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RESUMO 

Esta dissertação analisa narrativas audiovisuais produzidas pelos estudantes secundaristas 

durante o levante de 2015 que levou milhares de jovens às ruas e que culminou na ocupação 

de 200 escolas paulistas. Os estudantes se manifestavam contra a proposta apresentada pelo 

governo do Estado de São Paulo de reestruturação da rede de ensino. Todas as narrativas 

observadas foram gravadas por aparelhos celulares dos secundaristas. O objetivo da pesquisa 

é entender se o meio de produção interfere no jeito de filmar e se sugere a presença de uma 

nova narrativa. Com o apoio de autores como Manuel Castells, Jean-Louis Comolli, Ismail 

Xavier e Max Schleser, a pesquisa organiza e classifica cerca de sete horas de vídeos 

gravados durante o movimento. O percurso do estudo identificou que as ocupações seguiram 

o mesmo formato de outros movimentos populares do início do século XXI, que têm no 

celular, na internet e nas redes sociais seu principal meio de produção, mobilização e ação.  

 

 

Palavras-chave: telefone celular, smartphone, documentário, audiovisual, ocupação das 

escolas, Occupy,  movimento social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Masters Dissertation analyzes audiovisual narratives produced by high school students 

during the rallies demonstration of the year 2015. Such events took thousands of youngsters 

to the streets and reached its peak when 200 schools in the São Paulo state were occupied. 

The students objected the restructuring proposal presented by the government of São Paulo.  

All narratives observed here were recorded using smartphones owned by the students. As the 

support of authors such as Manuel Castells, Jean-Louis Comolli, Ismail Xavier e Max 

Schleser, this study is aimed at understanding if the means of production interferes in the 

way the recording process is made and if it hints at a new form of narrative. To do so, we 

organized and classified about seven hour of recording material, all of it taken from the 

above-mentioned rallies. During our work, we could see that these occupations followed the 

same format other popular movements from the beginning of this century. They largely use 

the smartphone, the Internet and social network sites as their means of production, 

mobilization and action.  

 

 

Keywords: smartphone, documentar, occupied schools, audiovisual, Occupy,  popular 

movements 
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computadores, nem os alunos receberam o equipamento). Mas foi pensando nesta forma de 

acesso que produzimos todo o material audiovisual que nos havia sido encomendado.  

 

As perguntas que me trouxeram à pós-graduação no TIDD (Tecnologias da 

Inteligência e Design Digital) começaram exatamente durante este processo de produção 

(que se repetiu nos anos 2013, 2014 e 2015). As muitas conversas que aconteceram entre a 

produtora em que trabalho e o núcleo de Novas Mídias da editora, que nos contratou para 

confeccionar o material, deixavam claro que não deveríamos produzir narrativas 

audiovisuais do tipo Telecurso. Almejavam vídeos mais motivacionais, criativos, que 

encontrassem eco nos estudantes. Como seriam estes vídeos? Mais conteúdo, menos 

conteúdo? Narrativas mais criativas? Estética mais ousada? Como contemplar o conteúdo 

curricular em peças de cinco a oito minutos? Como responder a tantas demandas e ainda 

levar em conta que os audiovisuais seriam todos acessados pela internet? Quais 

particularidades do meio deveríamos levar em consideração?  

 

O projeto de pesquisa, apresentado no processo de seleção do TIDD em 2014, sugeria 

a investigação sobre possíveis linguagens de narrativas audiovisuais educativas, cujo o 

meio de acesso seria a internet. Enquanto pesquisava textos sobre o perfil dos jovens 

nativos digitais e tentava encontrar ali indicações para roteirização do material, o 

governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou um plano de 

reestruturação das escolas públicas no Estado. Imediatamente, alunos do Ensino Médio 

rebelaram-se contra o projeto. Saíram às ruas e ocuparam escolas. Muitas de suas ações 

foram por eles registradas.  

 

Assisti a dezenas destes vídeos produzidos pelos secundaristas (como ainda são 

chamados os estudantes do Ensino Médio) por meio de suas câmeras de vídeo acopladas 

aos aparelhos celulares. Desde que entrei em contato com essas produções, as narrativas 

não deixaram de me ocupar, intrigar e também emocionar. No princípio, acreditei que 

poderia encontrar caminhos – nas narrativas construídas por eles – para pensar a respeito 

das questões que vinha levantando sobre os objetos audiovisuais produzidos para os livros 

didáticos. Mas a análise dos vídeos me pareceu, por si só, um vasto campo de observação. 

Em acordo com o orientador, mudamos o objeto de pesquisa e tentamos sistematizar os 

vídeos que mais nos tocavam.  
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INTRODUÇÃO 

 
Se se introduz uma tecnologia numa cultura, venha ela de fora, ou de 
dentro, isto é, seja ela adotada, ou inventada pela própria cultura, e se 
essa tecnologia der novo acento ou ascendência a um ou outro de nossos 
sentidos, altera-se a relação mútua entre todos eles. Não mais nos 
sentimos os mesmos, nem nossa vista e ouvido e demais sentidos 
permanecem os mesmos (McLUHAN, p.48-49). 

 

        Nos últimos meses do ano de 2015, centenas de vídeos produzidos por alunos do 

Ensino Médio das escolas estaduais de São Paulo foram postados em perfis na rede social 

Facebook. Esses perfis que, em sua grande maioria, traziam os nomes das escolas que os 

alunos frequentavam, foram criados como instrumento de protesto contra o governo do 

estado de São Paulo e seu Plano de Reestruturação das Escolas. O projeto, apresentado pela 

Secretaria de Educação do Estado, previa dividir as escolas em ciclos, Fundamental I, 

Fundamental II e Ensino Médio, o que levaria à transferência de um milhão de alunos. A 

ação também resultaria no fechamento de  cerca de 90 escolas.  

 

Escolas, alunos e professores receberam a notícia pela imprensa (televisão e jornais), 

isto é, a Secretaria de Educação não considerou em sua decisão a opinião dos envolvidos – 

professores, alunos e pais de alunos. No dia seguinte ao anúncio oficial de reestruturação 

do ensino (23 de setembro de 2015), os estudantes começaram a se manifestar. Primeiro 

timidamente nas redes sociais, depois nas ruas; das ruas voltaram a se encontrar nas redes, 

mas em um número bem maior. O próximo passo foi a ocupação de suas escolas. O embate 

entre secundaristas e o governo estadual se estendeu por quase três meses e só acabou 

quando o governador Geraldo Alckmin voltou atrás e retirou o projeto de reestruturação das 

escolas estaduais.   

