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 No final de 2015 e começo de 2016, o Brasil foi surpreendido com a 
capacidade ampla de mobilização, crítica política e inovação democrática 
presentes nas ocupações protagonizadas por estudantes secundaristas de norte 
a sul do país. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás, no Paraná e por todos os 
cantos, com suas especificidades, ocuparam escolas com um objetivo geral: exigir 
políticas públicas do Estado para a qualificação do ensino público e da educação 
como um direito; enfrentar a precarização e o sucateamento para afirmar um 
modelo de educação democrático, aberto à comunidade, à diversidade, feito 
pelos próprios adolescentes e jovens.

 Nasce na Escola Pública Estadual CAIC - Maria Alves Carioca, localizada 
no Grande Bom Jardim, a primeira experiência de insurgência estudantil deste 
ciclo no Ceará.  Composto pelos bairros Bom Jardim, Siqueira, Canindezinho, 
Granja Lisboa e Granja Portugal, o território situa-se na periferia de Fortaleza 
e reúne um contingente populacional estimado em 220 mil habitantes. 
Destes, quase 60% são crianaças, adolescentes e jovens - considerando de 0 até 
29 anos, idade limite do Estatuto da Juventude na Lei nº 12.852/2013. 

 Estamos falando sobre um lugar de gente jovem. O que não pode se 
estranhar que suas produções e invenções, como também parte significativa 
dos seus problemas e desafios, atinja principalmente estes perfis. Por isso, 
protagonizou cinco ocupações em escolas públicas de forma autônoma, 
autogerida por estudantes e com apoio comunitário de movimentos políticos, 
organizações sociais e coletivos juvenis da cidade de Fortaleza e do Ceará.

 O Grande Bom Jardim apresenta uma tradição nas lutas populares de 
Fortaleza, em razão, sobretudo, das adversidades e marcas que pesam de uma 
cidade desigual, que produz miséria, exploração e violência. Por isso, parte de 
seus moradores desenvolveram diversas experiências de luta, ocupando terras 
e reivindicando por bens e serviços básicos, assim como ampliaram jornadas 
por direitos humanos. As Comunidades Eclesiais de Base representaram um 
marco fundamental para a geração que ainda hoje se encontra engajada e ativa 
em organizações, coletivos e movimentos locais e da cidade. 

 Diversas outras iniciativas foram se forjando ao longo da história. 
Não poderá ser exagerado dizer que, com os signos de nosso tempo e sem os 

Nota Introdutória
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mediadores tradicionais como a Igreja e os Partidos, os adolescentes e jovens 
tenham inventado e criado umas das experiências mais significativas e capazes 
de mexer, a começar pelas escolas, com o legado de luta por vida digna, respeitada 
e organizada.  

 Nestes marcos, esta pesquisa sobre as ocupações estudantis no Grande 
Bom Jardim é um esforço em valorizar e preservar a memória social produzida 
pela ação corajosa de adolescentes e jovens em uma das últimas experiências 
democráticas nos últimos períodos.

 A ideia em registrar o movimento de ocupações está conectada no 
esforço social do Grande Bom Jardim em valorizar sua trajetória cultural e 
política como relevantes na produção da história sobre a vida urbana. Nisto, 
organizado por moradores do Grande Bom Jardim, do qual faz parte o Centro 
de Defesa da Vida Herbert de Souza - CDVHS e a Rede de Desenvolvimento 
Local, Integrado e Sustentável – Rede DLIS, surge o Museu Comunitário da 
Identidade Territorial do Grande Bom Jardim. Nele, a história do povo pobre 
e trabalhador, das e dos estudantes criando, resistindo e recriando a cidade 
ganha fôlego! 
 
 O CDVHS, organização da sociedade civil que atua na defesa de direitos 
humanos no território do Grande Bom Jardim há mais de duas décadas, 
acompanhou de perto o processo de cada escola ocupada através da ação dos 
Jovens Agentes de Paz – JAP a fim de contribuir com o direito à participação dos 
adolescentes e jovens na luta pela educação pública de qualidade1. 

 A experiência do CEDECA Ceará na defesa do direito à educação pública, 
gratuita e de qualidade social remonta aos primeiros anos de existência da 
organização. Fundada em 1994, o Centro tem como missão a defesa jurídico-
social de crianças e adolescentes. Durante as ocupações das escolas da rede 
estadual, o CEDECA Ceará atuou realizando visitas às escolas, oficinas com 
estudantes, produzindo subsídios técnicos e pautando os meios de comunicação. 
Dentre as frentes de atuação, destaca-se centralmente a assessoria jurídica 
popular, que representou um dos mais estratégicos apoios ao movimento 
secundarista durante e após as ocupações, no que se refere à defesa do direito 
de manifestação e participação dos adolescentes. 
1-  O JAP atua em 06 (seis) escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio, localizadas no 
Território do Grande Bom Jardim, quais sejam: CAIC - Maria Alves Carioca; Escola Professor Jociê 
Caminha de Menezes, Escola São Francisco de Assis, Escola Santo Amaro, Escola Senador Osires 
Pontes, Escola Professora Eudes Veras. O JAP tem como principal finalidade fortalecer a juventude, na 
perspectiva do empoderamento de adolescentes e jovens sobre temas como direitos humanos, cultura 
de paz e segurança pública. Partindo desse pressuposto, o JAP apoiou o movimento de ocupações das 
escolas por meio do seu Grupo de Trabalho (GT) e pela representante da equipe técnica do Centro de 
Defesa da Vida Herbert de Sousa – CDVHS. 
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 O CEDECA Ceará realizou monitoramento do orçamento público e da 
política de educação, e, nesse sentido, lançou uma importante Nota Técnica, 
baseada na reivindicação dos estudantes sobre a merenda escolar, denunciando 
a baixa execução e o subfinanciamento do governo. Por esta aproximação e 
pleno diálogo com os estudantes, e dada a parceria institucional com o CDVHS, 
desenvolveu-se a produção desse relatório. 

 De igual modo, contribuiu para este documento, o Programa de 
Educação Tutorial do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Ceará que somou-se aos primeiros esforços pensados para sistematizar essa 
rica experiência. A equipe de bolsistas, contribuiu transcrevendo o material, 
escrevendo os textos que seguem e no processo de observação sobre o significado 
das ocupações, igualmente relevantes nas impressões dispersas durante o texto. 
A equipe, ainda em 2016, realizou na sede da Universidade Federal, o primeiro 
seminário sobre a experiência das ocupações, que serviu para o encontro, 
o intercâmbio e a reflexão entre os estudantes, os professores e a comunidade.

 A responsabilidade pelos limites e erros na condução e na própria 
materialidade deste relatório são do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza. 
O que da experiência aqui descrita faz o agradecimento e o reconhecimento 
aos adolescentes e jovens das escolas públicas estaduais, bem como as duas 
parcerias institucionais engajadas e comprometidas com o direito à participação, 
à educação e à memória da ação política dos ocupantes secundaristas. 
   
 Ademais, todo o investimento dos poderes constituídos ou de segmentos, 
que de forma incompreensível e antipedagógica, agiram para desestabilizar, 
desacreditar ou querer apagar a memória do que ocorreu nas escolas - em razão 
dos conflitos, dos equívocos e/ou erros cometidos pelos adolescentes no curso 
do aprendizado político que vivenciaram - não podiam e não podem prosperar. 
Só a memória viva, reflexiva e crítica é capaz de fazer campanha e um chamado 
pedagógico sobre o legado de participação, democracia e luta por educação que 
representou o ato das/os estudantes nas periferias pelo Ceará afora, e do Grande 
Bom Jardim de modo particular. 

 A criminalização e demais tentativas de abafar a força crítica dos 
secundaristas, advém da incompreensão ainda presentes na tentativa de 
silenciar os conflitos e os dissidentes que denunciaram os apuros e dificuldades 
concretas para exercício de um direito básico com dignidade no cotidiano da 
vida de milhares de jovens: a educação. 

 Foram os próprios adolescentes que levantaram o cartaz, organizaram a 
voz e tomaram a história pela mão. Estar com eles na compreensão do ocorrido 
é o básico e o mínimo para aprender, desde a perspectiva deles, endógena, 
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o que eles têm a dizer sobre a escola, a educação, nossa sociedade, a participação, 
o direito de livre organização e expressão, sobre a democracia e a necessidade 
dela servir a uma vida com e por direitos. 

 A metodologia aplicada neste processo constituiu-se em entrevistas e 
grupos focais realizados com estudantes ocupantes nas escolas. Ao todo, foram 
realizados três grupos focais com estudantes, em funcionamento como rodas 
de diálogo. Somam-se, ainda, duas entrevistas, cada uma realizada com dois e 
três participantes. Para todas, a equipe do Jovens Agentes de Paz – JAP, projeto 
do CDVHS que atua com juventude, se apoiou em um roteiro semiestruturado 
para guiar a conversa e produzir alguma uniformidade aos relatos colhidos. 

 Além dos relatos das rodas de conversa e das entrevistas, valemo-nos 
de fontes secundárias, como o material produzido pelos estudantes nas redes 
sociais, em vídeos, postagens de textos e imagens de modo geral; bem como 
a cobertura da imprensa local sobre as ocupações. Para esta última, não foi 
realizado o levantamento exaustivo, nem tão pouco uma análise crítica, sob o 
ângulo das disputas e enquadramentos discursivos. Nos interessou a voz dos 
estudantes difundida nesses veículos. 

GRUPOS FOCAIS NAS ESCOLAS

Realização e a circunstância dos Grupos Focais
-- Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santo Amaro, realizado em: 
29 de Junho de 2016, em uma sala de aula disponibilizada pelos estudantes, 
no térreo do prédio, dando início às 14:30 e finalizando às 17h e 40 min, com a 
participação de mais de 10 (dez) estudantes da ocupação, 6 (seis) membros do 
GT do JAP e a assessora técnica das juventudes pelo CDVHS.

-- Escola Estadual de Ensino Médio Júlia Alves Pessoa, realizado em: 29 de 
Junho de 2016, em uma sala de aula disponibilizada pelos estudantes, 
no térreo do prédio, dando início às 18h e finalizando às 20h com a 
participação de 2 (dois) ocupantes sendo um estudante e um representante 
da comunidade, 1 (um) membro do GT do JAP e a assessora das juventudes 
pelo CDVHS.

Nota Metodológica
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-- Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Senador Osires Pontes, 
realizado em: 05 de Julho de 2016, em sala de aula disponibilizada pelos 
estudantes, dando início às 14h e finalizando às 17h. Com a participação de 
15 (quinze) integrantes da ocupação, 2 (dois) membros da equipe técnica do 
CDVHS, um professor e um membro do CEDECA Ceará.

-- Centro Integrado da Criança e do Adolescente – CAIC Maria Alves Carioca. 
Esta foi uma das escolas onde a realização do grupo focal desenvolveu-se em 
dois momentos, com estudantes, local e datas diferentes: 1º (primeiro) grupo 
focal desta escola realizou-se em: 04 de Agosto de 2016, na sala das juventudes 
do CDVHS, dando início às 16:00h e finalizando às 17:00h. Com a participação 
de 3 (três) membros da ocupação, 1 convidado do grupo (um), 4 (quatro) 
membros do Grupo de Trabalho - GT do JAP e assessora técnica das juventudes 
CDVHS; 2º (segundo) realizou-se em: 10 de Agosto de 2016, no anfiteatro da 
escola, dando início às 16h e finalizando às 18h e 30 min. Com a participação de 
12 (doze) membros da ocupação, 1 (um) membro do Grupo de Trabalhos do JAP 
e a assessora técnica das juventudes (CDVHS). Frisa-se que passados 6 (seis) 
dias da realização do primeiro grupo focal, realizou-se um segundo momento 
da mesma atividade, em razão da perda do material.

-- Escola Estadual de Ensino Médio Professora Eudes Veras, realizada em: 14 de 
Julho de 2016, em uma sala disponibilizada e escolhida pelos estudantes, dando 
início às 15h e finalizando às 17h. Com a participação de 2 (dois) integrantes da 
ocupação, 2 (dois) integrantes do Grupo de Trabalho – GT do JAP e a assessora 
técnica das juventudes pelo CDVHS. É importante ressaltar que esse grupo 
focal foi realizado no período pós ocupação, logo, o grupo focal aconteceu em 
razão da credibilidade que os estudantes deram a essa atividade, a ponto 
de se disponibilizarem a se fazerem presentes na escola para a realização 
do momento.  

Facilitadores dos grupos Focais
A equipe de facilitadores dos grupos constitui-se pelos integrantes do GT do 
JAP e pela a assessora técnica das juventudes, cujo a equipe dividiu-se entre 
relatores, fotógrafos e entrevistas com perguntas fruto de contidas em roteiro 
padrão para cada escola, planejado   pela assessora técnica. 

Equipe de sistematização do material
A sistematização do material foi realizada pelas equipes do Programa de 
Educação Tutorial do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Ceará – UFC; do CDVHS e do CEDECA Ceará.  

RELATÓRIO SOBRE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO GRANDE BOM JARDIM
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 No início do ano de 2016, diante de uma realidade de precarização da 
Rede Pública Estadual de Ensino no Ceará, bem como de uma série de medidas 
que apontavam retrocessos para a oferta da educação pública por parte do 
Governo do Estado,  professoras/es da educação básica passaram a realizar 
assembleias para discutir a resistência às medidas e a possibilidade de um 
movimento paredista.
 
 O Governo do Estado do Ceará anunciou na grande mídia, para o ano 
de 2016, metas de contingenciamento de 20% para o financiamento destinado 
à pasta da Secretaria da Educação. Ademais, foi lançada a Portaria de nº 
1.169/2015 acerca da lotação dos professores da rede pública estadual para o 
ano de 2016 que impactou drasticamente na oferta da educação básica. Após 
tais medidas, em abril foi deflagrado movimento grevista por parte dos 
professores da rede estadual motivado principalmente pelo descumprimento 
da data base de reajuste salarial destes servidores, da demissão de 4.000 
professores temporários e da extinção da função pedagógica de professor 
coordenador de área (PCA).

 Em todo o Brasil, nos anos de 2015 e de 2016, estudantes secundaristas 
das redes públicas estaduais protagonizaram importantes reivindicações 
para, além de prestar solidariedade às reivindicações docentes, demandar 
o cumprimento do direito à educação pública de qualidade. O levante contou 
com inspiração do episódio que ficou conhecido como Revolta dos Pinguins: 
estudantes estabeleceram nova metodologia de funcionamento das escolas ao 
ocuparem cada espaço de educação formal em 2006, no Chile, em defesa do 
caráter público e gratuito. Os aprendizados andinos foram compartilhados 
através de documentos e cartilhas em redes sociais e, frente ao fechamento de 
escolas em São Paulo e com o grito de esperança ‘Isso aqui vai virar o Chile’, 
urgiu a Primavera secundarista brasileira. Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais 
também viram florear mobilização estudantil e não tardou até que chegasse em 
nosso território.
 
 No Ceará, de abril a agosto de 2016, mais de 60 (sessenta) escolas da rede 
estadual foram ocupadas por estudantes como forma de denunciar os problemas 
instaurados e exigir condições básicas para melhorias das escolas públicas e 
do ensino. Os estudantes secundaristas mobilizados reivindicavam, entre 
outras pautas, a melhoria da merenda escolar, a reforma da infraestrutura 
dos prédios escolares, a democratização da gestão escolar e a inclusão de 
temáticas de gênero e o combate à discriminação nos currículos escolares. 
No dia 28 de abril do referido ano, foi realizada a primeira ocupação no CAIC 
Maria Alves Carioca, escola pública estadual de ensino fundamental e médio 
localizada no Bairro Bom Jardim, periferia da cidade de Fortaleza.

RELATÓRIO SOBRE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO GRANDE BOM JARDIM
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 A equipe do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDECA 
Ceará, assim como a equipe do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza - 
CDVHS, realizaram visitas às escolas ocupadas no Estado e nessas oportunidades, 
também, foi possível constatar uma série de violações ao direito à educação. 
Dentre as violações, apontou-se, principalmente, a não garantia do princípio 
da prioridade absoluta no gasto público em educação, infraestrutura precária 
dos prédios e espaços escolares, água contaminada em bebedouros, oferta 
irregular da alimentação escolar, a desvalorização dos professores e a demissão 
de profissionais terceirizados.

 Como primeira resposta às mobilizações estudantis, principalmente 
no que se referiam às reivindicações acerca da irregularidade na oferta da 
alimentação escolar e da infraestrutura precária dos prédios, o Governo 
do Estado emitiu nota afirmando que o valor de R$ 0,30 para merenda por 
estudante, por dia, é de única responsabilidade do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, e, portanto, de repasse de recursos federais. 

 Dessa forma, o Governo afirmou publicamente que não havia contribuição 
financeira do Estado do Ceará no que diz respeito à alimentação escolar. 
No entanto, sob forte mobilização estudantil, posteriormente o Governador 
anunciou um pacote de R$ 140 milhões em investimentos para manutenção 
das unidades e incremento na verba da merenda escolar. O pacote consistia no 
repasse imediato de R$ 32 milhões para reformar as escolas estaduais e R$ 6,4 
milhões para complementar a merenda com gêneros alimentícios (arroz, feijão, 
macarrão, massa de milho e açúcar). 

 Em resposta ao posicionamento do Poder Público Estadual, o CEDECA 
Ceará lançou, em maio de 2016, a Nota Técnica: “Alimentação de qualidade: 
direito do/a estudante, dever do Estado. Uma análise do orçamento público e do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE”. Os dados levantados pelo 
CEDECA Ceará apontaram uma baixíssima execução orçamentária dos recursos 
destinados à merenda escolar que não passaram de 5% em abril de 2016. 

