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No açougue do outro lado da rua, no que pensa o açougueiro enquanto corta a 
carne? É o que tentam adivinhar, embevecidos, os alunos de filosofia, através 
da janela aberta da sala de aula. À pergunta do professor, o aluno sentimental 
responde: pensa na mulher e nos filhos. O aluno rebelde grunhe com ironia: 
pensa nos cães e nos gatos que não têm nada para comer. O aluno ambicioso 
encolhe os ombros e, pragmático, afirma: pensa no lucro com a carne dos 
animais ainda não abatidos. E o aluno romântico dispara, sem enganos: pensa 
nas flores e no mar! 

 O professor enfileira as respostas e todos os alunos engordam com a certeza: 

agora sabem no que pensa o açougueiro enquanto corta a carne.  

(Radomir Andric) 

 

  



                                                        RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é discorrer sobre as ocupações secundaristas que se 
deram no estado do Paraná entre outubro e novembro de 2016, considerando as 
imagens feitas pelos estudantes e as narrativas que circundaram o evento, 
independente de serem favoráveis ou contrárias ao mesmo. Dessa forma, levando em 
conta a emergência de muitos movimentos autonomistas na história recente do país, 
abordo as ocupações secundaristas em seu próprio contexto, pensando o evento a 
partir da teoria dos Novos Movimentos Sociais (NMS), no intuito de discorrer sobre as 
múltiplas práticas e identidades que um mesmo movimento pode comportar. 
 

Palavras chave: Ocupações; Juventude; Novos movimentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this monograph is to discuss the secondary occupations that occurred 
in the state of Paraná between October and November 2016, considering the images 
made by the students and the narratives that surrounded the event, regardless of 
whether they were favorable or contrary to it. In this way, taking into account the 
emergence of many autonomist movements in the recent history of the country, I 
approach the secondary occupations in their own context, thinking about the event 
based on the New Social Movements theory (NMS), in order to discuss the multiple 
practices and identities that the same movement can entail. 
 

Keywords: Occupations; Youth; New Social Movements 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre outubro e novembro de 2016, 836 escolas foram ocupadas no estado do 

Paraná como resposta a reforma do ensino médio (MP 746), em um período que 

também concentrou as discussões acerca do projeto de lei n° 867, a chamada escola 

sem partido. 

O presente trabalho trata das ocupações secundaristas na cidade de Curitiba, 

levando em conta dois fatores: as imagens feitas pelos ocupantes e as narrativas 

veiculadas nas redes sociais, tanto aquelas produzidas pelos próprios estudantes 

quanto aquelas feitas por atores envolvidos direta ou indiretamente com as 

ocupações, como o Movimento Brasil Livre e o grupo DESocupa Paraná. Também 

farei uso de depoimentos individuais, coletados online, sobre os pontos de vista 

favoráveis ou não ao movimento.  

Para tanto, foram analisadas as seguintes páginas do Facebook: Ocupa 

Tiradentes, Ocupa Lysimaco, Ocupa Djalma Marinho, Ocupa Pedro Macedo, Ocupa 

CESPA (Colégio Estadual São Paulo Apóstolo), Ocupa Chico Mendes, Ocupa Loureiro 

Fernandes, Ocupa Araucária, Ocupa General Carneiro, Ocupa CEP (Colégio Estadual 

do Paraná), e, por fim a página DESocupa Paraná, que concentrou protestos de 

indignação diante das ocupações. Além disso, também farei uso de algumas 

entrevistas feitas por mim e reproduzirei na íntegra dois discursos proclamados na 

Assembleia Legislativa do Paraná, sendo um deles pronunciado pela ocupante Ana 

Júlia Ribeiro e outro pelo estudante Patrick Ignaszevski, que por sua vez se declarava 

contra as ocupações. Sendo assim, esse trabalho se compõe de imagens, textos, 

discursos privados e públicos, formando narrativas que por vezes se justapõem e 

contrapõem ao mesmo tempo. 

 A despeito do fato de que a maior parte das fontes da pesquisa foram 

acessadas online, o acompanhamento cotidiano dentro das escolas ocupadas foi o 

ponto de partida através do qual pude constatar uma multiplicidade de práticas e 

formas de conduzir as ocupações. 

 Para que fiquem claras as causas e as condições nas quais movimento se deu, 

farei uma breve explanação sobre as propostas de reforma do ensino médio e do 

programa escola sem partido, no sentido de evidenciar os pontos criticados pelos 

estudantes e educadores. Antes de discorrer sobre ambas, analisarei as ocupações 
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em seu devido contexto, situando-as dentro da polarização política que caracterizou 

o período no qual o movimento ocorreu. 

De modo bastante resumido, pode-se afirmar que novos grupos se 

consolidaram após as manifestações de junho de 2013, constituindo uma espécie de 

“nova direita” (Tatagiba, Trindade, C. Teixeira: 2015). Embora esse termo seja 

bastante problemático, bem como a ideia de progressistas versus conservadores, não 

cabe aos propósitos deste trabalho analisar o perfil desses novos atores, que, 

conforme já constataram algumas análises da ciência política (Faganello: 2015), não 

é em nada homogêneo. Farei uso da noção simplista de progressistas/conservadores 

ou esquerda/direita no intento de dar fluência ao texto, me dedicando exclusivamente 

aos contornos delimitados pela pesquisa, tomando assim por conservador qualquer 

grupo ou indivíduo contrário as ocupações; e por progressistas todos aqueles que se 

posicionaram favoráveis ao movimento. Ainda que esse trabalho aponte para o que 

há de comum nos opostos, cabe frisar a diferença fundamental que os define. 

Segundo Moysés Pinto Neto: 

Ideologia, para a perspectiva de esquerda, é o mascaramento da 

realidade social, o encobrimento das relações de poder e/ou 

exploração por meio de artifícios de caráter simbólico. Ideologia, para 

a direita, é a substituição da naturalidade do mundo estabelecido com 

a segurança da experiência por uma leitura da realidade baseada nos 

parâmetros do comunismo ou da esquerda em geral, geralmente 

estabelecidos a partir da crítica da injustiça social. (PINTO:  2017. p. 

17)1 

Ainda no que concerne aos protestos de junho, apesar do seu teor difuso e da 

heterogeneidade dos seus membros, alguns grupos acabaram se consolidando a 

partir do evento, tomando as ruas de verde e amarelo. São eles: Movimento Brasil 

Livre, Revoltados ONline e Vem pra rua. Tais coletivos mantiveram suas atuações no 

decorrer da disputa eleitoral do ano de 2014 e também no apelo ao impeachment da 

ex-presidenta Dilma Roussef, fazendo uso de um discurso de rejeição ao partidarismo 

político, mas sobretudo a uma certa ideia de petismo. 

 [...] No que se refere aos frames dos protestos à direita, o que se 

destaca nessa conjuntura é a associação entre o antipetismo e luta 

                                                             
1 NETO, Moysés Pinto. Identidade de Esquerda ou Pragmatismo Radical? Caderno IHU Ideias, São 
Leopoldo, RS, v. vol. 15, n. Nº 259, jul. 2017 
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contra corrupção. (...) Isso nos permite sugerir que, embora a crise do 

sistema político representativo diga respeito a todos os partidos e 

instituições do estado, como as pesquisas têm demonstrado, o PT 

segue como o principal atingido pelas recentes denúncias. (Chaves 

Teixeira, Trindade Tatagiba: 2015, p. 209 - 210) 

O fortalecimento desses grupos à direita traz consigo a eclosão de uma 

polarização política, tendo em vista que as grandes manifestações políticas desde o 

advento da democracia foram conduzidas por atores e coletivos considerados à 

esquerda, sendo os protestos de rua uma espécie de marca de atuação desse 

espectro político. Não se trata apenas de uma disputa simbólica, mas de uma 

polarização da arena política. Conforme aponta Moysés Neto Pinto, “[...] o campo 

difuso do progressismo - que era dominante na nova república sob a hegemonia de 

petistas e tucanos - passa a ser fraturado entre direita e esquerda de modo identitário. 

“(NETO PINTO, Moysés: 2017, p. 13) 

No que concerne ao campo institucional vigente desde as eleições de 2014, 

houve um recrudescimento do conservadorismo que não se apresentava desde 1964.2 

As pautas em discussão explicitam o fato, como por exemplo: 

 O aumento de 25% no número de ex-policiais eleitos como 

deputados estaduais ou federais; as discussões em torno de 

projetos como o da redução da maioridade penal; da terceirização 

das atividade-fim; o lobby das indústrias de armas contra o 

Estatuto do Desarmamento; as resistências em torno dos projetos 

de criminalização da homofobia e da inclusão de discussões de 

gênero no currículo escolar; todos esses exemplos citados, entre 

outros, podem ser identificados como os sintomas mais recentes 

da chamada onda conservadora. (FAGANELLO, M. Antônio: 2015. 

p. 145) 

Além da emergência de novos atores e do fortalecimento conservador na 

esfera da política institucional, cabe ainda mencionar a aprovação da PEC 241, que 

envolveu o congelamento de gastos públicos por vinte anos a partir da sua data de 

aprovação. A consequente diminuição das verbas destinadas à educação levou 

                                                             
2 FAGANELLO, Marco Antonio. Bancada da bala: uma onda na maré conservadora. In: CRUZ, 
Sebastião Velasco E; KAYSEL, André; KODAS, Gustavo. Direita volver: o retorno da direita e o ciclo 
político brasileiro. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2015 
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estudantes e profissionais a questionarem a viabilidade da reforma do ensino médio 

e os interesses subjacentes a esta. 

Dada a síntese do contexto no qual as ocupações se deram, farei uma breve 

explanação acerca da reforma do ensino médio (MP 746), fato que culminou com o 

surgimento do movimento secundarista. Em face da importância de seu conteúdo, 

segue abaixo uma reprodução na íntegra sobre a MP.  

 [...]. Promove alterações na estrutura do ensino médio, última etapa 

da educação básica, por meio da criação da Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio, 

progressivamente, para 1.400 horas. Determina que o ensino de 

língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do 

ensino médio. Restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e da 

educação física à educação infantil e ao ensino fundamental, tornando 

as facultativas no ensino médio. Torna obrigatório o ensino da língua 

inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental e nos currículos 

do ensino médio, facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, 

preferencialmente o espanhol. Permite que conteúdos cursados no 

ensino médio sejam aproveitados no ensino superior. O currículo do 

ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC e por itinerários formativos específicos definidos em cada 

sistema de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, 

ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e 

profissional. Dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a 

organização das áreas de conhecimento, as competências, 

habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na BNCC.” 3.  

Um dos pontos mais polêmicos da referida medida envolvia a contratação de 

profissionais não licenciados para atuarem na educação, através da comprovação de 

notório saber. Além do risco do fim das contratações mediante concurso público, a MP 

746 subentende em seu texto parcerias com organizações sociais e empresas 

privadas, voltadas para o ensino técnico e profissionalizante, evidenciando  intenções 

privatistas a longo prazo. 

                                                             
3 In: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992. Acessado em 04/06/2017 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992
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Ademais, a não obrigatoriedade de algumas disciplinas, como artes e 

educação física, contrastando com valorização de outras, como português e 

matemática, foi um aspecto intensamente debatido entre educadores e estudantes. A 

reforma de ensino médio prevê que cada aluno trace seu próprio itinerário formativo, 

a partir das cinco diretrizes oferecidas, isto é: linguagens, matemática, ciências da 

natureza e humanas, além da formação técnica e profissional. 

O fato de os estudantes priorizarem sua formação de acordo com seus 

interesses pode ser visto como um possível avanço, embora o próprio texto da medida 

provisória evidencie que tal liberdade vem cerceada por uma série de limitações. Com 

o congelamento de verbas proposto pela PEC 241 e a não obrigatoriedade de cada 

estabelecimento de ensino em oferecer todas as opções formativas, não há nenhuma 

garantia de proporcionalidade na oferta dos itinerários. Além disso, tais medidas 

poderiam acarretar em um deslocamento forçado em direção a outras escolas que 

proporcionem itinerários específicos, acarretando inclusive na impossibilidade de 

escolha, o que pode se dar, por exemplo, nas cidades interioranas que contam com 

um ou dois estabelecimentos de ensino. 

Ademais, o projeto de um ensino médio organizado com base em 

competências foi alvo de fortes críticas entre os especialistas em educação4,   

sobretudo  pelo fato de que tal mudança representa uma modificação das finalidades 

pedagógicas do processo de aprendizagem, que passa a priorizar uma formação 

destinada ao ingresso no mercado de trabalho. No que tange aos interesses políticos 

e econômicos subjacentes à aprovação da MP 746, vale a pena trazer o trecho de 

uma fala da então secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena 

Guimarães Castro: 

Uma pesquisa recente realizada pelo MEC, sobre o que o mercado de 

trabalho esperava dos alunos ao final do Ensino Médio de cursos 

profissionalizantes, revelou que as empresas querem que esses 

estudantes tenham domínio da Língua Portuguesa, saibam 

desenvolver bem a redação e se comunicar verbalmente. Esta é uma 

das competências gerais que o Enem procura avaliar e que a Reforma 

do Ensino Médio procura destacar. Em segundo lugar, os empresários 

querem que os futuros trabalhadores detenham os conceitos básicos 

                                                             
4 Sobre o assunto, consultar: http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/como-fica-o-ensino-
medio-com-a-reforma-vem-ai-o-ensino-medio-liquido/ 
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de Matemática e, em terceiro lugar, que tenham capacidade de 

trabalhar em equipe e de se adaptar a novas situações. Portanto, o 

que os empresários estão esperando dos futuros funcionários 

são as competências gerais que só os onze anos de escolaridade 

gerais podem assegurar.5 (Grifo meu) 

Com relação ao projeto escola sem partido, por sua vez, embora o mesmo não 

tenha sido uma causa direta das ocupações, trouxe seu conteúdo por entender que a 

proposta revela muito acerca das narrativas que disputam e atravessam o que se 

entende por educação no Brasil atualmente. 

Embora as origens remontem ao ano de 2004, a escola sem partido ganhou 

relevância maior dentro de um contexto político específico, a partir do recrudescimento 

conservador nas eleições de 2014, tendo sido aprovado em Alagoas e ainda 

tramitando entre outras câmaras municipais e estaduais. O projeto em questão é de 

autoria do movimento escola sem partido, organização esta que se autodenomina 

uma associação informal, independente, sem fins lucrativos ou qualquer espécie de 

vinculação política e ideológica. Segue o anteprojeto de Lei n°867 de 2015 6:  

Art.1º. Esta Lei institui, com fundamento nos artigos 23, inciso I, e 24, inciso 

IX, e § 1º, da Constituição Federal, o "Programa Escola sem Partido", 

aplicável aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 

I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 

II - pluralismo de ideias; 

III - liberdade de aprender e de ensinar; 

IV - liberdade de consciência e de crença; 

V - proteção integral da criança e do adolescente; 

VI - direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando 

ao exercício da cidadania; 

VII - direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, 

assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

                                                             
5Para uma crítica sobre a BNCC o texto: “Currículo, ensino médio e BNCC – Um cenário de disputas 
de autoria de Mônica Ribeiro da Silva (UFPR) disponível em: 
http://www.cnte.org.br/images/stories/retratos_da_escola/retratos_da_escola_17_2015.pdf  (acesso 
em 04/06/2016) 
6Disponível em: www.programaescolasempartido.org/pl federal/ Acessado em 06/06/2017) 

http://www.cnte.org.br/images/stories/retratos_da_escola/retratos_da_escola_17_2015.pdf
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Na página da ONG “escola sem partido”, há uma seção chamada corpo de 

delito, onde nos deparamos com registros feitos em sala de aula, posts de professores 

no Facebook, análise de material didático e provas aplicadas pelos docentes, no 

intuito de comprovar a suposta instrumentalização do ensino para fins políticos e 

ideológicos. O que o movimento entende por doutrinação ideológica engloba a noção 

de marxismo e o trabalho do educador Paulo Freire, por exemplo, se estendendo 

também para qualquer referência a ideia de golpe, que nessa perspectiva seria 

apenas o processo democrático de um impeachment presidencial. Ainda na mesma 

página, percebe-se que a proposta educacional do grupo passa por uma exclusão das 

questões de gênero no currículo, bem como qualquer referência ao assunto no espaço 

escolar, posto que isso ameaçaria a pluralidade de ideias, um dos pontos defendidos 

movimento. 