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar algumas das narrativas audiovisuais 

produzidas pelos estudantes do Ensino Médio, com seus aparelhos celulares, durante o 

levante dos secundaristas. Para alcançar este objetivo, a dissertação contextualizou e 

buscou entender o que foi o movimento dos estudantes paulistas em 2015, a partir da leitura 

que Manuel Castells (2013) faz sobre as manifestações populares que aconteceram no 

mundo nos primeiros anos do século XXI. Para o autor, experimentamos uma nova maneira 

de protesto que tem marcas específicas das sociedades em rede. O Brasil, escreve Castells, 

já teria passado por uma dessas experiências em 2013, durante as Jornadas de Junho.  
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TRAJETÓRIA PESSOAL 

Narradores, narrativas, imagens possíveis 

Trabalho com a produção de imagens desde antes de minha formação acadêmica. 

Iniciei estagiando com fotografia. Na época, além do ofício de fotografar, trabalhava no 

laboratório revelando filmes e ampliando fotos em P&B. Ver as imagens se formando 

dentro de uma bacia de químicos era fascinante. O caminho do nitrato de prata para a 

produção de documentários, depois edição e direção pode ser o resumo de minha trajetória 

profissional. Alguns projetos, no entanto, foram mais significativos para o percurso que me 

trouxe ao mestrado: o filme Assombração Urbana, contemplado pelo DOC-TV em 2004; o 

reality 2contra2, exibido na TV Cultura (2010) e produzido pela Univesp TV 

(Universidade Virtual do Estado de São Paulo/TV Cultura) e pela Itinerante Filmes e a 

produção de audiovisuais que acompanham os livros destinados ao Programa Nacional de 

Livros Didáticos do Ministério da Educação, o PNLD.  

 

Os três projetos tinham interesses claros, o que não quer dizer que tenham sido 

alcançados, apenas que orientavam a produção. Assombração Urbana, um projeto pessoal 

sobre poesia, tinha a ambição de falar sobre o encantamento que a poesia exerce na vida de 

jovens que vivem numa metrópole como São Paulo. 2contra2 era um reality erudito, 

voltado para o público universitário, com ideias de interatividade e discussão filosófica. Em 

cinco programas, duas duplas de jornalistas discutiram o livro Sobre a Televisão de Pierre 

Bourdieu. Uma dupla defendia as ideias do filósofo francês e a outra as questionava. O 

público interagia, via internet, comentando e votando na dupla campeã. Os vídeos do 

PNLD, por sua vez, buscavam instigar a curiosidade de alunos da educação básica para 

temas curriculares.  

 

A internet - que no programa 2contra2 nos serviu de suporte para organizar a 

exibição dos debates sobre Bourdieu, proporcionar a interação com o público e a votação - 

também teve sua importância no material produzido para o PNLD (o edital referia-se aos 

livros que seriam distribuídos em 2014). Esperavam-se que os vídeos vinculados aos livros 

didáticos chegassem  aos estudantes via Wifi. Em 2012, ano em que os audiovisuais foram 

produzidos, o governo federal garantia que todas as escolas públicas teriam acesso à 

internet em 2014 e que os alunos da rede pública receberiam um tablet para assistir ao 

conteúdo na rede. Não foi o que aconteceu (nem as escolas ganharam acesso à rede de 
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Identificamos no movimento de ocupação das escolas paulistas aspectos desse novo 

modelo de protesto. Colocá-lo lado a lado com os movimentos analisados por Castells nos 

ajuda a entender o contexto das ocupações e de suas narrativas audiovisuais, objeto 

principal deste trabalho. Castells dedica especial atenção ao uso das imagens (fotografias 

ou vídeos) na organização dos movimentos. 

 

Outros estudos (Berry, Schleser, Berkeley) sobre as imagens produzidas pelos 

telefones celulares apontam que os aparelhos inteligentes têm interferido fortemente na 

produção de cultura, possibilitando a proliferação de filmmakers, fotógrafos, ilustradores, 

designers que têm usado formas inovadoras em espaços criados por meios de 

comunicação, onde vernáculas criativas e estéticas estão emergindo (BERRY e 

SCHLESER, 2014, p.13. Livre Tradução). 1 

 

Neste projeto, nos deteremos nas produções dos filmmakers secundaristas gravadas 

durante as ocupações (ou filmadas no contexto delas), analisando-as dentro do conceito 

criado por Berry e Schleser (2014) de mobile-mentary, e também dos estudos sobre a 

linguagem cinematográfica produzida no século XX. As narrativas estudadas são apenas 

aquelas gravadas com telefones celular por observadores que, além de serem os 

responsáveis pelo registro, eram protagonistas na ação. Buscamos identificar nessa 

produções novidades estéticas e o que há de vestígios de linguagens já experienciadas no 

passado.  

 

Apesar da dissertação não ter a pretensão de confirmar ou refutar hipóteses, a 

pesquisa foi permeada por uma principal questão: os estudantes estariam ou não 

experimentando um novo jeito de narrar histórias? Sem fôlego para discutirmos a relação 

dos jovens com as imagens produzidas por suas câmeras acopladas aos aparelhos celulares, 

selecionamos sete horas de material audiovisual confeccionado no contexto do movimento 

dos secundaristas e, dentro deste recorte, os vídeos de uma estudante em particular. Essa 

escolha nos permitiu, num primeiro momento, criar amplas categorias para classificação 

desses vídeos e, num segundo estágio, aprofundar nossa observação sobre a produção dos 

                                                
 1 Writers, poets and visual artists, filmmakers, designers, finger-painters (as illustrators working with mobile 

devices call themselves) are using innovative forms within spaces created by social media where ‘creative vernaculars’ 

and aesthetics are emerging (BERRY and SCHLESER, 2014, p.13). 
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estudantes, a partir do olhar de um deles. Um tímido e pequeno para na busca por 

encontrar, neste jeito de filmar, indícios de um novo jeito de narrar.  

 

Durante as ocupações coletei, nas redes, diversos vídeos. Em um momento posterior, 

quando estávamos organizando o material, encontrei em contato com alguns secundaristas 

(dez alunos). O contato se deu presencialmente, em alguns casos, por telefone e também 

por mensagens trocadas pelas redes sociais. Estas conversas forma importantes para que 

pudéssemos entender o movimento dos estudantes, encontrar novos vídeos e entender sobre 

o momento em que foram gravados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Capítulo 1 

1. NÃO TEM ARREGO  
 
 Este capítulo contextualiza o levante dos estudantes secundaristas paulistas em 2015 

e sugere que a onipresença dos aparelhos celulares entre os jovens teve papel fundamental 

na organização do movimento. Para observarmos o levante, recorremos aos escritos de 

Manuel Castells sobre outros movimentos que se espalharam pelo globo no século XXI. A 

ideia é visualizar o movimento das ocupações das escolas em São Paulo dentro de um 

contexto mundial de manifestações com várias características em comum, típicas das 

sociedades em redes.  

 
1.1 Uma reorganização imposta 

 

Fornece-se sintaxe às crianças assim como se dá ferramentas aos 
operários, a fim de que produzam enunciados conforme as 
significações dominantes. É bem literalmente que é preciso 
compreender a fórmula de Godard: as crianças são prisioneiros 
políticos (Deleuze, 1992, p.55).  