 Ainda que a origem desses recursos fosse exclusivamente o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, o Governo do Estado não investiu sequer os 
R$ 0,30 (trinta centavos) por aluno, repassados pelo Governo Federal entre 
janeiro e abril de 2016, e previstos na Lei Orçamentária Anual então vigente.

 Nesse contexto, a luta dos estudantes mobilizou muitos parceiros/as. 
A exemplo, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Ceará - CEDCA manifestou, por meio de Nota Pública, seu apoio ao movimento 
estudantil secundarista: “Essas(es) adolescentes, manifestando-se pela 
efetivação do direito à educação em sua plenitude, encontram-se no exercício 
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do direito à participação. O direito à participação abrange: a participação da 
criança e adolescente em todas as decisões que lhes digam respeito e a 
participação da sociedade nas políticas públicas voltadas ao segmento 
infantojuvenil, e encontra respaldo Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança (Artigo 12), na Constituição Federal Brasileira (Art. 227 c/c Art.204, 
II) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigos 4o, 16 e 53, IV). 
Assim, constituem-se direitos de criança e adolescentes: a liberdade de opinião 
e manifestação, a participação na vida comunitária e política e o direito de 
organização.”

 Em julho de 2016, os/as estudantes elaboraram, em conjunto com o 
Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública Geral do 
Estado do Ceará e o CEDECA Ceará, uma proposta de Termo de Ajustamento 
de Conduta - TAC que, em mais de 25 (vinte e cinco) cláusulas sintetizava as 
principais demandas referentes à efetivação do direito à educação. 

 No entanto, decorridos mais de três meses de ocupações das escolas, a 
proposta de TAC ainda não tinha sido firmada pelo titular da pasta da Educação 
no Estado. 

 Somente em agosto de 2016, a Defensoria Pública Geral do Estado do 
Ceará, juntamente com o Ministério Público do Estado do Ceará - MPCE e a 
Secretaria da Educação do Estado do Ceará - SEDUC firmaram um TAC com 
dez cláusulas acerca de algumas das questões suscitadas pelo movimento 
secundarista. 

 Dentre as cláusulas firmadas no TAC, destaca-se que o Secretário de 
Educação do Governo do Estado do Ceará firmou o compromisso de “se abster 
da aplicação aos discentes de sanções que tenham por única motivação a mera 
participação, a qualquer título, daqueles no movimento de ocupação, devendo 
expedir orientação, nesse mesmo sentido, às direções escolares” (Cláusula 8ª).
 
 Diante de todo o processo de mobilização, que revelou o exercício 
da participação política e do protagonismo de adolescentes na luta por uma 
educação pública de qualidade, a SEDUC enfrentou intensa pressão popular e 
denúncias na imprensa pelas violações ao direito à educação. A experiência de 
luta das ocupações de escolas públicas em 2016 foi inédita no Estado no Ceará.
No dia 5 de agosto de 2016, após o final do processo das ocupações das escolas, 
a SEDUC protocolou 25 (vinte e cinto) notícias-crime, que correspondiam 
respectivamente a 25 (vinte e cinto) escolas públicas estaduais que 
foram ocupadas, alegando suposta e genericamente a ocorrência de dano 
ao patrimônio público perpetrada pelos estudantes secundaristas que 
participaram das ocupações. 
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 A cada notícia-crime anexou-se um relatório produzido pela gestão 
das respectivas escolas. Dessa forma, recebidas as notícias-crime pelo 
Delegado Geral de Polícia e encaminhadas à Delegacia da Criança e do 
Adolescente - DCA, todos os adolescentes mencionados nos relatórios 
anexos às notícias-crime foram intimados a comparecer à DCA para prestar 
depoimento. Estima-se, segundo os procedimentos policiais disponibilizados 
pela Delegacia, que mais de 300 estudantes, bem como seus respectivos 
responsáveis, teriam sido notificados para comparecer à Delegacia entre os 
meses de agosto e setembro de 2016.

 Os depoimentos dos adolescentes notificados pela Delegacia foram 
acompanhados cotidianamente pela assessoria jurídica do CEDECA Ceará, 
e, através da atuação e articulação conjunta da Ouvidoria Geral Externa da 
Defensoria Pública do Estado do Ceará e da Defensoria Pública Geral do Estado 
do Ceará. 

 Na ocasião das tomadas de depoimentos, foi possível observar diversas 
violações, como a ausência de qualquer individualização da conduta e/ou 
identificação do ato infracional atribuído. Constatou-se também o caráter 
criminalizador dos movimentos sociais que permeou os procedimentos 
de investigação na Delegacia, uma vez que foram feitas perguntas sem 
qualquer correlação com a apuração de possíveis atos infracionais ou 
criminosos, tais como a insistente pergunta sobre uma liderança do movimento 
ou se haveria alguma organização política atuando nas movimentações. 
 
 Cabe destacar que os relatórios apresentados pela SEDUC, que subsidiaram 
as notícias-crime, fizeram um levantamento perfunctório e pouco criterioso dos 
bens escolares. Ademais, os levantamentos patrimoniais dos supostos danos às 
instalações não foram precisos quanto às datas das ocorrências. Não se sabia 
se ocorreram antes, durante, ou após as ocupações, havendo relatos por parte 
de estudantes de que os danos apresentados nos relatórios eram anteriores às 
ocupações. Os relatórios traziam, além do levantamento impreciso da condição 
patrimonial e da estrutura física da escola, uma lista de estudantes que estariam 
participando do movimento das ocupações. Tais relações foram feitas também 
sem critério: à priori, partia-se do pressuposto que os estudantes participantes 
do movimento de ocupações seriam responsáveis por todos os eventuais danos 
ou furtos de equipamentos supostamente ocorridos nas escolas.

 Houve casos em que parte dos estudantes relacionados sequer havia 
participado da ocupação. Sobre esse fato, o Defensor Público Estadual 
Elinton Menezes, em uma matéria no jornal local de grande circulação, assim 
se manifestou: “Não é porque alguém morreu na cidade que a cidade inteira 
será chamada. Alunos que nem estavam nas ocupações foram chamados. 
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[A investigação] ocorre de forma precipitada”. Mais do que isso, as queixas 
crimes não estabeleceram qualquer relação entre as ações praticadas pelos 
estudantes e os supostos danos ao patrimônio público. 

 Não se vislumbrou qualquer indício de autoria e não houve a 
individualização das condutas dos estudantes relacionados nas queixas crimes. 
Agravando ainda mais tal fato, havia ainda várias notícias-crime embasadas 
em relatórios que não apontam nenhuma ocorrência de dano ao patrimônio 
público durante as ocupações ou qualquer prática de fato típico que pudesse 
caracterizar ato infracional. Vejamos, a exemplo, a única descrição apontada 
pelo relatório produzido no dia 26 de julho de 2016 contido na Notícia-Crime 
referente ao procedimento nº 5093803/2016 de autoria do núcleo gestor 
da Escola Estadual Liceu do Conjunto Ceará: “um grupo de alunos resolveu, 
até então pacificamente, ocupar as dependências da escola. Até a presente data, 
a escola permanece ocupada e, após inspeção realizada na manhã de hoje pelo 
grupo gestor, constatamos apenas a violação e o uso de 5 extintores bem como 
alguns utensílios da cozinha e copa tais como: panelas, facas, armários e outros”.

 Várias organizações de Direitos Humanos, movimentos sociais e coletivos 
se manifestaram em repúdio à ação da Secretaria da Educação, por iniciar uma 
perseguição sem precedentes às/aos jovens das escolas que gerou conflitos 
familiares e comunitários impossíveis de mensurar, através da Nota Pública: 
“Governo Camilo, lutar, ocupar e resistir não são crimes!”. 

 Somou-se as violações relatadas, o tratamento discriminatório 
destinado aos estudantes que participaram das ocupações, com o retorno das 
aulas, por parte das gestões de suas escolas. Em janeiro de 2017, o CEDECA 
Ceará juntamente com a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará realizou 
atendimento sobre casos de violação ao acesso e permanência ao ambiente 
escolar na Escola Liceu de Messejana e na Escola Adauto Bezerra.

 Destacamos ainda que a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 
remeteu para as Delegacias Comuns dos Distritos Policiais, mesmo após a decisão 
judicial de arquivamento dos referidos processos, os dez procedimentos que 
continham nomes de estudantes maiores de idade. Os referidos procedimentos 
foram convertidos em inquéritos policiais nas delegacias distritais e 
paulatinamente o CEDECA Ceará foi  procurado no ano de 2017 pelos estudantes 
maiores de idade quando receberam as notificações. Os depoimentos dos 
estudantes adultos foram acompanhados pelo GT de Movimentos Sociais e mais 
recentemente o Núcleo de Atendimento ao Preso Provisório e às Vítimas de 
Violência (NUAPP) assumiu essa atribuição. 
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 As investigações representaram uma movimentação de retaliação clara e 
inequívoca ao movimento estudantil, por parte do Governo do Estado. O direito 
à liberdade de expressão tem relação estrutural com a democracia, restringir 
ou reprimir a livre expressão de ideias debilita o funcionamento de qualquer 
sistema democrático pluralista e deliberativo.
 
 Cabe destacar que as violações ao direito à liberdade de expressão dos 
jovens, em sua maioria adolescentes, que participaram do movimento das 
ocupações das escolas no Ceará se revestem de ainda maior gravidade diante 
do fato de este ter sido, em muitos casos, um primeiro exercício mais intenso, 
engajado e organizado coletivamente do direito à participação e à expressão 
por parte desses estudantes. Assim, o Estado, ao promover notícia-crime contra 
mais de 300 (trezentos) estudantes, além das outras violações aqui relatadas, 
abandona o seu dever de efetivar direitos e passa a ser um grande violador, 
reprimindo a participação e a liberdade de expressão dos estudantes ao mover 
o aparato policial e todo o sistema de responsabilização socioeducativa contra 
um movimento político organizado e legítimo. 

 É preciso ressaltar que o direito à educação é um direito humano 
fundamental, e que a gestão democrática das escolas públicas, o pluralismo de 
ideias, o respeito à liberdade, a valorização dos profissionais da educação e a 
garantia da qualidade são princípios que regem a educação brasileira. Entende-
se, por isso, que a luta estudantil é uma manifestação da cidadania e um exemplo 
genuíno do exercício do direito à participação das(dos) adolescentes. 

 O direito à participação encontra-se respaldo na Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança (Artigo 12), na Constituição Federal de 88 (Artigo 
227 c/c Artigo 204, II) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigos 4º, 16 
e 53, IV). Sabe-se, ainda, que é dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
de tais direitos (Artigo 4º do ECA). Tendo em vista o momento político do País, 
é de fundamental importância que se visibilizem as violações aqui relatadas e 
se reafirme o direito à participação e à liberdade de expressão dos estudantes 
secundaristas do Ceará e do Brasil.
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 O CAIC Maria Alves Carioca é uma das maiores escolas 
de ensino médio do Grande Bom Jardim. Inaugurada em 1995, 
ela se destaca pelo padrão da estrutura física, por ser ampla, 
com múltiplos espaços pedagógicos, para esporte e arte. 
Ficou ao longo dos anos, conhecido pelos seus projetos e sua 
abertura à comunidade. 

 O CAIC foi a primeira escola a ser ocupada .  
A comunidade escolar chama atenção para o estado de 
degradação de sua estrutura, notabilizando-se manifestação 
dos estudantes para denunciar a contaminação da água da 
escola e a necessidade urgente de reforma. 

Ocupação do 
CAIC Maria 
Alves Carioca
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“A gente ocupou no dia 28 de abril de [de 2016], a gente já se reunia 
há algumas semanas. No dia 27 a gente teve um ato aqui no Bom 
Jardim. A gente saiu em passeata até a pracinha daqui, daqui do 
CAIC até a pracinha do Santa Cecília  e... e lá a gente decidiu qual 
seria o dia da ocupação, como seria, que horas seria a ocupação e 
foi tirado que que a ocupação seria no dia 28, seria às 8h da noite. 
Por que à noite? A gente achou que  à noite era um momento...  
era, era um momento perfeito. Porque era o momento que tinha 
menos funcionários, que todo mundo tava disponível, porque a 
gente não tinha aula, então.... ah, gente não tinha aula, a gente 
tava de greve. Então a gente acabou decidindo por ocupar à noite, 
só que a notícia vazou. À tarde, a gente só ficou sabendo que a 
gente ia ocupar nesse dia e às cinco da tarde ligaram pra gente, o 
pessoal que tava aqui na escola na escola e falou - “Tão trancando 
tudo na escola, não sei o que tá acontecendo, tão mandando a 
gente ir embora!” -, que era o pessoal até do JBV, aí a gente ficou 
tipo “Como assim? Como ficaram sabendo? O que aconteceu?” [...] 
Ai acabaram que mandaram o pessoal... cancelaram o aulão que 
ia ter, ia ter um aulão do ENEM à noite, inclusive. O aulão era a 
nossa deixa para entrar, ia ser o momento que a gente ia entrar e 
o aulão foi cancelado. E a gente ficou tipo sem saber o que fazer 
e quando a gente chegou pra ocupar à noite, a gente se reuniu na 
esquina e a gente veio em bloco. Quanto a gente chegou, trancaram 
a escola. Trancaram tudo. Botarão cadeado no portão e ficou...
ficou um pessoal da gestão dentro e a gente fora. A gente falou 
“ a gente vai ficar, se vocês abrirem, bem, se vocês não abrirem, 
a gente fica fora”. [Estudante S, 16 anos, relato de grupo focal 
realizado em agosto de 2016]. 

 O relato ofertado pela estudante de 16 anos, no grupo focal, oferece um 
panorama do ato de entrada e das horas que antecederam a decisão de ocuparem 
a escola. Um grupo de quarenta (40) estudantes, de um universo de mil e duzentos 
(1200) estudantes, com parceiros de outras escolas e comunidades, decidiram 
fazer uma ocupação como instrumento de expressão política para demonstrar 

Sobre a ocupação: 
seu início e suas influências
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insatisfação medidas de arrocho e contenção de despesas apresentadas pelo 
governo, como também apresentar a projeção de uma escola que se desejava 
e deseja, porque de direito, e o processo de educação que se crer e se imagina 
gerando impacto sobre suas vidas individual e coletivamente. 
 O ato antes narrado foi tomado como exemplo, simbolicamente relevante 
e um despontar que contribuiu para inspirar outras mais de 60 escolas, ao longo 
do final do mês abril e todo mês de maio de 2016. A preparação para a ocupação 
e toda experiência que representou ela própria, compuseram o conteúdo desse 
evento estudantil e juvenil como expressão política, de ação coletiva, em torno 
da defesa do direito à educação. Este relatório ocupa-se de ajudar a contar o 
processo ocorrido nesta escola.

 A processualidade da ocupação é narrada pelos estudantes como tendo 
sido marcada meses antes do ato de abril. Já na virada no ano, eles justificam no 
ato do governo estadual que editou portarias sobre a lotação dos professores, 
a demissão de professores temporários, a tentativa de extinção de programas 
como diretores de turmas e de professores coordenadores de área, gerando 
descontentamentos tanto na categoria de professores, quanto na de estudantes 
solidários que se envolveram em atos comuns para contestar as medidas. 

“[...] daí o governo lançou vários ataques como a Portaria de 
Lotação, ai veio a portaria de afastamento dos professores 
também, menos investimento na merenda, essas coisas. Foi nesse 
momento que a gente viu que era possível o movimento crescer. 
A gente foi acompanhando os professores que também estava se 
articulando na época, era no começo do ano. [...] desde o começo 
do ano a gente tava com ideia de fazer o movimento estudantil 
crescer aqui em Fortaleza e começar o movimento das ocupações 
também. Um movimento que realmente mude a realidade da 
educação pública e foi mais ou menos isso daí que começou tudo. 
[relato do adolescente T, 17 anos, aluno do CAIC, ofertado no grupo 
focal realizado em 10 de agosto de 2016]. 

 Anterior ao processo de ocupação denota-se que um grupo já tinha uma 
rotina de encontros e de reflexão sobre a dinâmica do movimento estudantil 
do ensino médio, em Fortaleza, que, inclusive, passava ao largo das instituições 
tradicionais que representavam esse segmento. A organização ganhava corpo 
e discutia sobre problemas enfrentados pela educação estadual, mantendo um 
nível de proximidade com professores igualmente engajados nessa contestação.

 Ganhavam contornos de uma experiência política de “movimento” e, 
talvez por isso, adivinha a necessidade de atos de expressão como o de uma 
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ocupação, tanto para expressar politicamente a vida dos que experienciavam, 
enquanto nascedouro organizativo de movimento de estudantes, quanto em 
razão da conjuntura política instaurada no sistema local. 
 Neste paralelo que antecede as ocupações, os adolescentes explicitaram 
processos formativos e de proximidade com organizações de esquerda 
que constituíram uma ambiência para sua socialização política e projeção. 
Estes processos tenham sido influentes na perspectiva de visão sobre a qual 
enxergaram e organizaram o movimento e a própria dimensão do direito à 
educação1.

 Sobre esses movimentos, os adolescentes citaram a relação já 
desenvolvida com o “pessoal do Benfica”, bairro que concentra um dos principais 
eixos universitários e os cursos da área de humanas da Universidade Federal do 
Ceará e do Instituto Federal do Ceará, o que talvez denote proximidade com 
outros estudantes, estes universitários. 