Por fim, levanto a questão apresentada por Araújo Penna, sobre a qual 

pretendo me aprofundar na medida em que discorro sobre as moralidades que 

atravessam as narrativas políticas no âmbito da educação.7 

 [...] O impacto da aprovação destes projetos para as discussões sobre 

a escola pública seria imenso. O projeto se propõe a combater a 

“doutrinação ideológica”, mas nem sequer define o que seria isso e 

apenas insiste na defesa da “neutralidade”. Mas quem define o que é 

“neutro” e o que é “ideológico”? 8 

Dada a breve explanação sobre o contexto político das ocupações, bem como 

suas causas expressas por meio da MP 746, passo ao relato da minha experiência 

dentro do movimento. 

CAMPO ETNOGRÁFICO 

 

A minha convivência nas ocupações se deu em três escolas: Colégio Estadual 

do Paraná, (CEP) e Colégio Estadual Tiradentes, ambas localizadas na região central 

da cidade de Curitiba, além do Colégio Estadual Santa Felicidade (SAFEL), situado 

no mesmo bairro que lhe confere o nome. Ter optado por esses três estabelecimentos 

de ensino foi mero pragmatismo, pois naquela época eu estudava no centro e residia 

                                                             
7 Conteúdo disponível na página 56 
8Disponível em: http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-
partido-serie-conquistas-em-risco. Acessado em 06/06/2017. 

http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-partido-serie-conquistas-em-risco
http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-partido-serie-conquistas-em-risco
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em Santa Felicidade, de modo que o meu deslocamento até as referidas escolas tenha 

sido facilitado pelas circunstâncias.  

Desde o primeiro momento em que fui visitar as escolas ocupadas, me 

apresentei como estudante de Ciências Sociais, fato que serviu de ponte para a 

criação de vínculos imediatos, tendo em vista o interesse de muitos alunos em 

prestarem vestibular para o curso, e também da associação indireta da minha 

condição com a figura dos professores(as) de sociologia, os quais eram 

frequentemente alvo de admiração por parte dos alunos. Além disso, portei comigo 

uma câmera fotográfica comigo desde o começo até o fim das ocupações, sob o 

argumento de estar realizando registros que pudessem documentar aquele momento 

histórico.  

A despeito minha convivência ter se estendido durante todas as ocupações, 

escolha pelo tema se deu na medida em que o meu envolvimento progredia. No 

período de um mês, que foi aproximadamente o tempo em que o movimento se deu, 

acompanhei os estudantes no cotidiano das escolas ocupadas, redigi cartas, realizei 

visitas no período da noite e almocei com os alunos, além de realizar duas oficinas, 

uma no Colégio Estadual Tirantes e outra no Colégio Estadual do Paraná. 

A motivação para propor as oficinas se deu mais com base nos meus 

interesses e naquilo que eu julgava interessante compartilhar do que a partir de uma 

demanda específica dos alunos e, se me demoro e detalhá-las, é porque entendo que 

boa parte deste trabalho tem suas perspectivas fundadas nesses encontros iniciais. 

Com relação a proposta da primeira delas, basicamente fiz uma explanação 

sobre a Escola da Ponte, estabelecimento de ensino público localizado em Portugal, 

conhecido por adotar um modelo educacional destoante do resto do país a partir da 

iniciativa do então diretor José Pacheco, que resolveu abolir as separações entre 

séries e promover a criação de espaços comuns entre os estudantes. 

A autonomia estudantil foi o eixo central da proposta de Pacheco, de modo 

que as crianças alfabetizassem a si próprias e todas se organizassem a partir de 

grupos de interesses, escolhendo os temas sobre os quais gostariam de se 

aprofundar, sendo o papel do professor o de orientação e apoio aos grupos quando 

se fizesse necessário, auxiliando estes na busca pelo conhecimento. 
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Com base neste assunto, enumerei exemplos concretos de escolas públicas 

brasileiras que estão experimentando modelos educacionais distintos. Dada essa 

conversa inicial, escutei as experiências dos alunos, seus anseios pessoais e 

expectativas, bem como suas críticas em relação à instituição escolar. De maneira 

indireta, as pulsões e desejos entraram no centro da nossa roda.   

A receptividade em relação a proposta foi diversa. Obtive retornos positivos 

que não se deram de maneira verbal, mas que se manifestaram por meio de olhares 

ávidos e inquietações, bem como semblantes de dúvida e uma acusação formal de 

idealismo, tendo em vista o fato de que a minha abordagem partia de um exemplo 

muito específico, que é o da Escola da Ponte, para fazer uma crítica a um certo modelo 

escolar instituído. 

A segunda oficina, por sua vez, se deu com os alunos do Colégio Estadual do 

Paraná e chamava pelo nome de “Práticas de criar corpo”, na qual trabalhávamos a 

presença física de modo a atentar para as sutilezas de uma determinada manifestação 

de rua, ocorrida na praça 29 de março e organizada pelo grupo CWB resiste, um 

coletivo autônomo de Curitiba que diz frente de apoio contra qualquer ataque aos 

trabalhadores e as minorias oprimidas. 

Ainda que muito simples, a ideia da oficina foi baseada em algumas vivências 

compartilhadas propostas pela educadora portuguesa Sofia Neuparth9, cujo trabalho 

tive a possibilidade de conhecer mais de perto através do Centro de Estudos do 

Movimento, onde eram realizadas algumas práticas de experimentação de si e do 

outro através do corpo e na relação com o espaço urbano. 

Durante o protesto nos organizamos em duplas, sendo que um aluno(a) 

estaria vendado e seria guiado por outro aluno(a) em silêncio, até que as posições se 

invertessem. Dada essa prática inicial na praça, retornamos ao Colégio Estadual do 

Paraná, onde o grupo expôs suas percepções acerca da diversidade dentro do 

movimento, tendo em vista que o protesto reunia alunos de diversos bairros de 

Curitiba, os quais se revezavam diante dos megafones disponíveis. Além disso, ouvi 

também impressões sobre a sensação de apropriação do movimento secundarista por 

outros grupos aliados, que se pronunciavam não só a favor da causa estudantil, mas 

que aparentemente falavam em nome dela.  

                                                             
9 Sobre o assunto, consultar: http://www.c-e-m.org/tralala/biografias/ 
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Embora nesse momento ainda não cogitasse fazer um trabalho de conclusão 

de curso sobre o tema, vários aspectos me chamaram atenção durante o processo, 

aspectos esses que, de alguma forma, compõem o recorte da pesquisa. 

Apesar do fato de ter estado em apenas três escolas, sendo duas delas muito 

próximas, as diferenças apresentadas por cada estabelecimento de ensino foram 

enormes, não só no perfil dos alunos, mas também na forma de conduzir as 

ocupações. 

O Colégio Estadual do Paraná (CEP), por exemplo, é a maior escola pública 

do estado e uma das maiores da América Latina10. Pode-se dizer que, ao mesmo 

tempo em que o perfil dos alunos é múltiplo, em função do tamanho da escola e pelo 

fato de abrigar estudantes de várias regiões da cidade de Curitiba, por outro lado, 

trata-se de um colégio com um teor mais elitista em relação aos outros 

estabelecimentos públicos de ensino. Poucos anos atrás, por exemplo, o ingresso no 

CEP, diferentemente da grande maioria das escolas públicas, dependia de uma 

avaliação específica, e, ao passo que a verba destinada aos estabelecimentos de 

ensino provinha de um fundo comum, o Colégio Estadual do Paraná dispunha de 

exclusividade junto a Secretaria de Educação do Estado. 

Já o Colégio Estadual Tiradentes, separado pela distância de duas quadras 

do CEP, possui uma infraestrutura bastante precária e a maioria dos ocupantes com 

os quais conversei, trabalhava ou fazia estágio pelo programa menor aprendiz, fato 

que não constatei durante a permanência no Colégio Estadual do Paraná. 

Com relação ao Colégio Estadual Santa Felicidade, por sua vez, é difícil falar 

em termos de “perfil dos ocupantes”. Trata-se de uma escola situada em um bairro 

relativamente privilegiado de Curitiba, ainda que isso não seja garantia de qualquer 

homogeneidade entre os alunos. A única coisa sobre a qual posso falar com 

propriedade, sem o risco de cair em generalizações, trata da forma como as 

ocupações se deram em cada estabelecimento. Nesse quesito as diferenças foram 

notáveis. 

A minha primeira visita se deu no Colégio Estadual do Paraná. Ao chegar na 

recepção, foi solicitada a minha carteira de identidade ou qualquer documento com 

                                                             
10 Sobre o assunto, consultar: 
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=229 
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foto. Havia alunos com máscaras circulando pelo recinto e quando perguntei se 

haveria a possibilidade de filmar ou fotografar dentro da escola, enfrentei a resistência 

dos estudantes, em uma situação que só foi amenizada mediante a intervenção de 

um professor presente no local, que defendeu a presença dos universitários nas 

ocupações, alegando a importância de futuras pesquisas  registros sobre as 

ocupações. 

A questão das máscaras e da averiguação dos visitantes era justificada pelos 

ocupantes do CEP em função do excesso de visibilidade sobre o Colégio, que, sendo 

a maior escola pública do Paraná, era também alvo de mais holofotes por parte da 

mídia, bem como de ataque por parte de outros grupos, como o Movimento Brasil 

Livre, por exemplo. 

No Colégio Tiradentes, que mesmo situado a uma distância ínfima do CEP e 

também sujeito a ameaças por conta da vulnerabilidade da sua estrutura física e pelo 

número relativamente baixo de ocupantes, não me deparei com tanta resistência com 

relação ao porte da câmera, desde que eu não fotografasse os estudantes 

diretamente. 

Embora todas as tarefas a serem realizadas nas ocupações, como limpeza, 

pinturas de muros e consertos básicos, fossem devidamente organizadas e divididas 

entre os estudantes nas três escolas que acompanhei, apenas no Colégio Estadual 

do Paraná pude detectar uma problematização radical da questão de gênero, o que 

moldava em grande parte a forma como a ocupação era conduzida no 

estabelecimento. 

Fato bem diferente se dava no Colégio Estadual Santa Felicidade, no qual a 

presença dos pais e professores assessorando os ocupantes era uma constante. A 

instituição de regras envolvendo separação de meninos e meninas, bem como a 

proibição de consumo de drogas eram bem evidentes por meio de cartazes colocados 

na entrada da escola. 

A ocupação do SAFEL durou apenas dez dias e não contou com nenhuma 

ameaça séria por parte de outros grupos. A presença dos pais e dos professores junto 

aos ocupantes foi um fato que delimitou e deu contornos específicos a ocupação da 

escola, estabelecendo normas e regra especificas, configurando uma espécie de rede 

de parentesco e amizade.  Se nas escolas centrais as doações de mantimentos 
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vinham sobretudo da comunidade externa, o Colégio Estadual Santa Felicidade se 

distinguia justamente pela proximidade do apoio oferecido. 

A despeito de todo o suporte recebido pelos estudantes do Colégio Estadual 

Santa Felicidade e de uma organização impecável, a estrutura consolidada pelos 

alunos não foi o suficiente para garantir a ausência de incidentes e fatalidades. No dia 

24 de outubro de 2016, o estudante Lucas Eduardo Araújo foi assassinado dentro da 

escola por outro aluno da mesma, fato esse que serviu de alimento aos discursos 

contrários às ocupações, reforçando a hipótese de “baderna” e consumo de 

substâncias ilícitas. No decorrer do capítulo 2, pretendo esmiuçar as narrativas em 

disputa sobre o ocorrido. 
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CAPÍTULO I - NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

A perspectiva teórica dos Novos Movimentos Sociais (NMS) emerge na 

Europa como decorrência do surgimento de novos atores políticos nas décadas de 60 

e 70. A ruptura estabelecida no período se dá no sentido de que as lutas políticas se 

deslocam dos valores materiais, que envolvem a tomada do poder institucional e a 

distribuição da riqueza entre os ‘trabalhadores’, para questões sociais que envolvem 

novas identidades coletivas e a busca pelo reconhecimento, como no caso do 

movimento feminista, ambientalista e daqueles que atuam em prol da não violência, 

por exemplo. (Scholl, C.: 2014) 

Segundo Gohn (1996 [2006]) a principal ênfase dos NMS reside na cultura, 

que passa a ser abordada a partir de um viés estruturalista, em uma rejeição aberta 

ao paradigma marxista. Dessa perspectiva, os membros das ações coletivas são 

vistos enquanto atores sociais. Outra característica apontada pela autora diz respeito 

aos contornos dados à dimensão política, que deixa de ser restrita a um fenômeno 

meramente institucional, atravessando também as relações micro sociais e culturais. 

Embora existam diferenças claras em relação às correntes operárias atuantes 

no começo do século XX, continuidades também podem ser apontadas entre os novos 

movimentos e aqueles tidos como tradicionais. A própria ideia de novidade já carrega 

consigo uma série de problematizações, mas é de comum acordo entre os defensores 

da NMS e dos seus críticos a ideia de que os fenômenos contemporâneos são um 

objeto empírico unitário (Melucci: 2001), afinal, se existem continuidades entre os 

movimentos no decorrer do tempo, há que se ressaltar o fato de que houve mudanças 

consideráveis nos fins e nas formas de ação adotadas por estes. 

Além disso há uma crítica relacionada ao fato de que a teoria dos NMS tem a 

sua origem na consolidação dos movimentos europeus do pós segunda guerra, 

durante a vigência do Welfare State, apresentando defasagens na análise de outros 

movimentos globais que não aqueles situados no contexto europeu. Com relação a 

esse ponto específico, Calderon, Piscitelli e J.L Reyna (1992) defendem a ideia de 

que o paradigma dos NMS também pode servir de aparato teórico para a apreensão 

dos movimentos situados na América Latina, por exemplo, pois, na medida em que as 

sociedades se complexificam, surge uma multiplicidade de demandas, que esbarram 

no próprio crescimento do poder estatal na região. 
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É preciso ressaltar também que a noção de novos movimentos se apresenta 

antes como uma ferramenta analítica do que como um objeto ou coisa em si, no 

sentido de dar conta dos novos paradigmas de ação coletiva que emergem na 

segunda metade do século XX, em contextos de sociedades complexas e pós-

industriais, deslocando os conflitos para o controle da informação, dos símbolos e das 

relações sociais (MELUCCI: 2001) 

[...] Os conflitos se movem, então, rumo à apropriação do sentido 

contra os aparatos distantes e impessoais que fazem da racionalidade 

instrumental a sua ‘razão’ e sobre esta base impõem identificação. As 

questões antagonistas não se limitam a atingir o processo produtivo 

em sentido estrito, mas consideram o tempo, o espaço, as relações, o 

si mesmo dos indivíduos. (MELUCCI: 2001: 81) 

No que diz respeito a questão da negociabilidade, os objetivos dos novos 

movimentos não se reduzem as mudanças institucionais, o que se deve em parte ao 

pouco interesse de participação nessa esfera, predominando desejo de 

independência e de criação de espaços próprios dentro do sistema; bem como a 

politização da vida privada, cujos aspectos passam a ser objetos de reapropriação. 