 

 A fórmula de Godard de que as crianças são prisioneiras políticas é revisitada por 

Peter Pál Pelbart na Carta Aberta aos Secundaristas, escrita em 2016 e destinada aos jovens 

estudantes que ocuparam suas escolas no ano anterior. Nada mais verdadeiro do que dizer 

que crianças são prisioneiras políticas, reafirma Pál Pelbart: 
Não digo apenas na mão das famílias, das escolas, dos psicólogos, dos 
psiquiatras, dos pedagogos, da mídia, do mercado, dos jogos eletrônicos 
destinados a eles. É justo nos momentos em que a prisão revela sua arbitrariedade 
― e sua legitimidade é posta em causa ― é justamente aí que aparece sua força e 
fragilidade, seu peso e sua vulnerabilidade, e fica evidente que grande parte de 
sua eficácia repousa sobre o medo e a intimidação (PÁL PELBART, 2016, p.3). 

 

 A Carta Aberta aos Secundaristas foi lida aos estudantes, professores, funcionários e 

pais de alunos da Escola Estadual Fernão Dias Paes, no dia 28 de abril de 2016. Alguns 

meses antes, em novembro de 2015, a Fernão Dias havia protagonizado um dos gestos 

coletivos mais ousados na história recente do Brasil, (PÁL PELBART, 2016, p. 1): o 

movimento dos estudantes do Ensino Médio (os chamados secundaristas), deflagrado a 

partir do comunicado do governo do Estado de São Paulo anunciando uma reorganização 

dos estudantes do Ensino Médio que lavaria ao fechamento de 94 escolas estaduais. A ação 

implicaria no remanejamento de 311 mil alunos da rede estadual de ensino. O comunicado, 

de setembro de 2015, foi chamado pela Secretaria Estadual de Educação de Plano de 
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Reorganização Escolar, e o projeto estava previsto para ser implementado no ano letivo de 

20162. No entanto, não aconteceu conforme planejado. 

 

Pouco depois de anunciada a 

reorganização, muitos dos secundaristas 

paulistas se posicionaram contra a ação do 

Estado. Alunos da EE Carlos Gomes, 

localizada na Zona Leste de São Paulo, 

protagonizaram uma das primeiras ações na 

rede (ações que se tornariam recorrentes durante todo o movimento). Eles criaram um 

evento no Facebook chamado Luta pela Educação, conforme descrevem os autores do 

livro Escolas de Luta (2016). A página foi usada para discutir as consequências do projeto 

da Secretaria de Educação e organizar algumas das primeiras movimentações dos 

estudantes. Em pouco tempo, outras páginas no Face, eventos, hashtags foram criados, 

curtidos e compartilhados.  
No momento em que percebem (os secundaristas) que estão à mercê das 
instâncias várias do Estado incumbidas de decidir do seu destino com uma 
simples canetada, é justo quando percebem o quanto esse poder desmesurado 
pretende decidir sobre sua vida a mais cotidiana, é então que tudo se revira, pois é 
quando deixam de estar à mercê porque sentem o intolerável da situação, e não 
podem fazer diferente senão ir para o enfrentamento, para a resistência ativa e 
passiva, para as ruas, furando com grande ousadia o bloqueio midiático, o 
bloqueio militar, o bloqueio jurídico, o bloqueio do medo ou da intimidação 
(PÁL PELBART, 2016, p.3). 

 

 A reação em algumas escolas foi imediata. No entanto, as informações oficiais 

sobre  o Plano de Reorganização da Secretaria de Educação do Estado ainda eram escassas. 

Muitos alunos, professores e diretores da rede de ensino não sabiam ao certo qual seria o 

futuro de suas escolas. Em depoimento para esta dissertação, Camila3, aluna do segundo 

ano do Ensino Médio na EE Professora Iracema Crem, em Mauá, relata que somente em 

meados de outubro (de 2015) soube que sua escola seria fechada. Quando algumas 

instituições já haviam sido ocupadas, a diretora da Iracema Crem entrou na sala de aula da 

estudante para anunciar: “Esta escola será fechada. Em 2016, não existirá mais”. Dias 

                                                
2	O	 encerramento	 das	 atividades	 educativas	 em	 algumas	 das	 escolas	 fazia	 parte	 de	 um	 plano	maior	 do	 governo	 de	

Geraldo	 Alckmin	 de	 que	 as	 escolas	 oferecessem	 apenas	 um	 dos	 três	 ciclos	 do	 ensino	 básico.	 A	 primeira	 notícia	 sobre	 a	

reorganização	 foi	 publicada	 em	 23	 de	 setembro	 de	 2015	 (http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1685232-sp-vai-

transferir-mais-de-1-milhao-de-alunos-para-dividir-escolas-por-series.shtml 
	
3Esta pesquisa optou em não identificar nominalmente os estudantes. Os nomes usados são fictícios.   

“Mano,	lá	é	nossa	casa...nosso	lar...	e	eu	sei	que	de	
lá	 sairão	 biólogos...médicos...até	 advogados	 e	
mais...	eu	amo	até	as	tias	da	cantina...	e	tipo	não	dá	
pra	sair	assim	do	nada	sem	mais	nem	menos...	não	
podem	 fazer	 isso,	 é	 o	 nosso	 futuro	 que	 está	 em	
jogo	 e	 acho	 que	 falo	 por	 todos	 quando	 digo	 que	
não	 vamos	 deixar	 nossa	 casa	 nem	 nossa	 família	
para	trás...	#força...carlao”	(Facebook,	25/09/2015,	
CAMPOS,	MEDEIROS,	RIBEIRO,	pg.	33;	2016).		
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depois, a aluna e outros estudantes ocuparam a EE Iracema em protesto contra a 

reorganização.  

 

A falta de diálogo com a comunidade escolar é reforçada pelo documento do Cenpec 

(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) citado na ação 

civil que o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetraram, 

no dia 3 de dezembro de 2015, contra a Fazenda Pública do Estado. A ação requisitava a 

suspensão do plano de reorganização escolar, afirmando que as mudanças haviam sido 

anunciadas “no susto”, sem consulta ou debate público com os envolvidos ou com a 

sociedade.  
Famílias, comunidade escolar, governos dos municípios, sindicatos deveriam ter 
sido ouvidos pela Secretaria Estadual de Educação que tem o dever de promover 
um debate horizontal sobre o tema. Não houve a edição de qualquer norma para 
disciplinar referido projeto e nem mesmo a prévia manifestação do Conselho 
Estadual de Educação de São Paulo. 
(http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docna
me=2577000.PDF, 2015, p.3). 