 Sobre as organizações eles citaram a Construção Socialista, por eles 
qualificado como um coletivo pequeno, em que alguns membros do Grêmio do 
CAIC já vinham se aproximando e/ou faziam parte, estes que inclusive ajudavam 
a motivar uma ideia de organização de movimento estudantil entre eles.  A este 
coletivo, por exemplo, eles citam o episódio em que viram o vídeo Revolta dos 
Pinguins, sobre a experiência do Chile. 

 Os estudantes também referem-se à experiência de ocupação de São 
Paulo como norteadora para pensar e problematizar sua própria realidade 
escolar, logo do próprio direito à educação, e como eles dizem na narrativa 
compartilhada a realidade não muda tanto, pelo contrário. Desse modo, todo 
o processo de luta vivenciado contribuiu, à sua maneira, para aglutinar os 
estudantes inquietos “com a realidade da escola pública em todo o Brasil. 

 “Vendo aquele movimento de ocupação de escolas de São Paulo, e, apesar 
das pautas não serem as mesmas, a realidade da escola pública em todo o Brasil 
tem um cenário comum. Tendo consciência disso, não poderia aguentar mais. 
Tipo, tendo ciência de que um movimento daquele é possível, a gente viu aquela 
galera de São Paulo ocupando, a gente ficava muito na utopia, mas sempre 
tinha esperança de um movimento aqui em Fortaleza crescer um dia”, revela 
estudante entrevistado.

2 - Na visão da equipe que produz a sistematização deste relatório, não prospera a perspectiva de 
que dada proximidade política com organizações e espectros ideológicos determinados engendre 
e orientem a perspectiva dos adolescentes na tomada de suas decisões e posições, como se 
minasse sua autonomia. Livremente fizeram a escolha política por este pertencimento político e com 
autonomia tanto escolheram suas influências quanto organizaram sua experiência de ação coletiva 
expressa nas ocupações.

RELATÓRIO SOBRE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO GRANDE BOM JARDIM



31

 O ato de ocupar a escola, como já revelado, não se deu sem conflito ou 
mesmo sem determinado investimento de descrença e desautorização. Isto se 
espera das forças que serão contestadas ou de quem cuja cobrança se exigirá 
posicionamentos e decisões no compasse daquilo que se reclama como direito. 
 
 Os meninos e meninas correram para dizer, de imediato, que não era 
um movimento de ocupação por si e em si, todavia, eram um movimento de 
estudantes que tinham a ocupação como estratégia, meio, de fazer lançar e exigir 
o que, dito de outras formas e repetidamente, já não causava efeito a quem de 
direito. Isto posto, operar uma narrativa, sob o mote de uma pauta e justificar a 
diversos atores e mesmo aos entes governamentais a quem se dirige o conflito 
instaurado, tratou-se de uma aprendizagem grande para estudantes envolvidos. 
E, tomamos a liberdade de afirmar, realizado com maestria política.
 
 No trabalho aqui em tela, tomamos o que eles relataram na roda de 
conversa, somando com aquilo que espalharam nas redes sociais e o que foi 
possível da imprensa tradicional ou alternativa registrar.

 Na conversa realizada como matriz deste relatório, podemos dizer que 
a sua ênfase é muito menos sobre a ocupação, muito menos sobre os atos e os 
pormenores envolvidos na estratégia do evento de ocupar, na sua cronologia, 
nas influências e na relação com outros pontos periféricos, mas fundamentais 
para se entender a ocupação como ato e expressão política de adolescentes 
e de jovens. A ênfase é muito mais neles próprios estudantes abordarem e 
fazerem as respostas redundarem para falar mais sobre a escola, mais sobre 
o modelo de educação, mais sobre os problemas e mais sobre como querem 
a escola. Este foi o assunto mais tratado durante o grupo focal, ainda que os 
entrevistadores chamassem a outros pontos. E, no geral e ao cabo, esta pauta é 
a explicação política do ato de ocupar. 

 Os estudantes também se referiram às condições de infraestrutura e 
às dificuldades agravadas com os cortes do governo estadual, que dificultam 
o processo de aprendizagem e o usufruto da escola como espaço acolhedor, 
propício para a diversidade de práticas pedagógicas necessárias. Como também 
apresentaram outros tópicos imediatos. Nas palavras dos próprios estudantes: 

Por que ocupar 
a escola?
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“A pauta principal mesmo era ter uma condição estrutural aonde 
a gente possa realmente estudar, entende? Tipo, muita gente 
reclamando quando fica sem aula, que perde o ano, essas coisas, o 
que a galera não consegue ver é que a realidade, na realidade ele 
estuda, ele simplesmente não consegue aprender. Basicamente é 
isso, dentre isso deixas as questões pedagógicas principalmente as 
estruturais, numa sala onde tem um ventilador que não ventila nem 
metade da sala, numa cidade com um calor de trinta e dois graus, 
simplesmente não dá para aprender alguma coisa. Tipo a gente 
pautava era coisas mínimas. Tipo mais materiais. Computadores, 
projetores para umas dinâmicas também. Entende? É também 
necessário formação e também a merenda, porque foi feito uma 
análise, foi comprovado que o governo, o dinheiro da verba foi 
repassado, em um valor muito menor do que o ano passado. [...] E 
também os projetos pedagógicos. E chegou a portaria de lotação, 
eles cortaram projetos pedagógicos, o professor coordenador de 
área, que era extremamente necessário, tanto para os professores, 
era um projeto que organizava bem os projetos dentro da escola em 
relação às áreas, tipo humanas, linguagens e exatas. [...] E várias 
outras coisas, como o passe livre, que tem muito estudante que 
precisa do transporte público para ir à escola e ter que pagando 
dois e setenta todo dia, nem todo mundo tem”   [Educando da 
escola CAIC participante da ocupação. 19 anos de idade].

 Esta narrativa apresentada pelo estudante na roda de conversa é um 
resumo objetivo das questões tratadas pelos estudantes organizados como 
sendo suas pautas. E eles guardam muita coerência com a abordagem pública 
que se dedicou a cobrir as ocupações, de modo particular o CAIC, pelo seu 
pioneirismo e que concentrou relativa atenção e tratamento na opinião pública 
local e nacional ou em espaços, igualmente públicos, como as redes sociais. 

 Nessa abordagem, a questão da infraestrutura foi recorrente. O fato das 
escolas, e o CAIC de modo particular, estarem em uma situação precária era 
afirmada como ponto de partida pelos ocupante - segundo narrativa construída 
nos jornais. E, somam a isto, a precariedade ou mesmo ausência de materiais 
e de demais equipamentos que auxiliam os estudantes e os profissionais da 
educação em suas tarefas cotidianas; os cortes de professores e de demais 
profissionais (vide a questão das portarias); a merenda escolar insuficiente e 
sem qualidade e, por fim, a certa crítica à matriz pedagógica. 

 Além desses pontos, os estudantes tomaram como suas as pautas dos 
professores, que, dias antes, entraram em greve. O movimento, protagonizado 
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pelos estudantes, emprestou energia e força à crítica social e política, impetrada 
no período à política de educação, ampliando as chances de conflito político 
na arena pública local. Entrou na pauta um elemento igualmente geral e 
absolutamente vinculado às tradições de luta dos movimentos estudantis, como 
passe livre, tantas vezes, fonte de agitação e de unidade das experiências de 
ação coletiva. 

 Abaixo, reproduzimos um breve composto da fala pública dos 
adolescentes e dos jovens na tradução e na justificação pública do ato de 
ocupação das escolas. 

CHAMADA: Cerca de 200 estudantes ocupam escola no Bom Jardim

PAUTA: Os manifestantes pedem melhores condições de ensino. Segundo a 
organização, o movimento espontâneo é por “apoio a professores em greve 
e para atendimento a necessidades básicas da escola, como a restituição do 
quadro de professores, materiais de ensino e estrutura física das escolas”. 
 A ocupação de outras escolas de Fortaleza é discutida pelos manifestantes, 
que pedem a reforma geral das escolas estaduais, aumenta de verba para 
a merenda, passe-livre para estudantes, aumento de verba para projetos 
pedagógicos e culturais e estudo das questões de gênero na grade curricular.

ACESSO: em 29 de abril de 2016 <cnews.com.br/cnews/noticias/98211/
cerca_de_200_estudantes_ocupam_escola_no_bom_jardim>   

CHAMADA: Estudantes ocupam três escolas no Ceará em apoio à greve 
dos professores

PAUTA: Os estudantes do Caic reclamam que a escola não tem estrutura para 
funcionar: as salas de aula e banheiros precisariam de reformas, faltam materiais 
de expediente, como papel ofício para aplicação das provas, e que o quadro de 
funcionários e professores é insuficiente para atender a demanda da escola.

ACESSO:  em 02 de maio de 2016  <educacao.uol.com.br/noticias/2016/05/02/
estudantes-ocupam-tres-escolas-no-ceara-em-apoio-a-greve-dos-professores> 

DISSE O JORNAL
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CHAMADA: Alunos ocupam escola pública no Bom Jardim

PAUTA: “A gente não se resumo só a nossa realidade, mas a todas as escolas do 
Ceará. Temos uma pauta unificada para os estudantes que consiste em reformas 
das escolas, o corte dos projetos pedagógicos e demissão dos professores 
temporários e funcionários. Também tem a questão da merenda escolar, onde 
há nove anos cada estudante tem apenas 31 centavos para comer. Sem falar 
que aqui no CAIC temos apenas um segurança para esse espaço enorme”, Luiz 
Gustavo Souza, 16 anos.

ACESSO: em 30 de abril de 2016  <diariodonordeste.verdesmares.com.br/
cadernos/cidade/alunos-ocupam-escola-publica-no-bom-jardim-1.1541046> 

CHAMADA:  Estudantes ocupam escola na periferia de Fortaleza

PAUTA: Estudante acrescenta que a escola está sem materiais básicos para as 
aulas, como papel e pincel para quadro branco, e destaca as más condições dos 
prédios escolares, além do baixo valor investido na merenda escolar, que é de 
apenas R$ 30 centavos.
 Os estudantes defendem também o passe livre estudantil, a inclusão de 
estudos sobre questões de gênero no currículo escolar e a revogação de duas 
portarias editadas pela Secretaria da Educação (Seduc) que envolvem a atuação 
dos professores nas escolas. A primeira cria restrições para o afastamento 
destinado a estudos e a segunda, chamada de portaria de lotação, modifica 
funções e atividades dos professores nas escolas.

ACESSO: em 29 de abril de 2016  <agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/
noticia/2016-04/estudantes-ocupam-escola-na-periferia-de-fortaleza>

 

CHAMADA: Cerca de 200 estudantes ocupam escola da rede estadual  
no Bom Jardim

PAUTA: O objetivo do movimento é manifestar apoio a professores em greve e 
ter atendidas necessidades da escola como restituição do quadro de professores, 
materiais de ensino e estrutura física das escolas. Outras reivindicações são 
a reforma geral das escolas do Estado; aumento da verba para merenda 
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(atualmente é de 0,31 centavos por aluno/a); revogação imediata da portaria 
de lotação (PL 1169/15); passe-livre para estudantes; aumento de verbas 
para projetos pedagógicos e culturais; estudo das questões de gênero na 
grade curricular.

ACESSO: em 29 de abril de 2016 <www20.opovo.com.br/app/
fortaleza/2016/04/29/noticiafortaleza,3609159/cerca-de-200-estudantes-
ocupam-escola-da-rede-estadual-no-bom-jardim.shtml> 

 Os estudantes empenharam-se em estruturar uma narrativa, na roda de 
conversa, que demonstrava o modelo de educação distante de suas aspirações, 
de modo a constituir e a referenciar a escola como espaço de ampliação 
da capacidade crítica de se conectar e de compreender o mundo com suas 
possibilidades e seus limites; ao que eles foram qualificando como uma escola 
emancipatória, humana, que deve tratar com abertura sobre desigualdades 
e preconceitos (de classe, de gênero, de orientação sexual, étnico racial) que 
produzem violência e separa muitos deles, por exemplo, da dinâmica de uma 
escola que está para todas as pessoas; e assim não sendo, desaproxima tantos 
estudantes dos processos de aprendizagem quanto da interação humana mais 
cotidiana, ou seja, de uma ética recíproca do reconhecimento e da construção de 
conhecimento.  

 Alertaram para a necessidade do projeto pedagógico da escola possuir 
mais ligação com suas vidas, com o mundo, com a dimensão de uma escola 
crítica, capaz de interagir e de relacionar o conhecimento com o mundo e com 
a vida real, de compreender e de estar aberta às diversidades, sobretudo, de 
gênero, de orientação sexual, da diversidade religiosa, por exemplo.

 Nesta mesma esteira, não é de estranhar que estejam atentos à 
conjuntura nacional, e observando a escola que desejam e não a possuindo 
em sua integralidade, criticam ferrenhamente o projeto escola sem partido, 
por exatamente não vislumbrar o que o projeto de lei diagnóstica nas escolas e 
o percebem como instrumento que fere de morte a existência da escola crítica e 
que humaniza que apontam; e, também, insurge-se contra a perspectiva de uma 
escola que os enxergue apenas como mão-de-obra, que só objetiva prepará-los 
e entregá-los ao mercado e seus interesses imediatos; ou mesmo encaixá-los no 
Exame Nacional do Ensino Médio.  
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 A ocupação como estratégia e não como movimento em si, não estava 
dada como experiência para os estudantes que optaram por esse modo de 
expressão política. Ainda que influenciados pela experiência chilena ou a recente 
explosão exemplar dada pelos estudantes de São Paulo,  o processo singular de 
cada experiência de modo coletivo e suas apropriações individuais, constitui 
um belo mosaico que exemplificam a um só tempo aprendizagem política, 
construções individuais que fortalecem laços e habilidades de relacionamentos 
interpessoais no contexto de crise e de cooperação social, como também, e, 
principalmente, demarcam novas relações dos seus participantes com suas 
escolas e o seu entorno comunitário.   

 Isto, por óbvio, não oportunizou aprendizagem incólumes, como se 
positivamente e dadas estivessem, ou assim tenham ocorrido. Resultou desse 
processo conflitos de muitas naturezas e esferas de gravidade. Ressalvada 
as defesas sociológicas que encontram positividade nos conflitos para gerar 
repactuações sociais e inter-relacionais, mudanças históricas e instauração 
de lutas por reconhecimento e por justiça, não chegamos a defender que os 
estudantes devam passar por essas provações como prática pedagógica genuína 
e necessária. Todavia, a existência desses conflitos e o seu desenvolvimento no 
âmbito das escolas, devem-se, em respeito a isto, ser refletida pedagogicamente, 
seus saldos, seus horizontes. Vejamos. 

 A resistência, a desautorização e a incompreensão, dobrada no 
convencimento pelos estudantes em mediação juntos aos professores; na 
paciência e na resistência pelos estudantes seguida de longos dias de convivência, 
divisão de tarefas, apelo na arrecadação de alimentos, na preparação e no 
cuidado com as refeições, a construção de uma programação de cultura e a 
formação para segurar a ocupação como atrativa e formativa; de mediação 
em cada núcleo familiar para os longos períodos afastados da rotina de casa 
e dos parentes, que significa afirmar suas convicções; a interação com outras 
escolas ocupadas, a necessária articulação para gerar força política ampliada 
ao movimento; a relação com o governo, com a imprensa, com as organizações 
não governamentais, com as organizações políticas distintas e os seus múltiplos 
interesses e interpretações; o diálogo com artistas, militantes, coordenações das 
escolas, situações de tensão e conflito, morte nas proximidades da ocupação, 

Ocupação como 
pedagogia política:  
do  cotidiano aos 
conflitos
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violência e ameaçada, afirmação política cotidiana do ato que empreendiam, 
justificar o que faziam, fugir da criminalização e até se defender da justiça 
criminal, pós-ocupação. Tudo isso não passa indelével pelas pessoas, de modo 
particular entre adolescentes e jovens estudantes de escolas públicas na 
periferia de uma grande cidade. 

 Dos relatos do CAIC sobre as dificuldades enfrentadas pelos ocupantes, 
o fato de terem presenciado situações de conflito e de violência extremas nos 
arredores e no decorrer da ocupação, causou-nos preocupação. A escola que 
possui 16 mil m², não tem muros, todavia, é circundada de grades por toda a área 
escolar, em um território de muitos conflitos sociais, postos, sobretudo, pela 
dinâmica dos mercados ilícitos. Eles escutaram um conflito no estacionamento 
da escola, que esperavam ser uma invasão, mas que resultou numa morte. 
Isso, uma morte. Uma morte ali perto dos estudantes, perfazendo seus medos e 
dando corpo à perplexidade da vida real. Não que a morte fosse algo inaugural 
em suas percepções e no impacto de suas subjetividades. Ali, de algum modo, 
eles administravam o cotidiano e suas tragédias. 

 Afora isso, os adolescentes relataram diversos conflitos com a direção 
da escola. Os participantes do grupo focal qualificaram o comportamento do 
núcleo gestor como “controverso”. Inicialmente, dialogando e colaborando, para 
depois, em determinadas situações entrar em choque com ocupantes, com a 
condução da ocupação, com a ocupação do espaço, das atividades, dos horários, 
etc. Sobre os conflitos, os estudantes narram que passaram a ser constantes, e 
o que era meio controverso, na visão dos estudantes, revelou uma posição que 
“era totalmente contra às ocupações” [sic]. 

 No dia em que houve a desocupação, qualificada por um dos adolescentes 
como “a rebelião” sem polícia, refletiu-se uma tensão que se construiu entre a 
comunidade com a ocupação. Após os episódios do assalto (nas redondezas) 
e da bomba caseira lançada durante a assembleia estudantil, os estudantes 
resolveram desocupar a escola depois de quase dois meses da ocupação. 
Os estudantes dizem que as interpretações que partiram da comunidade foram 
plantadas, inclusive sobre o que diz respeito à restrição de uso da quadra, o que 
para alguns acirrou o conflito. 
 