Com relação a atuação desses grupos propriamente dito, Melucci aponta: 

De uma parte, os indivíduos exigem participar da formação de sua 

identidade, da constituição de sua capacidade de ação; de outra, essa 

identificação é negada e essa capacidade é subtraída pela 

intervenção sempre mais articulada e difusa dos aparatos de controle 

e regulação, que definem as condições, as modalidades e os fins do 

agir individual e coletivo. Em torno da reapropriação do sentido da 

ação, da capacidade mesma da ação, se constituem os novos 

conflitos. É como se, além dos objetos específicos, aquilo que está em 

jogo nos conflitos emergentes fosse a possibilidade de reapropriação 

do sentido e da motivação da ação.  (MELUCCI: 2001: 90) 

No que tange à questão da identidade, a teoria NMS afirma que a construção 

de uma identidade coletiva é um ponto central dentro dos novos movimentos, levando 

em conta as múltiplas orientações dos atores, bem como a variedade de suas relações 

dentro de um mesmo contexto, se dando sempre de forma processual. (Johnston, 

Laraña e Gusfield: 1994) 

Os novos movimentos desse início de século eclodiram de modo simultâneo 

a partir de 2010, refletindo as consequências de uma crise econômica global que se 
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deu dois anos antes, produzindo um ciclo de protestos que atingiu os países árabes 

(Primavera Árabe), mas também a Europa (15 M), EUA (Occupy Wall Street) e 

América Latina (Jornadas de Junho). A despeito da heterogeneidade que compõe 

esses movimentos, tendo em vista as enormes diferenças contextuais na qual cada 

um deles se dá, há uma série de pontos em comum, como a rejeição a determinadas 

alianças e a própria negociabilidade institucional, à estrutura vertical e hierarquizada, 

culminando até em uma certa indefinição de objetivos específicos, em função da 

ruptura na lógica que vincula os meios aos fins. 

1.2 - JUVENTUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Um aspecto que deve ser levado em consideração ao se falar em movimentos 

sociais neste trabalho, diz respeito à questão da participação da juventude nos 

mesmos. Apresento a seguir uma breve explanação sobre o assunto. 

Segundo Villa Sepúlveda (2011) juventude é um fenômeno social, que deve 

ser analisado dentro de circunstâncias históricas e culturais específicas. Conforme 

aponta a autora, se a noção de juventude corresponde a um intervalo de tempo ou 

mesmo uma espécie de ciclo biológico, há uma infinidade de significações atribuídas 

a essa “fase da vida”. Além disso, a própria ideia do que seria juventude é atravessada 

antes por uma série de outros fatores, como gênero, posição social e cultura, de modo 

que tal categoria contenha em si uma vasta multiplicidade. 

Se quisermos nos ater a uma definição mais precisa, contudo, é preciso 

ressaltar o fato do que, para além das muitas juventudes que existem, a juventude 

como um todo partilha de uma característica em comum, que é um espaço 

intermediário entre a infância e a vida adulta, permeado por uma série de relações de 

poder. 

 No que diz respeito aos movimentos sociais contemporâneos, Melucci (2001) 

afirma que a análise da condição juvenil por trás dos conflitos sociais pode ser uma 

chave para um entendimento mais amplo acerca da própria dinâmica social que opera 

em contextos específicos: 

Os jovens podem, portanto, tornarem-se atores de conflitos porque falam 

a língua do possível; fundam-se na incompletude que lhes define para 

chamar a atenção da sociedade inteira para produzir sua própria 

existência ao invés de submetê-la; fazem exigência de decidir por eles 
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próprios, mas com isto mesmo reivindicam para todos este direito. 

(MELUCCI: 2001: p.102) 

De acordo com autor, as principais características dos movimentos juvenis na 

contemporaneidade correspondem ao anseio pela visibilidade do poder e da 

assimetria das relações sociais. Os aspectos apontados por Melucci também podem 

ser encontrados dentro do movimento secundarista, conforme evidenciam as imagens 

feitas pelos próprios alunos que apresentarei na sequência. 

 

1.3 REGISTROS DAS OCUPAÇÕES 

 

 

A despeito da curta duração das ocupações e das causas pontuais que 

fizeram eclodir a chamada Primavera Secundarista, as imagens apresentadas a 

seguir revelam como o movimento se estende para muito além dos fatos que lhe 

deram origem, tecendo uma crítica a um certo modelo político e consequentemente, 

educacional. 

Aqui a escolha pela abordagem teórica dos NMS se mostra eficaz, na medida 

em que os registros feitos pelos alunos revelam de fato as características 

compartilhadas com outros movimentos globais.  

Com relação a questão metodológica que envolveu a coleta dos dados, cabe 

ressaltar o fato de que os registros foram retirados de páginas das ocupações na rede 

social “Facebok”, e que a escolha dessas últimas não passou por um critério 

específico, mas foi antes uma tentativa de recolher a maior quantidade de informações 

possíveis sobre as escolas ocupadas. 

Já no que tange as imagens disponibilizadas nas páginas, a ideia foi   

selecionar aquelas que evidenciassem a multiplicidade de posições e discursividades 

dentro de um mesmo movimento. 
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IMAGEM 1 -  OCUPA DJALMA MARINHO 

 

11 FONTE: página da ocupação no Facebook (04/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Página Ocupa Djalma (Facebook). Disponível em: 
https://www.facebook.com/1078869028878804/photos/a.1079031618862545.1073741828.107886902
8878804/1079033025529071/?type=3&theater.   

https://www.facebook.com/1078869028878804/photos/a.1079031618862545.1073741828.1078869028878804/1079033025529071/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1078869028878804/photos/a.1079031618862545.1073741828.1078869028878804/1079033025529071/?type=3&theater
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IMAGEM 2 - OCUPA DJALMA MARINHO 

 

12 FONTE: página da Ocupação no Facebook (04/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Página Ocupa Djalma (Facebook). Disponível em: 
https://www.facebook.com/1078869028878804/photos/a.1079031618862545.1073741828.107886902
8878804/1079033252195715/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/1078869028878804/photos/a.1079031618862545.1073741828.1078869028878804/1079033252195715/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1078869028878804/photos/a.1079031618862545.1073741828.1078869028878804/1079033252195715/?type=3&theater
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IMAGEM 3 - OCUPA CESPA 

 

13 FONTE: página da ocupação no Facebook ( 04/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Página Ocupa CESPA (Facebook). Publicado em 23/11/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupacespa/photos/a.353094961690645.1073741828.353077435025731/3
74378329562308/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupacespa/photos/a.353094961690645.1073741828.353077435025731/374378329562308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacespa/photos/a.353094961690645.1073741828.353077435025731/374378329562308/?type=3&theater
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IMAGEM 4 - OCUPA CESPA 

 

14 FONTE: página da ocupação no Facebook. (04/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Página Ocupa CESPA (Facebook). Publicado em 13/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupacespa/photos/a.353094961690645.1073741828.353077435025731/3
53094691690672/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupacespa/photos/a.353094961690645.1073741828.353077435025731/353094691690672/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacespa/photos/a.353094961690645.1073741828.353077435025731/353094691690672/?type=3&theater
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IMAGEM 5 - OCUPA ARAUCÁRIA 

 

15 FONTE: página no Facebook das ocupações do município de Araucária (04/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15Página Ocupa Araucária (Facebook).  Publicado em 15/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.158964992466
4329/1592053807757274/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.1589649924664329/1592053807757274/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.1589649924664329/1592053807757274/?type=3&theater
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IMAGEM 6 -  OCUPA ARAUCÁRIA 

 

16 FONTE: página no Facebook das ocupações do município de Araucária (04/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Página Ocupa Araucária (Facebook). Publicado em 15/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.158964992466
4329/1592053791090609/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.1589649924664329/1592053791090609/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.1589649924664329/1592053791090609/?type=3&theater
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   IMAGEM 7 - OCUPA GENERAL CARNEIRO 

 
 

   17 FONTE: página da ocupação no Facebook (05/07/2017). 

 

Ao mesmo tempo em que as ideias autonomistas e revolucionárias 

atravessaram as ocupações, nem por isso deixaram de coexistir com entidades 

tradicionais dentro do Movimento estudantil, como UPES e UNE, por exemplo. A 

imagem a seguir evidencia essa questão em particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Página Ocupa General Carneiro (Facebook). Publicado em 23/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/1868557606713677/photos/a.1868561026713335.1073741827.186855760
6713677/1868561016713336/?type=3&theater  . 

https://www.facebook.com/1868557606713677/photos/a.1868561026713335.1073741827.1868557606713677/1868561016713336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1868557606713677/photos/a.1868561026713335.1073741827.1868557606713677/1868561016713336/?type=3&theater
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IMAGEM 8 – OCUPA ARAUCÁRIA 

18 FONTE: página no Facebook das ocupações do município de Araucária (04/07/2017) 

 

Além disso, é interessante pensar como um movimento que se dá a partir de 

causas bastante específicas pode abarcar diferentes conteúdos, conforme 

evidenciaram as imagens anteriores, cujo tema é uma crítica não a um governo em 

específico, senão ao próprio sistema como um todo. 

As próximas imagens relatam, por sua vez, mais uma das ramificações do 

movimento: a presença das discussões de gênero nas escolas ocupadas, 

evidenciando outra característica já apontada pela teoria dos NMS, que trata do 

questionamento acerca do próprio sujeito político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Página Ocupa Araucária (Facebook). Publicado em 19/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1589966304632691.1073741828.158964992466
4329/1593267504302571/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1589966304632691.1073741828.1589649924664329/1593267504302571/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1589966304632691.1073741828.1589649924664329/1593267504302571/?type=3&theater
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IMAGEM 9 - OCUPA LYSIMACO 

 

19 FONTE: página da ocupação no Facebook. (05/07/2017) 

 

A imagem acima trata da atuação do coletivo antifascista Gulabi, cuja 

atuação é voltada especialmente para as questões de gênero. O grupo 

esteve presente nas ocupações por meio de algumas oficinas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Página Ocupa Lysimaco (Facebook). Publicado em 19/10/2016. Disponível  em: 
https://www.facebook.com/ocupalysimaco/photos/a.1842151256006324.1073741829.1841488509405
932/1845598108994972/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupalysimaco/photos/a.1842151256006324.1073741829.1841488509405932/1845598108994972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupalysimaco/photos/a.1842151256006324.1073741829.1841488509405932/1845598108994972/?type=3&theater
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IMAGEM 10 - OCUPA CEP 

 
20 FONTE: página da ocupação no Facebook.  (09/07/2017) 

 

 

 

 

                                                             
20 Página Ocupa CEP (Facebook).  Publicado em 16/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.489497234507374.1073741831.485128628277568/48
9497247840706/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.489497234507374.1073741831.485128628277568/489497247840706/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.489497234507374.1073741831.485128628277568/489497247840706/?type=3&theater
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Apesar da presença das discussões de gênero nas escolas ocupadas, me 

deparei no próprio campo com a separação dos dormitórios entre meninos e meninas, 

bem como na coleta dos dados online, a partir da qual encontrei várias menções à 

essa divisão, dentre as quais se inclui a imagem a seguir, que afirma em letras 

garrafais: qualquer dúvida, fale com os líderes. 

 

IMAGEM 11 - OCUPA ARAUCÁRIA 

 

     21 FONTE: página no Facebook das ocupações do município de Araucária ( 04/07/2017) 

                                                             
21 Página Ocupa Araucária (Facebook). Publicado em 15/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.158964992466
4329/1592053897757265/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.1589649924664329/1592053897757265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupa.araucaria/photos/a.1591230111172977.1073741829.1589649924664329/1592053897757265/?type=3&theater
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Cabe ainda mencionar as fotografias que fazem referência a questão do 

cuidado com o patrimônio escolar e parecem sugerir que, contrariamente ao que 

diziam os críticos do movimento, ocupação não é baderna. Me defrontei com essa 

questão em praticamente todas as páginas das escolas ocupadas, embora tenha 

optado por selecionar apenas algumas imagens que exemplificassem este ponto. 

 

  IMAGEM 12 - OCUPA TIRADENTES 

 

  22 FONTE: página da ocupação no Facebook (09/07/2017) 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Página Ocupa Tiradentes (Facebook). Publicado em 14/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupatiradentesss/photos/a.700407073453712.1073741829.69963146019
7940/701456936682059/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/ocupatiradentesss/photos/a.700407073453712.1073741829.699631460197940/701456936682059/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupatiradentesss/photos/a.700407073453712.1073741829.699631460197940/701456936682059/?type=3&theater
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IMAGEM 13 - OCUPA LYSIMACO 

 

23 FONTE: página da ocupação no Facebook. (05/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Página Ocupa Lysimaco (Facebook). Publicado em 19/0/2016. Disponível  em: 
https://www.facebook.com/ocupalysimaco/photos/a.1842151256006324.1073741829.1841488509405
932/1845598108994972/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupalysimaco/photos/a.1842151256006324.1073741829.1841488509405932/1845598108994972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupalysimaco/photos/a.1842151256006324.1073741829.1841488509405932/1845598108994972/?type=3&theater
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IMAGEM 14 - OCUPA CHICO MENDES 

 
24 Fonte: Página da ocupação do Facebook (05/07/2017) - Realização de culto evangélico na escola 

Chico Mendes. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24A imagem 14 foi retirada do Facebook, na página Ocupa Chico Mendes durante a coleta de dados, 
mas foi removida durante a escrita desse trabalho, não sendo possível indicar seu link de origem. 
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As duas imagens a seguir evidenciam, por sua vez, alguns símbolos 

utilizados nas ocupações, tais com máscaras e bandeiras. 

 

IMAGEM 15 - OCUPA PEDRO MACEDO 

 
 25 FONTE: página da Ocupação no Facebook.  (09/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Página Ocupa Pedro Macedo (Facebook).Publicado em 28/10/2016. Disponível em: 
:https://www.facebook.com/ocupapedromacedo/photos/a.100187377122646.1073741828.100180840
456633/123532784788105/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/ocupapedromacedo/photos/a.100187377122646.1073741828.100180840456633/123532784788105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupapedromacedo/photos/a.100187377122646.1073741828.100180840456633/123532784788105/?type=3&theater
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IMAGEM 16 - OCUPA CEP 

 
26 FONTE: página da ocupação no Facebook (09/07/2017) 

 

 

Ambas as fotografias vieram acompanhadas de algumas explicações dadas 

pelos próprios estudantes. Sobre a questão que envolve o uso de máscaras, os 

ocupantes justificaram seu uso por conta da onda de criminalização envolvendo os 

movimentos sociais e a perseguição provocada por outros grupos, como o MBL e CCC 

(Curitiba contra a corrupção). Na perspectiva dos alunos, a cobertura do rosto se dá 

como um gesto de legítima defesa, pois, de acordo com os estudantes, a luta não tem 

rosto e não há espaço para personalismos dentro do movimento.27 

 

                                                             
26

 Página Ocupa CEP (Facebook). Publicado em 10/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/48
6832494773848/?type=3&theater. 
27 Página CWB resiste (Facebook).  Publicado em 04/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/cwbresiste/photos/gm.1705593329767867/1462062267157141/?type=3&h
c_ref=PAGES_TIMELINE . 

https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/486832494773848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/486832494773848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cwbresiste/photos/gm.1705593329767867/1462062267157141/?type=3&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/cwbresiste/photos/gm.1705593329767867/1462062267157141/?type=3&hc_ref=PAGES_TIMELINE
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No que tange ao uso da bandeira vermelha no Colégio Estadual do Paraná, 

ilustrada na imagem 18, optei por reproduzir na íntegra a interpretação dos alunos 

sobre o significado da mesma. Segue abaixo o relato: 

Ontem, 09/10 foi deliberado em assembleia a respeito do hasteamento de 
bandeiras. 

Nós, como movimento estudantil, entendemos que tais cores possuem os 
seguintes significados: 

- Vermelha: a cor significa a luta de diversas áreas da sociedade, entre elas 
de trabalhadores e futuros trabalhadores (atuais estudantes); 

- Preta: unificação da luta em prol da emancipação dos setores que movem 
a sociedade. Uma bandeira que representa repúdio total a exploração 
desenfreada do ser humano pelo ser humano. Também representando a luta 
pela educação. 

