudantes que trabalhavam em 

empregos informais e buscavam outra atuação profissional, com maior remuneração 

e melhores condições de trabalho. 

 Um grande desafio da juventude das camadas populares é a garantia da 

própria sobrevivência. Aliada à condição juvenil está a pobreza exigindo 

constantemente que esse jovem se decida entre uma busca de remuneração 

imediata ou um possível projeto futuro (DAYRELL, REIS, 2007). Como indicam 

Dayrell e Reis (2007), o trabalho muitas vezes proporciona que os jovens vivenciem 

a condição juvenil, isto é, o trabalho é um meio que permite a esses jovens o acesso 

a experimentações, ao lazer e ao o consumo. Portanto, seja pra ajuda no orçamento 

familiar ou para ter uma renda própria, grande parte dos jovens das camadas 

populares estão inseridos no mercado de trabalho de maneira formal ou informal. 

Além da escola e da inserção no mercado de trabalho, a vida dos jovens 

abrange vários espaços além da escolar e das relações que ali são construídas. 

Frequentam a igreja, o bairro, espaços de lazer, esporte e cultura que também 



23 
 

fazem parte de suas trajetórias juvenis. Emir de Almeida e Marilena Nakano (2011) 

mencionam que a maioria dos estudos sobre a condição juvenil foca especialmente 

o espaço escolar, como se esse fosse o único lugar de produção cultural habitado 

pelos jovens. Embora a escola tenha um papel central na vida dos jovens, os 

autores destacam diversos outros espaços que eles habitam, transformam e se 

relacionam, ou seja, outros lugares “a partir do qual eles se educam, formalizam 

práticas culturais (interações e valores), e experimentam vias de inserção na 

estrutura social.” (ALMEIDA; NAKANO, 2011, pág. 117) 

 Portanto, Almeida e Nakano se reportam ao geógrafo Milton Santos (1995) 

para abordar o conceito de espaço, com o intuito de chamar a atenção para as 

múltiplas possibilidades de domínios que abrangem as culturas juvenis, pois não é 

apenas na escola mas também em outros tantos espaços de convívio e interação 

que os jovens produzem suas trajetórias.  

É nele que os jovens, como agentes empíricos, atores e sujeitos, 
interagem com os pares, com os adultos – suas instituições e 
movimentos, é no espaço prático-sensível que vivem os processos 
de socialização, educam-se e educam, constroem laços sociais, 
reproduzem e produzem valores socioculturais e políticos, enfim, no 
espaço encontram ou sentem a ausência de suportes para seus 
processos de subjetivação e individuação. (ALMEIDA; NAKUNO, 
2011. p. 118) 

Isso posto, trarei a escola como mais um espaço de socialização juvenil, 

focalizando não apenas em questionar a escola e o seu sentido na vida desses 

jovens, mas também no papel dos educadores na construção dessas vivências 

escolares. 

Muitos estudos no campo educacional acerca do tema da disciplina escolar 

tiveram como referência principal a obra de Foucault(1999) que evidenciou as 

relações de poder e de vigilância que cercam as sociedades e suas instituições, e 

criam corpos dóceis e propícios a dominação.  A forma como essa dominação é 

feita, baseia-se na vigilância e na punição, usando diversos artifícios como a 

classificação e a distinção para posicionar indivíduos em categorias pré 

determinadas e limitadoras.  

Maria dos Santos Prata (2005) levando o debate da disciplina escolar para a 

contemporaneidade, apresenta a crise das instituição disciplinares, expondo que “o 
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poder hoje pode se mover com a velocidade do sinal eletrônico e tornou-se 

verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado pela resistência do 

espaço.”(PRATA, pág. 112, 2005). Ela argumenta que, no século XXI, os muros que 

limitam os espaços estão sendo derrubados e a produção de subjetividade não se 

limita apenas a um lugar, mas a vários espaços e referências que se misturam.  

Nos capítulos que seguem irei explorar a temática da disciplina escolar e da 

resistência objetivando direcionar o debate para meu trabalho de campo nas Escolas 

Estaduais de Niterói onde realizei estágio na cidade de Niterói e principalmente nas 

escolas ocupadas pelos estudantes secundaristas.  Ao levar em conta que esses 

jovens estão inseridos em um contexto de constituição de subjetividades,  a escola é 

mais um elemento fundamental de interação e socialização dos indivíduos. (PRATA, 

2005) 

Com isso, buscarei, por meio do relato dessas experiências, refletir sobre a 

condição juvenil, a escola e a prática docente. Para isso, no próximo capitulo irei 

apresentar algumas narrativas e percepções dos estudantes secundaristas, 

protagonistas e não protagonistas do processo de ocupação, e também trarei a fala 

de alguns docentes e algumas referências teóricas sobre a escola e os indivíduos 

nela envolvidos. 
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2 AS OCUPAÇÕES SECUNDARISTAS E SUAS NARRATIVAS 

 

2.1 Metodologia, campo e pesquisa 

   

 O ano de 2016 foi marcado por uma grande crise na política nacional, tendo 

como seu maior acontecimento o Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Além 

da crise política, se instaurou uma crise econômica. O Rio de Janeiro foi um dos 

estados brasileiros mais afetados. Devido à má administração governamental, 

deixou de pagar os salários de centenas de funcionários e aposentados do estado.  

Tal fato desencadeou diversos acontecimentos políticos, como a greve dos 

professores estaduais, as manifestações dos servidores e dos aposentados.  

As ocupações dos estudantes em São Paulo no segundo semestre de 2015 

serviram como exemplo para as ocupações das escolas estaduais no Rio de 

Janeiro. Os estudantes em São Paulo reagiram à medida oficial do governo de 

reorganizar a rede de escolas, que fecharia 94 unidades e remanejaria alunos de 

outras 754 escolas, gerando um impacto direto na vida dos estudantes, familiares e 

professores. Com isso, os estudantes secundaristas se movimentaram e 

deflagraram o processo de ocupação dos prédios escolares (CORTI; 

CARROCHANO; SILVA, 2016).  

No Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2016, situados nesse cenário 

caótico de crise política, os estudantes secundaristas se organizaram e decidiram 

por ocupar suas escolas, manifestando-se contra o descaso do governo estadual 

com a educação pública, estudantes e professores. 