 

 O promotor João Paulo Faustinoni e as defensoras públicas Mara Renata da Motta 

Ferreira e Daniela Skromov, que assinam o documento, entenderam que o processo de 

elaboração do projeto de reorganização não foi democrático: ocorreu à revelia de 

avaliações de especialistas das principais universidades do Estado e desrespeitou a 

Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

 

1. 2 Internet constitui multidões 

A indignação dos estudantes seguiu se espalhando pelas redes. Em 3 de outubro de 

2015, um vídeo gravado dentro de uma sala de aula mostrava alunas de olhos vendados, 

sentadas em suas carteiras escolares, cantando uma versão da música Cálice, de Chico 

Buarque. No fundo da sala, meninos de costas para a câmera, acompanhavam na percussão. 

O vídeo teve mais de 100 mil visualizações. 
Está na hora de crescer, passar a limpo este país, devolver pra nossa gente o dom 
de ser feliz. Onde é que está nosso futuro e nossa paz? Que só promete mas só faz 
tirar do povo. Onde é que está nosso direito de viver? Nosso direito pra fazer um 
mundo novo... (canção adaptada pelos estudantes, Youtube, out. de 2015) 
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Figura 1: estudantes cantam contra a reorganização 

 

Em pouco menos de um mês, o movimento deixou as redes sociais e ganhou as ruas. 

Segundo os autores do livro Escolas de Luta, entre o final de setembro e início de 

novembro, aconteceram 163 protestos em pelo menos 60 cidades do Estado. Eram atos em 

frente às escolas, protestos que paralisaram aulas, passeatas mais longas −	que seguiam em 

direção às secretarias de ensino ou à própria Secretaria Estadual de Educação −, 

trancamentos de ruas e avenidas. Acompanhávamos, na internet, uma série de atos 

marcados por pessoas de algumas escolas, (atos) espontâneos, diz a estudante Letícia, da 

EE Fernão Dias Paes em depoimento recolhido para esta pesquisa. "Eram muitos atos, 

desconexos, eles vão para porta da escola e alguém puxa o ato", diz outro estudante, em 

depoimento gravado pelo videoativista Caio Castor e publicado na página de O Mal 

Educado no Facebook.  

 

A página do coletivo O Mal Educado, ao lado de outro coletivo, o G.A.S, Grupo 

Autônomo Secundarista e do Canal do Secundarista, foram perfis importantes de 

comunicação das ações dos estudantes. Além de publicarem seus próprios vídeos e 

comunicados, replicavam posts de outros perfis ajudando a divulgar os atos nas ruas. Todos 

os três forneceram grande parte das informações e vídeos para esta pesquisa. 
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Uma das integrantes de 

O Mal Educado, também 

aluna da EE Fernão Dias 

Paes, conta que durante os 

trancamentos ou travamentos 

das ruas, os estudantes 

puderam ampliar suas redes de contato, trocando entre eles números de telefones celulares. 

Vários grupos de secundaristas foram formados no aplicativo do WhatsApp. Com esta 

ferramenta, eles conseguiram organizar atos maiores. O movimento começava nas redes, ia 

às ruas, voltava maior para as redes e retornava às ruas com ainda mais força. A internet, 

neste caso, agiu constituindo multidão: a internet é um mapa aberto que permite 

perambulações, entradas e saídas, em que se foge para o outro a fim de constituir 

multidão. (OLIVEIRA, 2007, p.65).  

 

A autora ressalta que o conceito de multidão vem sendo utilizado como importante 

ferramenta para o entendimento da contemporaneidade. Para ficarmos com apenas um 

autor, recorremos a Paolo Virno: a multidão contemporânea não está composta nem de 

‘cidadãos’ nem de ‘produtores’, ocupa uma região intermediária entre ‘individual’ e 

‘coletivo’. A unidade da multidão não é o Estado (ela recusa a submeter-se ao poder 

soberano), mas o que lhe é comum a linguagem, o intelecto, os afetos (VIRNO, 2003). 
 

Antes de avançarmos na história e na caracterização do movimento dos secundaristas 

em 2015, julgamos importante apresentar alguns números sobre o uso dos aparelhos 

celulares entre os jovens e a conexão com a internet.  

 

1.3 Números e porcentagens  

Dados de pesquisas recentes apresentam em números o que os vídeos nos mostraram 

em imagens: grande parte dos estudantes portam aparelhos celulares. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE, 2015), o número de pessoas 

que possuem telefone móvel aumentou 147,2% entre 2005 e 2015. Sendo que o contingente 

de jovens entre 15 e 17 passou de 35% em 2005 para 81% em 2015. No caso dos jovens 

com 18 e 19 anos, foi de 42,3% em 2005 para 87,0%, em 2015. A PNAD 2015 também 

identificou que 94% dos domicílios paulistas têm aparelhos celulares, mais do que 

Facebook	 da	 EE	 Salvador	 Allende,	 compartilhado	 em	 O	 Mal	
Educado.	Vídeo	postado	em	3	de	dezembro	de	2015,	mais	de	
cinco	 mil	 visualizações.	 	 PM	 Reprime	 protesto	 em	 Itaquera.	
Vídeo	gravado	em	com	celular	em	formato	retrato	mostra	dois	
jovens	 (estudantes?)	 sendo	 detidos	 com	 os	 olhos	 vermelhos	
(spray	de	pimenta?).	Uma	voz	jovem	pergunta	insistentemente:	
Pra	 que	 isso	mano?	Pra	 quê?	 Em	 seguida,	 ouvimos	outra	 voz:	
Filma,	filma,	filma	aí.	O	olho	dele	está	roxo!	
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aparelhos de rádio e telefones fixos convencionais. A quantidade de aparelhos celulares 

pontua atrás somente do números de aparelhos de televisão (98%).  

 

 Em outra pesquisa recente, a da CEPAL (Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe - 2015), os  dados demonstram que o acesso à internet nos países da 

América Latina e Caribe mais do que duplicou em oito anos, aumentando o número de 

usuários de 20,7% para 50,1%. O documento aponta ainda a tendência dos telefones 

celulares liderarem como principal plataforma de acesso. Entre maio de 2013 e maio de 

2014, o acesso à internet por meio dos dispositivos móveis aumentou cerca de 100%. 

Segundo a pesquisa, o aumento das conexões via telefones inteligentes na América Latina 

foi o terceiro maior quando comparado a outras regiões do mundo, com uma taxa de 

crescimento anual de 77% entre 2012 e 2013 (CEPAL, 2015, p. 48). 

 

A Fundação Telefônica Vivo e o instituto de pesquisas IBOPE4 divulgaram em 2014 

que jovens com idades entre 16 e 24 anos ― de todas as classes socioeconômicas ― 

preferem se conectar à internet via celular: classe A (86%), classes B (75%), C (69%) e D 

(54%) (Fundação Telefônica Vivo, 2014, p.46). E, conforme demonstra o gráfico abaixo, o 

celular foi utilizado em 71% dos acessos à internet.  