Portanto, ambas as bandeiras representam a luta das minorias, dentre elas: 
negros, LGBTs, mulheres, imigrantes, refugiados, incluindo os estudantes, 
que lutaram ao redor do mundo historicamente pela educação. Entendendo 
as bandeiras como sendo representantes das nossas reivindicações, 
ENQUANTO MOVIMENTO ESTUDANTIL APARTIDÁRIO.28 

 As imagens apresentadas apresentam um conjunto muito significativo de 

informações, sobretudo no que tange a análise dos termos. De modo resumido, 

podemos apontar os seguintes conteúdos: 

Imagem 1 – Negação dos espectros políticos, Imagem 2 – Crítica ao governo; 

Imagem 3 – Crítica ao sistema educacional; Imagem 4 – Crítica ao sistema econômico; 

Imagem 5 – Defesa da laicidade; Imagem 6 – Defesa da autonomia/empoderamento 

estudantil; Imagem 8 -  Educação x Estado; Imagem 9 – Juventude; Imagem 10 – 

Problematização das questões de gênero; Imagem 11 – Conformação as normas de 

gênero; Imagens 12 e 13 – Cuidado com o patrimônio escolar; Imagem 14 – 

Realização de um culto evangélico. 

É interessante notar como as imagens compõem múltiplas narrativas, que 

partem de diferentes contextos de produção. As entrevistas que se seguem na parte 

1.4 esclarecem um pouco mais sobre os diferentes lugares de fala e perspectivas 

associadas as ocupações centrais e periféricas. 

 

                                                             
28 Página Ocupa CEP. (Facebook). Publicado em 10/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/48
6832494773848/?type=3&theater . 

https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/486832494773848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/486832494773848/?type=3&theater
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Além disso, a partir da leitura das imagens, pode-se reiterar o fato de que a 

Primavera Secundarista partilha de uma série de pontos em comuns com outros 

movimentos do seu tempo, sobretudo pela abrangência de tudo que abarca, como 

bem revela a explicação dos ocupantes do Colégio Estadual do Paraná acerca da 

bandeira vermelha e preta. 

O registro da realização do culto no Colégio Chico Mendes, por sua vez, faz 

um contraponto em relação a todas as outras imagens pelo seu teor religioso, 

evidenciando o fato de que um movimento político por natureza também pode 

abranger outras manifestações que não necessariamente aquelas tidas como 

“políticas”. 

Ademais, a ideia de novidade nos novos movimentos sociais, encontra nas 

imagens selecionadas a materialidade de suas ambiguidades e tensões, tendo em 

vista que os novos discursos e práticas coexistem com organizações tradicionais 

dentro do movimento estudantil, conforme revela a imagem 8, por exemplo. 

Em uma revisão bibliográfica acerca da utilização da teoria dos NMS em 

contexto Latino Americano, Edelman (2001), defende a necessidade de se 

contextualizar as origens de tal perspectiva, tendo em vista que a própria ideia de 

novidade surgiu em um período de ampla difusão da social democracia, manifestada 

sobretudo por meio do chamado Welfare State. 

Dado o contexto específico em que as ocupações surgiram, marcado por uma 

forte crise econômica e institucional que serviu como pano de fundo para as narrativas 

construídas, haveria de fato uma distinção clara entre o chamado tradicional 

movimento estudantil e aquele que surgiu da própria ocupação? 

Se da perspectiva teórica dos NMS, a novidade dos novos movimentos sociais 

se dá em relação aqueles tidos como “tradicionais”, há que se ter o devido cuidado 

em não tomar estes últimos enquanto uma unidade. Neste trabalho em questão, a fim 

de simplificar as questões aqui abordadas, considero como tradicionais determinadas 

entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas (UBES), União Paranaense dos Estudantes 

Secundaristas (UPES) e União da Juventude Socialista (UJS). A escolha em optar por 
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tal designação decorre da forma de organização hierárquica de tais grupos, bem como 

sua vinculação com partidos políticos específicos. 

Sendo assim, optei por considerar o movimento das ocupações enquanto uma 

manifestação dos chamados novos movimentos por uma série de aspectos já 

apontados anteriormente e evidenciados através das imagens. Tomo como exemplo 

a fotografia três, que afirma em letras garrafais: Por uma educação que nos ajude a 

pensar e não que nos ensine a obedecer. Ora, não haveria nesses dizeres uma 

reivindicação da própria agência, uma busca pela reapropriação dos sentidos da ação 

ante uma certo modelo escolar instituído? 

Além disso, a crítica política não se dá com relação a um governo específico, 

mas abrange o Estado (O Estado não pode dar educação porque educação derruba 

o Estado), e até mesmo o sistema (O mecanismo do sistema é sugar sua alma viva). 

Levando em conta as inquietações políticas e culturais dos ocupantes, considero o 

movimento enquanto uma novidade, que, apesar de todas as suas ambiguidades e 

continuidades no envolvimento com uma militância já consolidada, ainda assim 

apresenta características disruptivas e distintas formas de ação política, a começar 

pelo ato de ocupar em si mesmo. 

 Há que se considerar ainda que, quando falamos das ocupações 

secundaristas enquanto um movimento, é preciso ter em conta a enorme 

multiplicidade que este pode conter em si, de modo que a própria noção de movimento 

social seja extremamente falha se não der conta das infinitas relações e códigos 

passíveis de uso dentro de um mesmo grupo. 

No intento de aprofundar a questão da diversidade dentro do movimento, darei 

sequência ao trabalho a partir das entrevistas feitas por mim presencialmente, as 

quais reproduzirei na íntegra, no caso das entrevistas mais formais, e também em 

fragmentos, já que obtive autorização para gravar algumas conversas que se deram 

de modo corriqueiro durante os afazeres nas ocupações, o que prejudicou 

parcialmente a qualidade dos áudios. 

Não houve ainda um critério especifico para a seleção dos entrevistados. O fato 

de serem todos ocupantes do Colégio Estadual do Paraná se deu pela maior 

intimidade conquistada entre os mesmos, fruto de uma convivência mais prolongada 
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naquele estabelecimento de ensino. As perguntas também não tiveram uma 

elaboração prévia, mas iam surgindo na medida em que as conversas transcorriam, 

embora, conforme será evidenciado a seguir, houve um direcionamento da minha 

parte, no sentido de insistir na questão das organizações tradicionais e manutenção 

da horizontalidade dentro do movimento. 

1.4 - DEPOIMENTOS DOS OCUPANTES 

1.4.1) 1ª Entrevista – David (Colégio Estadual do Paraná) 

A seguinte entrevista foi dividida em três partes em função do seu tamanho e dos 

diferentes temas abordados na conversa. 

Primeira parte - Percepções sobre as ocupações 

[...]. Na realidade pra mim, no meu ponto de vista em relação a isso. O mais importante 

a galera acha que é você tá ocupando uma escola ali na hora, é você tá fazendo uma ação 

black bloc, você ir num bonde fazer um ocupa busão, que nem o C.A.O.S tava fazendo 

(coletivo autônomo de ocupações secundaristas). A galera foca muito nessas coisas e acha 

que isso é o mais importante e na real não é. Na minha opinião o mais importante é o trabalho 

de base ali no dia a dia. Você tar conversando com a galera que tem a mente mais fechada, 

que não tem conhecimento. Aonde eu vou todo mundo sabe da minha posição política, da 

minha posição em relação às coisas. A gente tem que parar e trocar uma ideia todo dia…” 

[...] Eu não gosto da Ana Júlia, eu não gosto dela como pessoa, a gente não se dá, 

mas chegou uma hora em que a gente teve que se unir pra fazer a militância, e aí que a gente 

viu o quão foda é, porque fora da militância eu e ela a gente nem se olha na cara e na militância 

a gente faz tudo junto. 

E ela nasceu nesse meio, porque o pai dela milita, a mãe dela milita. Ela apareceu lá 

na TV porque o pai dela colocou ela lá dentro, tem o contato do Tadeu Veneri. E infelizmente 

essa galera, e eu conheço essa galera, fala que a escola pública tá fodida, a escola pública é 

isso e aquilo, mas, mano, cês estudam no CEP, tá ligado? Eu entrei no CEP esse ano. A galera 

fala, ah porque eu estudo no CEP, no Tiradentes, no Pedro Macedo, no CESMAG. Mano, 

essas escolas são ótimas, tá ligado? Essa galera não estudou na periferia. 

Eu moro na periferia mas só estudei um ano lá. E acontece assim de chover e você 

não poder ir pra aula porque tem goteira, não tem vidro na janela, não tem merenda, o diretor 

rouba na caruda...então assim, é complicado, sabe? 

Você vê uma galera falando e tipo, por mais que seja ruim, e a escola pública é ruim, 

vocês ainda tem uma educação boa, não vão pra escola porque não tem comida em casa. 
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Eu não ouvi falar que uma escola não tem aula porque chove, EU VIVI ISSO. 

Eu tenho autonomia pra falar da coisa e aí eu tenho a oportunidade de falar e estar 

mostrando realmente, porque a galera aqui fala, ah, a ocupação era foda, violência, MBL… 

cara, o MBL não faz nada. MBL pra mim eu bato palma na frente dos caras, esses caras são 

uns bostas e eles têm medo, e os caras ainda tinham polícia em volta, tinha antifa junto na 

escola, tinha segurança dentro. 

Eu cheguei na ocupação lá da Vila, que a piazada que fazia segurança tava com uma 

pistola na cintura porque tinha traficante de noite vindo dar tiro na escola. Na minha escola, 

os caras soltaram um rojão que se eu tivesse dado dois passos pra frente eu tinha perdido 

meu pé. Tinha gente que tacava pedra. Ás vezes os caras chegavam lá nas escolas, pegavam 

um ou outro, levavam lá nas biqueira, arrebentava e soltava, e tem gente que nem sabe de 

nada. 

Tem muita estrelinha dentro do movimento estudantil, essa galera se vitimiza demais.  

Tem uma música que diz assim: Quem tá de barriga vazia é que devia estar de cara feia. E a 

galera não vê isso, a galera que tem tudo tá de cara feia, e a galera que tava ocupando escola 

de periferia, levando tiro e repressão, tá lá na escola estudando de volta e tá pensando já no 

que vai ser feito esse ano, não tem tempo pra gente tar pensando, ai, aconteceu isso… foda-

se aconteceu, já passou, agora vamo pra frente. 

Lá na periferia o diretor bate de frente com a gente, ameaçava de expulsão só porque 

a gente tinha ocupado, não é como é aqui no centro. 

Em muitas escolas, piá e guria dormia junto e por ser mais na periferia e coisa e tal, 

a galera já falava: ah, ocupação é pra sexo, então a gente pra evitar briga, pra evitar confusão, 

os pais mesmo ajudavam.  Meninas num andar, meninos no outro. Cada um andar pra não te 

problema. 

Eu não aguento mais ver macarrão na minha frente hoje em dia. Porque lá a gente 

só comia macarrão. O que que tem hoje? Macarrão? E amanhã? Macarrão. E depois? 

Macarrão. E tipo, só isso. E depois eu fui descobrir que aqui tinha ocupação com festival de 

pão de queijo, comida vegana, comida normal… eu nem sabia o que era comida vegana. 

Lá nóis comia o que tinha e se não tinha nóis dava um jeito. 

Também sempre tinha aluno que era contra e vinha vassourar, mas com o tempo 

vinha chegando gente com carro estranho e batia na gente, pegava um e outro separado na 

rua e arrebentava... 

Pesquisadora:  - E não tem nada a ver com o MBL? 

Muita galera fala, ah o MBL. Na época eu nem sabia o que era o MBL, pra gente era 

tipo, gente que não gostava mesmo, gente da favela, da favela do lado, porque querendo ou 

não lá na vila as coisas se resolvem meio na porrada. 
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Segunda parte - Trajetória 

 

[...] Quando começou esse negócio da PEC e da MP, eu comecei a me informar, ler 

sobre e vi que aquilo ia zoar o bagulho todo. Mas eu era muito escroto, eu era de direita. Eu 

nunca tive essa visão que tenho hoje, tanto que quando eu ocupei a escola, eu ocupei a escola 

falando Bolsonaro 2018. 

Eu queria estudar, fazer o ENEM, entrar no exército, pagar uma faculdade com a grana 

do exército e virar polícia federal. Esse era o meu sonho de vida pelos próximos dez anos 

Na minha escola de tarde eu era do nono ano e tipo na minha escola tava todo mundo 

cagando, ninguém sabia o que era ocupar nem nada. Então eu tinha uma visão, ah, então EU 

vou ocupar. 

Também tinham as aulas de tarde. Vieram duas pessoas aqui do centro, duas 

meninas da federal. Até uma das meninas eu pedi perdão pra ela, eu fiz ela chorar numa aula 

sobre feminismo, porque eu era muito direitão, muito Bolsonaro, e eu calei ela. 

Ignorante não tem jeito, cê vai discutir com um ignorante e ele sempre vai ganhar 

docê. E eu ignorantão, a mina chorou e não conseguiu terminar. 

Essa menina que é da federal, ela já colava nas ocupações aqui do centro, e ela 

ficava muito de cara comigo, tipo, eu amava Sérgio Moro, tá ligado? Ela ficava de cara, mas 

mesmo assim ela viu alguma fita ni mim e não desistiu. 

Na primeira viagem que a gente fez eu ainda tinha aquela cabeça, vou servir o 

exército e coisa e tal, aí já nessa primeira vez o exército arrebentou nóis. Deu cassetete, deu 

briga, deu porrada. 

E já no ônibus eu ia conversando com um pessoal da federal, e tinha um menino que 

nossa, ele tinha muita paciência comigo, me explicando tudo. Ele é quase um pai na militância. 

E várias horas de conversa no ônibus indo pra Brasília e eu ficava me perguntando: putz 

mano, eu tô num movimento que eu nem acredito. Aí eu comecei a pensar, estudar, e lá em 

Brasília só porrada. 

 Uma menina teve convulsão na minha frente, eu peguei ela no colo e só por causa 

disso eu consegui entrar no congresso, e ela nem me conhecia. Na hora eu pensei, puta, essa 

menina tá confiando a vida dela em mim cara, e ela nem me conhece. E na viagem mesmo e 

já tive muito exemplo. Que nem, eu fui pra Brasília com zero reais no bolso e cara, a galera 

que não tinha era ajudada por quem tinha mais, a galera sempre horizontalmente, sempre 

vamo ter igual, não vamo ter um mais um menos, vamo dividir… Eu fui vendo e cara, essa 

galera pensa um no outro, não é aquela ignorância, ser egoísta, pensar no eu. Eles não 

pensam no eu, no singular, eles pensam no plural, no nós, entendeu? Essa galera tem uma 

outra visão, que foda. E aquela mina confiando a vida dela … cara eu confio em você, me 

leva pra dentro por favor... 
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 E aí pra levar ela eu tive que cadastrar meu nome e acabei entrando no congresso, 

aí tinham mais duas meninas que a Gleisi conseguiu botar pra dentro, e aí eu consegui entrar 

na votação com a Gleisi na votação da MP e da PEC. 

E  nessa brincadeira, depois de Brasília, de tantas coisas juntos, com o Antifa e com 

o C.A.O.S,  eu já começava a questionar a minha posição. Porra, Bolsonaro, exército...Eu vou 

entra lá pra daqui a alguns anos bater em estudante, gente que nem eu, da minha classe? 

Bater num pai de família, sabe? Com o tempo eu fui estudando, fui lendo sobre 

anarquismo, que eu nem sabia que existia, não sabia nem o que que era isso. 

Fui me enturmando, fui conhecendo… E a galera, ah, o que que cê é? e eu não sou 

nada, tô me informando. Na segunda viagem pra Brasília eu já sabia o que era anarquismo, 

comunismo, horizontalidade…” 

 

Terceira parte - Percepções sobre a militância 

 

 [...] É nessa hora que você vê, sabe? Eu falo assim, uma coisa que eu aprendi. A 

galera fala às vezes, nossa que da hora, você milita, cara, tá nas escolas, Antifa, C.A.O.S. 

Nessa hora eu já tava militando, já tava com o Antifa, já tinha minha posição anarquista, já 

tava formado. Eu li muito o manual do guerrilheiro urbano, o manual da ação direta. Eu li umas 

coisa lá que meu, que loucura. E a galera fala, nossa você milita e pá. 

E eu falo, cara, a militância ela não é legal, pra você como pessoa. De certa forma 

não é legal no fato de que ela te pune muito, ela te priva. Eu não posso sair com a minha mãe 

na rua, porque se um nazi ver eu com a minha mãe ele vai querer pegar minha mãe um dia. 