 Esse quadro de conflito real e traço do processo de ocupação não cabem 
um enquadramento único do que ela significou. O CAIC, talvez por ter sido a 
primeira, e não apenas por isso, foi uma das mais comentadas, repercutidas, 
documentadas e prestigiadas ocupações do Estado. Vários outros coletivos, 
organizações e personalidades apareceram para contribuir com oficinas, 
ofertando apoio, visitando, dando uma “força à rapaziada”. Diversas foram 
as atividades organizadas para os estudantes ocupantes e envolvendo a 
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comunidade do entorno. O dia das mães contou com programação específica e 
diferenciada, com palhaços e um café para congregar os ocupantes, seus pais, os 
apoiadores e a comunidade. Além de peça de teatro, shows e outros expedientes 
que promoveram e apoiaram a ocupação.

 Em 19 de maio, o rapper paulista Criolo visitou o CAIC para compreender o 
processo de ocupação e prestar solidariedade ao estudantes. Eles apresentaram 
a escola e suas ideias e o rapper saiu com essa percepção da escola: “Eu encontrei 
um grupo de jovens que estavam cuidando da escola, se reunindo para cuidar da 
escola. A escola estava muito limpa, eles muito organizados. [...] Que querem que 
melhorem a escola, querem mais dignidade para o professor dele.” [em vídeo ao 
jornal O Povo, em 19 de maio de 2016]. 

 A despeito desse quadro e de suas tensões, os estudantes se referem 
ao período como sendo de muita aprendizagem, fora dos padrões daquele 
ofertado no cotidiano pela vida escolar ordinária. Ainda mais, afora os conflitos, 
as tensões e as desconfianças nascidas na interação sem entendimento com 
parte da comunidade, com a gestão, com o Estado ou com a opinião pública, 
ao se perguntar de modo direto sobre o que se aprendeu com a experiência 
da ocupação, primeiro os estudantes falaram de uma aprendizagem sobre 
companheirismo: 

Eu acho que a maior lição que a ocupação me trouxe, que estou 
tentando levar é a questão do companheirismo. Porque a gente 
percebeu aqui, se a gente tentasse se isolar, ficar sozinho, resolver 
uma coisa sozinho, nunca dava certo, você só conseguiria resolver 
uma coisa se você sentasse com todo mundo e todo mundo resolvesse 
ajudar, se a galera dissesse que não, não rolava, não tinha como 
rolar com você sozinho. [Estudante, 16 anos, ocupação CAIC]. 

 E aproveitando a fala da estudante, antes de adentrar nas demais falas 
diretas sobre as aprendizagens, talvez valha contextualizar o que ela entende 
por companheirismo como algo que se aprende na divisão coletiva da vida 
comum, na solidariedade gerada nessa relação diária, exatamente, pois, 
talvez tenha sido no cotidiano da ocupação que talvez tenha permitido 
florescer esta percepção. 

 Os estudantes decidiram em conjuntura ocupar a escola, saíram no 
convencimento de outros, ainda de fora da comunidade, para que apoiassem a 
ocupação, na coletivização de uma decisão. Ao ocupar, os estudantes dividem-
se em comissões para cuidar do dia-a-dia, da alimentação, da limpeza da escola, 
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da programação, para receber as pessoas, fossem da comunidade, da imprensa 
ou outros interessados, da segurança, do lugar de dormir, da relação com outras 
escolas ocupadas, das campanhas por alimentação.

 Várias comissões foram criadas e os estudantes se viram em posições 
de fazer, de pensar, de organizar, de falar e de fazer o habitual lugar da escola e 
que suas famílias ainda não tinham exigido. Este deslocamento é reconhecido 
pelos adolescentes como ganho de responsabilização, até, segundo relatam, 
constatado pelos pais. Alguns aprenderam a olhar melhor a escola, a necessidade 
de seus cuidados com as plantas e com as carências que só a limpeza não alça 
resolver. Outros aprenderam a cozinhar e a usar criativamente a escassez dos 
alimentos em determinado momento da ocupação.

 O termo companheirismo, além de tornar comum e coletivo o cotidiano 
e seus custos, seus afazeres, faz-se numa ética de convivência. E outra 
palavra-chave tanto na estruturação de um pensamento sobre um modelo 
de educação quanto nesta seção é a palavra diversidade. “A diversidade 
cultural dentro do lugar, entende?”, conforme advertiu um dos 
participantes do grupo focal. A aprender a escutar, esperar o outro, respeitar 
suas ideias, seus gostos musicais, os do barulho, os da leitura, os meninos e as 
meninas LGBT’s.

“Você parava de falar e você tinha que ouvir para você entender, 
para você puder conviver. Eram mais de 70 pessoas na ocupação e 
você conviver com mais de 70 pessoas que você nunca tinha visto, 
e você dormir com ela, e você trabalhar com ela, e você necessita 
dela, ali, diretamente, é uma evolução muito grande. Você ter que 
se despojar de algumas vontades, de algumas manias para puder 
não entrar em conflito direto e foi mais interessante isso, não 
;só o ganho político, né, porque todos os meninos que entraram, 
saíram com a cabeça muito mais aprimorada não só por questões 
políticas, mas no convívio social mesmo” [Estudante, 19 anos]. 
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 A Escola Professora Eudes Veras vivencia de perto 
o contexto da região metropolitana. Ladeada por rodovias, 
bairros distantes do centro comercial e que abrigam as classes 
trabalhadoras de Fortaleza, Maracanaú e, se andar um pouco 
mais, de Caucaia.  Em 09 de maio, estudantes da única escola 
de ensino médio no território, decidiram ocupar a instituição 
a exemplo do que já ocorria desde o final de abril no Ceará. 
Depoimentos qualificam o estado da escola por “sucateada” 
- parece que a distância do centro urbano converteu-se em 
esquecimento do Estado. Por diversas razões, o movimento 
de organização e ação política dos estudantes servia para 
evidenciar os problemas que percebiam.

Inicialmente por um grupo virtual, em rede social, os 
estudantes marcavam suas assembleias e conversas. Numa 
delas, resolveram ocupar a escola. O diálogo iniciado refletia 
o que ocorria no momento de crise da educação, a greve dos 
professores, a organização dos estudantes e os problemas 
imediatos da unidade educacional.

Ocupação 
da Escola
Eudes Veras 
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“A gente fez um grupo secreto no Facebook, com todos os alunos 
da escola que a gente tinha no Facebook, marcamos várias 
assembleias para decidir como ia ser, ai em uma delas a gente 
decidiu ocupar, ai a gente marcou toda a escola, todos os alunos, 
primeiramente nós falamos com a secretaria, com a coordenação, 
ai a gente ocupou”. [Estudante A da escola Eudes Veras, 16 anos, 
segundo ano do ensino médio]. 

 Diferente das outras ocupações que possuíam uma maior socialização 
com organizações políticas e uma incipiente organização enquanto movimento 
estudantil, os estudantes construíram essa aproximação nos momentos 
antecedentes à ocupação e o desenvolveram durante. Iniciaram articulação 
com as escolas já ocupadas, participando de assembleia geral das ocupações 
e, através do diálogo com outros estudantes, conheceram pessoas que 
acabaram contribuindo na ocupação, como a organização Núcleo Popular1. 
Destaque-se também, como característica diferenciadora, que os estudantes, 
desde o começo, estabeleceram para sua ação política diálogo com a coordenação 
escolar, comunicando, inclusive, da decisão que tomaram: ocupar! 

 Eram entre 30 alunos a 40 estudantes e outros jovens, as cinco e meia da 
tarde, reunindo adolescentes, pessoas da comunidade e representantes de um 
coletivo de juventude de atuação mais geral e com base na cidade – o Núcleo 
Popular . Um dos coordenadores do movimento morava no bairro e era de outra 
escola estadual da cidade, isso ajudou no apoio e a na aproximação do grupo 
de ocupantes com essa organização. Os outros  externos eram integrantes das 
pastorais da juventude e grupos artísticos da comunidade.

1 - Poucas foram as informações disponíveis sobre esse movimento durante o processo de pesquisa. 
Encontramos uma página na rede social Facebook, criada ainda 2015, que define o agrupamento 
como “um movimento social que tem como tarefa organizar as juventudes em torno de um projeto 
democrático e popular para o Brasil. Nos organizamos nas frentes de Movimento Estudantil, 
Territórios e Cultura e Trabalho”.  Compõem a  UBES – União Brasileira do Estudantes Secundaristas 
e participam de atos públicos organizados pela entidade.

Sobre a ocupação: 
seu início e suas influências
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 As salas lotadas e sem ventilação, fazendo delas verdadeiras ‘saunas’, 
mesmo com professores bons e atentos - e ainda outros professores que são 
apontados por dificuldades de comunicação -  faziam da escola um lugar de 
contradições. Reivindicações pela melhoria do prédio vinham de forma expressa 
na exigência por espaço de convivência, por uma biblioteca adequada, na 
demanda por uma sala para o grêmio e pela reforma da quadra a fim de alcançar 
uma escola acessível e de qualidade. Assim, jovens listavam suas demandas 
para enfrentar a situação de precarização da escola que se reflete no processo 
de aprendizagem. Eis porque surgiu a importância e a decisão por ocupar. 

 O fato de ser a única escola pública de ensino médio na região e 
comportar mais de 1.200 estudantes faz crescer a demanda em relação a 
estrutura para desenvolver as opções e as capacidades pedagógicas básicas da 
formação exigida, porque de direito. A inexistência de uma quadra poliesportiva 
inviabiliza as aulas de educação física, citam. 

 As estudantes conheciam as ocupações de São Paulo e todo o movimento 
realizado em 2006 no Chile. Sabiam da força que a luta estudantil construída 
nesses exemplos tinha acumulado, apesar de não terem passado por oficinas, 
encontros anteriores ou sessões de filmes que demarcaram o peso da influência 
desses acontecimentos no curso da ação política que desenvolveram. O cenário 
local talvez tenha contribuído e influenciado mais. Em 09 de maio, mais de 
20 escolas no estado se encontravam ocupadas. Isto gerou força política e 
sentido de eficácia para decidir pela ocupação e sua importância naquele 
momento. “A gente queria mostrar de forma melhor que a gente tinha força 
para fazer” (fala de uma estudante da ocupação, 17 anos, aluna do terceiro ano).

CHAMADA: Chega a 24 o número de escolas ocupadas no Ceará

PAUTA: Ampliação da onda de ocupações secundaristas no Estado, destacando 
experiências na periferia de Fortaleza e na cidade de Maracanaú.

ACESSO: em 10 de maio de 2016 <chttp://www20.opovo.com.br/app/
fortaleza/2016/05/10/noticiafortaleza,3612171/chega-a-24-o-numero-de-
escolas-ocupadas-por-estudantes-no-ceara>   

DISSE O JORNAL
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Por que ocupar 
a escola?

 As demandas evidenciadas na instituição e a necessidade de mostrar “ao 
meio mais social” a vida de estudantes da periferia -  inclusive para os próprios 
colegas que parecem desperceber essa consciência no cotidiano da vida no 
bairro e na escola - são elementos que impulsionam a iniciativa. Falar disso, 
segundo os estudantes, sempre pareceu “meio besta” diante dos outros. 
Era hora de mostrar a força desse lugar. 

 De modo direto, os estudantes listaram um conjunto de problemas 
presentes no cotidiano escolar e impactam negativamente no processo de 
aprendizagem. Vejamos, pois, o relato dos próprios estudantes:  

Estudante 1 - As vezes a gente até brinca que não é sala de aula, é 
sauna, ventiladores, salas de aula pequenas onde tinham quarenta 
e cinco pessoas. 

Estudante 2 - O que por lei é 28, né.

Estudante 1 - E fica difícil até pro professor dar um conteúdo bom 
com quarenta e cinco pessoas dentro da sala, e alguns não querem 
dar, com aquela bagunça, aquele calor. 

Estudante 2 - E a estrutura de professor aqui na escola é muito 
pouca. Mas o quadro de professores é muito bom, foram eles que 
deram uma força, no começo, desse primeiro ano. Foi uma força 
enorme do professor da turma, que me ajudou a ter uma mente 
melhor, que eu não tinha. 

 A importância da estrutura física e ter professores bons e 
comprometidos; esses, na conclusão dos estudantes, ampliam a própria visão 
de mundos dos adolescentes em uma escola. Mesmo apresentando um elogio 
mais geral aos professores da escola, reconhecem a necessidade de atenção 
quanto à comunicação, ao método e à relação como público juvenil. Essa parte 
do diálogo, citada acima, é exemplar porque o estudante, como nas outras 
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escolas, conseguem pensar a estrutura e suas crises no contexto da escola e a 
própria política de educação, o ensino, a aprendizagem, e como esses pontos 
estão interligados. 

 No geral, a Escola Eudes Veras não fugia do padrão das outras instituições 
públicas de educação. Na organização do discurso político dos ocupantes, 
percebe-se uma preocupação maior para o contexto imediato, ainda que 
também, preocupado com os elementos estruturais, como o modelo de educação 
e o ensino.  Os estudantes falam de um desejo de uma escola que seja dinâmica, 
na seguinte medida: 

“Uma dinâmica, uma que a gente possa, do mesmo jeito que eles 
possam dar, a gente receba e a gente dê de volta. [...] Também acho 
que uma escola em que a comunidade fosse mais chegada, porque 
a escola é aquele espaço fechado que a comunidade não pode 
entrar no horário de aula”. [Estudante 1, 17 anos].  

 A adolescente toma o processo de abertura da escola para a comunidade 
durante a ocupação como um dos saldos e aprendizagens. Para ela, a escola 
dinâmica era tanto essa escola aberta, como aquela que circula opinião, 
que observa a opinião do outro, que dá e recebe, que é atenta à cidadania, 
valoriza as aulas de cidade, deixa entrar a diversidade e em que os 
estudantes  se reconhecem.

Estudante 1 - Essas janelas poderiam ser maiores. E também o 
melhor momento das minhas aulas, são as aulas de cidadania, 
quando a gente faz o círculo. Para mim tudo que eu gosto é de 
círculo. Você senta no círculo e a pessoa não está na nossa frente, 
está no nosso lado… Acho que é questão de igualdade. 

Estudante 2 - Acho que é importante pensar na disposição dos 
alunos ao assistir as aulas, não necessariamente as escolas e as 
salas serem circulares, mas o fato de você estar numa determinada 
forma que possa conversar, debater e trocar experiência de sala.  

 Notadamente, os estudantes querem uma escola aberta e conectada 
com sua comunidade, que produza comunicação e interação entre estudantes 
e professores com os saberes do território. A escola que valoriza as aulas de 
cidadania, que discute sobre as drogas, sobre diversidade, que expande arte 
para dentro e fora de seus muros. 
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 Além do afeto disposto no processo de aprender e desenvolver uma 
habilidade social, certamente a dinâmica da ocupação, como já observado 
nas outras escolas, produziu dinâmicas de interação, conflito e aprendizado. 
A estudante, em seu depoimento, exemplifica a cobrança para que mostrasse 
o interesse e o empenho durante o habitual do cotidiano escolar, por ela já 
contestado como inadequado para as novas exigências dos estudantes e do 
tempo presente. 

 A ocupação foi o espaço, inclusive, para que muitos estudantes 
demonstrassem habilidades e enraizassem uma relação com a escola que 
o habitual do seu dia-a-dia não tem sido capaz de convocar. Os estudantes 
registraram que durante a ocupação, depois de disparar o processo, 
perceberam o quão importante seria envolver a comunidade e convencê-la 
para tê-la por perto. 

  A insurgência estudantil na Escola Eudes Veras fez com que os estudantes 
dividissem as tarefas identificadas como necessárias em comissões de trabalho 
para que se garantisse a rotina e a ocupação do espaço e sua logística. Os alunos 
se ocuparam de cuidar da alimentação, da limpeza, de ter uma programação 
na escola, da segurança e da relação com movimento de estudantes das 
outras ocupações. 

 De modo geral, as ocupações construíram tanto uma divisão de tarefas, 
quanto uma estratégia de sensibilização social sobre o conteúdo da ação política 

Ocupação como 
pedagogia política:  
do  cotidiano aos 
conflitos

“Todo mundo brinca assim comigo: ‘gosta de estar ocupando, mas 
quando é na hora de estar na sala de aula, não gosta de estar na 
sala de aula’. Meu povo, eu não gosto de estar em uma sala de aula 
querendo que eu sugue tudo o que o professor está mandando, 
não. Eu não gosto de ficar na cadeira. Por isso eles brincam 
comigo, porque dizem que eu sou uma má aluna nessa parte, de 
não ser naquilo que eles impõem para mim ser boa. Mas já na 
parte de movimentar a escola quero sempre ter como fazer isso. 
[Estudante 1, 17 anos].
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que desenvolviam. Para isso, as redes sociais significaram a principal estratégia 
para comunicar tanto as pautas, quanto as convocações para  atividades.