                                                
4A pesquisa “Juventude Conectada” foi realizada pela Fundação Telefônica Vivo  em parceria com o IBOPE 

Inteligência, com o Instituto Paulo Montenegro e com a Escola do Futuro – USP. Foram entrevistados, em 2013,1.440  

jovens entre 16 e 24 anos. A pesquisa está disponível em http://fundacaotelefonica.org.br/wp-

content/uploads/pdfs/juventude_conectada-online.pdf . 
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Figura 2: Gráfico do uso de equipamentos de acesso à internet 

 

 A pesquisa pontua também que 37,3% dos entrevistados usam a internet em 

“atividades de comunicação”. Entre as atividades mais praticadas são citadas o acesso às 

redes sociais, conversas por mensagens instantâneas e troca de e-mails. (Fundação 

Telefônica Vivo, 2014, p.50-51).  A pesquisa Mobile Report, realizada por Nielsen IBOPE 

em julho de 2015, também indica que as redes sociais e os aplicativos para comunicação 

predominam entre os apps mais populares: entre os 20 primeiros, seis são de redes sociais 

ou de troca de mensagens.  

 

Se as imagens gravadas 

pelos secundaristas com seus 

celulares nos permitem identificar 

muitos outros aparelhos, não nos 

deixam, no entanto, concluir se 

estavam ou não ligados à rede de 

computadores. Os dados citados 

acima nos levam a dizer que sim, 

eram jovens conectados. Aparelhos 

Facebook	de	O	Mal	Educado,	2	de	dezembro	de	2015.	62	mil	
visualizações.	 Tempo:	 1min	 e	 32	 segundos.	 Vídeo	 gravado	
com	o	 celular	 no	modo	 retrato,	 é	 um	 registro	 feito	 por	 um	
amigo	 do	 estudante	 que	 aparece	 sendo	 detido	 pela	 polícia,	
durante	manifestação	 na	 Av.	 Dr.	 Arnaldo,	 região	 central	 de	
São	Paulo.	O	 filmaker	ora	 fita	polícia/estudante,	ora	registra	
outros	 alunos	que	 se	 aproximam	da	ação	principal,	 a	prisão	
do	 secundaristas.	 Muitos	 têm	 seus	 celulares	 em	 punho	 e	
também	gravam.	Uma	jovem,	com	as	mãos	 livres,	questiona	
a	polícia,	“isso	é	abuso	de	autoridade!”.	Em	certo	momento,	a	
câmera	 encontra	 outra	 ação:	 outro	 estudante,	 grava	 uma	
discussão	que	 ele	mesmo	 tem	 com	outro	 policial.	O	policial	
não	 gosta	 de	 ter	 sua	 imagem	 capturada	 e	 grita:	 “minha	
imagem	 não!”.	 Nas	 imagens	 captadas	 pelo	 celular	 que	 nos	
revela	a	cena,	podemos	contar	outros	10	aparelhos	celulares	
registrando	a	mesma	cena	de	diferentes	pontos	de	vista.		
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onipresentes e conectados à rede de internet figuraram também  em outros movimentos 

populares que aconteceram em nosso século. Uma marca, segundo Castells (2013), das 

sociedades em redes.  
Observamos uma crescente tendência das pessoas, em diferentes contextos, em 
usar a comunicação via wireless para dar voz a seus descontentamentos e se 
mobilizarem em protestos que, por conta do número de casos, tem tido 
considerável impacto nas políticas públicas e decisões governamentais (Tradução 
da autora. CASTELLS, ARDEVOL, QIU, SEY, 2004, p.197. Livre Tradução).5 

 

Os telefones celulares, as mensagens em texto, foto ou vídeo redefiniram, portanto,  

estratégias de ativismos e protestos, mobilizações políticas e movimentos globais ao redor 

do mundo (ROBERTSON, 2007). No Brasil, a experiência da mobilização popular 

organizada nestes moldes específicos das sociedades em rede não iniciou com  movimento 

dos secundaristas em 2015. Segundo Manuel Castells (2013), as Jornadas de Junho, que 

levaram milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil no ano de 2013, já apresentavam 

marcas deste tipo de mobilização. Olhar para o movimento dos estudantes secundaristas de 

São Paulo e tentar entendê-lo pelo viés de outros movimentos contemporâneos nos ajudará 

a compreender o contexto das ocupações e nos aproximará das narrativas audiovisuais 

produzidas pelos estudantes – o principal objetivo deste trabalho. 

 

1.4 OCCUPY, um modelo replicado 

 O uso de aparelhos celulares conectados à internet protagonizando movimentos 

populares tem como marco inicial, de acordo com texto The mobile Communication Society 

(CASTELLS, ARDEVOL, QIU, SEY, 2004), o movimento popular das Filipinas em 2001. 

Naquela ocasião, o presidente Joseph Estrada foi destituído do cargo depois de forte 

pressão popular organizada a partir de mensagens trocadas via aparelhos celulares. 

Segundo os autores, este seria o primeiro protesto, na história da humanidade, em que os 

telefones celulares tiveram papel fundamental na destituição de um presidente. Outros 

movimentos – usando aparelhos celulares como ferramenta de aglutinação de pessoas com 

a intenção de ocupar espaços públicos (praças, escolas, ruas....) – surgiram e se 

intensificaram a partir de 2008, quando passaram a ser nominados pelo termo Occupy.  
Os movimentos espalharam-se por contágio num mundo ligado pela internet sem 
fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias. Começaram no 
sul e no norte, na Tunísia e na Islândia, e de lá a centelha acendeu o fogo numa 

                                                
5We have observed a growing tendency by people in different contexts, to use wireless communication to voice their discontent 

with the powers that be, and to mobilize around these protests that in a number of instances have made a considerable impact on formal 

politics and government decisions (CASTELLS, ARDEVOL, QIU, SEY, 2004, p.197). 
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paisagem social diversificada e devastada pela ambição e manipulação em todos 
os recantos deste planeta azul (CASTELLS, 2013, ebook, posição 153).  

 

 Alguns desses movimentos foram emblemáticos como, por exemplo, o que 

aconteceu na Islândia, em 2008. O estopim das manifestações foi um vídeo gravado e 

postado na rede. O vídeo mostrava o cantor Hordur Torfason com seu violão, em frente à 

praça onde fica o Parlamento Islandês, entoando uma canção contra o sistema bancário do 

país. A Islândia passava, naquele ano, por uma crise financeira que envolvia três dos 

principais bancos do país, a desvalorização da moeda e uma grande dívida pública. Poucas 

pessoas se juntaram ao músico naquele momento. No entanto, ao cair na rede, o vídeo 

acabou deflagrando uma série de manifestações na mesma praça. Em 2010, para sanar a 

crise, uma das ações tomadas pelo governo foi a reestruturação do sistema financeiro da 

Islândia (nacionalizando bancos). 