Eu tenho esse risco. 

Eu não posso usar meu nome, eu não posso ter rede social. Eu não tenho nada 

porque tem meu nome, então eu tirei. Eu falo assim, cara, a militância é difícil, ela é muito 

difícil, ela é muito desgastante, ela acaba com você, mas ela é necessária. E eu aprendi isso 

na porrada. 

Aí você vê o que é militância… a militância de você estar ali e ocupar uma escola, ir 

num ato aqui e coisa e tal, cara isso aí é bom, é ótimo, mas o que faz diferença mesmo é que 

infelizmente você vai ter que abrir mão de muita coisa, da tua liberdade, da tua segurança, da 

tua vida. De ter um tempo com a tua família porque você tá em reunião. De acabar com a 

pessoa que você mais gosta, acabar um relacionamento que tava indo muito bem e ter que 

tratar a pessoa muito mal pra você conseguir pra você não chegar na cara dela e falar, não 

dá. A militância não afeta a tua vida só na parte política. A militância ela te afeta na parte geral, 

em tudo. Na tua vida pessoa, profissional, na tua vida escolar, tudo, tudo, tudo, tudo. 
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A partir do momento em que você é da militância, se você faz parte do Antifa, por 

exemplo, e namora uma pessoa, essa pessoa vai ficar marcada. Tem que pensar na 

segurança dos outros, como eu penso na da minha mãe. Eu sou marcado por ser das 

ocupações, por ser da Antifa e eu continuo fazendo minhas coisas, militando pelo que é certo 

e nada vai mudar. 

A partir do momento em que você entra nessa vida, você não consegue mais olhar 

pras coisas que estão erradas e simplesmente aceitar, falar não deixe quieto, eu vou seguir 

minha vida. 

1.4.2 ) 2ª Entrevista – Lia e Gabriel  (Colégio Estadual do Paraná) 

 

Pesquisadora: O que vocês lembram do começo? Como começou a ocupação aqui no CEP? 

 

G: A primeira escola ocupada foi o Arnaldo Jansen, numa segunda feira, e aqui já tava rolando 

a ideia de ocupação, mas depois que o Arnaldo Jansen ocupou, a gente sentiu um peso em 

cima da gente, porque pô, aqui é o maior Colégio do Paraná, aí quarta feira tivemos aula de 

meia hora e fizemos um ato, fomos no Tiradentes e o diretor do Tiradentes não queria deixar 

o pessoal sair, então tivemos que estourar o portão do Tiradentes e aí colocamos mil 

estudantes na rua. 

 

 L: E depois que a gente chegou ali na boca maldita e a gente viu aqueles jovens todos 

lutando, foi ali que deu aquele timing, aí a gente se deu conta de que tinha que ocupar, e a 

gente ia passando e um monte de estudantes até de outras escolas vinha junto. Era só 

estudante, tava lindo. 

Quando a gente deu voz de ocupação, mandando todo mundo sair, tinha um menino 

mascarado da Antifa que falou pra tia da limpeza: Tia, tamo ocupando. E ela achou que a 

gente tava de brincadeira. 

Quando terminou tudo, a gente olhou um pra cara do outro e cara, a gente conseguiu, esse 

colégio é enorme. É tipo, a gente conseguiu. Foi uma sensação de vitória, de poder estudantil. 

Um monte de estudante fazendo aquilo, você não espera, foi sensacional. 

 

G: Lá no instituto, quando a gente ocupou já tinham umas 400 escolas ocupadas, aí a gente 

pegou referência aqui do CEP. Tinham três grupos querendo ocupar o colégio, a gente 

conseguiu unir um, e o outro ficou de blá blá blá, porque só eles queriam ocupar o colégio, aí 

a gente veio aqui no CEP, pegamos informação e tal, dois dias depois, ocupamos. 
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E quando a gente ocupou, ficou todo mundo feliz e tal, a gente se abraçava, eu olhava pra 

minha amiga, abraçava ela. Foi muito lindo, muito mesmo. Não tem explicação, não sei dizer 

a palavra. 

 

L: Eu acho mais bonito ainda ver a união que a gente tem. A gente fez a reunião do N.O.A 

(núcleo de ocupações de Curitiba) e na primeira reunião tinham 52 colégios, onde a gente 

decidiu o que ia fazer, panfletagem, página do facebook e tal, e aí você vê que a juventude é 

organizada, que a gente tem pauta, que a gente tem estratégia. E agora a gente tem o C.A.O.S 

(Coletivo autônomo de organizações secundaristas), que não tem nenhuma entidade outra 

envolvida. 

 

Pesquisadora: - Você diz com relação a UPES e UPE? 

 

L: Sim, em nenhum momento deram apoio, não fizeram nenhum trabalho de base (grifo 

meu), não fizeram nada. Eles deram algum suporte pra alguns colégios, mas eles acham que 

são os donos das ocupações. 

O problema da UPE e da UPES é que são entidades fantasmas, se eles fossem de fato 

participantes, teriam feito o trabalho de base desde o começo, teriam vindo aqui falar sobre a 

MP  a PEC, quando na verdade a gente teve que ir atrás do pessoal da ANEL (Assembleia 

Nacional dos Estudantes - Livres!) pra eles virem aqui falar sobre isso. 

 

Pesquisadora: -  E como vocês faziam pra manter a horizontalidade? 

 

L: Era difícil manter essa horizontalidade, mas a gente fazia isso pela assembleia. A gente 

colocava as pautas do dia e todo mundo decidia junto. É só todo mundo ter paciência, cada 

pessoa tem o seu protagonismo. 

 

G: No instituto todo mundo queria ser líder, mas ninguém mostrava isso na prática e eu meio 

que acabei virando um representante lá do instituto, acabava levando a galera, discutindo 

junto e tal, e isso foi muito gratificante pra mim e no final deu tudo certo, não tem líder, só tem 

gente que se informa melhor. Ás vezes tinha líder e eu ia lá pra resolver, rolava muito de fulano 

falar... ai, eu não gosto de veado. Ai, eu não gosto de lésbica. Eu me sentia um psicólogo. 

 

L: Eu vejo as ocupações como um lugar de desconstrução de estigmas, agora por exemplo, 

todos os banheiros são unissex. Chegou um professor aqui perguntando se os banheiros 

seriam separados, e eu olhei pra ele e falei: Por quê, ué? Aqui também tem homossexuais. 
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E: não eram só as meninas que limpavam, não. A gente colocava os meninos pra fazerem as 

mesmas coisas que a gente. Uma hora que percebi que tinha muito menino na segurança, 

daí também colocamos as meninas. E aqui isso funciona muito bem porque aqui todo mundo 

se entende. É um espaço coletivo e isso funciona dentro do espaço que a gente tem. 

Dificilmente isso aconteceria em outro lugar e como é um espaço nosso isso funciona. 

 

G: No instituto, isso também aconteceu, mas a galera demorou pra entender. Porque isso 

daqui é que nem o convívio na sociedade. A galera demora pra perceber que as diferenças 

existem, que vão ter que conviver no mesmo espaço, que os conflitos acontecem. Mas com o 

passar do tempo todo mundo foi se ajudando, foi virando amigo. 

 

Pesquisadora: - E nesse tempo de ocupação, o que isso mais trouxe pra vocês no sentido 

de maturidade? O que mais acrescentou? 

 

 L: Cara, mudou muita coisa depois da ocupação. Eu percebi que estudar não é só ficar em 

sala de aula, que história também não se aprende assim. Eu tive que pesquisar porque que a 

bandeira vermelha representava luta e não tinha nada a ver só com o comunismo. Eu fiquei 

um tempão estudando. São essas pequenas coisas que ajudam no nosso desenvolvimento 

social. Muito mais do que se eu tivesse que ficar sentada olhando um cara dar aula pra mim... 

Quando os professores vinham dar aula, a gente usava um método de roda.  Tivemos até aula 

de física em roda. Existem maneiras de dar aula, não precisa ficar todo mundo quieto como 

se fosse uma prisão. 

E também tiveram os movimentos sociais que vieram aqui. Veio o movimento indígena, os 

faxinalenses... Isso tudo é impensável numa escola convencional. Ajuda a humanizar a gente. 

Eu acho que com tudo isso que aconteceu a gente acabou ficando mais crítico, sabe? 

 

G: Meu caráter mudou muito depois das ocupações. Eu queria ser melhor que todo mundo. 

Eu mudei como pessoa, sabe quando cê muda como pessoa? Mudei totalmente, mudei 100%, 

minhas atitudes mudaram. Meus pensamentos sobre as outras pessoas, meus julgamentos 

sobre os outros, porque ninguém tem que ser igual a ninguém, a gente tem que aceitar as 

pessoas como elas são. 

 

Pesquisadora: - As ocupações têm um tempo de acontecerem né... Como vocês acham que 

essa experiência de autonomia pode se estender para além das ocupações? 

 

L: A gente pode sim elaborar algo, sabe. Além de combater a MP, a gente precisa começar a 

elaborar nossa própria proposta de ensino médio. Aqui no CEP, por exemplo, e tenho seis 
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aulas por dia, e é um saco ficar seis aulas por dia com a bunda sentada na cadeira. Não é 

atrativo. Tá na hora do Movimento estudantil começar a pensar em outra forma de ver a 

escola, porque essa daqui tá defasada. 

A gente tem uma física muito teórica, não é nada atrativo e útil. A matéria não é atrativa e nem 

funcional, você senta na cadeira e fica esperando tua nota. Em nenhum momento a gente é 

instigado a buscar o conhecimento. 

E o que aconteceu aqui foi que a gente precisou buscar pelas coisas, eu aprendi um monte 

de lei que eu não sabia, tô quase formada em direito já. É isso que falta na escola, e a gente 

tem muito acesso, a gente tá na era da informação mas em nenhum momento a gente sai pra 

buscar o conhecimento. 

 

Pesquisadora: - E vocês usavam máscaras o tempo todo durante a ocupação? Como era 

isso? 

 

L: Num primeiro momento eu não entendia porque as pessoas usavam máscaras, mas depois 

eu entendi. É que o pessoal da ANTIFA recebe ameaça dos NAZIS, e não é qualquer ameaça 

não, é ameaça de morte. O Michelasso foi perseguido, foram na casa dele. Então as máscaras 

são pra proteger nossa integridade física. 

Não tem alunos do antifa aqui dentro, mas o antifa é o movimento que dá apoio, porque se 

não fosse eles, a gente jamais iria saber como fazer a segurança de um prédio desse 

tamanho. 

Eles deram o apoio e  ajudaram a gente a fazer a segurança, mas em nenhum momento eles 

quiseram o protagonismo, eles deixaram claro que se a gente quisesse que eles saíssem, 

eles teriam que sair. É um movimento super organizado e horizontal. 

 

G: É uma nova leva de luta contra o governo. 

 

L:  Contra o governo, não, contra o estado. O estado corresponde a interesses burgueses 

que não são os nossos, logo, somos contra o estado. 

 

 

 

1.4.3 ) 3° Entrevista -  Camila (Colégio Estadual do Paraná) 

 

Pesquisadora: - E o que você acha da presença da UPES nas ocupações? 
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C: - No CEP a galera diz, eu não me sinto representado pela UPES. Correto, porque a UPES 

não tá lá dentro, mas se você for no Santa Cândida, por exemplo, eles vão super defender a 

ideia de que eles se sentem representados. Mas isso de não se sentir representado, será que 

é porque eles não representam ou porque muita gente não deixa eles representarem? 

 

Pesquisadora: - E como foi pra você dialogar com tantas posições políticas diferentes? 

 

C:  - A gente tenta deixar as nossas tretas de lado, como se elas não existissem. No CEP, a 

gente fez juntos um trabalho de base (grifo meu) que fez com que todo mundo entendesse 

o que tava acontecendo. A gente chegava no intervalo e ninguém saía, todo mundo ficava 

sentado no chão ouvindo falar sobre a medida provisória. Eu e o O. (Ocupante do CEP) a 

gente fazia isso juntos, senão a gente não conseguia trabalhar... 

 Mas aqui no IEP, aqui era necessário fazer um trabalho de base (grifo meu), por isso que eu 

vim pra cá. Aqui a direção praticamente comprava voto, eles não tinham noção de pra quê 

servia um grêmio. (...) A gente tenta fazer algo aqui pra que eles sejam capacitados pra fazer 

as coisas. 

 

[...] 

 

Pesquisadora: - Essa questão da mídia é muito delicada né, porque ao mesmo tempo em 

que alguns veículos só querem difamar o movimento, também é super importante ter um 

registro do que tá acontecendo aqui… 

 

C: - Eu acho mesmo que a gente deveria usar a comunicação como uma arma, a gente 

deveria usar a nossa ao nosso favor e até a deles. Porque se eles chegam aqui e tem alguém 

que fale muito bem, é ponto a nosso favor. Só que as pessoas veem como uma ameaça o 

tempo todo. 

(...) Eu acho que as pessoas se privam demais porque às vezes estar aqui é mais alienante 

do que estar em casa, por causa da pressão que a gente tem. Eu acho que tem que ser bem 

distribuído.  Quando você fica demais no ambiente, lá no CEP, de um mês de ocupação, teve 

gente que ficou um mês lá  e foi muita pressão, muito desgaste. Você acaba entrando nas 

ideias das pessoas, porque as ideias daquele ambiente é o mesmo, você não fala por você, 

você fala como um todo.Então é bom entrar e sair, passar um tempo fora e voltar, senão é tão 

alienante como ver TV em casa, porque é muita pressão, daí a gente fica se privando. A 

pessoa que sai um tempo e depois volta, essa sim tá pronta pra falar. 

 



 
   45 

 

1.4.4 ) 4º Entrevista – Isabela (Colégio Estadual do Paraná) 

 

I: -  A galera vai pra Brasília, eu vou ficar, vou fazer uns terrorismos separados por aqui, dar 

uma mapeada nos prédios públicos, ver as entradas e as saídas, ver quantas câmeras tem, 

traçar rota de fuga, ver quantos seguranças, ver tudo isso. Porque a PEC vai passar, e a partir 

do momento que passar eu espero que tenha uma revolta popular grande. Eu espero que 

tenha algo como 2013, a gente tinha que foder com o governo. 

 Eu queria mesmo entrar na sanepar e quebrar com o governo. Tem órgãos que são 

estratégicos pra acabar com o governo. Lá por exemplo, a gente tinha que quebrar o servidor 

pra ferrar com tudo. Dá pra foder com a parada toda em vinte minutos, foder com o sistema e 

sair, mas tem que ser muito bem elaborado. 

 

Pesquisadora: - Você também frequentou outras escolas na periferia, né? E quais diferenças 

você sentiu mais forte dessas escolas em relação ao CEP? 

 

I: - Aqui fica muito visado, tem muitas forças políticas... tinha UJS, tinha PSTU, tinha tudo, foi 

um inferno. 

[áudio não transcrito por barulho externo]. Mas não rola unidade na esquerda. Ai, fulano é 

purista, eu não fecho com o PSTU, na direita os caras podem se odiar, mas eles tão juntos. 

Eu acho que a gente vai ter mais força quando as forças políticas de esquerda se entenderem, 

porque enquanto tiver essa briga a gente só vai levar porrada. A gente tá vivendo uma briga 

de torcida organizada, mas o próprio ego das pessoas dos partidos não colabora com a luta, 

a galera coloca o partido acima da luta. 

1.5 - REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS 

 

  As três entrevistas revelam diferentes conteúdos acerca das ocupações. A 

primeira interlocução, que se dá com o ocupante David, aponta para a conversão de 

uma perspectiva individual para uma coletiva, mas não só: o que se dá na fala do 

estudante revela um reposicionamento ideológico29, bem como o surgimento da 

prática militante para o entrevistado. É interessante notar que o exercício político 

atravessa todas as esferas da vida do aluno, de modo que ele próprio tenha assumido 

                                                             
29 E nessa brincadeira, depois de Brasília, de tantas coisas juntos, com o Antifa e com o 

C.A.O.S,  eu já começava a questionar a minha posição. Porra, Bolsonaro, exército...Eu vou entra lá 

pra daqui a alguns anos bater em estudante, gente que nem eu, da minha classe? 
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ser um militante, o que implica em um marco de ruptura em sua narrativa biográfica. 