Durante os meses de abril, maio e junho de 2016, eu e alguns colegas do 

PIBID acompanhamos grande parte das ocupações do IEPIC e do CEPAR, escolas 

de Niterói que apresentarei detalhadamente mais à frente. Em nossas idas à escola 

sempre levávamos as câmeras filmadoras e procurávamos entrevistar os alunos, os 

professores e alguns pais. Nesse contexto, filmamos o dia-a-dia daqueles sujeitos 

vivendo no espaço escolar, suas atividades, seus conflitos, assembléias e 

manifestações. A partir das filmagens produzidas pelo grupo do PIBID do qual eu 

faço parte, realizamos de forma coletiva um minidocumentário, Chamado OCUPA 
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EDUCAÇÃO8, produzido no Laboratório de Filme Etnográfico da UFF, onde 

semanalmente nos encontrávamos e editávamos o vídeo. Vale ressaltar que 

nenhum de nós, estagiários do PIBID, tínhamos qualquer contato com a câmera ou 

com o ato de filmar, nem sabíamos editar vídeos. Contamos com o suporte do 

assessor técnico do Laboratório de Filme que frequentou conosco as escolas 

ocupadas e nos ensinava, na prática, a melhor forma de usarmos as câmeras e 

também auxiliou com a edição dos vídeos produzidos. 

É importante ressaltar que esse trabalho não é neutro nem impessoal. Ele 

partiu de entrevistas, diálogos e trocas vivenciadas no dia-a-dia das ocupações. A 

partir de todas as situações que observei durante o período em que acompanhei as 

ocupações, surgiu em mim, a vontade de pesquisar as narrativas dos estudantes 

ocupantes sobre suas ações e os seus significados, buscando dessa forma refletir, o 

papel da escola e dos educandos nas trajetórias juvenis. 

 

2.2 As ocupações estudantis  

 

Meu primeiro contato com uma escola ocupada foi em abril de 2016 no IEPIC. 

Nesse primeiro dia, conheci aquele espaço guiada pelos estudantes ocupantes: 

suas queixas, seus modos de organização e suas demandas. Em uma visita 

introdutória, eles me apresentaram todo o espaço escolar, desde as salas comuns 

até as novas áreas descobertas por eles com a ocupação. Me mostraram uma sala 

de rádio, máquinas de xerox, materiais de artes e livros que eles não sabiam da 

existência até então. Naquele mesmo dia, os estudantes me mostraram o que  

haviam feito desde o dia que ocuparam a escola e como as tarefas e decisões 

estavam sendo tomadas. Eles disseram se organizar por autogestão, isso quer 

dizer, sem nenhuma liderança em particular. Todas as decisões eram tomadas em 

conjunto e as tarefas eram divididas por meio de rodízio. Cada semana um grupo de 

estudantes ficava responsável por uma função, como limpeza, cozinha, segurança, 

organização das aulas, palestras etc. 

                                                           
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZDuHZn53Foc&t=29s> 



27 
 

Na mesma semana de abril de 2016, visitei o CEPAR. E, da mesma forma 

como ocorreu no IEPIC, os alunos me receberam mostrando a escola, apresentando 

suas demandas, suas descobertas desde a ocupação e os problemas estruturais da 

escola, como o teto revestido de isopor, as estruturas de madeira sendo comidas por 

cupim, sala amontoadas de cadeira, quadra de esportes inutilizada, etc. 

As duas escolas apresentaram demandas gerais compartilhadas por escolas 

ocupadas no Estado do Rio de Janeiro - como, por exemplo, o apoio à greve dos 

professores, o fim do SAERJ, que é um programa de avaliação de ensino e 

aprendizagem realizado nas unidades escolares da rede estadual de educação 

básica. Para os estudantes secundaristas ocupantes, o SAERJ serve como um 

mecanismo que mantém escolas com um rendimento menor na avaliação, ainda 

mais marginalizadas. Ao contrário, as escolas com as maiores notas ganham 

benefícios, incentivos e premiações. As escolas que ganham notas inferiores,  

permanecem sem incentivos ou qualquer investimento público.  

Os estudantes também defendiam o fim do currículo mínimo, que é um 

documento com o objetivo de servir como referência comum a todas as escolas 

estaduais, apresentando as competências, habilidades e conteúdos básicos que 

devem estar presentes nas aulas. Ele é criticado por ser uma imposição feita “de 

cima para baixo” pela Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro e por 

ferir a autonomia pedagógica em sala de aula (QUIRINO; LEAL; PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2012). A crítica que ouvi sobre o currículo mínimo dos alunos ocupantes,  

é que ele não garante um ensino completo e de qualidade, tampouco os 

conhecimentos necessários para se concorrer a uma vaga nas universidades 

federais. Uma vez que o professor está sempre limitado a corresponder às 

demandas que o currículo mínimo impõe, ele não pode se aprofundar por conta do 

tempo insuficiente de aulas na escola. Diariamente, a rotina escolar impõe maiores 

limitação ao professor, que tem que lidar com uma sala de aula sucateada, materiais 

precários, um calendário que não suporta todo o conteúdo pretendido, um currículo 

predeterminado e afastado da realidade e dos interesses dos alunos.      

 A eleição democrática para a direção da escola era outra demanda dos 

estudantes das escolas ocupadas no Rio de Janeiro - no caso do IEPIC eles 

buscavam uma autogestão, isto é, que todos, professores e alunos, pudessem 
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participar e formar a direção da escola. Os alunos também demandavam o passe 

livre estudantil, ou seja, que o bilhete único escolar9 fosse ilimitado, que ele pudesse 

ser usado em qualquer ônibus e nos finais de semana. Havia também outras 

solicitações mais específicas, relacionadas à estrutura de cada escola, como ar 

condicionado nas salas, reforma de laboratórios de ciências. No CEPAR, uma pauta 

recorrente era a necessidade de dedetização na escola, que era infestada por 

mosquitos em diversos ambientes, inclusive nas salas de aula. No IEPIC, um grupo 

de alunos desejava abolir os uniformes. Algumas meninas ficavam extremamente 

incomodadas com o uso das saias de normalista como uniforme obrigatório. 

Alegavam que as saias pregueadas geram constrangimentos e incômodos nas 

estudantes, que se sentiam sexualizadas quando transitavam pela rua de uniforme e 

também pelo transtorno de sempre terem que levar outra roupa na mochila, pois 

depois da escola elas realizam estágio obrigatório em lugares onde não era 

permitido estar de saias.  

 

2.2.1 Dois casos exemplares  

 

A primeira vez que visitei a ocupação do CEPAR coincidiu com o dia que 

ocorreram dois acontecimentos muito importantes. O primeiro foi uma assembleia10 

organizada pelos estudantes ocupantes, que tinha como intuito esclarecer aos 

outros alunos não ocupantes, professores e pais de alunos o porquê da ocupação. 

Como eu e colegas do PIBID estávamos com a câmera, filmamos alguns momentos 

da assembleia, e digo que foi muito importante estar presente nesse dia na escola 

porque pude presenciara o diálogo que os alunos ocupantes estavam tentando 

construir com pais, professores e alunos que não estavam ocupando. 