 

 Outro exemplo vem do continente africano. Em 2010, na Tunísia, um vendedor de 

frutas chamado Mohamed Bouazizi ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra a 

apreensão, por autoridades locais, de toda sua mercadoria. O momento da autoimolação foi 

registrado com uma câmera de celular e colocado na internet. A partir de então, uma série 

de protestos começou a acontecer na Tunísia. Por fim, houve a deposição do presidente da 

República.  

 

A exemplo da Tunísia, jovens também ganharam as ruas no Egito. Neste caso, a 

motivação partiu depois do assassinato do jovem Khaled Said. Ele foi morto em um 

cybercafé em represália ao fato de ter postado na rede um vídeo sobre corrupção policial. A 

partir do seu assassinato, foi criada uma página no Facebook intitulada “Todos somos 

Kahled Said”. Em pouco tempo, outros tantos perfis apareceram no Face motivados pela 

mesma indignação com a morte do rapaz. Pouco depois, estas páginas passaram a convocar 

seus seguidores para tomarem a praça Tahrir, no 25 de janeiro de 2010. No entanto, foi com 

a página de Asman Mahfouz no Youtube que o movimento ganhou força e seguidores. A 

jovem publicou um vídeo em que convocava as pessoas a se manifestarem: eu, uma moça, 

postei que vou sozinha à praça Tahrir, portando uma bandeira... estou fazendo este vídeo 

para lhes passar uma mensagem simples: nós vamos à praça Tahrir no dia 25 de janeiro 
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(CASTELLS, 2013, posição 779, ebook) 6 . O vídeo de Asman teve milhares de 

visualizações.  

 

 Depois do Egito, outros tantos movimentos surgiram, como o Indignados, na 

Espanha e o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos. Na edição brasileira do livro Redes 

de Indignação e Esperança (2013), Castells inclui na lista as Jornadas de Junho, conforme 

já mencionado acima.  
 

 Na intenção de classificar e entender estas ocupações surgidas como expressões do 

ativismo contemporâneo, Castells enumera características comuns entre os protestos. Estas 

mesmas características nos servem para investigar o movimento dos secundaristas em São 

Paulo − cujo modelo, arriscamos afirmar, se enquadra no modelo de ativismo 

contemporâneo descrito pelo autor. A seguir, especificamos algumas dessas características: 

 

 a) O uso da internet e dos telefones celulares é essencial. “Embora os 

movimentos tenham, em geral sua base no espaço urbano, mediante ocupações e 

manifestações de rua, sua existência contínua tem lugar no espaço livre da internet” 

(CASTELLS, 2013, ebook, posição 2644).  

 

 A conexão com a internet e o uso dos aparelhos celulares foram fundamentais para 

organizar os estudantes secundaristas nas manifestações de rua e, posteriormente, nas 

ocupações das escolas. Castells escreve que os jovens do Egito que protagonizaram os 

protestos em 2011 têm como parte central do seu modo de vida as redes sociais e os 

telefones celulares. Poderíamos concluir que o mesmo acontece com os secundaristas em 

São Paulo.  

 

 b) Os movimentos surgem no momento em que ocupam o espaço urbano, 

sejam praças ou persistentes manifestações nas ruas. Castells pontua que o híbrido de 

cibernética e espaço urbano constitui um terceiro espaço, que ele nomeia de espaço da 

autonomia.  

                                                
6O vlog ficou conhecido em todo o Oriente Médio  como “O Vlog que ajudou a desencadear a revolução”, 

segundo Castells (2013).  
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O espaço do movimento é sempre feito de uma interação do espaço dos fluxos na 
internet e nas redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares ocupados 
e dos prédios simbólicos visados em seus atos de protesto (CASTELLS, 2013, 
posição 2655). 

 

 Os secundaristas paulistas se encontraram na rede, depois seguiram para as ruas, 

onde novos contatos foram criados e de volta à rede, eles se reencontraram. Um outro 

encontro se deu no espaço público novamente, mas não nas ruas e sim nas escolas. Isto é, 

organizaram-se no espaço livre das redes de comunicação e reclamaram para si o espaço 

público da cidade. A estudante Letícia, da EE Fernão Dias, em relato concedido para esta 

pesquisa, conta que, durante os atos, ela e outros manifestantes foram aumentando a rede 

dos estudantes em luta: colocávamos novos estudantes nos grupos de WhatsApp, 

compartilhávamos os contatos com outros grupos... Marcávamos novos travamentos. Na 

rua, outros grupos se formavam... Foi a partir daí que a gente começou a tirar coisas mais 

concretas para ocupação escolar. 

 

 c) Os movimentos ao mesmo tempo em que são locais, são globais. Estão 

conectados ao mundo inteiro e aprendem com outras experiências.  

 

 Os estudantes paulistas foram influenciados pela Revolta dos Pinguins 

protagonizado pelos secundaristas chilenos, em 2006 e também em 2011. No caso do Chile, 

a pauta era bastante extensa e exigia um maior investimento do governo na qualidade do 

ensino. A voz dos estudantes paulistas, por sua vez, chegou à Itália, ao Uruguai e de volta 

ao Chile. Durante o processo, nos diversos perfis de escolas e estudantes criados no 

Facebook, foi possível encontrar vídeos de apoio aos secundaristas vindo destes países. 

Algumas escolas uruguaias, inspiradas no movimento, chegaram a ser ocupadas por 

estudantes que reivindicavam melhorias na educação pública do país.  

 

 Sobre a conexão com outras experiências, ressaltamos o encontro virtual, via 

hangout, entre secundaristas chilenos e paulistas. Em maio de 2016, durante algumas horas, 

os estudantes dos dois países trocaram ideias e discutiram as particularidades sobre a 

educação pública no Brasil e no Chile e sobre os movimentos de ocupação dos 

secundaristas nos dois países. 
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Estudantes chilenos, 21/05/2016, Santiago do Chile Estudantes brasileiros, 21/05/2016, São Paulo 

Figura 3: Estudantes chilenos, Santiago do Chile e Estudantes brasileiros, São Paulo em, 
21/05/2016 

 

 

 d) Os movimentos geram suas próprias formas de tempo, o tempo atemporal, 

escreve Castells. Nos lugares ocupados, vivem sem saber quando virá a expulsão. 

Organizam a vida como uma sociedade alternativa de seus sonhos. E em debates e 

projetos, referem-se a um horizonte de possibilidades ilimitado. É um tempo 

emergente, alternativo, constituído de um híbrido do agora com o para sempre, 

(CASTELLS, 2013, posição 2675).  
 

 Depoimentos colhidos durante as manifestações, tanto escritos, quanto gravados em 

vídeo, mostram como os estudantes se organizavam dentro das ocupações e como debatiam 

e pensavam sobre um futuro de muitas possibilidades, uma sociedade mais justa e, 

principalmente, uma escola melhor. Uma dessas falas está registrada no documentário 

dirigido pela secundarista Sophia Noronha7: trata-se do depoimento de Lucas, um dos 

estudantes ocupantes da EE Fernão Dias. Sophia e sua câmera seguem o jovem pela escola. 