Nas palavras do mesmo: “A partir do momento em que você entra nessa vida, você 

não consegue mais olhar pras coisas que estão erradas e simplesmente aceitar, falar 

não deixe quieto, eu vou seguir minha vida”. Segundo Starobinski (1970), uma 

autobiografia só adquire sentido pela sua não linearidade, pelas transformações 

abruptas e pontos de inflexão vivenciados pelo sujeito. Conforme aponta o autor: “É 

porque o eu passado é diferente do eu atual que esse último pode verdadeiramente 

se afirmar em todas as suas prerrogativas. Ele não contará somente o que lhe 

aconteceu em outro tempo, mas sobretudo como, de outro que ele era, ele tornou-se 

ele mesmo.” (Starobinski: 1970, p. 261) 

Cabe ressaltar ainda que, no antes e no depois relatado por David., apesar 

da mudança vivenciada tê-lo levado de um ponto a outro em seus posicionamentos, 

há uma certa coerência que funda a própria ideia de antes e depois. Recorrendo à 

psicologia social, Pollak (1992) afirma que os fundamentos da identidade repousam 

na memória e no sentimento de uma unidade que permeia as trajetórias individuais e 

coletivas. No que tange ao aspecto relacional das identidades, por sua vez, o autor 

afirma: 

Ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de negociação, de 

transformação em função dos outros. A construção da identidade é um fenômeno que se 

produz em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com os outros. 

(POLLAK: 1992, p. 204) 

É interessante nesse caso notar que, apesar do movimento secundarista não 

se sustentar com base em uma identidade prévia, a própria atividade política conduz 

a algum tipo de solidariedade entre os membros, efetivando laços equivalentes 

aqueles que permeiam os movimentos identitários. (Polleta, Jasper: 2001). O que se 

vê no depoimento de David, por exemplo, vai nesse sentido, pois é na própria ação 

da militância que o aluno se constitui enquanto militante. Nas palavras do mesmo: Eu 

fui vendo e cara, essa galera pensa um no outro, não é aquela ignorância, ser egoísta, 

pensar no eu, no singular. Eles pensam no plural, no nós, entendeu?” 

Uma vez que a mobilização nem sempre requer identidades coletivas 

preexistentes, os esforços dos ativistas para identificar 

estrategicamente as "estruturas" identitárias são fundamentais para 

recrutar participantes.  As "estruturas” são os pacotes interpretativos 
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que os ativistas desenvolvem para mobilizar possíveis adeptos e 

constituintes. (...) Quando  bem-sucedidas, as estruturas constituem 

um argumento convincente para a "injustiça" da condição e a provável 

eficácia da "agência" coletiva na mudança dessa condição. (Polleta, 

Jasper: 2001, página 291) (tradução minha)30 

Além disso, a primeira, a segunda e a terceira entrevista ampliam as tensões e 

ambiguidades apresentadas nas imagens selecionadas, no que tange a um 

posicionamento de combate à política representativa, o qual não se restringe à um 

governo específico, mas acaba se opondo ao próprio estado. Nas palavras de Lia: “O 

Estado corresponde a interesses burgueses que não são os nossos, logo, somos 

contra o Estado.” 

Outro ponto a ser observado é que, tanto na fala de Camila quanto na de Lia, 

há uma ênfase acerca da importância do trabalho de base e a necessidade de 

conscientização que isso traz consigo, ao mesmo tempo em que I. revela a disputa do 

movimento por inúmeras organizações envolvidas no contexto político partidário, 

como UJS (União da Juventude Socialista) e UNE (União Nacional dos Estudantes), 

por exemplo, as quais se faziam presentes lado a lado com a ANTIFA, uma 

reconhecida organização antifascista e liberal presente em diversos países. 

Os depoimentos citados retomam a problemática questão acerca da ideia de 

novidade dos Novos Movimentos Sociais que, traduzida no caso das ocupações mais 

especificamente, traz consigo uma ruptura em seus fins e suas formas, mas também 

apresenta características que flertam com práticas políticas já consolidadas, conforme 

atesta a noção de trabalho de base, que serve como prerrogativa para consolidação 

da prática política, configurando uma espécie de fator de conscientização que 

supostamente estenderia o movimento para além dos seus limites.  

                                                             
30 Since mobilization does not always require preexisting collective 

identities, activists’ efforts to strategically ‘frame’ identities are critical 

in recruiting participants. ‘Frames’ are the interpretive packages that 

activists develop to mobilize potential adherents and constituents. (...) 

When successful frames make a compelling case for the’ injustice’ of 

the condition and the likely effectiveness of collective ‘agency’ in 

changing  that condition. (Polleta, Jasper: 2001, p. 291) 
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Segundo David: “. Na minha opinião o mais importante é o trabalho de base ali no dia 

a dia. Você estar conversando com a galera que tem a mente mais fechada, que não 

tem conhecimento.” 

Ao mesmo tempo em que a noção de trabalho de base implica na existência 

de um nós e eles (os que compõem a militância e os que estão fora dela), tal categoria 

também implica na união de diferenças que de outra forma seriam irreconciliáveis, 

criando convergência em prol de um bem maior, isto é, o movimento em si mesmo. 

Nas palavras de David: “[...] Eu não gosto da Ana Júlia, eu não gosto dela como 

pessoa, a gente não se dá, mas chegou uma hora em que a gente teve que se unir 

pra fazer a militância, e aí que a gente viu o quão foda é, porque fora da militância eu 

e ela a gente nem se olha na cara e na militância a gente faz tudo junto.” 
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CAPÍTULO 2 - NARRATIVAS POLÍTICAS 

 

Dada a apresentação das imagens feitas pelos ocupantes e os depoimentos 

concedidos pelos mesmos, nessa segunda parte darei ênfase a outras imagens e 

discursos, compartilhados por outros grupos como MBL e o movimento Desocupa 

Paraná, no intento de entender as diferentes narrativas que atravessam a ideia de 

educação. 

O trecho a seguir foi extraído da página Desocupa Paraná e relata a opinião 

do estudante Kelwyn Ramiro, oriundo do Colégio Estadual do Paraná. 

Certa vez, um cara chamado Paulo Freire citou a seguinte frase: ‘Se 

a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, 

a sociedade muda’. 

Se a luta é pela educação por que privam os que querem ter acesso 

ao conhecimento? Também somos alunos integrantes desta 

instituição de ensino que se encontra ocupada. Independente da 

ideologia, pessoas e política, somos todos cidadãos e temos direito de 

nós expressamos, exercendo, assim, uma coisa denominada 

DEMOCRACIA. Desde criança, escuto um dizer que fala o seguinte, 

‘seu direito vai até onde começa o do outro’. A ideia não é discutir, mas 

sim esclarecer. Com a ocupação, como fica a situação dos alunos do 

terceiro ano que está às vésperas do do vestibular? Como ficam os 

alunos do ensino técnico subsequente que estão prestes a se formar? 

Sendo estes em sua maioria, pais de família que abrem mão de ficar 

com suas esposas e filhos para tentar uma melhor condição de vida! 

Não somos contra a luta dos estudantes, mas somos contra a forma 

de como isto está sendo feito, sem um consenso entre todos os 

estudantes desta instituição de ensino. Se a ideologia de fato é a 

educação, que seja feita a multiplicação dela e não a opressão da 

mesma. Vamos lutar por uma educação digna, por mudanças, mas 

sem destruir o pouco de ensino que temos.  Dos também alunos 

CEP.31 

 

                                                             
31 Grupo Desocupa CEP (Facebook). Publicado em 11/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/groups/1689068908088670/permalink/1689069374755290 
/ . Acessado em: 17/07/2017 

https://www.facebook.com/groups/1689068908088670/permalink/1689069374755290/
https://www.facebook.com/groups/1689068908088670/permalink/1689069374755290/
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Trouxe ainda algumas imagens retiradas da mesma página, que atestam o 

compartilhamento de uma série de noções e categorias com os defensores das 

ocupações. O registro abaixo, por exemplo, foi simultaneamente divulgado pelas 

páginas Ocupa CEP e Desocupa CEP e Paraná. 

 

 

IMAGEM 17 - DESOCUPA CEP E PARANÁ 

 
32 FONTE: página do grupo no Facebook. (17/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Página Desocupa CEP (Facebook). Publicado em 01/11/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/49
6445913812506/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/496445913812506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/496445913812506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/496445913812506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocupacep/photos/a.485572284899869.1073741828.485128628277568/496445913812506/?type=3&theater
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                     IMAGEM 18 – DESOCUPA CEP e PARANÁ 

 

              33 FONTE: página Desocupa CEP e Paraná no Facebook. (17/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Página Desocupa CEP (Facebook).  Publicado em 21/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/CEPdesocupa/photos/a.342103602807743.1073741828.34208669947610
0/342127762805327/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CEPdesocupa/photos/a.342103602807743.1073741828.342086699476100/342127762805327/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CEPdesocupa/photos/a.342103602807743.1073741828.342086699476100/342127762805327/?type=3&theater
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                       IMAGEM 19 - DESOCUPA CEP e Paraná 

 
                      34 FONTE: página Desocupa Paraná no Facebook. (17/07/2017) 

 

 

 

As imagens acima e o depoimento de Kelwyn foram selecionados com base 

no argumento de que, no contexto da pesquisa e para além dela, existiam narrativas 

políticas atravessando a ideia de educação, narrativas essas que, embora muito 

diferentes entre si, também compartilhavam de algumas categorias. 

A dúbia frase da imagem 20 (Vandalismo é negar o direito à educação), por 

exemplo, revela os múltiplos sentidos atribuídos à educação e as próprias ocupações. 

                                                             
34 Página Desocupa CEP (Facebook).  Publicado em 23/10/2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/CEPdesocupa/photos/a.342103602807743.1073741828.34208669947610
0/344074362610667/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CEPdesocupa/photos/a.342103602807743.1073741828.342086699476100/344074362610667/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CEPdesocupa/photos/a.342103602807743.1073741828.342086699476100/344074362610667/?type=3&theater
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Os críticos do movimento alegavam a prática de vandalismo nas escolas ocupadas; 

os estudantes, por sua vez, se apropriam da tal acusação para se afirmarem em suas 

práticas e posições. 

No que concerne à gravura de Eric Drooker, por seu turno, o surpreendente 

em seu uso pelo movimento Desocupa Paraná é o fato de que se trata de uma imagem 

recorrente nos circuitos ‘minoritários’ ou aonde quer que o combate à opressão 

também se faça narrativa. 

Ressalto ainda outro aspecto relacionado à ideia de minoria, que diz respeito 

ao controle das informações transmitidas. Em uma reportagem compartilhada na 

página do grupo Desocupa Paraná sobre o discurso de uma estudante secundarista 

na Assembleia Legislativa, fato sobre o qual pretendo discorrer na segunda parte do 

capítulo 2, está implícita a ideia de uma suposta mídia esquerdista responsável por 

viralizar a fala de uma ocupante e ofuscar a retórica de outro aluno, sendo o mesmo 

contrário às ocupações.  

Ainda no que concerne a utilização de categorias comuns, um dos aspectos 

interessantes de se notar é a ampla difusão da noção de fascismo, tanto por parte do 

movimento das ocupações, que em várias escolas contou inclusive com o apoio de 

um grupo antifascista (ANTIFA), como por parte dos grupos contrários ao mesmo. Não 

foi raro me deparar com referências a ideia de comuno-fascistas ou fascistas de 

esquerda, por exemplo, na página Desocupa Paraná, na qual ainda se encontra uma 

menção ao educador Paulo Freire pela defesa da DESocupação, das minorias 

prejudicadas, da democracia e da educação. 

Dando sequência ao tema, recorro ao discurso de dois estudantes na 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, proferidos por Ana Júlia Ribeiro35, 

ocupante do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães e Patrick 

Ignaszevski36, aluno do Colégio Estadual Alfredo Chaves e contrário às ocupações. A 

fala de ambos ocorreu um dia depois da morte do estudante Lucas Eduardo Araújo 

Mota, dentro do Colégio Estadual Santa Felicidade, fato que culminou com a 

desocupação voluntária de muitas escolas, bem como vários pedidos de reintegração 

por parte do governo do estado. Trazer os discursos e os respectivos comentários a 

cada um nas redes sociais é um ponto chave para se pensar as moralidades que 

compõem as narrativas.  

                                                             
35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oY7DMbZ8B9Y. Acessado em 20/07/2017 
36Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sNmzTMNraPI . Acessado em 20/07/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=oY7DMbZ8B9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sNmzTMNraPI
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2.1- DISCURSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP) 

Ana Júlia Ribeiro (AJ) - Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães 

 

AJ: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores deputados, a todos 

os demais presentes, boa tarde. 

Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Senador Manoel Alencar 

Guimarães. Tenho 16 anos e tô aqui pra falar com vocês, pra falar sobre as ocupações… 

A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? a quem a escola pertence? Eu acredito 

que todos aqui já saibam essa resposta. É é com a confiança de que vocês conhecem essa 

resposta é que eu falo pra vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. 

Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso sexto do artigo 

16 da lei 8.069. 

Se após isso vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido 

vocês a participarem das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar e conhecer de 

perto. 

É um insulto a nós, que estamos lá, nos dedicando, procurando motivações todos os 

dias e sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes. É um insulto aos 

professores. 

A nossa dificuldade em conseguir formar um pensamento é muito maior da de vocês. 

Nós temos que ver tudo que a mídia nos passa, fazer um processo de compreensão, de 

seleção pra daí a gente conseguir ver do que a gente vai ser a favor, do que a gente vai ser 

contra, pra daí a gente conseguir compreender, e é um processo difícil. Não é fácil pros 

estudantes simplesmente decidir ao que lutar e mesmo assim a gente ergueu a cabeça tamos 

enfrentando isso. 

Nós não estamos lá de brincadeira, nós sabemos pelo que estamos lutando. A nossa 

bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento 

apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um 

movimento que se preocupa com as gerações futuras, um movimento que se preocupa com 

a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. 

Que futuro o Brasil vai ter se não nos preocuparmos com uma geração de pessoas 

que vão desenvolver senso crítico, de pessoas que tem que ter um senso crítico político, de 

pessoas que não podem simplesmente ler um negócio e acreditar naquilo. A gente tem que 

saber o que estamos lendo, nós temos que ser contra o analfabetismo funcional que é um 

grande problema no Brasil hoje. 

E é por isso que estamos aqui. E é por isso que nós ocupamos as nossas escolas. é 

por isso que a gente levanta a bandeira da ocupação, é por isso que a gente é contra a medida 
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provisória. Sim, a medida provisória tá prevista na constituição, só que lá tá prevista pra casos 

emergenciais. A gente sabe que a gente precisa de uma reforma no ensino médio. Não só no 

ensino médio como no sistema educacional como um todo. A reforma da educação é 

prioritária, só que a gente precisa de um reforma que tenha sido debatida, que tenha sido 

conversada. Uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. É 

essa a reforma que a gente precisa. A gente precisa de uma reforma com conversa, uma coisa 

que todos estejam de acordo. A medida provisória tem sim seus lados positivos, só que ela 

tem muitas falhas. Se a gente colocar ela em prática com essas falhas, a gente vai tar fadado 

ao fracasso. O Brasil vai tar fadado ao fracasso. 

A gente não tem somente a medida provisória como reivindicação, a gente também 

tem o popularmente conhecido… a lei da mordaça, a escola sem partido, que é uma afronta, 

uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico. É uma escola racista, é uma escola 

homofóbica 

A escola sem partido é falar pra nós estudantes, é falar pros jovens, falar pra sociedade 

que querem formar um exército de não pensantes, um exército que ouve e abaixa a cabeça 

e nós não somos isso. Nós temos uma história e nessa história a gente luta contra isso e em 

meados do século XXI, em pleno ano de 2016, vocês querem nos colocar um projeto desse? 