Na assembléia, os estudantes procuraram expor problemas da educação 

pública que faziam parte da pauta geral das escolas ocupadas e apresentaram 

problemas específicos da escola. Mostraram para os pais o que eles estavam 

                                                           
9 O bilhete único estudantil é um cartão de gratuidade da Secretaria de Estado de Educação pelo qual 
os estudantes estaduais têm direito a duas passagens diárias.  
10 A Assembleia estudantil é um modo em que os estudantes se organizam em roda para a tomada 
democrática de decisões, nela são levantadas pautas que posteriormente são votadas por todos os 
estudantes. As assembleias podem ter a presença de professores, gestores e pais ou apenas dos 
alunos. 
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fazendo desde o dia que ocuparam, as aulas organizadas, o mutirão de limpeza que 

promoveram, a criação de um espaço para horta etc. Alguns professores que 

estavam em greve e participavam da ocupação dando aulas abertas sobre temas 

referentes ao Enem11 e matérias de interesse dos alunos, também compareceram a 

essa assembleia. 

O segundo acontecimento foi ao final desta assembléia. Os estudantes 

ocupantes ficaram sabendo, através do facebook da diretora do colégio - que se 

posicionava contra a ocupação - que a mesma estava convocando pais e alunos 

para esclarecer o que estava ocorrendo dentro da escola. A reunião aconteceria na 

Igreja Evangélica Livre - Ministério Sal e Luz, localizada em Pendotiba. A igreja 

ficava bem próxima à escola. Então os alunos que ocupavam tiveram a ideia de irem 

à reunião para que assim também pudessem ter voz diante dos pais e dos outros 

alunos e expor os seus motivos. 

Dessa forma, todos que estavam na assembleia da escola foram à reunião 

organizada pela diretora, alunos ocupantes, professores, pais e nós do PIBID com 

nossas câmeras. Ao chegar no local, a reunião já havia começado e a igreja estava 

lotada de pais de alunos. Eu entrei com a câmera ligada e continuei filmando, até 

que uma senhora, funcionária da secretaria da escola e contrária à ocupação, 

tampou a lente da câmera com a mão e me mandou parar de filmar.  Os alunos 

ocupantes falaram que não estavam ali para atrapalhar, mas que queriam ter a 

chance de apresentar o lado deles. A diretora, contrária a isso, falou que a reunião 

estava cancelada, com a insistência dos alunos ocupantes para que a reunião 

continuasse. Uma senhora, que também fazia parte da secretaria da escola, pegou o 

microfone e falou que a ocupação era uma bagunça, pois era feita por alunos 

“repetentes e baderneiros”. No momento que ela falou isso, grande parte dos pais 

começou a ir embora e, em questões de minutos, a igreja estava vazia.  

O impacto que a fala da funcionária teve em todos que estavam ali foi 

enorme. Eu e meus colegas do PIBID, além de alguns professores, pais de alunos 

ocupantes e os próprios alunos ocupantes nos sentimos extremamente 

                                                           
11 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova elaborada pelo Ministério da Educação 
para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino 
médio.  O exame é usado como um vestibular nacional de uma série de universidades públicas. Com 
a nota do Enem, o estudante pode se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sistema 
criado pelo governo para selecionar alunos para as instituições públicas de ensino superior.  
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incomodados com a generalização e com aquela classificação negativa dirigida 

àquele grupo tão diverso de jovens. A categorização de indivíduos, geralmente dada 

de forma hierárquica, de cima para baixo, é extremamente cruel e recorrente em 

sociedades desiguais. O julgamento com base em estereótipos faz com que 

indivíduos sejam colocados em lugares predeterminados. Como cientistas sociais, 

cabe a nós uma investigação e uma problematização desses lugares 

predeterminados, principalmente dentro de nossa própria sociedade. (VELHO,1987) 

 

2.2.2 Entrevistas e relatos 

 

 Buscarei agora apresentar algumas narrativas que foram obtidas por meio de 

entrevista e relatos pessoais de estudantes secundaristas e de professores durante 

as ocupações. Primeiramente, apresentarei a fala de alguns estudantes, algumas 

dessas entrevistas fazem parte do minidocumentário OCUPA EDUCAÇÃO12 e estão 

disponíveis no YOUTUBE13. Outras não foram adicionadas ao vídeo OCUPA 

EDUCAÇÃO por acreditarmos que não acrescentaria valor à narrativa que 

buscamos construir e também para preservar a imagens de alguns estudantes. 

Durante e após as ocupações, estive acompanhando as mídias sociais que foram 

criadas durante as ocupações, especialmente as páginas publicadas no Facebook14 

OCUPACEPAR15 e OCUPAIEPIC16 (que com o fim das ocupações teve seu nome 

trocado para IEPIC EM LUTA). Trarei mais à frente algumas publicações 

compartilhadas nas respectivas página no Facebook que acredito serem 

significativas. 

As primeiras narrativas são de duas estudantes do IEPIC, que faziam parte 

da ocupação. Elas explicam qual é a visão delas sobre a estrutura de aulas e 

oficinas da ocupação: 

[...] é também um lugar onde você pode tirar dúvida nessas 
oficinas..igual.. tem “aulão” de geografia..é.. não “aulão”, uma oficina 
de geografia, uma oficina de português...como na sala de aula..pô 

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=ZDuHZn53Foc 
13 Site de compartilhamento de vídeos 
14 Rede social. 
15 https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/ 
16 https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 
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não vou tirar dúvida com o professor, o professor ah é chato pra 
caraca ele vai reclamar se eu tentar tirar dúvida com ele, ali você 
pode tirar duvida de tudo que você tem dúvida... pode tá 
perguntando, pode tá se abrindo com o professor, é uma roda,a 
gente se abre com o professor e é mais uma sociedade.” 

[...]é.. são outras pessoas..Se vocês conhecerem os professores fora 
da sala de aula, vocês vão perceber que são outras pessoas e 
sabem lidar muito bem. Até os alunos mesmo [...] pessoas que vocês 
achavam que eram aquela coisa, que você não ia se dar bem e você 
acaba se dando bem. Eu por exemplo achava esse menino aqui 
muito chato, achava que eu ia matar ele, olha só.. agora somos um 
grude.. entendeu? Então acho que serve para fazer amizades 
novas.. entendeu?!”  

Nesses dois depoimentos, podemos perceber a crítica à dinâmica tradicional 

da sala de aula, quebrada durante a ocupação. Tal dinâmica eu pude observar 

durante meus estágios obrigatórios de docência, que fazem parte do currículo da 

licenciatura de Ciências Sociais, onde nós, estudantes da licenciatura, frequentamos 

e observamos durante quatro semestres as aulas de sociologia de qualquer Escola 

Pública. Nesses estágios realizados respectivamente no Colégio Estadual Aurelino 

Leal e no Liceu Nilo Peçanha tive acesso à dinâmica tradicional, onde uma média de 

quarenta estudantes se encontram enfileirados, um atrás do outro assistindo ao 

professor, que apresenta aulas expositivas, sem que ocorra uma dinâmica ou um 

diálogo entre professor e estudante. 