 Para a elaboração deste Relatório, observar a página da ocupação 
“Ocupação Eudes Veras”, no Facebook, foi contato com um espaço privilegiado 
de registro dessa rotina, do movimento da ocupação à sua desocupação. Nela, os 
estudantes avisam da ocupação, postam minimamente sua pauta, o cotidiano, 
o acordar cedo, a limpeza da escola, a produção de alimento, o apelo para 
arrecadação dos alimentos e uma rica programação que ocorreu em quase dois 
meses de ocupação - indo de ação social para atrair a comunidade, em parceria 
inclusive com serviços públicos da política de assistência; até a  realização de 
shows, atividades culturais, aulões com professores da escola para preparação 
do ENEM, e atos de rua sobre a conjuntura política e a greve dos professores. As 
redes também eram espaço para publicação “[d]aquilo que inspirava”, músicas 
e vídeos de ocupações locais e do Brasil. O espaço virtual demonstra que os 
estudantes se mantinham informados e alinhados ao sentimento e motivação 
subjacentes às ocupações de curso.  

 Abaixo, fizemos uma compilação de imagens retiradas da página para 
oferecer uma representação do cardápio de atividades e ações. Visitando 
a página, que continua online, pode-se acessar também as postagens que 
evidenciam as justificativas de ocupação e o cotidiano da experiência  sob a 
perspectiva da organização interna.
 
 No manejo da comunicação, da programação, no cuidado com a 
escola e nas tratativas políticas as ocupantes desenvolveram habilidades e 
conhecimentos, o que faz ser a ocupação um espaço privilegiado de pedagogia 
política, na relação com a comunidade, de compreender a escola, defendê-la e, 
com tudo isso, nas diferenças e nos conflitos, compreender o que significa 
a política como possibilidade de expressão, mediação, construção e defesa 
dos direitos. 

“Eu não digo que ensinei muita coisa, mas aprendi muita. 
Política mesmo, estar fazendo política, estar ali no meio foi muito 
importante nessa fase da minha vida… de saber o que é lidar com 
o ser humano. Aquele dia-a-dia que a gente é acostumado só 
com a nossa família, que querendo ou não você tem que ter, 
e trocar a nossa família por estar aqui na escola com a gente 
que você não é nem acostumado. A gente teve briga mesmo, 
discussão pequena, que acabava depois que sentávamos todos 
e perguntávamos “foi isso, isso, isso”, então sente aqui e peça 
desculpas. (Estudante 1, 17 anos)
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 A escola aberta, que não se cala diante dos investimentos de desapreço, 
sucateamento, esquecimento, a escola que não pode esquecer sua comunidade, 
ganhou uma expressão política na tônica das estudantes. Essa tomada de 
consciência é, como já dito, outro aprendizado. Isto, por óbvio, não se fez 
sem conflitos. 

 Sem demonstrar tentativas de desmobilização ou desinteresse do 
movimento protagonizado pelos adolescentes e jovens, a coordenação 
escolar foi parceira da ocupação do começo até o fim.

 O longo período de ocupação, dois meses, foi forte motivo de 
desgaste. Para além da alimentação escassa, o avançar do tempo acionou 
aqueles que pouco compreendiam o processo a levantarem críticas pessoais 
aos ocupantes. Segundo ocupantes, lançavam acusações de quererem ser 
melhores do que os outros, de estarem brincando ao comporem uma nova 
‘moda’ juvenil e de que a escola estava fechada por conta deles, sem localizar 
a própria greve dos professores que foi concomitante a ocupação estudantil 
em todo o estado. 

 O desgaste e o tempo limite não minaram o ânimo dos estudantes, 
pois compreenderam o momento de desocupar quando o governo, através 
do Secretário de Educação, recepcionou suas demandas e sinalizou a 
reforma da escola, entrega de itens básicos -  como dois bebedouros - e a 
disposição de negociar os outros pontos da pauta. O grande sinal, para eles, 
foi a ida dos engenheiros para iniciar os cálculos da reforma. E eles fizeram 
disso sua história.

(...) “gente mostrou pra comunidade que a gente não tava aqui 
pra festa, a gente tava aqui pra mudar a história da nossa 
escola, pras pessoas que ainda vão estudar aqui pra eles virem 
a ter uma escola melhor.” [Estudante 2, 17 anos].
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 A Escola Júlia Alves Pessoa é a escola de ensino 
médio mais antiga da região, com inauguração datada nos 
anos 80. A estrutura denuncia o estado aparente que necessita 
de reforma e cuidados especiais. Ela está na memória das 
primeiras gerações das classes populares que conseguiram 
concluir o ensino fundamental e posteriormente o médio perto 
de casa. Ela é marcante nas rodas de memória de moradores 
que são entrevistados para falar do bairro e dos processos de 
luta da década de 80 e 90.

 Nos últimos anos, a escola vem enfrentando vários 
problemas, tanto estruturais quanto na manutenção de equipes 
de trabalhos, percebido nas várias mudanças de gestão nos 
últimos quatro anos. As outras escolas ocupadas no contexto 
do Grande Bom Jardim, diferente da Escola Júlia Alves, todas 
tinham projetos e trabalhos articulados, a exemplo dos Jovens 
Agentes de Paz. 

Ocupação 
da Escola
Júlia Alves
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 Foi realizada uma divisão de comissões para a estadia na escola que 
definiu três grupos e suas funções: segurança, limpeza e cozinha. A comissão de 
segurança funcionava no período diurno. A de limpeza existiu apenas no início 
da ocupação e o grupo apresentava resistência quanto à lavagem de louças e 
dos banheiros, mas isso era conciliado sem maiores conflitos. A comissão da 
cozinha foi dividida por questão de afinidade com a função. A cozinha sempre 
é tida, por alguns dos participantes das escolas, como lugar de aproximação e 
conhecimento e que, após a experiência, os pais costumavam admirar a mudança 
de rotina dos filhos. 

 Os estudantes encontravam restrição de seus pais para dormir na 
ocupação, por isso, no cotidiano, poucos ficavam na escola durante o período 
noturno. O maior movimento, portanto, dava-se na parte do dia. 
 
 A ocupação da Escola Júlia Alves não teve a mesma dinâmica e o mesmo 
cardápio de atividades como se viu nas outras escolas, talvez isso explique a 
baixa adesão da comunidade. Para arrecadação de alimentos, também não 
contaram muito com adesão das doações, sendo constante as campanhas para 
pedir alimentos nas ruas.  Estudantes das ocupações na Escola Osíres Pontes e 
Santo Amaro colaboraram e tiveram interlocução direta com essa ocupação.

 Diferente das outras, encontrou dificuldades de comunicação nas redes 
sociais ou por outro meio - temática pouco explorada na conversa. São escassos 
os registros sobre o processo de ocupação empreendido nesta experiência. A 
grande imprensa ou mesmo a alternativa pouco também se interessou por este 
processo. Talvez, a essa altura, pela grande quantidade de escolas já ocupada à 
época. Motivo que diluiu a constituição de material para a produção de um texto 
aproximado da vivência a compor este relatório.  

 No que diz respeito a relação dos estudantes em ocupação e a 
comunidade, pode-se dizer que se deu de forma conflituosa e distante. A falta 
de formação da população e de acesso a informações, contribuia e inclinava a 
posicionamentos de criminalização dos atos realizados. Outras dificuldades 
também foram relatadas sobre a ocupação, podemos destacar dentre elas a 

Sobre a ocupação: 
seu início e suas influências
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“Pra ser bem sincero, a gente já tá perto de acabar, a escola 
aqui na nossa ocupação aqui no Julia Alves, porque no começo 
a gente até conseguia suportar, mas agora não tem mais como, 
e até porque já passaram dois meses, ah, os órgãos que eram 
pra ter visto os nossos esforços e pelo menos olhar as nossas 
causas, se eles realmente puderem fazer alguma coisa e a 
gente ver resultado nisso, ai a gente já, pô, fica, vamos dizer, 
mais sossegado... Vamos dizer assim, né, em relação ao grande 
problema que nós temos, que são muitas coisas que precisam.” 

Por que ocupar 
a escola?

 No caso da Escola Júlia Alves nada foi explicitamente apresentado 
quanto aos professores e núcleo gestor no sentido de serem contrários ao 
processo de ocupação. Entretanto, pode-se notar que os estudantes apresentam 
algumas discordâncias quanto aos posicionamentos da Escola, tais como o uso 
obrigatório de fardamento, a falta de aulas de campo, a grande quantidade de 
alunos por sala e na defasagem de materiais em geral que implicam, dentre 
outros, as aulas de laboratório.

questão da alimentação e a ausência de estudantes envolvidos no movimento 
- fator presenciado no momento da realização da roda de conversa, que contou 
com 3 (três) ocupantes. 

 No dia da conversa sobre a ocupação, os estudantes já apresentavam 
cansaço e certa descrença em conseguir segurar a ocupação do modo como 
ela se encontrava e tomando como relevantes as questões acima já descritas. 
Com todos os esforços, problemas e contradições, os estudantes esperavam que 
sua voz e a ação que organizaram fosse vista e compreendida. Senão, vejamos o 
seguinte trecho da conversa:

 A escola ressurge no imaginário local, articulada às outras escolas 
exatamente no contexto das ocupações. Considerando relatos, a ocupação 
iniciada em maio de 2016 surgiu aliada a greve dos professores que já acontecia 
desde abril. A participação dos estudantes nos primeiros atos dos professores 
e o contato com as primeiras ocupações foi importante para mobilização em 
torno da necessidade de reivindicar demandas da escola. 
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“No caso, como a gente tá numa área, vamos dizer assim, não tão 
valorizada. A gente só quer pelo menos o básico, né, uma sala bem 
ventilada com, sempre com material disponível pro professor e 
que as turmas, e que de preferência seja um material bom, porque 
o que nós queremos é só isso: uma sala boa, a escola e a merenda 
que não pode faltar também. Tem que ser chamado atenção, e 
que não falte nada, né, de preferência porque sempre que a gente 
vai atrás de um material ou que a gente vai fazer uma cópia, até 
uma cópia pra fazer de um trabalho ou qualquer coisa a gente 
tem que trazer o papel ou tem que comprar porque aqui eles 
não disponibilizam, aí fica chato, essa questão porque, pô! Tudo 
isso a escola é que era pra nos dar e cadê? A gente vai perguntar 
pra professora e diz que não tem, aí pergunta pro diretor e diz 
também que não tem, aí a gente fica de braços cruzados, né, por 
também não saber o que fazer. Isso, é só o básico mesmo que nós 
estamos procurando, né, a questão também de transporte. (...) Isso 
sem condições mínimas pro estudo, e o nosso rendimento de cada 
um, porque também pra tentar ter uma aula que renda alguma 
coisa com quarenta alunos, cinquenta alunos, dentro de uma sala, 
sendo que um professor pra dar essa aula pra várias pessoas e 
poder atender a qualquer pergunta que fizerem, por conta 
também de ser apenas cinquenta minutos pra cada aula aí fica 
aquela dificuldade que o professor tem”. [Estudante A da escola 
Júlia Alves, 16 anos, segundo ano do ensino médio]. 

 A maior preocupação dos estudantes é a falta de infraestrutura da 
escola, pois funcionava em construção antiga - que deveria ter sido demolida 
quatro anos atrás, segundo planejamento - causando insegurança. A quadra, por 
exemplo, vivia interditada e se percebiam muros frágeis e a grande quantidade 
mato tomava a escola. 

 A motivação da ocupação da escola se deu exatamente na esteira dos 
movimentos e crises vivenciados pela educação no Estado do Ceará. Tanto a 
greve dos professores, em que os estudantes deram amplo apoio, participando 
de atos e das assembleias; quanto depois realizando seu próprio movimento 
através das ocupações nas escola revelam a insatisfação comunitária com a 
situação. As pautas eram conjunturais e compartilhadas pelo conjunto das 
experiências  cearenses e se aprofundavam nas questões específicas da escola. 
Podemos perceber na voz dos próprios estudantes a reflexividade capaz de 
aglutinar e sistematizar as bandeiras defendidas. 
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 Estudantes relataram que comparavam os materiais didáticos para 
realizarem trabalhos escolares, pois a escola não dispunha de quantidade 
suficiente para todos. Os estudantes nunca tiveram acesso ao laboratório de 
química ou física, não tinham aulas de campo das disciplinas curriculares e 
educação física não acontecia.

 Todas essas situações refletidas sobre a escola, pelos estudantes, 
transformaram-se em suas reivindicações e na pauta estruturada, exatamente 
em delicado momento e aberto conflito político em defesa da educação. 

 No que diz respeito aos conhecimentos obtidos através dessa experiência, 
foram relatados aprendizados dos mais diversos, desde conhecimento sobre 
questões políticas e relacionadas aos direitos humanos até o manejo com a 
alimentação e tratativas de coletividade  nas práticas de fazer novos amigos e 
conviver em grupo. 

 Os estudantes também apresentaram o ganho de terem melhor percebido 
suas comunidades e o próprio direito à ocupação. Eles relatam que não tinham 
tido nem vinham de experiência de organização política. Eles apresentaram 
essa vivência como salutar e que permitiu “abrir a mente”, até pensar adiante 
em seguir estudando, pensar na faculdade que se poderia estudar.
 
 Um ponto marcante foi a declaração de um dos estudantes ao dizer que, 
após as reflexões levantadas no período de ocupação, hoje pode, pelo menos, 
dizer a um policial que este não tem direito de agredi-lo. Um exemplo como esse 
demonstra como as ocupações promoveram inquietações importantes no que 
diz respeito à política e questões da vida em sociedade.

Ocupação como 
pedagogia política:  
do  cotidiano aos 
conflitos
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 A Escola de Ensino Fundamental e Médio Santo Amaro, 
funciona em um prédio alugado, situado na Rua Nova 
Conquista, número 871, no bairro Bom Jardim. A escola 
teve o processo de ocupação iniciado no dia 24 de maio de 
2016, por volta das 17h, tendo como inspiração e influência 
a experiência das anteriores. A ocupação surgiu, segundo 
os alunos, pelo desejo de melhoria na educação, pela má 
estrutura do prédio, pela baixa qualidade da merenda 
escolar e, também, pelo descontentamento dos alunos com 
os gestores.

Ocupação 
da Escola
Santo Amaro



 Quando os estudantes da escola Santo Amaro pensaram em fazer algum 
movimento para questionar a degradação de sua escola ainda não existiam as 
ocupações no horizonte das práticas e do repertório político local. Pouco tempo 
depois, mais próximos deles, estoura a experiência de ocupação do CAIC, que 
tanto evidenciou a expressão de uma investida política e social organizada 
por adolescentes, quanto sua potência para chamar atenção das condições 
particulares de cada escola. E com tantas escolas sendo ocupadas ao mesmo 
tempo no Ceará, adolescentes, que inicialmente já reclamavam das condições 
de sua escola, não podiam, naquele “boom”, deixar de oferecer seu recado - ou 
como eles disseram: “precisamos fazer alguma coisa”.  

 O diálogo com a gestão escolar ainda era possível, o que fez que com 
as primeiras tentativas de ocupar a escola passassem por uma tentativa de 
conversa com a coordenação, que não aceitava essa possibilidade de ação, 
sugerindo, antes, que fossem realizadas rodas de diálogo sobre o que era 
uma ocupação.

Sobre a ocupação: 
seu início e suas influências

“O processo de ocupação foi bem complicado. A priori, o diretor 
não queria deixar a gente ocupar e dizia que a gente precisava 
fazer várias rodas de diálogo para entender o que era ocupação. E 
a gente estava ficando afobado com isso, porque a gente, durante 
três dias seguidos, a gente foi lá conversar com ele e ele não queria 
conversa com a gente. Então foi adiando, adiando, adiando, e 
chegou um ponto que a gente parou e sentou e conversou e disse: 
‘Não, agora a gente vai ter que ocupar, é ocupar e ocupar, não 
tem mais condições’. E a gente entrou na escola dia 24 de maio.” 
[Estudante B, 17 anos, durante o grupo focal].

 Os alunos ressentem-se que a orientação por um processo de formação 
como sugerido funcionasse mais como uma forma de refreá-los, do que 
concretamente um gesto pedagógico. É certo que a conjuntura de ocupações do 
estado, com novas ocupações surgindo a cada dia, que a presença de alunos da 
Escola Santo Amaro, em diálogo e na vivência com os estudantes da escola CAIC, 
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ajudou fortemente que o sentido de urgência compusesse a tomada da decisão 
por parte dos estudantes. Ainda assim, os ocupantes reclamaram da falta de 
apoio para que as rodas ocorressem e da dificuldade de retomar o diálogo com a 
direção da escola. Diante do quadro, como assim ficou expressou pela estudante, 
foi decidido pela ocupação como tática política.

 Quando se desencadeou o processo do CAIC, alguns alunos, além da 
solidariedade, passaram a fortalecer, ocupando, a escola dos colegas vizinhos 
(as duas escolas distam em torno de 3 km uma da outra). Nesta integração, as 
influências entre as ocupações, as referências políticas e teóricas, assim como 
toda a rede de solidariedade que se constituía em torna da experiência de uma 
ocupação, passou a ser partilhada e aprendida.  

(...) “Ai eu disse - ‘galera do CAIC ó, eu tô no movimento de ocupar 
minha escola também, e aí?’  - e aí a galera do CAIC disse - ‘massa 
vou dar uns toques em vocês, vamo vamo vamo’ - e quando no CAIC 
completou um mês e quinze dias realmente a gente pra ocupar a 
escola. Já tem mais ou menos a base pra mandar pros meninos. 
Eles não têm tanta base, tipo, pessoas de periferia, não tem nem 
o, como posso dizer, não tem formação política para ocupar uma 
escola. Então assim, o que fazer lá dentro? Querendo ou não foi um 
tiro no pé que a gente deu. E quando a gente parou pra conversar 
eu cheguei dentro da escola e falei - ‘Gente, a gente ocupou a 
escola’. Quais são os sentimentos da gente, eu até conversei com 
os meninos sobre isso. Ai um deles levantou a mão e disse assim: 
‘Meu sentimento maior é revolta mesmo... Ficamos emocionados’.” 
[relato da estudante C de 16 anos, durante o grupo focal]

 A vivência a partir do processo iniciado no CAIC, para parte dos jovens 
da Escola Santo Amaro, oportunizou o contato e a troca de aprendizagem 
política com diversos movimentos e grupos da cidade de Fortaleza, com suas 
múltiplas filiações políticas.  Este é um ponto inicial que, somado a conjuntura 
que potencializava uma intensa politização da questão da educação, pelo quadro 
de condições dos profissionais, que também estavam em greve, ou mesmo a 
precariedade da escola em si, formam um conjunto de questões da conjuntura 
bastante ativa no período. 
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Por que ocupar 
a escola?