O escola sem partido nos insulta, nos humilha, nos fala que a gente não tem 

capacidade de pensar por si próprio, só que a gente tem e a gente não vai abaixar a cabeça 

pra isso. 

A PEC 241 é outra afronta a gente. É inconstitucional, é uma afronta a constituição 

cidadã de 88. Nela a gente tem a seguridade social, a PEC 241 acaba com isso, é uma afronta 

à previdência social, é uma afronta a saúde, é uma afronta a educação, é uma afronta à 

assistência social. A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer. A gente não pode 

cruzar os braços pra isso 

A gente tá aqui por ideias. Nós estudantes estamos aqui por ideais. O CESMAG tá lá 

ocupando por um ideal, porque a gente fez assembléia, a gente votou, a gente colocou os 

prós e os contras e mesmo assim a gente viu que a gente tá aqui por uma luta, que a nossa 

bandeira é a educação e que a gente não vai largar ela tão ce… fácil. 

A Nicolly tá aqui pela educação. O SAFEL tava ocupando pela educação. Os colégios 

do Paraná e do Brasil tão pela educação. Nós não estamos lá pra fazer baderna, nós não 

estamos lá de brincadeira. Nós tamos lá por um ideal. Nós tamos lá porque a gente acredita 

no futuro do nosso país. 

Ontem eu estava no velório do Lucas e eu não me recordo de nenhum desses rostos 

aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum, (voz de choro e aplausos ao fundo) e vocês 

querem me dizer… Nós sabemos que nós estávamos preocupados sim… Vocês estão aqui 

representando o estado, e eu convido vocês a olhar a mão de vocês, a mão de vocês estão 
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suja do sangue do Lucas e não só do Lucas como de todos os adolescentes e estudantes que 

são vítimas disso (Deputado grita ao fundo: não, não, não, não) 

O sangue do Lucas está na mão de vocês, vocês representam o estado! 

 

Assume a fala o Presidente da assembleia legislativa, Ademar Traiano (AT), seguido pelo 

deputado Tadeu Veneri (TV). 

 

AT:  eu peço...Eu vou fazer uma intervenção, com o devido respeito a sua idade, a sua família, 

mas aqui você não pode agredir um parlamentar… Aqui nós temos… (Vaias ao fundo). Eu 

vou encerrar a sessão, eu vou cortar a palavra e eu peço o silêncio de vocês, senão eu encerro 

a sessão! 

AJ: O ECA.. 

AT: Vossa excelência (se referindo ao deputado Tadeu Veneri), aqui ninguém agrediu 

deputado nenhum ontem, portanto eu como presidente exerço a minha autoridade, 

democraticamente permiti que vocês viessem aqui e não quero ser afrontado! 

TV: Senhor presidente, senhor presidente... (vaias ao fundo) 

AT: Deputado Tadeu Veneri, vossa excelência fez um acordo comigo ontem, portanto ela pode 

se expressar com relação a PEC, mas não afronte deputado, aqui ninguém está com a mão 

manchada de sangue, não! 

AJ: Eu peço desculpa… eu peço desculpa, mas o ECA diz… eu peço desculpa, mas o ECA 

nos diz que a responsabilidade pelos nossos adolescentes, pelos nossos estudantes é 

da sociedade, da família e do estado. 

Nós estudantes que estamos nas escolas não somos vagabundos como dizem aqui, 

como a sociedade lá fora diz, nós estamos lá por ideais, nós lutamos por eles, nós acreditamos 

neles. 

Eu convido vocês a irem nas ocupações, a verem o desgaste psicológico, a ver que 

não é fácil estar lá e que a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando porque 

a gente acredita nisso, a gente vai continuar lutando porque a gente tá em busca de 

conhecimento e porque a gente não vai parar de ir atrás do conhecimento.Eu convido vocês 

a ir lá, a conhecer o movimento, e vocês vão ser muito bem recepcionados, porque a nossa 

ideia é apresentar pra vocês porque a gente tá lá. 

O movimento estudantil nos trouxe um conhecimento muito maior sobre política e 

cidadania muito maior do que todo o tempo em que estivemos sentados e  enfileirados em 

aulas padrões. 

O movimento.. uma semana de ocupação que nós estamos nos trouxe mais 

conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter em 

sala de aula. 
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Apesar de toda essa ridicularização, de toda essa desmoralização, apesar de sermos 

ofendidos, apesar dos problemas que a gente vai enfrentar, a gente ainda consegue ter a 

presença da felicidade. 

A gente tem a presença da felicidade porque a gente percebe que a gente deixou de 

ser meros adolescentes, nós nos tornamos cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 

da educação.37 

 

Depoimento de Patrick Ignaszevski - Colégio Estadual Alfredo Chaves 

 

É, eu tentei. 

Juro que tentei. 

Juro que fiz o que pude para evitar a tragédia de ontem. (referente a morte de Lucas) 

Juro que usei todos os recursos que estavam ao meu dispor para evitar essa morte. 

Falei com a imprensa, falei com as autoridades. 

Denunciei o que estava acontecendo nas escolas invadidas, inclusive o uso de drogas. 

E percebo que foi pouco o que fiz. Nessa noite fiquei pensando: onde foi que eu errei? 

Onde que não me fiz entender? 

Qual foi a porta que faltou bater para que a vida de um jovem não fosse desperdiçada? 

Quebrei o silêncio, dei a cara a tapa, sofri represálias e ameaças, mas tudo teria valido a pena 

se a morte do estudante tivesse sido evitada, se uma família não estivesse hoje chorando. 

Então, onde foi que eu errei? 

Porque não pude evitar todo esse sofrimento aos paranaenses? 

Só consegui dormir ao perceber que a culpa dessa morte não é minha. 

A culpa dessa morte e os responsáveis por aquela calçada manchada de vermelho, pelo 

sorriso de um jovem nunca mais ser visto pela sua mãe, é das pessoas que organizaram e 

apoiaram essa ridícula ocupação das escolas. 

Sim, a verdade é apenas essa. 

As pessoas que organizaram e apoiaram as invasões não são assassinos, mas são 

responsáveis por um assassinato. 

Os professores que doutrinam crianças em nome de uma ideologia falida, os estudantes que 

promoviam greve apenas para criar fatos políticos usando os estudantes como massa de 

manobra. Todos eles são responsáveis pelo fim do sorriso de um estudante. 

Só que para eles uma morte não passa de uma baixa, apenas mais uma morte pela causa 

maior do socialismo. 

                                                             
37Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pUQLs9y_fx4 . Acessado em: 20/07/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=pUQLs9y_fx4
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Sei perfeitamente que alguém vai alegar que foi um caso isolado, que foi uma briga entre dois 

drogados, que tanto assassino quanto assassinado são vítimas da sociedade. 

Mas será que ninguém percebe que são sim vítimas da sociedade, de uma sociedade criada 

a partir da partidarização das escolas. 

De uma sociedade criada onde só tem direitos e jamais deveres. 

De uma sociedade com pensamento único, onde raciocinar diferente passou a ser um pecado 

mortal. 

São vítimas de uma sociedade onde trabalhar, conquistar coisas, ter sucesso e ter dinheiro 

pelo próprio esforço passou a ser sinônimo de vergonha. 

Uma sociedade lindíssima na mente dos socialistas mas que aqui no mundo real é muito 

diferente. 

Sim, senhores deputados. Em uma última análise, a verdade nua e crua é esta. 

Todos aqueles que trabalharam em prol dessa famigerada ocupação, a APP sindicato, a UNE, 

a UPES, ou por omissão no caso de quem viram as ocupações acontecendo e não fizeram 

nada, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar, tiveram algum grau de culpa na morte 

do estudante. 

Quando comecei tudo isso daqui, quando quebrei o meu silêncio, só queria defender o direito 

dos meus amigos ao estudo, de voltarem para as salas de aula, de não serem prejudicados. 

Hoje, venho aqui para exigir o direito deles pela vida. 

Que termine essa ridícula ocupação, antes que outra desgraça aconteça. 

Neste momento mais uma pergunta me passa pela cabeça e creio que ela não será 

respondida. 

Eu tentei evitar essa morte, eu fiz a minha parte, e você? 

Eu queria pedir aos deputados que escutem a voz da sociedade, escutem a voz dos 

estudantes e dos professores que são contra as invasões das escolas. 

Pedimos que instaurem uma CPI contra a APP sindicato. Muito obrigada. 

 

2.2) REFLEXÕES SOBRE OS DEPOIMENTOS 

  

A fala de Ana Júlia aponta várias questões passíveis de análise. A estudante 

ressalta que a autonomia e o senso crítico construídos nas ocupações foram 

superiores a tudo que foi aprendido nos moldes tradicionais de uma sala de aula, 

indicando o impacto na trajetória dos estudantes, que deixaram de ser meros 

adolescentes para se tornarem cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da 

educação. 
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O discurso parece opor o conteúdo que se consome em anos de escola, na 

qual os alunos estão enfileirados em aulas padrões à busca pelo conhecimento 

motivado pelas ocupações, onde se aprendeu política efetivamente, para além do 

saber escolar, em uma prática construída no cotidiano e coletivamente, prática essa 

que, embora frágil pelo seu caráter incipiente, era sustentada pela força dos ideais. 

Ana Júlia preza não só pela continuidade das ocupações, mas visa provar a 

legalidade do movimento pelas vias constitucionais. A fala da aluna já começa com a 

indagação: a quem pertence a escola? No caso de ainda restarem argumentos, Ana 

sugere à consulta a constituição, para que a legitimidade das ocupações tenha o 

respaldo da lei. A mesma lógica comprobatória se dá mediante o convite para 

visitação. Se a constituição não bastar, que a realidade se faça visível. 

Ao final, há uma menção ao velório de Lucas, estudante do Colégio estadual 

Santa Felicidade, cujo assassinato se deu por um outro colega que não fazia parte do 

movimento, aparentemente por motivo torpe e condicionado por drogas pesadas. Por 

agora, retomo a acusação de Ana Júlia acerca das mãos sujas de sangue, lembrando 

que a morte de Lucas foi uma fatalidade destituída de motivações políticas e de 

qualquer relação direta com as ocupações. 

Se eventualmente alguns episódios produzem vítimas concretas, Ana ressalta 

que na verdade todos os estudantes foram vítimas, em função do desgaste 

psicológico que atravessaram durante a vigência do movimento, no intento de barrar 

medidas que partiam do Estado e os afetavam diretamente.   

Ao mesmo tempo, Ana afirma que o Estado deveria proteger e zelar pelo bem 

estar dos jovens com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e, por não cumprir 

com as suas responsabilidades, Ana Júlia acusa os deputados, enquanto 

representantes do poder estatal, de possuírem o seu quinhão de responsabilidade no 

acontecido com Lucas e no que poderia acontecer com qualquer estudante, tendo em 

vista as contínuas ameaças recebidas e a vulnerabilidade a qual estavam submetidos 

os ocupantes.  

É curioso notar que existe uma certa tônica moral que permeia o discurso da 

aluna. Tomo emprestada a definição de Didier Fassin no intuito de esclarecer a ideia. 

Por "moral", não me refiro a nenhum tipo de normas e valores, 

certezas sobre a verdade e o conhecimento (muitas vezes escritas 

com uma letra maiúscula), de denúncia de poder ou autoridade 

(claramente separando os dois): simplesmente me refiro à crença 
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humana nas possibilidades de dizer o certo do errado e na 

necessidade de agir em favor do bem e contra o mal ". (FASSIN, 

Didier: 2008, p.334 )38 – Tradução minha 

Outro ponto que merece atenção, por sua vez, diz respeito a sensação de 

empoderamento e autonomia por parte dos alunos, decorrentes da suspensão 

temporária de um modelo escolar instituído. Ao mesmo tempo, quando as ocupações 

são defendidas na Assembleia Legislativa, há adesão a uma narrativa na qual o 

estado deveria proteger os estudantes. E contra o quê exatamente? Deveria o Estado 

proteger os alunos de seus próprios decretos e medidas provisórias? Caberia ao 

Estado zelar pela integridade física dos alunos que protestam contra a arbitrariedade 

acionada pelo mesmo? 

 Essas são perguntas para as quais não tenho resposta, e tampouco a intenção 

de tentar respondê-las. Cabe a mim apenas constatar a curiosa dualidade que aqui 

se apresenta. 

 É certo que a tônica emocional do discurso da estudante foi o fator que 

acarretou na sua ampla repercussão. Embora elaborado anteriormente com a ajuda 

de outros colegas, conforme fiquei sabendo depois, sua fala não se deteve ao papel, 

mas encarnou na fragilidade trêmula do corpo. 

 Diante do choro que se insinuava na ALEP, Ana Júlia provocou uma adesão 

igualmente emotiva, pois trazia consigo o reflexo da pressão psicológica e ao mesmo 

tempo a certeza de uma ‘felicidade’ conquistada durante o percurso. Para além dos 

argumentos, é pelo lacrimejar, pelo tropeço nas palavras, pela feição simultaneamente 

forte e abatida que o discurso se faz potência.  

Já os que protestavam contra as ocupações, por sua vez, precisavam 

desmontar a performance de Ana, tratá-la como teatro, argumentando que por trás do 

choro, havia a intencionalidade, visto que a estudante também seria filha de membros 

filiados ao Partido dos Trabalhadores. 

                                                             
38 Trecho original: By “morals” I do not mean any kind of norms and values, 

of certainties about truth and knowledge (often written with a capital letter), of 

denunciation of power or authority (clearly separating the two):  I simply refer 

to the human belief in the possibilities of telling right from wrong and in the 

necessity of acting in favour of the good and against the evil.”   (FASSIN, 

Didier: 2008, p.334) 
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Como exemplo, relato algumas reações à fala de Ana, as quais enfatizam a 

disputa pelo controle das narrativas. Os comentários a seguir foram retirados na 

íntegra do youtube.39 

 

- Essa menina é uma doutrinada bem esforçada , ela treinou direitinho o discurso dos 

seus doutrinadores , " movimento legítimo " ? adolescentes usando drogas dentro de escolas 

, matando uns aos outros e agora quer responsabilizar o estado ... Até esse choro foi 

treinado... 

 

- COMO ASSIM A MORTE É DO PARLAMENTARES??? GAROTA  DISSIMULADA, 

PORÉM  O PIOR DE TUDO, TOTALMENTE LOBOTIMIZADA!!! DÁ PENA NESSA IDADE JA 

TER O SEU SENSO CRITICO TOTALMENTE CONTROLADO POR UMA PENSAMENTO, 

UMA CARTILHA. 

 

- Filha de petista da estrema-esquerda fingindo. Nem sabe o que faz na ocupação, nem 

sabe responder o que é a PEC que tanto é contra. Aluno em defesa dos professores? Faz-me 

rir. O único "partido" da escola tinha que ser a educação e não político, por isso que já estão 

começando a dominação. Foi muito bem orientada essa menina. 

 

Por fim, cabe constatar que as falas de Ana Júlia e Patrick possuem pontos 

em comum: ambas recorrem à martirização enquanto dispositivo para terem suas 

demandas legitimadas por caminhos diferentes. Ana Júlia ressalta que a 

responsabilidade da morte de Lucas e toda a pressão psicológica vivenciada pelos 

estudantes possuam a conivência do Estado, que supostamente deveria proteger os 

adolescentes por meio do ECA. Patrick, por sua vez, se declara em condição de 

sofrimento por não ter conseguido evitar a morte de Lucas e todo pesar decorrente da 

acontecido. Na fala do aluno, o ônus do assassinato recai sobre os próprios 

ocupantes, sobre a esquerda e outras organizações estudantis com vínculos 

partidários.  