 Nas ocupações das escolas, acontece uma mudança na construção dessa 

relação hierárquica entre docente e discente. A forma como as aulas aconteceram, 

faz parte de um processo, onde as escolhas feitas pelos estudantes direcionam os 

acontecimentos, muito diferente do que acontece diariamente dentro das salas de 

aula. Frequentemente, o método como a aula se dá não leva em consideração as 

vontades e os questionamentos dos estudantes. A fala das secundaristas imprime o 

significado do rompimento da dinâmica tradicional da sala de aula. Elas apresentam 

a possibilidade praticada durante as ocupações de pensar a aula de outra forma 

para além do modelo já existente, repensando a metodologia com a participação 

efetiva dos estudantes. 

Juarez Dayrell em “A escola faz a juventude?” traz esse questionamento de 

que a escola não é pensada para o sujeito jovem, muito pelo contrário a dinâmica da 

escola está cristalizada e imóvel, enquanto a sociedade se transforma a cada 

instante.  
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Propomos, assim, uma mudança do eixo da reflexão, passando das 
instituições educativas para os sujeitos jovens, onde é a escola que 
tem de ser repensada para responder aos desafios que a juventude 
nos coloca. Quando o ser humano passa a se colocar novas 
interrogações, a pedagogia e a escola também têm de se interrogar 
de forma diferente. Nesse sentido, cabe questionar em que medida a 
escola “faz” a juventude, privilegiando a reflexão sobre as tensões e 
ambiguidades vivenciadas pelo jovem, ao se constituir como aluno 
em um cotidiano escolar que não leva em conta a sua condição 
juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1107,) 

Uma constatação realizada por uma professora do CEPAR que estava 

apoiando a ocupação dos estudantes e que durante uma assembleia da qual eu 

estava presente com a câmera, deu a sua contribuição, como um indivíduo que se 

relaciona e questiona a administração escolar. Além disso, por ser professora de 

uma das escolas ocupadas, convive diariamente com professores e gestores que 

categorizam os alunos ocupantes como “repetentes e baderneiros”. Ela apresenta 

sua perspectiva: 

Uma grande recompensa de isso tudo que está acontecendo, alunos 
que.. São discriminados porquê... não são considerados aqueles 
alunos exemplares, e que faz a gente repensar também o que é 
aluno exemplar[...] e que agora tem prazer de vir para a escola, tem 
prazer de estar aqui dentro, de assistir essas aulas. 

 Nesse momento, podemos perceber na fala da professora que ela se 

sente realizada por saber que os alunos que são discriminados diariamente pelo 

corpo escolar, durante o processo das ocupações mostraram-se jovens interessados 

e engajados, o que a leva a questionar o que é ser um aluno exemplar. 

Apresento agora a fala de uma estudante do CEPAR contrária as ocupações: 

Eu estudo nessa escola a oito anos e eu não sou repetente, esse 
pessoalzinho que tá aí (estudantes ocupantes) já terminaram a 
escola, fazem muita besteira na escola e não querem saber nada 
com coisa nenhuma. A menina que tá ali na frente, quem é ela na 
escola? Não faz nada na escola e agora tá aí querendo reivindicar? 
(...) Sabe o que o pessoalzinho que tava ali tava fazendo? brincando 
de slackline, os meninos estavam sem blusa, brincando de slackline 
e ouvindo rap bem alto… menina lá no refeitório limpando. Aquilo 
não é nossa função, tem gente pra fazer isso. 

 E o que nós podemos refletir pela fala da professora, e principalmente pela 

fala da estudante contrária a ocupação, é que os estudantes ocupantes carregam 

um estigma. Para Goffman (1998), a compreensão do termo estigma parte da 

observação de um padrão de normalidade imposto socialmente, onde o ser 
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estigmatizado seria aquele que escapa ao um padrão previamente definido. O autor 

argumenta que a criação do termo estigma surge na Grécia para se referir a sinais 

corporais marcados com o fogo ou cortes com o qual se evidenciava um indivíduo, 

provavelmente um escravo, um criminoso ou um traidor, que deveria ser evitado. 

Esse conceito foi se adaptando com o passar do tempo, “atualmente o termo é 

amplamente usado, de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, 

porém é mais aplicado a própria desgraça do que a sua evidência corporal” 

(GOFFMAN,1988, p. 10). Isto é, socialmente, há uma classificacão entre o que é 

considerado normal e o que não é, sendo os indivíduos que não correspondem a 

essas exigências preconcebidas, estigmatizados socialmente. No caso dos 

estudantes, aqueles que não correspondem os atributos e estereótipos defendidos 

pela instituição escolar - que geralmente condizem com a cultura elitizada, da qual 

os alunos da escola pública não tem acesso - são estigmatizados pela instituição 

escolar.  

Dessa maneira, no contato com as ocupações, pude observar através de 

alguns discursos, tanto de gestores, quanto de professores e de alunos que estavam 

contra a ocupação o quanto que alguns estudantes são estigmatizados no espaço 

escolar. Percebi que o estigma de “repetente” e “baderneiro” era muitas vezes 

utilizado no intuito de diminuir aqueles indivíduos que estavam usando o território 

escolar como um lugar que também lhe pertence. As narrativas dos ocupantes, de 

outro modo, buscavam valorizar não só o conteúdo do currículo, mas também toda a 

dinâmica escolar mais abrangente desde os serviços terceirizados da escola como 

alimentação e limpeza, como também a valorização de espaços de lazer dentro do 

ambiente escolar e diferentes manifestações culturais. 

 Vale ressaltar que os alunos ocupantes pertenciam as camadas populares, 

melhor dizendo, eram filhos de pais que trabalhadores ou até mesmo eles próprios 

eram trabalhadores, por serem menores de idade, muitos se encontravam em 

serviços precários e até mesmo irregulares. A grande maioria estava na faixa etária 

entre 15 e 18 anos, embora tivessem um ou outro mais velho ou mais novo, visto 

que o CEPAR por exemplo tinha turmas e NEJA17 e o IEPIC turmas de ensino 

fundamental. Esses estudantes eram preponderantemente negros. Havia muitas 

                                                           
17 Nova Educação de Jovens e Adultos 
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mulheres envolvidas - tanto as próprias estudantes quanto as professoras que os 

apoiavam - e um número considerável de indivíduos LBGTs (Lésbicas, Bissexuais, 

Gay e Transgêneros), o que fez com que as ocupações se tornassem um lugar de 

debate constante sobre racismo, machismo e homofobia. Não irei me aprofundar 

nessas questões, mas acredito ser importante apresenta-las para o leitor, pois o 

estigma que esses estudantes sofrem não está apenas nas suas notas escolares, 

mas também no fato deles serem quem são, jovens negros, gays, lésbicas e 

pessoas transgênero.  