Chegam a um pátio interno da construção (é provável que a escola tenha sido residência do 

bandeirante Fernão Dias Paes Leme, 1608 – 1681), onde há um jardim com árvores e, no 

meio deste jardim, um banco circular. Olha aqui isso, nos diz o estudante apontando para o 

centro do pátio. Por que a gente não pode pegar os livros da biblioteca e estudar aqui, 

fazer uma aula aqui? Por que tem que ser tão padronizado esse ensino? Ele caminha até o 

banco circular, senta e continua:  
Eu fico parado para pensar... e, tipo, como que pode o ser humano privar o outro 
de fazer aquilo que é legal para ele, aquilo que é bom? Por que usar boné dentro da 
sala é prejudicial ao ensino? Não dá para entender isso. É uma coisa tosca, 

                                                
7Sophia Noronha - estudante do Ensino Médio de uma escola particular – rodou o filme Por que você 

quer fechar minha escola? durante as manifestações dos secundaristas em 2015.  
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conservadora, nunca muda. Isso seria nossa escola ideal, mudar padrões. Fazer 
com que o conhecimento seja obtido de forma diferente. Tô cansado de ficar dez 
anos sentado numa cadeira, olhando para frente, copiando lição. Em dez anos de 
ensino público, eu nunca fui ao teatro, nunca fui a um sarau, uma roda de capoeira, 
uma roda de samba. Coisa que está acontecendo agora, neste momento (Por que 
você quer fechar minha escola?, 2015). 

 

    

         Figura 4: Foto da cena citada, filme Por que você quer fechar minha escola? 

 

 e) Os movimentos são desencadeados por emoções que derivam de algum 

evento significativo que ajuda os manifestantes a superarem o medo e desafiarem os 

poderes constituídos. São espontâneos e o poder das imagens é soberano. O YouTube foi 

provavelmente uma das mais poderosas ferramentas de mobilização nos estágios iniciais 

do movimento (CASTELLS, 2013, posição 2683). 

 

 A ameaça de terem suas escolas fechadas fez com que os secundaristas passassem 

de estudantes a manifestantes. E, desde as primeiras manifestações – ou trancamentos, 

como os secundaristas chamavam estas ações –, os aparelhos celulares estavam presentes, 

registrando o ato em si e a atuação da Polícia Militar, muitas vezes violenta. Muitos dos 

vídeos foram publicados no YouTube no mesmo dia para, em seguida, serem 

compartilhados nas páginas de Facebook de escolas, de alunos, de coletivos de 

secundaristas. Suas visualizações estimulariam novas ações, novas manifestações.  

 

 f) Todos seriam movimentos virais, seguindo a lógica das redes de internet. 

Viral nas mensagens e nas imagens de mobilização. Castells nos diz: temos observado 
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essa capacidade viral de um país para outro, de uma cidade para outra, de uma 

instituição para outra (CASTELLS, 2013, ebook, posição 2683).  

 

 No início de 2016, ano seguinte às ocupações das escolas pelos secundaristas de 

São Paulo, escolas em Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também foram ocupadas. 

Entre a pauta dos estudantes, havia sempre a reivindicação por um ensino público de 

qualidade. No mesmo ano, estudantes de algumas Escolas Técnicas do Estado de São Paulo 

(Etec) também ocuparam suas escolas reclamando da qualidade da merenda distribuída 

nestas instituições. Ocuparam também, por uma noite, a Assembleia Legislativa do Estado 

(ALESP), pressionando para que fosse  instaurada a CPI da Merenda, que deveria 

investigar a denúncia do envolvimento de políticos no desvio de verbas pública,  destinadas 

à merenda escolar. No final de 2016, surgiria um novo movimento de ocupação de 

estudantes – não apenas secundaristas, mas também universitários – que atingiu 22 estados 

da federação. Neste caso, os estudantes das ocupações se posicionavam contra a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 241, medida que prevê a limitação dos gastos públicos, 

incluindo os investimentos em educação. Em outubro de 2016, conforme noticiado pela 

imprensa, 1154 instituições de ensino estavam ocupadas, sendo 102 universidades e o 

restante dividido entre escolas de Ensino Médio e institutos federais.  

 

 
Figura 5: Estudante na ocupação da ALESP, maio de 2016 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 g) Eram todos movimentos sem liderança, não pela falta de líderes mas pela 

profunda desconfiança da maioria dos participantes do movimento em relação a 

qualquer forma de delegação de poder. 

 

 No documentário Lute como uma menina (2016)8 há uma passagem que explicita 

essa característica da não liderança e da constante tentativa dos estudantes em não serem 

vinculados com movimentos sindicalistas e partidos. As imagens, gravadas com celular, 

mostram uma das primeiras manifestações na avenida Paulista, em São Paulo. Na imagem, 

aparece um carro de som – colocado no meio da avenida – com faixas da UNE, UBES e 

UPES. Estudantes reagem a esta presença, gritando em coro sem liderança, sem liderança!. 

Nas manifestações seguintes, os carros de som não apareceram mais.  

 

No filme Acabou a paz, isto aqui vai virar o Chile (2016), dirigido por Carlos 

Pronzato, a ideia de horizontalidade do movimento pode ser vista em pelo menos dois 

momentos. Em um deles, cenas registradas por um celular dão voz a um estudante – que 

está separado de seu interlocutor por uma grade (o estudante está dentro da escola e quem 

filma, fora): é uma luta horizontal, onde todos os alunos têm poder de falar, certo? Não 

tem uma liderança. No decorrer da narrativa do filme, o depoimento da repórter Laura 

Capriglione, do Jornalistas Livres, vem reforçar a ideia: o cara (aluna ou aluno) era porta-

voz hoje. Então a imprensa tradicional chegava lá e falava, ‘você é porta-voz, então você é 

o líder’. No dia seguinte, esse cara, que era porta-voz, estava cortando batata para fazer o 

arroz, a comida; limpando banheiro. No outro dia, era outro porta-voz.  

 

Entre as horas de material audiovisual produzido pelos secundaristas dentro das 

ocupações as quais esta pesquisa teve acesso, é possível reconhecer alguns alunos, em 

diferentes vídeos, vivenciando diferentes situações. Por vezes, um mesmo aluno aparece 

discursando e comandando uma assembleia sobre um tablado – aparentemente assumindo a 

posição de liderança. Em outro momento, em outro vídeo, aquele mesmo tablado é ocupado 

                                                
8 Lute como uma menina, dirigido e produzido por Beatriz Alonso e Flávio Colombini, revisita o 

movimento dos secundaristas através de imagens e depoimentos colhidos com as meninas que participaram 

das ocupações.  
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por outros estudantes, também organizando, discursando. E aquele primeiro aluno está 

limpando a escola. Ora se ligam a uma atividade, ora a outra.  

