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PROGRAMA DE CURSO: 
O tema das ocupações estudantis e dos movimentos sociais será o eixo central a ser abordado 
ao longo do semestre. O programa do curso está focado na pesquisa e avaliação da ação dos 
estudantes e das políticas sociais e educacionais voltadas para a juventude, especialmente os 
movimentos estudantis e as recentes ocupações das escolas públicas brasileiras. 
O curso contará com a pesquisa e produção de imagens sobre este movimento, bem como a 
reflexão sobre esse material. Em sala de aula, faremos discussão de artigos acadêmicos e de 
outras produções textuais, debates com estudantes e professores das escolas de ensino médio, 
e visualização de filmes. 
 
AVALIACAO: 
1- Trabalho em grupo: Apresentação (oral) descritivo-analítica de algum movimento 
estudantil em alguma escola; (podemos focar nas escolas ocupadas) 
2- Trabalho final individual: uma síntese escrita (entre 6 e 8 páginas tratando do conteúdo 
do curso: textos e discussões em sala de aula).  
 
 
Apresentação do curso: Primeiras questões 
 
1. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Ermínia 
Maricato [et al.]. São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2013. 
 
Unidade I: Jovens e Juventudes: as identidades coletivas entre engajamentos políticos e 
culturas juvenis  
 
2. MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. In: Juventude e 
contemporaneidade. São Paulo: Cortez/Anped, Revista Brasileira de Educação, números 5 e 6 
– especial –, 1997, 5-14. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde05_6/rbde05_6_03_alberto_melucci.pdf 

3. SPOSITO, Marilia. Ação coletiva, jovens e engajamento militante. Narrativas juvenis e 
espaços públicos: olhares de pesquisa em Educação, Mídia e Ciências Sociais. EdUFF 2014. 
Observatório Jovem/UFF, 24p.  



Leitura complementar: artigo grupo do PIBID. MARTINS, Carlos Douglas et all.. O eu e o 
domo. O autorretrato como construção de si. 

4. ALMEIDA, Elmir & NAKANO, Marilena. Jovens, territórios e Práticas educativas, 16p. 
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/article/view/979 

5. PAIS, José Machado. Grupos e afiliações sociais. 247-286, 40p. Textos disponíveis na 
Revista Teias.  V.12, n.26  (2011).  

6. LEAO, Geraldo. Entre a escola desejada e a escola real: os jovens e o ensino médio. In: 
Narrativas juvenis e espaços públicos: olhares de pesquisa em Educação, Mídia e Ciências 
Sociais. EdUFF, 2014. 

7. TAKEUTI, Norma.  Intervenção biográfica com jovens em ações coletivas. In: Narrativas 
juvenis e espaços públicos: olhares de pesquisa em Educação, Mídia e Ciências Sociais. 
EdUFF, 2014. 

 

Unidade II: Os movimentos estudantis 

8. CARRANO, Paulo. Os sentidos da presença dos jovens no ensino médio: representações da 
escola em três filmes de estudantes. Educ. Soc., Campinas, v. 35, nº. 129, p. 1223-1240, out.-
dez., 2014 

9. CARRANO, Paulo C. R. e MARTINS, Carlos Henrique dos S. A escola diante das culturas 
juvenis: reconhecer para dialogar. Educação, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 43-56, jan./abr. 2011. 
DOI: http://dx.doi.org/10.5902/198464442910 

10. MESQUITA, Marcos Ribeiro. Cultura e política: A experiência dos coletivos de cultura 
no movimento estudantil. Revista Crítica de Ciências Sociais, 81, 2008. 
URL : http://rccs.revues.org/660 
 
11. ARAUJO, Raquel Dias. O movimento estudantil não é coisa do passado: de maio de 1968 
às mobilizações e ocupações de 2007 e 2008. In: Universidade e Sociedade (2009): 159-171. 
 
12. MENDES, Alexandre F. Ocupações estudantis: novas assembléias constituintes diante da 
crise? In: Revista Lugar Comum. "Estudos de mídia, cultura e democracia." Rio de Janeiro 
(2015-2): p.16 -41. 
 
13. FERRARO, Karina Perin, and Neusa Maria DAL RI. "Movimento estudantil e gestão 
democrática nas Universidades da América Latina". In: BIANCHI, Alvaro. Transgressões: as 
ocupações estudantis e a crise das universidades. Editora Instituto José Luís e Rosa 
Sundermann, 2008. 
 
 
 
 
 

 