Em contrapartida aos discursos contrários às ocupações, temos as falas dos 

estudantes, pais e professores que viveram efetivamente o período de ocupação: 

Como assim a gente tá descuidando, a gente tá invadindo? A gente 
tá fazendo melhor do que quem tava aqui. A gente veio aqui e mudou 
totalmente o estado da escola (...) a gente não tá aqui pra destruir 
nada, a gente quer é melhorar. Se fosse pra destruir a gente estaria 
aqui... a gente nem estaria aqui! A gente podia estar na praia se 
divertindo em qualquer outro lugar e não aqui se preocupando com o 
nosso futuro. (Estudante ocupante do CEPAR) 

Eu acho que a gente criou uma família aqui, todo mundo que 
passava umas seis cinco horas aqui, não tinha tanto convivência 
agora dorme junto e vive junto e tá aprendendo a conviver com os 
defeitos do outro. E agora também a gente tá tendo essa mobilização 
da escola, a gente tá limpando tudo, é como se fosse uma segunda 
casa e isso é muito legal. (Estudante ocupante do IEPIC) 

Eu sou pai de aluno e tô achando esse processo aqui de ocupação 
muito interessante porque tô vendo os meninos muito organizados, o 
que eu posso relatar no caso do meu filho é que o processo tá sendo 
muito interessante pra ele, porque ele não ajudava em nada em casa 
e aqui ele começou a fazer faxina pra ajudar a ocupação, tô 
aproveitando isso, utilizei a ajuda dele hoje em casa e agora eu tô 
retribuindo a ocupação.. Á ajuda que tá dando. Eles aprenderam 
muitas coisas que eles não aprenderiam na escola do jeito 
regulamentar, então... é.. Eles estão cuidando de higiene, de 
organização, eles estão aprendendo a falar, a respeitar crianças que 
são menores que eles, então é difícil achar alguma coisa realmente 
negativa (Pai de um estudante ocupante do IEPIC) 

 

 Após um ano das ocupação terem acontecido, em Abril de 2017 os 

estudantes e professores do CEPAR fizeram publicações na página OCUPACEPAR 

no FACEBOOK, narrando a experiência do que foi para eles a ocupação da escola. 

Trago algumas dessas narrativas: 
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Bom falar da ocupação pra mim não é fácil, posso dizer. No dia que a 
escola foi ocupada na parte da manhã, eu estava chegando na 
escola como de costume pois estudava a tarde, assim que cheguei 
foi dito: A escola está sendo ocupada por alunos. Bom, posso dizer 
que aquele dia foi muito tenso, mas enfim, a escola foi ocupada e 
depois daquele momento começou tudo, assembleia, divisão de 
tarefas entre inúmeras outras coisas no cotidiano da escola ocupada 
por alunos "repentes e vagabundos". Passei por tantos momentos na 
ocupação que posso escrever até um livro, pois é muita coisa. Ali 
conheci pessoas com pensamentos diferentes, opiniões diferentes 
também, pessoas que eu sempre passava na escola e nunca pensei 
que eu hoje poderia falar. Hoje eu posso dizer que não tenho só 
amigo que conheci na Ocupação, eu tenho uma palavra mais forte do 
que isso, eu tenho uma FAMÍLIA(...) 

Jovana Souza ( Ex-Aluna ) 

 
Formamos uma bela família, sem vergonha de amar e lutar no amor 
por uma escola melhor para todos...nascia um sonho de humanidade 
que partia de uma realidade linda e amarga...alguns olhos ainda não 
tinham aprendido a ver. Obrigada a todos os meus 
educandos/educadores que por muitas vezes se confundiam no 
espaço. Entendemos que o pertencimento só acontece quando 
derrubamos alguns muros hierárquicos construídos por séculos(...) 

Girlene (Professora do CEPAR que já foi estudante da mesma 
instituição) 

 

Nunca imaginei que o CEPAR seria ocupado. Foram dias tensos, 
porém de muita luta, união, companheirismo e alegrias mil. Nela 
aprendi coisas q nunca imaginei aprender, cresci, me despi de 
preconceitos, me ENCANTEI e o resultado disso foi partir a luta na 
parte que" me cabe"!! A direção foi a consequência de todo esse 
movimento, que eu possa honrar, fazer jus a confiança que vcs 
depositaram em mim, que eu possa ser um instrumento de melhoria 
da nossa escola pública. Um compromisso deixo aqui: Irei fazer tudo 
q estiver ao meu alcance para isso. PQ JUNTOS SOMOS FORTES!!  

 Elizabeth Konrath (Professora de Educação física e atualmente 
Diretora eleita democraticamente pelos alunos e pelo corpo escolar) 

 

A ocupação me ensinou a dar valor as pessoas, me deixou mais 
íntimo com as minhas famílias, ouvir professores dizendo " esse 
menino, virou um homem", nossa, não existiu naquele momento 
coisa melhor, vivemos agora as nossas vidas, pra ser sincero nem 
sei onde iremos chegar, cada um com suas ideologias e formas de 
pensar, mas que essa data siga sempre em nossos corações para 
nos fazer lembrar que um dia estivemos juntos, resistindo, metendo a 
cara, afinal somos movidos pela garra de um ocupante! Não existe 
ocupantes, existe ocupante, porque todos nós nos tornamos 1. 

Maurício Silva (estudante do CEPAR) 



36 
 

 

Essas falas acima apresentam as diversas perspectivas sobre o que é a 

escola, o que ela se tornou a partir das ocupações. Temos duas escolas diferentes 

apresentadas: CEPAR e IEPIC. Cada uma construiu sua ocupação de uma forma 

própria, mas em ambas, quero ressaltar a participação efetiva dos alunos 

construindo uma nova dinâmica escolar, abrindo uma nova relação democrática com 

o corpo docente que, também, passou a valorizar a participação dos estudantes e a 

valorizar novos saberes e novas formas de luta política antes não vislumbradas. E, 

principalmente, passou a valorizar aquele estudante que é cotidianamente preterido 

no ambiente escolar. Esses estudantes passaram a conhecer e a cuidar de suas 

escolas, como se fossem suas casas e assim passaram a dar valor aos serviços de 

cozinheiros, faxineiros e eletricistas. Outro elemento recorrente na fala dos 

estudantes é que, a partir das ocupações todos os envolvidos se tornaram uma 

família. Alunos e professores convivendo juntos dia-a-dia, decidindo e realizando 

ações unidos e assim estreitando seus laços e criando afetos que levaram ao 

respeito e a confiança entre esses indivíduos. 
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3 AS OCUPAÇÕES SECUNDARISTAS E O COTIDIANO ESCOLAR 
 

 O terceiro e último capítulo desta monografia busca trazer algumas questões 

e reflexões que dialoguem com o fenômeno das ocupações secundaristas e com o 

cotidiano escolar. Busco, assim, acrescentar argumentos e considerações ao debate 

sobre a educação pública, o ensino médio e a condição juvenil.  