 No início da ocupação, as principais questões levantadas, para justificar 
a necessidade de organizar a ocupação da escola, foram relatadas como sendo 
a escassez de suprimentos como alimentação e produtos de higiene básica e de 
limpeza, que faltavam no cotidiano da escola. A estrutura da escola igualmente 
foi demarcada como sendo central para ser denunciada. 

 A escola, segundo os estudantes escutados, é “um buraco”, sem estrutura 
para ser verdadeiramente uma escola. O prédio é alugado. Registre-se que 
apenas duas escolas da região ainda são alugadas. Esse fato ajuda a entender 
que um prédio que não foi pensado para ser escola, passou a ser usado para tal 
sem as adequações necessárias. A quadra no período chuvoso não permite o 
uso, as salas sofrem muita incidência de sol, a cozinha é inadequada. Ou seja, no 
cotidiano, os estudantes e profissionais atravessam várias de dificuldades, dada 
a precariedade.

 Além disso, em quase toda a escola se tem alguma deficiência também 
em relação aos banheiros, ao saneamento adequado, ou como já dito, a grande 
referência também a salas abafadas e sem ventilação. Também foi pautado o 
redesenho das aulas e modelo de ensino, tendo como reivindicação espaços 
mais dinâmicos e uma plataforma de educação inclusiva. Assim como as outras 
escolas ocupadas no Grande Bom Jardim, os ocupantes da escola Santo Amaro 
também reivindicavam melhorias gerais no modelo atual de educação pública.

(...) “A escola da gente é bem precária, como o ‘Aluno X’  falou, a 
gente convive num buraco porque a escola é totalmente esquecida 
e se você chegar no meio da escola você vai lá pra cima assim. A 
parede que era pra ser a parede do corredor, parece que vai cair 
em cima da gente, que você nem percebe, a escola tá num buraco 
mesmo. Pouco tempo antes da ocupação tinha rolado umas 
reformas, rolou umas reformas, a velha maquiagem. A gente tava 
com medo de ir nas próprias salas de aula, porque a sala parecia 
um hospício, teto branco, parede branca, cerâmica branca, o 
chão branco, acabou-se. Não tinha nem entrada de ar, só dois 

RELATÓRIO SOBRE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO GRANDE BOM JARDIM



ventiladores fazendo mais barulho que o próprio professor. E daí 
a gente ficava bem loucos [sic] porque assim: pra quem estudava 
a tarde, dava 3 horas da tarde, um pouco antes antes do intervalo, 
o sol bate na cara. Os meninos fizeram um pequeno protesto, tava 
todo mundo de óculos escuro e assistindo aula. O sol bate na cara 
dos meninos. E quando rolava... quando chovia, alagava toda a 
quadra. A gente não tinha educação física, a gente tinha nado 
sincronizado. A gente não jogava bola, era nado sincronizado. 
É tudo tão precário de uma forma que a gente falava que a gente 
tinha que fazer alguma coisa. É questão de gestão mesmo. Pouco 
antes da situação tava tudo muito bonito, muito legal, sabe. 
Entendiam a gente, entendiam todo mundo. Depois que a gente 
ocupou, depois que a gente viu tudo o que poderia fazer e não tava 
fazendo, a gente parou e viu “gente, realmente temos que fazer 
alguma coisa.” E começou a criar o grêmio e tal.  [Estudante B, 17 
anos, durante o grupo focal].

 Portanto, “fazer alguma coisa”, no contexto do período, significou 
organizar a ocupação, aglutinar a indignação acumulada em expressão política 
através da solidariedade e da eficácia do gesto de ocupar, vista nas muitas 
ocupações secundarias que cresciam.  

 Os estudantes referenciam-se a uma exigência em que a educação 
tivesse a mesma centralidade, prioridade e quantitativo de recursos públicos, 
o que ficou cunhado, nas jornadas de protestos de 2013, como “padrão FIFA”, 
referência a organizadora do Copa do Mundo. Uma escola que disponha de 
estrutura e materiais, de alimentação adequada pera seus estudantes, de tempo 
para trabalhar história ou química do ponto de vista mais prático e próximo às 
pessoas, com auxílio de laboratório e aulas de campo. Nesta defesa, advogam 
uma mudança de padrão e qualidade na educação pública, como forma inclusive, 
de mudar a percepção desvalorizada construída sobre as escolas públicas, 
aglutinando sentimento de respeito, consideração e orgulho. 

“A gente quer uma educação que a gente pode chegar em qualquer 
canto: -olha mãe eu estudo em tal escola-, ai o pessoal fala, 
geralmente o pessoal fala- ah, escola 7 de Setembro, ah, realmente 
eles têm o bom ensino, mas geralmente lá nos Estados Unidos e 
outros países que tem educação de qualidade, que é uma escola 
digna, são muito melhores que as particulares. Aqui a gente queria 
ter o prazer de dizer, ah mano eu estudo numa escola do estado, 
estudo numa escola pública.” [Estudante Y, 16 anos].
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 A escola pública refletida e imaginada na potência política dos estudantes 
ocupantes, que ressaltam que, na vivência construída, “a gente parou muitas 
vezes pra conversar sobre isso, na ocupação”, essa escola não adota regras e 
procedimentos descolados da realidade dos discentes, não engendram normas 
que atrapalham o maior acesso e permanência dos estudantes às suas escolas. 

 Por exemplo, questionam, como todo bom aluno atento, que um ou 
dois minutos de atraso não pode, assim, significar perder todo um dia de aula, 
sobretudo para os que se sacrificam entre um bairro e outro, quando precisam 
mudar de endereço no curso do ano letivo; também não abandona seus alunos 
quando estes, por desleixo ou manifesta falta de condições, não possuem 
condições para adquirirem uniforme. Para os estudantes, este tipo de regra 
é irreal e poderia ser melhor dialogado no cotidiano escolar. Outras regras 
e procedimentos foram expostos como fora do razoável, demonstrando, os 
estudantes, de que a escola não constrói vivência democrática. 

 Igualmente caro para conformar a visão de escola e educação está 
nos planos pedagógicos, atingindo, alterando as estratégias didáticas, sejam 
renovados. A aula em que só se fala, que não tem interação, que não dialoga 
com a realidade imediata dos estudantes, suas comunidades, com a vida real 
revela-se sem sentido e, não muito, monótonas. Os professores que agarram a 
profissão sem gosto e sem ânimo, não foram esquecidos pelos estudantes no 
grupo de escuta. 

 Para contraporem-se a um desenho de escola atrasada e parada, dão 
exemplo de professores da própria escola que conseguem prender a atenção 
e manter diálogo com a turma sem recorrer a métodos autoritários. Citam 
professores de história e sociologia, que associam melhor os conhecimentos a 
suas realidades, que se esforçam, que dinamizam a aula, que propõem mudanças 
na rotina dos métodos. “A cada 15 dias o ‘Professor X’ dava uma aula de sociologia 
pra gente falando de DSTs. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, porque a 
aula era de sociologia, mas ele pegava e abria pra poder conversar com a gente 
sobre isso”, relata uma estudante de 17 anos. 

 Ou então, como refletia outra estudante ocupante:

(...) “a gente parou muitas vezes pra conversar sobre isso, na 
ocupação. A gente parou pra pensar, pô, a gente entra na escola 
7h, toca 7:10h, que é o limite máximo de entrada a escola, toca 
7h10, se você chegar 1 minuto a mais você não entra, quando a 
gente entra na escola, senta numa cadeira dura pra caramba, 
que dói nas costas, senta nessa cadeira e fica olhando pra cara do 
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professor, o professor falando. Vai pro recreio no intervalo, volta 
e o professor continua falando. Pra gente que é adolescente isso é 
muito chato. [Estudante Y, 17 anos]. 

 Essa crítica, entretanto, não distanciou os estudantes dos professores ou 
do movimento concomitante organizado por eles.  Lembre-se que no mesmo 
período da ocupação, os professores da rede estadual organizavam uma greve 
que tinha raízes também no marco de austeridade implantado pelo governo 
estadual que significou o corte de programas e de professores temporários da 
rede. Durante a ocupação, os estudantes discutiram a situação, foram solidários à 
greve, participando das assembleias, em que se registrava intenso conflito entre 
os professores e a direção sindical, ou de atos de ruas em apoio aos docentes.
 
 O financiamento da educação e sua centralidade no projeto de 
desenvolvimento foi outro ponto destacado pelos estudantes, como 
demonstração de que estavam atentos ao histórico de luta pela afirmação 
da educação como direito, e sua colocação como prioridade efetiva no 
orçamento público. Para tanto, citavam países em que chegaram a níveis 
de desenvolvimento econômico e a diminuição da pobreza por meio do 
investimento continuado na educação. 

“A Coréia eles estavam devendo dinheiro, eles pediram dinheiro 
emprestado aos Estados Unidos e investiram tudo na educação, 
olha ai, semana passada anunciaram que a Coreia é o país mais 
desenvolvido que tinha, isso porque eles têm cientistas, não porque 
eles investiram, os moleques cresceram, viraram pessoas que tem 
o nome respeitado na sociedade. Toma aí um país que nem precisa 
investir tanto, mas precisa investir um terço do que gastam, um 
país aí foi chamado pra investir nas Olimpíadas e negaram o 
pedido pra investir na educação, por que o Brasil não faz isso? O 
professor diz nas aulas de geografia que o Brasil tem totalmente 
condição pra ser desenvolvido (...).” [Estudante B, 16 anos]

 Muitas foram as acusações de que os estudantes nada entendiam do 
que estavam organizando, do que estavam fazendo nas ocupações, e na escola 
Santo Amaro, de modo particular essas acusações foram intensas, pelo que se 
dialogou no grupo focal. Que não tinham pauta, que apenas queriam bagunça 
ou atrapalhar o cotidiano escolar, eram sentenças dirigidas aos estudantes que 
resolveram enfrentar o movimento. 
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 Isto tanto dito por profissionais da educação, conforme foi relato por 
eles, como também ressoados em falas de pessoas da comunidade no entorno. 
Resta explicitado, que os estudantes, produziram em sua experiência de ação 
política um reflexividade sobre a realidade da educação brasileira, a partir 
da condição imediata vivenciada por eles. Compreendiam a distância do que 
se estregava de educação para eles, naquela escola, com o que se promete na 
letra da lei, dos parâmetros e normas já celebrados e acordados nacional e 
internacionalmente. Com seus instrumentos críticos, articularam as questões 
de estrutura, projeto pedagógico, financiamento e política de educação, em uma 
justificação do ato político empregado na ocupação que organizaram. 

 No dia 24 de maio, logo que a ocupação se fez, como já vinha sendo 
gestada desde do último mês pelos estudantes, pelo que se aprendia na 
ocupação da escola próxima, que foi pioneira no movimento, 30 estudantes 
tomaram a escola, afixando uma faixa na porta, demarcado o gesto simbólico de 
tomar a escola si. Para sustentar os 94 dias de ocupação, eles precisaram gerir 
o cotidiano e suas possibilidades, que passavam pela reprovação de muitas 
pessoas, a solidariedade de outras tantas, em que oportunidades e escassez se 
revezavam no horizonte.

 Para permitir o gesto, produziram encontros, comunicaram-se pela 
mediação dos suportes de comunicação existentes, como plataformas de redes 
sociais, articularam com outros movimentos e organizações políticas. Ao se 
deparar com o estabelecimento do ato de ocupar, como era praxe nas demais, 
organizaram as diversas tarefas sob a forma de comissões de trabalho. 

 Nestas divisões, estavam previstas as necessidades organizativas e 
materiais para manter o processo ao longo dos dias. E mais do que simples 
organização, como já vimos na fala dos estudantes das outras escolas, essa 
invenção e a dinâmica dela decorrente se revelou como um ambiente de 
aprendizagem e conflito, que marcaram os seus participantes. 

Ocupação como 
pedagogia política:  
do  cotidiano aos 
conflitos
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“E daí o processo mesmo de dividir tarefas da ocupação ficou, 
a gente tentou quando a gente ocupou a escola, a gente sentou 
o conversou: - ‘Agora chegou o momento da gente organizar, 
se organizar, não é?! Em questão de como a gente vai precisar 
organizar a escola, de como a gente vai precisar se organizar nós 
mesmos’ e tipo assim, a gente reuniu todo mundo, sentou todo 
mundo e – ‘Ó, temos quatro comissões: Comissão de segurança, 
comissão de limpeza, comissão da cozinha e comissão de terra’, 
que era a comissão que ia pra ato, que fazia mais essa mobilidade 
fora da escola.” [Estudante X, 16 anos].

 As tarefas eram executadas em comissões, dada a divisão feita. 
Elas praticavam rodizio de seus participantes, para que cada um pudesse 
passar por diferentes funções. Além das comissões, os estudantes também 
organizavam as assembleias, o espaço maior de definição dos acordos, 
avaliações e decisões. 

“A gente se organizava através (...) através de comissões, sabe? A 
gente fazia comissão da cozinha, comissão da limpeza, comissão 
da segurança, então estava de uma forma bem organizada, ao 
máximo. A gente estava sempre fazendo assembleias para dizer – 
‘Ó, galera, vocês tão errando nisso. Ó, galera, tão precisando disso, 
a gente tem que fazer isso. Ah, o que a gente pode fazer? Ah, vai ter 
um ato agora’. A gente estava sempre dizendo pra galera, aí quando 
ia pros atos o que acontecia? Ficava uma parte no colégio, até por 
quê para não desocupar e ir pro ato, ficava uma pequena parte no 
colégio. Todo o resto da galera ia pro ato. Aí teve a assembleia 
dos professores e a gente estava sempre lá marcando presença. 
E a gente estava se organizando ao máximo da melhor forma 
possível.” [Estudante Y, 17 anos].

 Os estudantes guardam memórias das dificuldades e problemas 
enfrentados em todas as comissões. Na comissão da Terra recordam 
de uma assembleia da greve dos professores, que foi tensa e cheia de 
conflitos, em que o sindicado tentando acabar com a greve e isolar 
os dissidentes, contratou seguranças privados para barrar a entrada 
tanto de estudantes como de outros apoiadores dos professores. 
Alguns alunos da escola recordam que apanharam no dia, sobretudo 
uma das estudantes participantes. 
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No começo, nós homens: ‘vamos ter que... por que essas menina 
não pode ficar aqui só’. Só que depois de duas semanas, tipo assim, 
eram as menina na comissão de segurança e nós na cozinha; 
de uma forma tão, tipo assim, a gente brincava ‘mano, cês vão 
ter que fazer comida pra gente por que a gente não consegue 
trabalhar, a gente tem que lavar isso e não sei o que’ e elas ‘nããão, 
não sei o que’ e muita mina, tipo a ‘Aluna B’, apanhou de segurança 
nas Assembleias, os meninos ficavam revoltados, beleza, mas eram 
homens muito gigantes e batiam na gente de uma forma que a 
gente ficava revoltado de uma forma, entendeu, mas foi isso. 
A gente saiu realizado, por que a gente saiu totalmente mudado.  
[Estudante K, 18 anos]. 

 A comissão de segurança lembra das tensões das mulheres ou não 
da comissão de segurança. Eles relatam como aprenderam no conflito 
sobre igualdade de gênero e o enfrentamento ao machismo. Como também 
recordam o medo quando uma pessoa da comunidade entrou na escola 
e furtou coisas e eles tiveram que agir para que algo mais grave não 
ocorresse e toda a responsabilidade, como já havia movimentos de intensa 
responsabilização e criminalização, recaísse sobre eles. 

 A comissão de cozinha, talvez tenha passado as maiores dificuldades. 
Através dela, para sua manutenção, os ocupantes precisaram mobilizar a 
comunidade para conseguir alimentos, o que em certo momento foi possível, 
várias frentes de apoio colaborando com os estudantes. Os estudantes 
organizaram pedágios, troca de alimentos com outras ocupações e até atos 
culturais para pedir e arrecadar dinheiro e alimentos. 

 Com o passar do tempo, foram aparecendo as dificuldades de 
manutenção, com falta constante de alimentos, desmobilização de alguns 
ocupantes e as investidas e dificuldades apresentadas pela direção da 
escola. Faltou gás, não foram liberados alguns materiais de cozinha e os 
alunos relatam algumas acusações de que no processo estariam sumindo 
ou depredando o material da escola.
 

E outra coisa também, surgiu um boato que a gente tava quebrando 
a escola. E uma coisa que não aconteceu... a gente tava...quando 
faltava o gás, a única coisa que a gente pegava era as.... [madeiras 
abandonas], que já tavam quebrada e ia fazer o fogo. Uma coisa 
que nunca... ‘Chega, lá, tão quebrando cadeira, mesa, num sei quê, 
quebraram o fogão’... Não foi uma vez? ‘Quebraram o fogão, aí 
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tão roubando as facas’. Aí e faca que nós não tinha. Num era? A 
gente trazia de casa, né, as facas. Tinha o quê? Duas serrinha” (...) 
[Estudante X, 18 anos].”