Destaquei alguns pontos em ambos os discursos, e ainda nas reações à fala 

de Ana Júlia, para enfatizar a constante recorrência a ideia de doutrinação, senso 

crítico e manipulação, tanto da parte daqueles que defendem a ocupação das escolas, 

quanto daqueles que são contrários a mesma. Essas categorias são centrais na 

                                                             
39Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pUQLs9y_fx4 . Acessado em: 20/07/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=pUQLs9y_fx4
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defesa de argumentos aparentemente opostos. Talvez essa seja uma questão chave  

para se pensar as narrativas que circundam a ideia de educação e que se estendem 

para além dela, pois, conforme aponta a própria Ana Júlia, as ocupações também são 

parte da luta pelo futuro do país. Mas o que seria uma narrativa, afinal? Segundo 

Polletta: 

As narrativas têm personagens: protagonistas, antagonistas e 

espectadores. [...] Os eventos geralmente são relatados em ordem, 

com eventos posteriores que explicam os anteriores. A estrutura 

emergente ou "enredo" da história é familiar de outras histórias 

estruturadas de forma semelhante. O desenlace da história é 

explicativo e avaliador. Projeta um futuro normativo. Esta é a moral 

da história. (2009: 8) – tradução minha. 40 

Conforme aponta Davis (2002), contudo, nenhuma abordagem teórica 

específica pode exaurir os significados acerca de uma narrativa, pois há diferentes 

modos de abordá-la. Elas podem ser concebidas como uma representação das 

experiências vividas, mas também como uma espécie de mapa cultural que conduz 

ao entendimento e a ação, bem como as performances elaboradas. 

Independente da abordagem teórica, para que uma narrativa faça sentido é 

necessário que haja articulação e coerência, de modo que a persuasão se faça efetiva. 

Os argumentos devem estar interconectados, acarretando na existência de um nós, 

que sofre com algum tipo de injustiça, em oposição a eles, que seriam responsáveis 

pelos danos sofridos, de modo que aqueles que estejam envolvidos em uma narrativa 

também estejam visceralmente conectados a ela. (Polletta: 2009) 

Se tanto Ana Júlia quanto Patrick apelam para a legitimidade de suas 

reivindicações na Assembleia Legislativa, seja por aquilo que está garantido na lei ou 

em prol da defesa da vida, há que se ressaltar o fato de que ambos os discursos se 

adequam ao próprio local no qual foram proclamados, tendo em vista que buscam 

argumentar em favor da legalidade ou da ausência dela, fazendo referências ao ECA 

                                                             
40 Trecho original: Narratives have characters: protagonists, antagonists, and 

bystanders. [...] Events are usually recounted in order, with later events 

explaining earlier ones. The emerging structure or ‘plot’ of the story is familiar 

from other similarly structured stories. The denouement of the story is both 

explanatory and evaluative. It projects a normative future This is the moral 

of the story.  (2012:8) 
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ou a suposta omissão por parte de órgãos públicos como o Conselho Tutelar, por 

exemplo.    

É interessante notar ainda que a ideia de partidarização e doutrinação está 

presente nas duas falas, seja como fato de acusação ou de autodefesa. Não Somos 

doutrinados, diria Ana Júlia; São vítimas de uma sociedade criada a partir da 

partidarização das escolas, alega Patrick. 

Em suma, os que defendem o projeto escola sem partido falam em nome da 

liberdade e da pluralidade de ideias, assim como aqueles que são contrários ao 

mesmo, dado que isso poderia cercear o senso crítico dos estudantes. Como explicar, 

portanto, que categorias tão semelhantes sejam utilizadas na defesa de ideias tão 

díspares? 

No intento de responder a essa pergunta recorro a análise estrutural de Lévi-

Strauss (1985), levando em conta que, se as narrativas políticas não possuem 

conteúdo mítico, ao menos podem conter elementos análogos em seu interior, de 

modo que seus elementos só possam ser entendidos de maneira interconectada, bem 

como as ideias de senso crítico/alienação, doutrinação/apartidarismo, massa de 

manobra/autonomia. 

Se a polarização política traz consigo a novidade de uma suposta rejeição à 

ideia de partidarismo, as oposições utilizadas por ambos os espectros ideológicos, 

que definem a noção de nós x eles, só fazem sentido dentro de uma certa estrutura 

na qual se insere o contexto político. De acordo com Poletta: 

A estabilidade das instituições jurídicas, políticas e outras, (...) 

depende da promoção de histórias que criem oposições familiares. 

Tais histórias são poderosas, não porque elas são contadas uma e 

outra vez de forma idêntica, mas sim porque contém outras histórias 

familiares que navegam de forma semelhante entre os pólos da 

oposição bem conhecida.41 (2009: 14) – Tradução minha. 

 

 

 

                                                             
41 Trecho original: The Stability of legal, political, and othe institutions, (...) depends 

other promotion of stories that thematize família oppositions. Such stories are powerful 

not because thay mesh with other familiar stories that navigate similarly between the 

poles of well known opposition. (2012:14)  
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Cabe ressaltar, contudo, que as estruturas que envolvem os acontecimentos 

não são imutáveis, mas antes cambiáveis e interdependentes. De acordo com Sahlins 

(1990), haveria uma espécie de “estrutura da conjuntura”, na qual a realização das 

categorias culturais se dá mediante um contexto específico. Dessa perspectiva, seria 

possível afirmar que a estrutura está sujeita a mutabilidade/contradição de suas 

categorias gerais. Segundo o autor: “[...] É nesses termos que a cultura é alterada 

historicamente na ação. Poderíamos até falar de ‘transformação estrutural’, pois a 

alteração de alguns sentidos muda a relação de posição entre as categorias culturais, 

havendo assim uma ‘mudança sistêmica’.” (1990:7). 

Partindo dessa premissa, como explicar, por exemplo, que ideias típicas de 

circuitos minoritários e progressistas, como o apelo ao senso crítico em contraponto a 

uma certa “manipulação de massa”, venha ganhando força dentro de um campo 

conservador cada vez mais anti-establishment? 42 

Embora essa questão acabe ultrapassando o recorte da pesquisa, creio que 

que se trate de uma pergunta chave para entender o cenário e os contornos que 

envolveram as ocupações secundaristas. Ainda que não caiba aqui fazer um 

apanhado histórico minucioso da nossa história recente, sobretudo dos eventos que 

sucederam as jornadas de junho, creio que seja válido considerar uma mudança 

cultural em curso, que traz consigo novas subjetividades. 

Nesse sentido, há que se ressaltar que, se depois dos eventos de 2013 os 

autoritarismos já não passam incólumes, desde então eles também parecem se 

multiplicar a esmo. Ao meu ver, o que existe agora é uma fissura entre. Entre o 

surgimento de novos movimentos e o fortalecimento das minorias e os mecanismos 

de supressão da diversidade, entre um aparente avanço no campo dos direitos sociais 

e o massacre de suas retiradas, etc. E o que se vê nas ocupações pelos registros e 

falas dos alunos incide justamente no desconfortável espaço entre, uma espécie de 

fosso onde reside a amplitude necessária para a reinvenção dos sujeitos. 

 Em meio a essa transição abrupta, se houve uma lição incorporada pelas 

ocupações secundaristas, suponho que tenha sido a capacidade de se recriar desde 

dentro. Afinal, como atuar no combate uma política autoritária sem que nos 

disponhamos subjetivamente ao estar junto, lado a lado e horizontalmente? 43 

                                                             
42 Sobre o assunto, consultar: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pablo-ortellado/2017/10/1931733-
a-direita-agora-e-contra-o-sistema.shtml 
43 Sobre o assunto, consultar: 
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CONCLUSÃO 

 

Ao eleger as ocupações secundaristas como tema de conclusão de curso, 

pensei em trabalhar as imagens a partir de reflexões próprias da antropologia visual. 

Como a maioria dos registros faziam alusão aos cartazes confeccionados pelos 

ocupantes, entendi que o ponto de partida deveria ser outro: não o da imagem em si 

mesma, senão o da imagem enquanto uma narrativa. 

Durante a coleta de dados online, ficou evidente o fato de que havia um certo 

quê de novidade nos dizeres dos alunos, que englobava o discurso autonomista, 

crítico da política representativa e da própria instituição escolar. As questões que 

atravessavam as ocupações se estendiam para muito além da sua causa inicial, 

reivindicando uma escola que ensinasse a pensar e não somente a obedecer. Além 

disso, também me deparei com intersecções entre movimentos, levando em conta a 

presença das discussões de gênero e de coletivos feministas nas ocupações, bem 

como a solidariedade para com grupos diversos, evidenciada sobretudo na imagem 

da bandeira vermelha e preta levantada pelos alunos do Colégio Estadual do Paraná, 

que representava não só a luta dos estudantes, mas também da população negra, 

LGBT, das mulheres, imigrantes e refugiados. 

Diante das características apresentadas, optei por considerar o movimento 

das ocupações a partir da perspectiva teórica dos Novos Movimentos Sociais, por 

entender que a Primavera Secundarista apresenta uma série de aspectos comuns 

com outros movimentos globais de seu tempo, como o Occupy Wall Street, 15-M ou 

a terceira onda feminista, por exemplo. 

As semelhanças se baseiam no fato de que as reivindicações são amplas e 

recaem sobre as estruturas de poder, a agência dos atores e reapropriação dos 

sentidos da ação. O intento dos ditos Novos Movimentos Sociais vai para muito além 

da representação política, atuando no sentido de uma mudança cultural propriamente 

dito. 

A despeito das ocupações trazerem consigo uma ruptura em seus fins e 

formas, não existe uma garantia de total descontinuidade entre estas e o dito 

tradicional movimento estudantil, caracterizado pelos vínculos político-partidários e 

estrutura hierarquizada de suas organizações. 

                                                             
https://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/31197/21628. 



 
   66 

 

As imagens atestam, por exemplo, a simultânea presença de entidades como 

UNE e UPES, bem como a presença de uma certa hierarquia em algumas escolas 

ocupadas, ao mesmo tempo em que nos deparamos com um rechaço à política 

representativa e as noções de direita/esquerda. 

As entrevistas concedidas pelos alunos, por sua vez, tratam de ampliar as 

tensões e ambiguidades entre “práticas disruptivas e tradicionais”, evidenciando a 

importância da ideia de trabalho de base, que tanto cria diferenças quanto une a quase 

todas elas. 

Dada a diversidade de práticas e códigos apresentadas pelos registros 

fotográficos, cabe perguntar se a própria noção de movimento social consegue 

abarcar a multiplicidade de movimentos dentro de um mesmo movimento. Para 

responder a essa questão, recorro novamente às ideias de Melucci (2001), quando 

afirma que a noção de movimento social se trata antes de uma ferramenta analítica 

do que um objeto em coisa em si. 

 Nesse sentido, sinto que o trabalho foi beneficiado pela coleta dos dados 

online, o que propiciou uma abrangência de conteúdos díspares entre si, como a 

defesa do Estado laico e a realização de um culto evangélico (ainda que um não 

necessariamente se oponha ao outro), evidenciando o amplo espectro de 

possibilidades que um movimento pode abarcar, abrindo frestas de alteridade ante a 

coesão das categorias. 

Além disso, os depoimentos também explicitam mudanças nas trajetórias 

individuais em função da participação no próprio movimento. Nessa parte 

especificamente nos deparamos com diferentes impactos oriundos da presença nas 

ocupações, que passam por um reposicionamento ideológico e conversão a militância, 

desenvolvimento de qualidades pessoais, fortalecimento do senso crítico e ampliação 

da visão de mundo, bem como novas percepções dos alunos acerca de si mesmos e 

da diferença circundante.  

A segunda parte da pesquisa conta, por sua vez, com imagens e categorias 

compartilhadas através das páginas das escolas ocupadas, bem como por meio de 

páginas de grupos contrários às ocupações. É curioso notar como as ideias de 

fascismo, de opressão e de minorias, cujo uso é recorrente em circuitos mais 

“progressistas”, passa a compor o repertório de setores politicamente conservadores, 

como o movimento DESocupa Paraná, por exemplo. 
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Ademais, os fragmentos coletados online revelam que existem narrativas em 

disputa acerca da ideia de educação e que, embora o entendimento daqueles que são 

favoráveis e contrários às escolas ocupadas seja radicalmente diferente nesse 

sentido, é pelas mesmas categorias que ambos se expressam, fazendo uso de termos 

como senso crítico/alienação, doutrinação/apartidarismo, massa de 

manobra/autonomia. 

Os discursos de Ana Júlia e Patrick reiteram essas oposições por caminhos 

completamente opostos, mas há que se considerar que em ambos os argumentos há 

uma tentativa de legitimação perante a Assembleia Legislativa, fomento à martirização 

e culpabilidade, bem como a existência de uma oposição entre nós e eles. 

Se o uso de categorias comuns na defesa de ideias tão distintas só pode ser 

explicado a partir de uma estrutura comum, o fato de haver um contexto geral a partir 

do qual estas emergem e são apreendidas, não explica, contudo, a dinamicidade dos 

eventos, que inclui a mudança das perspectivas e de sentidos relacionados às 

próprias categorias. 

O surpreendente na utilização das ideias de comuno-fascistas e minorias 

oprimidas, bem como o apelo democrático vindo de grupos tidos como conservadores, 

revela justamente a interdependência entre a estrutura e os eventos que a compõem, 

tendo em vista que as oposições já mencionadas só fazem sentido a partir de um 

enredo de intensa polarização, cuja trama eventualmente constitui identidades 

políticas. 

As oposições em questão não são algo novo em em si mesmo, mas sua 

utilização por parte de certos grupos constitui uma novidade em termos de vocabulário 

político.  

Conforme mencionado no começo deste trabalho, a ideia de partidarismo 

servia como uma espécie de eixo central que dividia as posições políticas no período 

das ocupações. A defesa de Ana Júlia em prol do movimento alega já de início: somos 

um movimento apartidário. Patrick, por sua vez, ao criticar às ocupações, se refere à 

uma sociedade criada a partir da partidarização das escolas. 

Além disso, a dicotomia entre senso crítico / alienação, doutrinação / 

apartidarismo, massa de manobra / autonomia revela nas entrelinhas a relação entre 

verdade e conhecimento. Nesse sentido, as diferentes narrativas que atravessam a 

educação atuam na disputa de uma narrativa proeminente em si mesma, cujo 
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funcionamento se dá a partir de um sistema normativo de crenças (Pinto Neto, 

Moysés:2017). 

As ocupações secundaristas revelam muito acerca de oposições que não são 

meramente categóricas, mas que antes fundam uma diferença de cunho subjetivo 

entre os sujeitos políticos no Brasil da atualidade, transparecendo fissuras e também 

cicatrizes, no sentido de marcas de diferença que nos constituem. 

Ouso afirmar ainda que o ponto mais instigante desse trabalho se dá no fato 

de que, ao mesmo tempo em que o movimento secundarista revelou um amplo 

espectro de práticas internas e identidades possíveis, operadas de modo dialógico e 

em constante (des)construção, conforme apontam os relatos dos estudantes, o 

contexto político no qual se deram  as ocupações tinha a oposição política como ponto 

de partida para as relação entre nós x eles. 

Dada a complexidade interna e externa ao movimento, bem como a forma 

pela qual este espelhou sua conjectura, tomo emprestada algumas ideias acerca de 

um certo perspectivismo político. 

Desenvolver uma analítica das forças em jogo envolve romper com 

esse pano de fundo racionalista e admitir o componente aleatório que 

se estabelece no choque entre agências heterogêneas, compondo um 

verdadeiro palimpsesto de inscrições que estão em verdadeira 

desconstrução e reorganização. O conceito de identidade intervém 

aqui para pensar uma certa reificação que congela o turbilhão 

(des)construtivo que remodela permanentemente o espaço político. A 

identidade é um fechamento estrutural que paralisa esse movimento, 

estabelecendo polaridades estilizadas e seus próprios jogos 

dialéticos, ou simplesmente uma perda de plasticidade. E o momento 

político em que vivemos, para essa leitura, vive paradoxalmente o 

despedaçamento das identidades e a sua afirmação histriônica, 

reduzindo a diversidade do palimpsesto de inscrições a um jogo 

oposicional que funciona por feedbacks. (Pinto Neto, Moysés: 2017, 

p.5) 

Se as identidades produzem uma relação intersubjetiva dada a partir de 

posições fixas, como nós/eles, dentro/fora, a potência das ocupações reside 

justamente no entre, na criação daquilo que se produz em relação, a começar pelo 

próprio ineditismo do ato de ocupar. 
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