 

3.1 O estágio docência e as ocupações estudantis 

 

No meio do processo de ocupações das escolas e greves de professores, 

demorei a conseguir uma escola para fazer o estágio obrigatório de PPEII, pois 

grande parte dos professores de sociologia estavam em greve. Então apenas 

comecei a fazer o estágio em junho, no Colégio Liceu Nilo Peçanha. Frequentei 

aulas do segundo e do terceiro ano do ensino médio, das sete da manhã ao meio-

dia nas quartas feiras, totalizando 40 horas de estágio. As aulas de sociologia eram 

ótimas no sentido da explicação feita pela professora, assisti aulas sobre Karl Marx, 

onde eram explicados conceitos como mais valia, alienação, luta de classes e aulas 

sobre Weber onde era discutido as relações de poder. Presenciei a aplicação de 

testes, provas e simulados e a correção dos mesmos. Desde o primeiro momento 

que frequentei o Liceu Nilo Peçanha fiquei admirada com a estrutura da escola, com 

janelas enormes e uma escadaria de madeira, o Liceu tinha uma aparência muito 

diferente das escolas públicas que visitei em Niterói, sua estrutura era toda antiga e 

preservada.  

Passei quase três meses frequentando o Liceu e não sei o nome de nenhum 

aluno. Embora eu tenha tido pequenas conversas com alguns estudantes, não 

consegui criar uma relação ou manter um contato com ninguém. Não sei nada sobre 

a realidade daqueles indivíduos e acredito que as professoras que eu acompanhei 

nesse estágio também não conheçam - além do superficial - seus alunos, pela 

distância que vi entre ela e os estudantes na aula, pela quantidade de alunos nas 

salas de aula e pela quantidade de turmas que as professoras lecionavam. Cito o 

Liceu nesse momento, pois foi a escola que frequentei simultaneamente com as 
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ocupações, mas essas situações também ocorreram de forma semelhante em outro 

estágio obrigatório, como no Colégio Estadual Aurelino Leal, também na cidade de 

Niterói. 

 Segundo a própria professora do Liceu Nilo Peçanha, ela lecionava para 

mais de dez turmas na mesma escola, sendo professora de Sociologia e de 

Filosofia, muitas vezes durante a aula ela confundiu os nomes dos alunos de uma 

turma com os alunos de outra. O que pude observar dos alunos é que haviam mais 

meninas que meninos em sala de aula e que a maioria era negros e pardos. Ao meu 

ver eles não manifestavam interesse pelas aulas, a menos quando começava um 

debate que entrava na realidade deles, como preconceito racial, conflitos com a 

polícia ou com assaltantes, todos tinham histórias para contar, mas não passava de 

falas soltas durante as aulas, sem muitos aprofundamentos. 

Acima mencionei que as aulas lecionadas no Liceu eram ótimas e cheias de 

conteúdo, e realmente eram, a professora tinha pleno domínio da matéria e o 

apresentava muito bem, mas essa é a minha opinião como estudante universitária 

de sociologia. Em uma conversa com uma aluna, ela expos “a professora fala 

demais, não deixa ninguém nem perguntar” e realmente eram assim, as aulas eram 

quarenta minutos de despeja de conteúdo, alguns alunos na frente fazendo 

anotações frenéticas em seus cadernos e a grande maioria da turma dormindo, 

ouvindo música, conversando ou fazendo qualquer coisa menos prestar atenção. 

Algumas vezes a professora tentava iniciar um debate e “chamar” os alunos para a 

aula, poucos estudantes participavam, e quando eles começavam a dar seus 

exemplos, a professora falava por cima deles, com medo de que a aula se perdesse. 

 

3.2 Relacionando as vivências  

 

Vivi duas significativas experiências docentes no primeiro semestre de 2016. 

O estágio no Liceu me mostrou a dificuldade de ser professora na rede pública 

sucateada, de seguir o currículo mínimo com pouco tempo de aula, onde se tem 

muito conteúdo para abordar e pouco interesse dos alunos nesse material 

predeterminado. Além disso, expôs que não basta saber o conteúdo se não houver 
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uma transposição didática coerente. Se o conteúdo não for relacionado com a 

realidade do estudante, de nada valeu a aula. Nesse ano, aprendi que a dificuldade 

de ser professor está em questões como salário, na burocracia e estrutura da escola 

e na obrigatoriedade do currículo mínimo, que limita o tempo do professor se 

aprofundar em algum tema de interesse da turma. Para além disso, também pude 

observar, nessa experiência de estágio obrigatório a dificuldade de se lecionar, de 

transpor conteúdo e de apresentar uma aula com uma quantidade muito grande de 

alunos, que compõem grupos tão diversos e tão desconhecidos pelo professor e 

pela escola. 

Mas pelo lado das ocupações, me aproximei de muitos jovens estudantes do 

ensino médio e pude ver o quanto o jovem é estigmatizado pela escola e pelos 

professores. A grande maioria dos jovens que fizeram as ocupações nas escolas 

que frequentei em Niterói, eram alunos desacreditados por parte dos integrantes da 

instituição, mas que estavam lutando por uma educação de qualidade, lutando por 

uma chance de ingressar na universidade e lutando por uma educação democrática, 

onde não há uma hierarquia de conteúdo ou uma hierarquia de professor para aluno, 

lutando por uma educação onde todos possam falar e serem ouvidos sem medo de 

sofrerem represálias e além disso, lutando para que a escola pertença a eles 

também.  