 Os estudantes cozinharam a lenha, comeram apenas arroz e feijão 
ou outras dietas ainda mais pobres de nutrientes e opções. Ainda assim, 
relatam que a escola doou alimentos, mesmo perto do prazo de validade 
vencer, que alguns professores foram solidários, assim como organizações 
sociais do bairro. 

 Essa experiência de escassez é narrada por eles como também um 
ponto alto da aprendizagem, inclusive do sentimento de companheirismo 
e alteridade aprendida e partilhada, o que não é menor, inclusive do ponto 
de vista da educação. Entre eles haviam revezamento, até por imposição 
das famílias, para que dormissem alguns dias em casa. Ao se deparar com 
as opções de almoço ou jantar servidos em suas casas, muitos relataram 
voltar suas consciências à situação enfrentada na ocupação, em alguns 
momentos recusando-se a comer “do bom e do melhor em casa”, para 
partilhar o possível servido na escola ocupada. Era quando, nas palavras 
de um dos ocupantes: “Ô, mano, será que a galera comeu?”.

 Os estudantes também organizaram saraus e eventos culturais. 
A exigência de manter a ocupação movimentada, desde a comunidade, 
fez com que diversos artistas locais se dispusessem a contribuir com o 
movimento. Os saraus, então, foram eventos organizados por eles em diversos 
momentos. Através desses atos diversos estranhamentos ocorreram, porque se 
dizia que a escola estava se abrindo para pessoas que ali não poderiam estar. 
Mas através desses eventos a escola manteve também outra relação com a 
produção crítica do rap local. E esta experiência recolocou o papel da escola 
diante da comunidade na visão dos estudantes. Essa escola, precisa estar mais 
aberta, manter diálogo, celebrar a produção de conhecimento e cultura que 
extrapola seus muros, conforme ensinam.   

 Por outro lado, nomeando de resistência, os adolescentes citaram a 
própria permanência e convivência por quase 100 dias juntos. Os conflitos 
emergiram nas disputas de concepção, na organização do cotidiano e na 
expressão de marcadores sociais que cada um carregava, a orientação sexual, 
a identidade e o pertencimento de gênero com as expectativas habituais de 
seus papeis encarados dia a dia, na sociedade. Foram, portanto, matéria 
para fazer com que aprendessem no cotidiano a lidar, mediar, administrar 
os desentendimentos em sistemática de aprendizagem política para pleno 
convívio social.  
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“E também teve a... tipo, durante, da nossa convivência. E as brigas 
assim que geralmente tinha por quê não tem assim como você 
botar 20 jovens numa escola e não ter uma briga, por quê é uma 
troca de ideia. Então eu e a Estudante Y, mano, a gente brigava 
muito, muito, muito, mas no final a gente sempre se acertava. 
Sempre foi assim difícil também pela entrada das escolas. Quando 
eu fui pro interior em Pindoretama que a gente teve uma ocupação 
lá, a gente chegou lá, foi muito difícil, por quê assim que a gente 
chegou e a gente falou ‘Ó, a escola tá ocupada’, a gente falou isso 
pra gestão, veio à noite...a gestão chamou o Conselho Tutelar e 
foi na casa dos pais dos filhos ocupantes e os pais, alguns vieram 
pra pegar os alunos. Mas também se não fossem os outros pais 
que chegaram e bateram o pé: ‘Não, meu filho tá lutando por um 
direito dele’, aí não tinha como ter dado certo, mas graças a esse 
tipo de pessoa deu certo a ocupação no interior. Também teve a 
ocupação no Crato e sempre tava difícil. Quando a gente ia na 
SEDUC, teve um engenheiro que ele falou ‘Ah, tem uma escola lá no 
Crato que eu não sei nem o porquê está ocupada’. Porque muitos 
deles pensam que a ocupação foi só o quê? ‘Ah, a ocupação é só por 
uma estrutura melhor’. Mas nem sempre é só por isso, entendeu?” 
[Estudante X, 16 anos]

 O relato acima é exemplar sobre a dimensão dos conflitos, tanto o 
conflito interpessoal, quanto outros níveis de conflito que os adolescentes se 
depararam no cotidiano. De todo modo, talvez não seja apressado concluir 
que a ocupação, como uma expressão política, como performance e uma 
gramática política de afirmação de sujeitos e pautas, estendidas na doação 
corporal diuturna, em que o corpo toma a coisa, o espaço e a política, seja 
a modo de ação política que experimente mais vivências conflitivas, pela 
extenuante jornada a que se lançam. Não ocupação sem corpos dispostos, 
demarcando a política e espaços. 

 O exceto retirado do grupo focal, nos aponta, como observado 
nos outros casos das outras escolas, traz a complexa trama de sujeitos, 
expectativas e interesses mediadas no cotidiano pelos ocupantes. Se há 
intensa aprendizagem entre eles, na administração de seus próprios 
conflitos, na aprendizagem sobre a igualdade nas relações entre as 
identidades e papeis sociais de gêneros, por exemplo, quanto mais quando 
somados aos conflitos vivenciados em casa, na pressão familiar para desistir 
ou reduzir a participação, em que um intenso esforço de convencimento era 
acionado pelos estudantes; pelo intenso e desgastante conflito encarado 
com as gestões escolares, com outros atores da comunidade escolar, 
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precisando não apenas convencer do direito à participação e da 
legitimidade do ato político que agenciavam, mas precisando escapar 
de injunções moralizantes e criminalizações, como pedras lanças a sua 
ação política. 

 Ou mesmo, em outro nível, e ao mesmo tempo, o enfrentamento com 
a institucionalidade política, perante o governo do estado, a quem dirigiam 
suas pautas, de quem cobravam explicações e compromissos, como na 
relação com o Ministério Público, que agiu no sentido de monitorar a 
ação dos adolescentes; ou com a Defensoria Pública no sentido de zelar e 
proteger a integridade dos ocupantes, como ajudar na mediação junto ao 
Governo do Estado. 

 “Não menos importante, ressalta-se, que muito próximo do que o 
CAIC vivenciou, a ocupação da Escola Santo Amaro experimentou o medo 
da violência por parte dos seus ocupantes, ainda que contra eles pesasse 
a acusação de aglutinar ou promover atos de violência. Os adolescentes 
temeram ações externas, escutaram sinais de um possível furto ocorrer na 
escola  foram ameaçados pelo dono da sede da escola, como experimentaram 
a violência física na assembleia dos professores e/ou em ato de rua. Essas 
vivências estão cravadas nas experiências, como que na subjetivação do 
que construíram de ação política por meio da ocupação, enquanto jovens, 
enquanto adolescentes.  

“Até repressão pelo próprio dono do prédio da escola a gente 
sofreu. Eles chegavam lá e diziam ‘Olha, isso ta errado! Você não 
pode tomar a frente do movimento!’. Aí eu ‘Ô senhor, movimento 
não tem frente, aqui é tudo diagonal, é tipo, todo mundo aqui ta 
pra conversar e debater e se acertar’. Mas ele ‘Não, mas você é 
mulher, não pode ta aqui dentro!’. E muitas vezes não chegavam 
‘Bruna, calma, vamo conversar. Bruna, vai atrás do homem’. 
Mas era realmente muita resistência parte de dentro da escola né, 
da comunidade própria escolar no sentido de direção, de gestão, 
como parte da comunidade também’ [Estudante Y, 17 anos] 

Eu cheguei a tomar tiro de borracha nos atos do GOI, que é o 
caveira daqui do estado, eu falei pra ela: mãe você viu como eu 
cheguei, pois é se esse fulano for entrar eu vou chegar todo dia... eu 
não sou vagabundo! [Estudante D, 17 anos.]
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 Durante todo o grupo focal, os estudantes iam e voltavam nos 
múltiplos exemplos de conflitos com a gestão escolar e com outros atores 
da comunidade escolar. Esses conflitos foram retratados como sendo de 
um polo, o da instituição, que não queria que o ato de estar na escola 
ocorrendo e, em ocorrendo a ocupação, atrapalhar seu desenvolvimento; 
e outros atores da comunidade escolar, exigiam o fim da ocupação, retorno 
das aulas, embora os professores estivessem em greve, ou para a volta “da 
normalidade” e para se acabar com “a baderna”, visão do senso comum 
atribuída as manifestações e movimentos sociais, que também caracterizou 
o movimento dos adolescentes.  

“E muita das vezes, essa galera que chegava pra mandar a gente 
sair, não era politizado, entendeu? Não era politizado, às vezes era 
pessoas que...que é muito fácil você tomar uma atitude quando 
você tem um lado da história, mas quando você ouve os dois 
e forma uma opinião, aí é outros 500. Mas a galera chegava...o 
diretor muitas vezes chegou pra comunidade: ‘ó, tá acontecendo 
isso e isso, eles tão depredando a escola’. Beleza, claro que eles iam 
ficar horrorizados ouvindo um lado da história e eles chagavam 
de uma forma e não ouviam a gente, então muitas das vezes era 
difícil mas quando eles paravam e sentavam nas rodas de diálogo, 
da lei da portaria, que a gente sempre fez aqueles aulão, certo? 
Então muita gente ficava pra ouvir e entrava pro nosso lado, 
entendeu? Porque via que era uma coisa que a gente não tava 
fazendo baderna” [Estudante C, 16 anos]

(...) “surgiu um boato que a gente tava quebrando a escola né. E 
uma coisa que não aconteceu” (...) [Estudante Y, 17 anos]

(...) “eu escutei ela dizendo ‘Ah, não vou trabalhar não, que agora 
aqui é cheio de vagabundo’, desse jeito, na cara de pau, na nossa 
frente. Aí eu ‘Como é que pode uma mulher dessas ser secretária 
daqui?’. Ta chamando a gente ou vocês, que são alunos, de 
vagabundo.” [Estudante D, 17 anos]

“Eu que não deixaria o meu filho dentro duma escola ocupando 
escola com vários vagabundos dentro dessa escola’. Eu ‘Sério, a 
senhora me conhece há o quê, 6 anos? E a senhora ta me chamando 
de vagabunda?”. [Estudante Y, 17 anos]

(...) “eles chamam a gente de alunos... depois da ocupação, alunos 
revoltados.” [Estudante C, 16 anos]
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 Parte desses trechos exemplificam as injunções, acusações e a 
criminalização dirigida ao grupo que ocupava. A associação à baderna e à 
revolta sem causa era o comum. Posteriormente, a investida era de que o 
grupo estava depredando o patrimônio da escola. Após a desocupação por 
parte dos estudantes, essas acusações se transformaram em comunicação 
oficial da gestão à Secretaria da Educação, que por sua vez encaminhou para 
a Delegacia da Criança e do Adolescente, a responsável pelos adolescentes 
em conflito com a lei. Este ato, que não foi isolado, transformou-se em 
um dos maiores gestos de criminalização do governo do estado contra 
movimentos sociais, particularmente os de adolescentes e jovens no 
período recente no Ceará.

 A relação com gestão escolar foi piorando a tal nível, que os 
estudantes decidiram barrar entrada de alguns funcionários na escola, o 
que eles chamaram a fase de autogestionada. Um dos coordenadores, para 
se contrapor, quebrou o cadeado colocado pelos estudantes quando foi 
anunciada a decisão.

 Por tudo isso, talvez esta tenha sido uma das questões, mais do 
que a pauta e a relação com o governo em si, mais desafiadoras para os 
estudantes. Ainda que estes gestos não possam ser compreendidos fora 
dos esforços governamentais, a gestão da escola Santo e Caic Maria Alves 
Carioca foram as duas mais empenhadas na desarticulação dos grupos 
ocupantes, pelos relatos coletados. 

 A relação com gestão escolar foi piorando a tal nível, que os 
estudantes decidiram barrar entrada de alguns funcionários na escola, o 
que eles chamaram a fase de autogestionada. Um dos coordenadores, para 
se contrapor, quebrou o cadeado colocado pelos estudantes quando foi 
anunciada a decisão. 

 Após a ocupação, os estudantes narram ainda, tanto a investida 
policial do governo através de inquérito instaurado, como perseguições nas 
escolas, através da dificuldade de relação dos gestores com os estudantes 
ocupantes, como atos de constrangimentos dirigidos a eles. Alguns inclusive 
mudaram de escola. 

 A despeito deste contexto imediato, as ocupações, do ponto de vista 
público, ao longo dos meses, tiveram ampla cobertura da mídia local e 
gozaram de apoio e respaldo público. O governo, a contragosto, precisou 
explicar-se diversas vezes sobre as críticas organizadas pelos estudantes, 
como também produzir gestos políticos no sentido da pauta levantada 
pelo movimento. 
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 A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Senador Osires Pontes, localizada no bairro Canindezinho, 
iniciou seu processo de ocupação assim como tantas outras 
inspirada na primeira experiência do Ceará. Para início do 
processo de ocupação da escola, realizaram visitas e passaram 
a atuar na ocupação do CAIC.  No período de observação, 
pesquisaram e estudaram sobre a legitimidade do direito à 
participação política de adolescentes, especificamente sobre 
o direito a manifestações e ocupações, antes de ocuparem a 
própria escola. Quando consolidou-se um pequeno grupo 
convivendo na experiência inspiradora, decidiram replicá-las 
na escola de origem.

Ocupação 
da Escola
Sen. Osíres Pontes
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 A escola Osires Pontes foi uma das que vivenciou duas ocupações. 
A primeira ocorreu no dia 04 de Maio de 2016 e a segunda em 01 de Junho 
do referido ano. Adolescentes e jovens, sendo estes, estudantes e ex-estudantes 
da escola compõem o perfil dessa iniciativa. As falas dos que já concluíram a 
formação na escola  ressaltam a pertinência das pautas há mais de 5 (cinco) 
anos e criticam a quantidade exacerbada de estudantes por turno, assim como 
a quantidade mínima de pessoas lutando e ocupando a escola. A ausência de 
estudantes com bom rendimento acadêmico e que representam a escola em 
olimpíadas, também conhecidos como “nerds”, é alvo de críticas.

 Estudantes que nunca haviam participado de nenhuma outra 
manifestação política, movimento social ou mesmo outra ocupação de espaço 
público - que durante o período letivo eram classificados como “estudantes 
trabalhosos, os ditos bagunceiros” - durante a ocupação, defenderam a escola 
em sua plena funcionalidade e se solidarizaram com a luta pela educação de 
qualidade. Por fim, a ocupação contou ainda com a presença de membros da 
comunidade local. Os integrantes destes grupos vinham de outros lugares para 
além do território, como os bairros da Messejana e do Jardim Jatobá.

 Os estudantes que ocuparam a escola caracterizavam-se como 
jovens que compreendem as inúmeras precarizações da educação pública. 
Muitas das vezes, as experiências escolares desses jovens foram apenas em 
escolas públicas, logo suas compreensões das dificuldades encontradas dentro 
das salas de aulas e demais espaços sociais da estrutura escolar é bastante 
salutar para a legitimação das suas falas e intervenções.

Sobre a ocupação: 
seu início e suas influências

Por que ocupar 
a escola?

 As principais reivindicações dos estudantes eram a total precarização da 
escola e da educação, tais como: infraestrutura ruim das salas de aula e dos demais 
espaços escolares; falta de equipamentos; ventiladores de pouca qualidade e 
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barulhentos; insalubridade dos banheiros; falta de utensílios básicos, como 
papel higiênico; lâmpadas quebradas; tomadas em estado comprometedor e 
outras pautas de bastante pertinência para as causas da ocupação desta escola, 
como a oferta da merenda escolar. 

 Durante o ano de 2015, os estudantes relataram que a Escola Osires 
Pontes passou por uma situação de bastante delicadeza e descaso. O Governo do 
Estado já não estava enviando a verba da merenda escolar, desta forma, todos os 
dias, estudantes perdiam uma aula da sua grade curricular por falta da merenda 
escolar. A estratégia que a escola encontrou de driblar esta referida situação, 
na época, foi liberá-los antes do horário previsto. Durante meses essa prática 
foi repetida e as aulas perdidas, nunca recuperadas até o a sistematização dos 
dados deste trabalho. Não sendo mais possível permanecer com a referida 
situação, o corpo escolar (estudantes, professores e comunidade) 
organizou um ato público, em Fevereiro de 2015, em frente à escola a fim 
de tratar do problema. 

 A organização da ocupação aconteceu da seguinte forma: durante 
as assembleias gerais que aconteciam dentro da instituições, estudantes 
organizavam equipes de divisão de trabalhos (os mais comuns eram: limpeza 
de banheiro, pátios, salas de aulas, cozinha e outros). Sobre a organização de 
reuniões e articulações, secundaristas relataram que participavam de atos e 
encontros sobre educação na cidade e no bairro, organizados pelos estudantes 
e/ou pelos próprios professores. Apontou-se também que as ocupações 
secundaristas apoiaram a greve de educadores daquele período. Ainda que 
as pautas dos (as) estudantes tivessem suas especificidades, as mobilizações 
mencionadas giravam em torno da luta por educação pública de qualidade.

 Relatou-se que para a permanência estudantil na ocupação, receberam 
doações de alimentos de outras ocupações, de grupos sociais e dos pedágios que 
os participantes da ocupação faziam com muita frequência em sinais de trânsito 
e nas casas adjacentes da escola. Dentre os grupos e instituições relatadas por 
estudante, destaca-de o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza – CDVHS e  
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA Ceará.

