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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho desenvolvido se propôs a 

possibilitar uma reflexão sobre as ocupações ocorridas 

nas escolas públicas no ano de 2016 e em como esses 

jovens utilizaram/criaram uma nova forma de ação 

política, diferente da ação política tradicional vista ate o 

seguinte momento, a organização de maneira 

horizontal, a profundidade dos debates ocorridos 

durante o processo e o nível de envolvimento dos 

estudantes no processo. 

OBJETIVO 

Teve por objetivo acompanhar o movimento de 

ocupações das escolas públicas, bem como observar a 

maneira como os jovens dentro do movimento se 

organizarão, quais relações se estabeleceria com a 

política, com as imposições do Estado para com a 

escola pública e  com a educação pública. 

METODOLOGIA 

No quesito metodológico optamos por trabalhar na 

pesquisa com a observação e entrevistas com os 

sujeitos participantes do movimento, como também com 

a pesquisa bibliográfica para análise dos dados obtidos.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da pesquisa foi possível concluir que a 

organização de maneira horizontal, a profundidade dos 

debates ocorridos durante o processo e o nível de 

envolvimento dos estudantes no processo contrapõe o 

discurso hegemônico hoje sobre as escolas públicas e 

o da má qualidade associada à degradação do espaço 

e à falta de condições de aprendizagem. Os estudantes 

demonstraram profundo sentimento de pertencimento à 

escola, de defesa a escola como um espaço de todos e 

de a imposição de políticas que foram definidas sem 

que eles, seus professores e os funcionários tenham 

sido ouvidos e/ou consultados. Diante do cenário atual 

da discussão de projetos de lei como reforma do ensino 

médio, urge investigar e analisar as relações das 

disciplinas de humanidades na construção das 

ocupações e outros movimentos populares, não no 

sentido reducionista da defesa de projetos como escola 

sem partido, mas sim na verificação de quais práticas 

educacionais foram e podem ser desenvolvidas junto 

aos estudantes das escolas públicas e contribuir para 

formação de movimentos que debatam a própria 

realidade e as possibilidades de mudança da mesma, 

assim como a defesa e conquista dos direitos sociais. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após coleta e análise de dados os resultados obtidos 

foram: os jovens envolvidos nas ocupações se 

encontravam como sujeitos políticos responsáveis por 

garantir a boa qualidade do ensino publico, como 

também a preservação da escola como um  espaço 

público pertencente a sociedade. As ocupações 

demonstraram a resistência dos alunos e professores 

sobre as tentativas do Estado de desmonte da 

educação pública e privatização do ensino. 