Como apresenta Mendes, ao abordar as ocupações das escolas paulistas: 

No campo das instituições de ensino, as ocupações tem um potencial 
de romper com a pesada tradição disciplinar que transforma o aluno 
em uma figura passiva, apática e obediente, tolhendo a criatividade e 
o desejo de participar e colaborar com o processo de aprendizagem. 
“A minha filha nunca teve tanta vontade de ir para a escola”, disse a 
mãe de uma aluna em reportagem sobre as ocupações de São 
Paulo. Além disso, as ocupações tornam visíveis e mais densas 
práticas já existentes, principalmente nas universidades, de 
construção de redes de auto formação e autoaprendizagem nas 
franjas do currículo obrigatório e da relação professor-aluno. 
(MENDES, 2015, pág. 25) 

Observando o território escolar ocupado, com olhos de quem está vendo ali 

muito mais do que jovens ocupando um espaço em busca de que suas demandas 

sejam atendidas, mas também, ao longo da vivencia nas ocupações, fui capaz de 

conhecer aqueles jovens, saber quem eles são, o que buscam, o que gostam, o que 

valorizam, o que tem curiosidades e os conhecimentos que dominam. Dessa forma, 
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comparando as ocupações com os estágios que vivenciei durante a graduação em 

ciências sociais, principalmente com o estágio simultâneo no Liceu Nilo Peçanha, 

pude perceber, o quanto da história, do saber, da trajetória e das vivências juvenis 

não são valorizadas e até negadas diariamente no cenário escolar. 

 Na visão de Bourdieu e Passeron (2011) as sociedades capitalistas, isto é, 

as sociedades divididas em classe, teriam uma separação entre os "saberes 

valorizados" e os "saberes desvalorizados". Os saberes valorizados seriam os 

pertencentes a classe dominante, no caso, a burguesia; e o saber desvalorizado 

seria o saber das massas, da classe trabalhadora. Dessa forma, a escola nega os 

saberes populares e consagra os saberes, valores e normas da classe dominante. 

Posto isto, a instituição escolar favorece aqueles indivíduos jovens que já tem 

acesso à cultura dominante, pois para esses indivíduos a escola é mais um lugar 

onde é promovida a sua cultura. Já para as classes populares, a escola é um 

território inóspito por não valorizar seus saberes, fazendo assim com que esses 

indivíduos tenham que assimilar a cultura da classe dominante para sua 

permanência na instituição escolar. Bourdieu e Passeron (2011) nomeiam esse tipo 

de processo de Violência Simbólica, quando a cultura dominante é reproduzida em 

detrimento da cultura popular, fazendo assim que um indivíduo seja violentado por 

aqueles sujeitos ou instituições que valorizam apenas a cultura dominante. Dessa 

maneira a escola serve como uma mecanismo de manutenção das relações de 

dominação.  

Dentro do contexto das ocupações, conheci trajetórias de vida tão distintas 

quanto surpreendentes. Os alunos tinham liberdade para se comunicar, se sentiam à 

vontade para exporem suas vidas. Presenciei debates em grupos que se formavam 

a partir do interesse dos alunos no tema, onde os estudantes se sentavam em roda 

com o professor e juntos planejaram as atividades. Os alunos presentes na 

ocupação, na trajetória que percorreram enquanto a escola se manteve ocupada, 

aprenderam conteúdos valorizados pelas escolas, pois aconteciam aulas e rodas de 

conversa com temáticas de diversas matérias presentes no currículo escolar e 

principalmente voltadas para o Enem. Esses jovens também aprenderam sobre 

outros saberes, saberes que cotidianamente são negados pela escola por não 

pertencerem aos conhecimentos valorizados pela instituição, como demonstraram 

Bourdieu e Passeron (2011). Esses estudantes ocupantes aprenderam como 
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cozinhar, aprenderam a limpar, a controlar a segurança da escola, a organizarem o 

espaço, eles praticaram esportes livremente pela escola, fizeram rodas de violão e 

principalmente aprenderam a valorizar todos esses conhecimentos. 

No final de 2016, nos meses de outubro e novembro realizei meu estágio 

obrigatório de docência no IEPIC a fim de observar a escola e os estudantes após a 

ocupação. O que notei foi que esses estudantes ocupantes permaneceram unidos 

questionando a gestão da escola e lutando por mudanças. Unidos com os 

professores que os apoiaram durante as ocupações, seguiram realizando cine-

debates, isto é, apresentações temáticas seguidas de uma discussão, para debater 

assuntos que os interessavam como: violência contra mulher, racismo, homofobia e 

movimento estudantil. Eles também realizaram festas na escola e organizaram 

shows musicais, performances de poesias. Permaneceram cobrando participação na 

gestão escolar e transparência nas contas e recursos da escola. Além disso, nas 

aulas de sociologia que pude observar no IEPIC, os estudantes permaneceram 

questionando as metodologias e dinâmicas, fazendo assim com que as aulas 

fossem democráticas, com a participação dos estudantes, professores, estagiários 

do PIBID e estagiárias de PPE, como eu, que me sentia à vontade para também 

participar da construção das aulas.  

Durante um Evento realizado na UFF em que apresentamos o mini-

documentário OCUPA EDUCAÇÃO para os estudantes secundaristas ocupantes do 

CEPAR e do IEPIC, eles se emocionaram ao falar do que viveram nas ocupações, 

era recorrentes em seus relatos a fala de como amadureceram, aprenderam a 

conviver uns com os outros e com os professores, passaram a respeitar as 

diferenças e a valorizar outros conhecimentos além dos que a escola apresenta no 

seu currículo, que experimentaram o que realmente deveria ser a proposta da 

escola, um espaço democrático de aprendizado e conhecimento. 

 

3.3 E a sociologia, onde entra nisso? 

 

  No contraste das ocupações, no estágio que frequentei, tanto no Liceu Nilo 

Peçanha quanto no Aurelino Leal, assisti duas professoras muito inteligentes e 

competentes presas nos métodos mais tradicionais possíveis, dando aulas somente 
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expositivas e nas poucas vezes em que tentava uma contextualização parecia não 

conhecer minimamente os alunos que dava aula. 

Durante o curso de licenciatura em ciências sociais, em diversas matérias 

líamos textos que nos proporcionaram uma reflexão sobre a importância de procurar 

atingir um pensamento mais reflexivo sobre a realidade social e política nas aulas de 

sociologia. A bibliografia do curso abordava a extrema importância de que 

professores de sociologia sejam ao mesmo tempo educadores e sociólogos, isto é, 

sejam pesquisadores dessa juventude da qual ele busca o diálogo, para assim, 

conseguir relacionar de forma efetiva o conteúdo apresentado nas aulas com a 

realidade dos jovens. (DAYRELL, REIS, 2007; FREIRE, 2015; MILLS, 1969; SILVA, 

2005;)  

Paulo Freire (2015) elucidou que cabe à escola saber trabalhar com a 

realidade de vida desse jovens, e principalmente aos professores - tanto de 

sociologia quanto de qualquer outra matéria -  saber relacionar as biografias, 

trajetórias e histórias de vida ao conteúdo escolar e aos conteúdos de interesse dos 

estudantes. Para que a aula não fiquem no campo ideológico ou imaginário mas que 

reflexões reais, sobre fatos cotidianos aconteçam, para Paulo Freire(2015) ensinar 

exige respeito aos saberes dos educandos, isto é, deve-se aproveitar a existência 

dos estudantes para refletir criticamente fatos sociais, históricos, biológicos, 

químicos, etc. Para alcançar os saberes e interesse dos jovens, o docente deve 

procurar atingir a história de vida, a trajetória desses indivíduos, educadores devem 

demandar pesquisas, trabalhos, redações, desenhos, fotos ou desenvolver rodas de 

conversa, deve buscar um meio de alcançar a biografia desses jovens, suas 

narrativas, seus interesses, seus saberes, suas questões, suas dúvidas e certezas. 

