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Resumo:

Essa dissertação tem como objetivos identificar as principais reivindicações dos
movimentos secundaristas de ocupação e compreender as possíveis transformações
ocorridas em duas ocupações OCUPA CAIC/Reverendo e OCUPA Monteiro, envolvendo três
escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, no período de março a junho de 2016. As
ocupações das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro e o uso das redes sociais
caracterizaram a forma de luta estudantil secundarista. O movimento estudantil reivindicou
uma educação pública de qualidade e investimento na infraestrutura dos colégios
estaduais. A metodologia, de natureza qualitativa, utilizou a análise de conteúdo textual
(BARDIN, 2016, GONÇALVES, 2008) e de imagens (DIDI-HUBERMAN, 2015) como técnica
de pesquisa dos manuais de ocupação oriundos das páginas oficiais da ocupação no
Facebook, em conjunto com entrevistas semiestruturadas com estudantes que ocuparam
os colégios. A revisão da Teoria dos movimentos sociais contemporâneos de ação direta,
Castells, (2013), mediados pelo Facebook e articulados ao campo educacional subsidiam a
pesquisa. É feita uma discussão sobre os conceitos de ação de Hanna Arendt (2004),
igualdade das inteligências, Rancière (2017), o conceito de experiência, em Larrosa (2016)
e do tempo livre de Masschelein e Simons (2014), na área educacional. A análise dos
resultados apontou o sentido da luta estudantil secundarista em garantir a qualidade da
educação pública e, especialmente, nas suas escolas. A transformação do estudante se deu
pela mobilização coletiva, responsabilidades assumidas na escola ocupada e a experiência
democrática, igualitária e de liberdade das assembleias estudantis.
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