“Bora Ocupar”: um registro das ocupações de escola em Recife
Coordenadora: Soraia de Carvalho

E-mal: soraiadecarvalho@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Comunicação

Unidade Geral: CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Unidade de Origem: SERVIÇO SOCIAL

Abrangência: Recife
Local de Realização: NUDOC - situado no 3o andar do prédio da Biblioteca Central da UFPE, em Recife-PE. Bairros,
instituições de ensino e salas de exibição.

Resumo da Proposta:
Esta proposta é uma continuidade do projeto 'Documentário sobre o movimento de ocupação de escolas na grande
Recife (2016)' desenvolvido em 2017. Para registrar este movimento que foi uma ponta de lança no enfrentamento às
medidas do governo Temer e que lançou luz sobre os problemas da rede pública de ensino em Recife (municipal e
estadual), foram realizadas três edições dos 'Encontrões pós-ocupas'. Nestes encontros, jovens que protagonizaram as
ocupações em 2016 se reuniram com a equipe do projeto e convidados. Foram momentos de intensa troca de
experiências e reflexões, a partir dos quais a equipe montou um pré-roteiro. Foram realizadas entrevistas com exocupantes, mães, advogados, jornalistas e professores. Por dificuldades de infra-estrutura não foi possível concluir a
etapa de edição. Assim, o projeto atual iniciará com a conclusão da montagem/edição do documentário.
Simultaneamente teremos um momento formativo com um curso aberto sobre as mudanças nas políticas educacionais e
no orçamento público que desencadearam a onda de ocupações no país e em Recife, abordando mais especificamente a
reforma do Ensino Médio (MP 746/2016), o projeto Escola Sem Partido e a Emenda à Constituição 95 que definiu um
teto dos gastos públicos. No segundo semestre, com o documentário finalizado, teremos sessões de exibição e debate
em vários espaços da cidade. Além da equipe, os jovens entrevistados serão convidados como debatedores.
Pretendemos destacar o papel político da juventude, seu direito à organização, refletir sobre a democracia no
ambiente escolar e a atuação do poder público.

Objetivo Geral:
Repercutir de forma participativa, dialógica e interdisciplinar o registro audiovisual do movimento de ocupação de
escolas na região metropolitana de Recife em 2016.

Objetivos Específicos:
1) Engajar os jovens ex-ocupantes nas sessões de exibição e debate do documentário, contribuindo, por meio de sua
prática, com a reflexão sobre a conjuntura política atual; as políticas educacionais e os sujeitos coletivos.
2) Contribuir com a formação acadêmica, profissional e cidadã de graduandos de diversos cursos da UFPE, propiciando a
troca (entre eles) de de saberes e conhecimentos e instigando o desenvolvimento de laços de solidariedade com setores
em luta.
3) Produzir conhecimento a partir da experiência dos envolvidos nas ocupações, integrando pesquisa e extensão,
resultando em artigos, papers e outras produções científicas.