Para assim relacionar o conteúdo lecionado com os saberes dos estudantes, e em 

conjunto com os educandos refletir sobre a atualidade, sobre suas vidas, sobre o 

porquê das questões sociais. O estudante sentindo-se confortável no território 

escolar, transformando-o em um lugar que realmente o pertence, como ocorreu nas 

ocupações, poderá expor sua realidade, seus sentimentos, seus anseios, seus 

saberes e suas curiosidades, e assim poderá se sentir importante, sentir-se parte da 

construção do conhecimento que ocorre dentro da escola.  
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As ocupações secundaristas deram para nós, educadores e principalmente 

para professores de sociologia um grande exemplo de educação democrática e 

crítica, que aprende, ensina, reflete e luta por uma educação que valorize todos, 

mostrando que o papel do professor é muito mais complexo do que apresentar uma 

aula.  Acredito que, ao procurarmos dar o real sentido do ensino da sociologia aos 

jovens, que é o de buscar incentivar a compreensão e levantar questionamentos dos 

assuntos que cercam as sociedades modernas, sendo, de certa forma, facilitadores 

para que ocorram tais aprendizados e reflexões, se incorporarmos as próprias 

trajetórias desses sujeitos – realmente investigadas e pesquisada - para relacionar 

com os saberes da sociologia, poderemos incentivar produção do raciocínio 

sociológico (MILLS, 1969; SILVA, 2005) nos estudantes. Ou seja, facilitando para 

que os próprios estudantes tornem suas vidas sujeitos e objetos de estudo na 

construção dos saberes, como ocorreu nas ocupações estudantis. Podemos assim, 

como professores, colaborar para que esse sujeitos jovens reflitam sociologicamente 

o universo que o cerca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em minhas idas às escolas ocupadas, pude ter acesso a espaços que nunca 

tive em escola alguma e a diálogos com os estudantes que nunca consegui ter 

antes, nem na minha experiência como bolsista do PIBID ou nas minhas 

experiências de Prática e Pesquisa em Ensino, quando exerci por quatro semestres 

estágios em escolas diferentes de Niterói. Compareci às escolas ocupadas diversas 

vezes com meu grupo do PIBID e também fui diversas vezes sozinha, me aproximei 

daqueles jovens, participei de rodas de conversa sobre variados temas, troquei 

experiências com eles sobre a universidade, sobre o ENEM e sobre outras questões 

como feminismo, racismo e violência policial. Como universitária, como jovem e 

como futura professora, me sentia confortável para me relacionar com os estudantes 

e com aquele espaço. No convívio nas ocupações, as rodas de conversas, os 

“aulões” e os momentos de descontração, foram muito importante não só para a 

construção dessa pesquisa, mas também serviram como impulso para que eu 

prosseguisse no campo da docência. 

Embora existam diversos espaços aos quais os jovens constroem e se 

relacionam, a escola tem um papel significativo na trajetória de cada vez mais 

jovens, porém a instituição escolar permanece inerte a modernização do mundo e as 

mudanças constantes nas relações sociais. O espaço escolar, o ensino e à docência 

não se transformaram, e mesmo com a entrada de jovens das camadas mais 

popular no ensino público, a escola não procurou se adaptar para que esses jovens 

passassem a ter um acesso efetivo ao ensino médio.  

Como apresenta Juarez Dayrell: 

Mas, se a escola se tornou menos desigual, continua sendo injusta. E 
assim é, devido, em grande parte, ao fato da escola e seus 
profissionais ainda não reconhecerem que seus muros ruíram, que os 
alunos que ali chegam trazem experiências sociais, demandas e 
necessidades próprias. Continuam lidando com os jovens com os 
mesmos parâmetros consagrados por uma cultura escolar construída 
em outro contexto. (DAYRELL, 2007, 1125) 

 

  Dessa forma, busquei trazer as ocupações escolares para o ponto central 

desta monografia, pois nelas, os estudantes tonaram possível transformar aquele 
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espaço marcado pelo passado que é a escola, em um lugar pertencente ao 

presente, isto é, tornando a escola um ambiente de conhecimento, de educação, de 

troca e de lazer, diretamente relacionado com as variadas culturas juvenis. As 

escolas durante as ocupações, passaram a pertencer a um “espaço-tempo em que o 

jovem reconhece como seu” (MARTINS; CARRANO, 2011, p. 54) 

 Dessa forma, os estudantes ocupantes não inauguraram apenas uma forma 

de luta, mas também novas metodologias de ensino, de aprendizagem e de 

valorização de saberes, que são grandes exemplos de educação democrática para a 

instituição escolar. Além disso, esses estudantes romperam com hierarquias, 

estigmas e preconceitos que já se mostravam ultrapassadas dentro das escolas, 

mostrando que “juventude é apenas uma palavra” (BOURDIEU, 1983)  

  Escrever sobre a escola não é nada fácil, posto que vivemos um período 

conturbado das políticas públicas nacionais, principalmente sobre as que abrangem 

a educação. Durante a pesquisa e a escrita da monografia meu questionamento 

sobre o ambiente escolar e suas limitações foram crescendo, o fato de ficar cada 

vez mais claro, que os jovens buscam e precisam de muito mais do que de 

escolarização, eles “Demandam redes sociais de apoio mais amplas, como 

equipamentos de lazer e cultura nos seus bairros, além de políticas públicas que os 

contemplem em todas as dimensões, desde a sobrevivência até o acesso aos bens 

culturais.” (DAYRELL, 2007, p. 1125). Me fazem lembrar dos limites sociais e 

econômicos que se sobrepõe a sociedades desiguais com a brasileira, e que a 

escolar é apenas mais um lugar onde essa desigualdade está expressa. 

 Posto isto, finalizo esta Monografia com muitas questões e indagações no que 

tange a educação e ao trabalho do docente, pois, quanto mais perto de tornar-me 

educadora chego, maiores são as perguntas dentro de mim. Porém acredito que o 

que vivenciei e aprendi durante o processo de pesquisa, elaboração e escrita deste 

trabalho me transformou de uma estudante curiosa, em uma pesquisadora engajada 

a continuar sempre aprendendo, ensinando e conhecendo novas formas de 

educação.   
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