Ocupação como 
pedagogia política:  
do  cotidiano aos 
conflitos
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 Ocupantes narraram dificuldades de aceitação e compreensão por parte 
da comunidade, das próprias famílias, das gestões escolares e dos representantes 
do Governo do Estado. Mencionaram ainda que, por diversas ocasiões, foram 
intitulados de “marginais”, “desocupados(as)”, “vândalos(as)”, dentre outras 
expressões reproduzidas por quem posicionava-se contrário às ocupações. 

 Estudantes informaram que havia uma articulação, por parte destes 
grupos, para tentar deslegitimar o movimento das ocupações. Descreveram 
também que, por diversas vezes, as suas mães recebiam ligações por parte 
da gestão escolar, sobre posicionamentos contrários à ocupação. Destacaram 
que a relação com a gestão escolar foi de muita fragilidade. Citou-se, ainda, 
que estudantes eram taxados, por parte dos professores, por serem jovens que 
moram próximos e/ou em favelas próximas à escola - com carga negativa.

 Os comentários de criminalização e insultos se estenderam pelas redes 
sociais. Desse modo, foi mencionado pelos estudantes que o verdadeiro 
sentido das ocupações, por vezes, não foi divulgado e acolhido por parte 
de quem não conviveu e não construiu a tática estudantil para visibilizar as 
questões elencadas.

 A comunicação com os grupos culturais de rap; e esportivos de 
capoeira e de judô localizados no bairro foi ferramenta para prolongar o 
ângulo de diálogo com a comunidade. Nisto, reconhecem também que a 
cultura e espaços de participação na periferia tem um valor significativo 
para a formação das juventudes. 

 De acordo com adolescentes, antes do movimento de ocupação, a referida 
escola não tinha a prática de receber eventos culturais e artístico em razão da 
má compreensão e do preconceito cultural com estilos musicais como o RAP, 
que são qualificados como música de “negro” e de “bandido”, explicam. 

“- O RAP faz parte da cultura de vocês?
- Sim. Expressa periferia, expressa favela, liberdade no coração...”

 Muitos processos de resistências foram apontados por ocupantes, dentre 
os mais citados destacam-se as dificuldades em conseguir cotidianamente os 
alimentos e o diálogo com a comunidade escolar. Ademais, quando se falou 
sobre repressão policial, os estudantes desta escola relataram ter passado 
por momentos tensos e de enfrentamento da violência durante a tentativa de 
ocupação, quando ainda estavam do lado de fora da escola. Neste referido dia, 
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mencionaram que os cartazes do movimento foram arrancados, que sofreram 
violências verbais e ameaças de desocupação por via da força.  

 Adolescentes contaram que se sentiram cerceados em relação à 
autonomia do movimento, no que se refere às páginas das redes sociais 
criadas pelos(as) mesmos que foram barradas e criticadas pela coordenação 
escolar. O episódio exemplar, relatado pelos protagonistas, foi o dia em que o 
movimento de ocupação criou um evento no facebook com o nome “Encontro 
das Ocupações”. Nisto, a coordenação escolar convocou os representantes para 
uma conversa e os obrigou a apagar a página sob a justificativa que neste dia a 
escola estaria recebendo um major da polícia. Mesmo com todas as dificuldades, 
as falas das represenções desta ocupação destacam aprendizados:

“Um sentimento de estudantes lutando por seus direitos, que 
é dever do Estado cumprir com todas as suas obrigações. 
Estudantes que se revoltam com a má articulação do governo 
nas aplicações de políticas públicas para educação e para as 
juventudes de um modo geral. Afinal, R$ 0,31 centavos para a 
merenda escolar é uma esmola.” [Estudante F]

 Estudantes questionaram, ainda, o modelo pedagógico frágil utilizado 
por alguns professores ao adotarem trabalhos dirigidos (TD’s) como forma única 
de avaliação, Mencionaram, também, que alguns professores realizaram gestos 
obscenos em sala de aula, bem como se expressaram de forma preconceituosa e 
lgbtfóbica. 

Casos de constrangimento causado por professores são recorrentes. Vale 
registrar a situação relatada onde estudantes de uma determinada turma 
tiveram que dar aula de um conteúdo que não tinha sido abordado nas classes. 
Segundo relatos, esta experiência resultou em choros de desespero e ansiedade 
por parte de alguns estudantes. Em outro momento, uma professora gerou 
um conflito na sala de aula, em razão de uma discussão que diziam respeito 
a questões relacionadas à lgbtfobia, à religiosidade e ao racismo. Além dessas 
problemáticas, relataram-se práticas de expulsão e punição de meninos e 
meninas intitulados “danados(as)”.

 Representantes da ocupação desta escola, por fim, apontaram grandes 
aprendizados, tais como: a convivência coletiva, o cuidado e corresponsabilidade 
pelo espaço comum, a auto-organização, a participação política e o protagonismo 
de adolescentes, o valor da amizade, a luta social por uma educação pública de 
qualidade, o respeito à diversidade sexual e às questões de gênero na instituição.
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 Foram muitas as adversidades enfrentadas pelo grupo de ocupantes, 
como eram muitas as adversidades enfrentadas por profissionais e estudantes 
no cotidiano de uma escola precária. Isto tudo pode se transformar em luta e 
a luta, em si, em um processo de aprendizagem e transformação - não só das 
condições políticas para alterar a situação pretendida, da escola, da carreira 
etc., mas da própria vida de quem se colocou em movimento.

 Ainda que a coragem dos estudantes, ou tirando esta valoração do 
ato, a expressão política, o direito à participação e à expressão das ideias 
e da liberdade de ação não tenham sido compreendidas e respeitadas. 
Estudantes relatam que foram muitas as oportunidades de aprender, de 
fazer do que viveram uma aula intensa e completa de vários temas, assuntos 
e dimensões: tudo articulado, vivido, sentido e refletido. 

 A cooperação e a ajuda mútua aparecem como elemento e elo 
construído ao logo do experienciado pelos adolescentes. Assim afirmou um 
adolescente, no grupo focal: “Mas o bom é que tava todo mundo interligado e 
sempre um ajudando o outro, então aquela era a satisfação que a gente tinha”. 
E outro complementou: “A outra coisa que eu aprendi foi a compartilhar, 
era realmente, foi a compartilhar. Tipo, chegava dia que a gente não tinha o 
que comer, tinha mais gente pra comer que comida que a gente tinha: não 
gente, vamo ter que dividir (...)”. Como já dito, essa avaliação e exposição 
de exemplo, demonstra que não apenas o conflito transforma, assim como 
o convívio, em que não exige apenas entendimento e mediação, mas troca, 
partilha e percepção do outro. 

 A ocupação foi uma rica experiência também de formação, não apenas 
aquela subjacente à própria experiência concreta experimentada, mas aquela 
pensada, induzida, porque articulada à necessidade dos sujeitos, na forma 
das rodas, dos filmes, dos debates, das discussões, das mediações feitas 
por convidados. “Mas quando a gente começou a fazer formação, quando a 
gente começou a fazer umas coisas, quando o dono da escola foi lá, ver isso 
e animou a gente, as meninas quando a gente menos esperava se levantaram 
‘olha, a gente conhece nossos direitos. Se a gente não quiser tu não entra’ e 
eu fiquei assim: ‘porra, gente!”, narram. 

Estudantes
aprendem
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 A oportunidade de aprender é a abertura para a escuta, para a reflexão, 
para, assim ser da fala, do conhecimento, mas, lembre-nos, próximo à sua 
realidade, o conhecimento fazendo sentido, sem alienação. Então, foi assim 
que outro estudante qualificou sua aprendizagem:

(...) “Uma das coisas que eu aprendi foi a ficar mais calado e 
ouvir mais. Não galera, vamo baixar a cabeça e ouvir a galera 
que já tem conteudo, não já é mais velho como já tem a historia 
como a dona Rosa da Fonseca, então eu aprendi de uma forma 
que eu cheguei totalmente alienado e sai completamente a 
ponto de sair politizado e quando eu falo pra galera eu falo que 
nem um ex professor meu de ingles, ele vinha pra gente tente 
falar em palavra e falava isso é inglês e a gente falava. A gente 
perguntava o que que era e ele dizia que plantou uma semenete 
e dizia pra pesquisar.  Na ocupação foi cada um plantando a sua 
própria semente e tipo agora a gente tá crescendo, crescendo” 
[Estudante C da Escola Santo Amaro, 16 anos]

 O convívio, os conflitos, os papeis de gênero, as formações, as 
reparações, a reflexão, trouxeram novas percepções de si e geraram 
esforço de reflexividade sobre práticas, condutas, visões, que compunham 
o comportamento habitual de alguns dos participantes. E essa mudança 
percebida em si, não é apenas uma alteração de consciência, por si, é uma 
política, é uma politização possível porque foi por eles gestada em coletivo 
nessa experiência. Alguns, em poucos meses, assim refletiram:

(...) “eu por exemplo eu me sai de uma forma, porque muita 
gente que me conhecia há dois anos atrás disse que... eu fui 
falar com uma colega, que... Eu morava na Messejana e vim 
pro Bom Jardim. Quando eu voltei, que eu voltei pra lá agora, 
muita gente disse que eu não sou mais machista, homofóbico, 
de uma forma que eu não me aguentaria hoje se eu me visse 
antigamente. E tipo, o que mais eu fiquei assim realizado 
é que a gente saiu politizado, entendeu? Muita gente saiu 
politizado numa forma sabendo que... por que muita gente por 
é.. geralmente nas aulas de geografia acha aula de política uma 
coisa chata, mas como a gente aprendeu ela na prática de uma 
forma totalmente, contagiou a galera, certo?” [Estudante X da 
Escola Santo Amaro, 18 anos].
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 Nas páginas aqui exploradas, localizamos as ocupações ocorridas 
que tinham como referência um território comum: o Grande Bom Jardim. 
Tanto era preciso realizar articulação entre elas, em razão de estarem juntas 
no mesmo chão social e histórico, quanto era necessário contextualizá-las 
pelo que aconteceu nacional e regionalmente. Isto tem plena ligação com a 
severidade da crise da política de educação e suas contradições, em que os 
estudantes secundaristas tomaram o lugar relevante e a dianteira na crítica 
e na ação política na defesa de direitos.

 A experiência de luta dos estudantes através das ocupações de escolas 
públicas protagonizada por adolescentes foi inédita no estado do Ceará. 
Com inspiração em movimentos estudantis do Chile e de diversos Estados 
brasileiros, as ocupações das escolas marcaram um movimento democrático 
e participativo que convocou as comunidades escolares e das cidades a 
participarem de uma luta fundamental pela educação pública.

 Segundo os secundaristas, um dos grandes desafios do movimento foi 
a construção de uma organização autônoma. Naquele momento, a maioria 
das escolas não tinham grêmios formados e as entidades estudantis 
tradicionais estavam com pouca atuação na educação básica. Os estudantes 
expressavam a necessidade de sonhar com um modelo de escola compatível 
com os anseios de uma juventude que busca lazer, esporte, comunicação, 
cultura, liberdade e respeito. 

 À vista do exposto neste relatório, o movimento estudantil conseguiu 
visibilizar as violações ao direito à educação de qualidade que vinham sendo 
ofuscadas pela ostensiva propaganda governamental. As ocupações levaram 
ao conhecimento público a precariedade da estrutura dos prédios escolares, 
a baixa qualidade da alimentação escolar, as más condições de trabalho de 
educadoras e educadoress e a aversão à democratização da gestão escolar, 
dentre outras questões.

 A auto-organização dos estudantes e o exercício do direito à 
participação foram de fato expressões dessa experiência. O Governador e o 
Secretário de Educação anunciaram publicamente novos investimentos para 
a reforma dos prédios escolares e para a compra de gêneros alimentícios, 

Estudantes
nos ensinam
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conforme mencionado anteriormente. O Secretário de Educação assinou 
ainda Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), comprometendo-se, 
perante a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará e o Ministério 
Público Estadual, com uma série de cláusulas formuladas pelo movimento 
estudantil secundarista.

 Foram cinco experiências com grau maior ou menor de aproximação 
em relação à vivência e à gestão de suas ações coletivas, em período quase 
que concomitante, revelando à sociedade as dificuldades de uma instituição 
educacional que se faça aberta à população; que tenha um projeto 
pedagógico dialogável e respeitoso às diversidades da comunidade escolar; 
e que ofereça condições dignas, do ponto de vista da infraestrutura, para o 
processo de aprendizagem. De igual modo, que respeite os profissionais da 
educação; que tenha merenda escolar adequada e em quantidade à demanda 
de estudantes; que não seja privatizada e não obstrua o direito de ir e vir de 
adolescentes e jovens - quando assim defenderam o passe livre.

 Para manter a leitura articulada, alguns pontos precisam ser 
observados como parte fundamental daquilo que os estudantes ensinaram 
nesse processo às suas escolas e às suas comunidades, aos gestores da 
política de educação e à sociedade de modo geral.

1) Os adolescentes e jovens são e foram sujeitos ativos no processo 
de ação e crítica política que as ocupações significaram. Eles 
precisam ser respeitados e compreendidos como sujeitos de 
direitos com autonomia. Parte das tentativas de descredibilizar, 
deslegitimar ou mesmo criminalizar os movimentos das ocupações 
tinham o pressuposto de não compreender os ocupantes como 
sujeitos ativos, com autonomia plena para ação política; 

2) As experiências de ocupação, por óbvio, não foram 
experiências humanas perfeitas no sentido de que despertaram 
uma harmonia capaz de não gerar conflitos. Muito pelo 
contrário, as ocupações foram plenas de conflitos, equívocos 
e erros na condução e no desenvolvimento da ação. Como 
também foram de acertos e muita beleza criativa. Como vimos, 
parte significativa dos ocupantes não tinham experiência 
alguma com organizações e outras vivências políticas. Para 
parte significativa dos ocupantes participaram da primeira 
experiência política. Desse modo, ao invés de investir na 
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criminalização ou em críticas desrealizadoras, as ocupações 
precisam ser lidas do ponto de vista pedagógico, humano e do 
respeito à participação, à liberdade de expressão, na construção 
efetiva do direito à educação e à própria democracia;
 

3) As ocupações demonstraram o quanto as escolas precisam 
estar abertas à comunidade, atentas para compreender sua 
diversidade e produção cultural, seus problemas, interagir 
de forma ativa e lúdica com as famílias, por exemplo. 
As programações formativas e culturais foram repletas de 
diversidade e criatividade. De igual modo, algumas das ocupações 
não atingiram a dinâmica aproximada de outras, exatamente 
porque muitos muros se erigiram nessa relação;

4) Os sujeitos participantes das ocupações, em geral, demandaram 
uma escola aberta, diversa, reflexiva, crítica, capaz, inclusive, de 
compreendê-los. Alguns relataram dinâmicas em que as escolas, 
no seu cotidiano, não eram capazes de acolhê-los. Muitos foram 
os estudantes LGBTs, ou que no processo adquiriram coragem 
para afirmação de sua orientação sexual. Como outros, narraram 
algo que fossem os “indesejados”, os “sem jeito”, porque eram 
intitulados “danados”, que não eram capazes de se concentrar, 
e, na ocupação, construíram relação afetiva e de pertencimento 
com as escolas como nunca antes. As ocupações, portanto, talvez 
tenha sido o momento em que eles descobriram e construíram a 
escola desejada, como até as dinâmicas de relação interpessoal 
e intersubjetiva com os colegas, com mediações dos conflitos 
e repactuação de padrões discriminatórios. Vários foram os 
relatos e as demandas para que as escolas tratem desses temas, 
para que os professores não sejam fechados ou promotores de 
perspectivas discriminatórias e adultocêntricas;

5) Os estudantes deram muitas pistas de como pensam a 
educação, um projeto pedagógico para suas escolas, como 
formulam como qualquer outro sujeito da comunidade escolar. 
Como refletem sobre suas comunidades, sobre suas vidas, por 
óbvio. Como são sujeitos sociais e políticos e assim devem ser 
considerados nos planejamentos, nas reflexões. No geral, os 
ocupantes demandam uma escola para a vida, reflexiva, crítica 
e não apenas orientada para o mercado de trabalho;
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6) Os estudantes construíram redes de relação entre as escolas 
e na comunidade. As programações culturais significaram 
tanto ligação e articulação com a cidade de modo geral, como, 
e sobretudo, ligação com uma produção cultural invisível e que 
pouco adentra a escola, como o rap e outras linguagens do hip hop.

 Estes aprendizados não são estáticos e compõem o imaginário social 
referenciando lutas seguintes. As experiências cearenses e radicadas no 
Bom Jardim, parte da Primavera Secundarista Brasileira, colaboraram para 
que em outubro de 2016 eclodisse no Paraná mais de 1000 ocupações 
secundaristas  que questionavam o caráter do governo golpista de Michel 
Temer, o caráter do Projeto de Lei nº 867/2015 da Escola sem Partido e os 
impactos que a Proposta de Emenda Constitucional nº 55/2016 apresentava 
à educação, saúde e outras áreas sociais ao congelar os investimentos nos 
setores de interesse público. 

 Ainda em 2016, as Universidades cearenses aprenderam com as 
experiências secundaristas a forma para reivindicar direitos. Influenciados 
pela insurgência secundarista e após amplos diálogos com estudantes que 
ocuparam o CAIC, o mês de novembro floreou 34 ocupações na Universidade 
Federal do Ceará e 2 ocupações no Instituto Federal do Ceará, em Fortaleza, 
com ampla participação secundarista - que socializavam experiências e 
ajudavam na condução do processo. 
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Pesquisa produzida em 2018 
no Grande Bom Jardim/

Fortaleza sobre a experiência 
das ocupações secundaristas 

de 2016 no território.
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