 

 h) São movimentos sociais voltados para a mudança dos valores da sociedade, e 

também podem ser movimentos de opinião pública, com consequências eleitorais. Mas 

não criam partidos e nem apoiam governos (CASTELLS, 2013, ebook, posição 2743).  

 

Em 16 de abril de 2016, uma sala de cinema do Instituto Cultural Itaú, no shopping 

Frei Caneca, na região central de São Paulo, exibiu o documentário Acabou a paz, isso aqui 

vai virar o Chile. A sala estava lotada de estudantes e professores. No debate que aconteceu 

logo após a projeção, o momento mais tenso foi quando algumas pessoas do público 

criticaram o fato de o diretor dar voz a representantes do sindicato dos professores (a 

Apeoesp) e a instituições como UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e 

UNE (União Nacional dos Estudantes). Elas argumentaram que o diretor falhara ao 

vincular o movimento dos secundaristas a estas entidades. Principalmente por deixar na 

montagem final do filme falas como a de Carina Vitral, presidente da UNE, afirmando que, 

apesar da autonomia dos secundaristas, a UNE esteve presente ajudando na retaguarda do 

movimento, organizando doações e falando com a imprensa.  

 

Mesmo localizando em alguns momentos e em algumas escolas a atuação da 

Apeoesp, da UBES, do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) através de um movimento 

chamado Juntos!9 e até mesmo do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), a 

ideia da não vinculação do movimento a partidos políticos, sindicatos e outras instituições 

esteve sempre presente no discurso oficial dos estudantes.   

 

Entender o levante dos secundaristas a partir das categorias apresentadas por Castells 

e descritas acima nos permite afirmar que o movimento manteve as marcas das 

manifestações que ocorreram pelo globo nas duas primeiras décadas do século XXI. Posto 

isto, seguiremos com o desenrolar do movimento que depois das ruas passou a ocupar as 

escolas.  

 

 

                                                
9 Um movimento de jovens, criado em 2011, ligado ao PSOL.  
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1.5 O bloqueio da mídia impulsiona o movimento #OcupaTudo 
“Acordei, olhei para o lado vi manifestação. Do outro lado vi uma pá de 
ocupação. Enquanto os que estavam feliz de ser campeão, outros 
apanhavam e lutavam pela educação. Política, desinteressante, causada 
pela corrupção. Qual seria o tema do debate em questão, gol da Alemanha 
ou senador no Mensalão... direito à tropa de choque, de ser um governo 
fascista, esquerda argumentação, embate secundarista... Ocupar e 
resistir...” (Koka e Fabricio Ramos, 2015). 

 

A primeira notícia sobre a reorganização foi publicada na Folha de São Paulo, no dia 

23 de setembro de 2015. Na mesma manhã, o secretário Herman Voorwald concedeu uma 

entrevista ao apresentador do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. 
O tema é educação! O governo do estado decidiu mudar a distribuição de alunos 
nas escolas. Isso já a partir do ano que vem. Eu confesso que tô impressionado 
com esse negócio, que é muita gente. Quero ver se isso vai dar certo (Repórter do 
Bom Dia São Paulo, TVGLOBO, 23/09/205, citado em Escolas de Luta, 
CAMPOS, MEDEIROS, RIBEIRO, 2016, p. 28) 
 

 As primeiras manifestações dos estudantes nas ruas da capital e do interior 

começaram na mesma semana e foram ganhando número nas duas semanas seguintes. Mas 

os secundaristas não conseguiram avançar no diálogo com as secretarias de ensino e muito 

menos conseguiram espaço na mídia para apresentar o porquê do descontentamento com a 

medida. Nas rádios, por exemplo, a notícia era veiculada nos boletins de trânsito e se 

restringia a comentar o travamento ou a liberação de determinadas ruas ou avenidas.  
Mesmo após duas semanas de luta secundarista intensa, com direito a duas 
manifestações autônomas na Paulista e parando grandes avenidas centrais, temos 
hoje uma notícia na Folha de S. Paulo que é, no mínimo, uma demonstração de 
como a mídia não conhece de fato as organizações e movimentos (Facebook 
G.A.S, Grupo Autônomo Secundarista,16/10/2015). 
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Figura 6: 3º ato dos estudantes secundaristas contra a reorganização escolar proposta pelo 

governador Geraldo Alckmin. 12/out/2015. Fonte: O Mal Educado. 

 

 A pouca repercussão na imprensa, ao lado de um certo esvaziamento do movimento 

nas ruas a partir da quarta semana de protestos, levou os secundaristas a mudarem de 

estratégia. Naquele momento,  começaram a considerar possível uma ideia que já circulava 

nas ruas: a de ocupar as escolas. 

 

Secundaristas integrantes do coletivo O Mal Educado já haviam distribuído nas 

manifestações, na rede e nos grupos de WhatsApp, o manual Como ocupar um colégio?. O 

texto, inspirado na experiência das ocupações das escolas chilenas em 2006, foi traduzido 

do espanhol para o português pelos integrantes do coletivo.  
A luta dos estudantes não começou agora, e está longe de terminar. Em 2006 e  
2010, o Chile viveu a Revolta dos Pinguins, um movimento imenso de estudantes 
secundaristas que exigia uma educação pública gratuita e de qualidade. Durante 
meses, as escolas do país inteiro foram ocupadas. Essas ocupações serviram para 
pôr medo no governo e chamar a atenção da mídia. Nos pátios, os alunos faziam 
assembleias regulares para discutir os rumos da luta. Já pensou se fizéssemos 
igual em São Paulo? Para aprendermos com nossos companheiros de outros 
países, traduzimos alguns trechos do manual sobre “Como ocupara um colégio? 
(Facebook O Mal Educado, outubro de 2015). 
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Nos comentários do post que trazia a tradução do manual, um internauta linkou o 

filme A Rebelião dos Pinguins (2007) 10 , um documentário sobre o movimento dos 

estudantes chilenos. O diretor, Carlos Pronzato, é quem mais tarde iria realizar o 

documentário Acabou a a Paz, isso daqui vai virar o Chile. Não é possível saber se foi a 

partir desse momento que o filme começou a circular entre os estudantes ou se já acontecia 

antes. O fato é que a Revolta dos Pinguins passou a ser uma referência entre os 

secundaristas. Os que não assistiram sabiam do que se tratava. A circulação do filme é mais 

um exemplo de como a comunicação em rede foi importante em 2015. Aos poucos, entre os 

estudantes, o movimento dos secundaristas chilenos foi se consolidando como um exemplo 

a ser seguido. 
 

                                                
10 Outro documentário sobre o Chile circulou entre os secundaristas: A Revolução dos Pinguins (2009), de Jaime Díaz Lavanchy, 

No entanto, parece que o filme teria sido apresentado aos secundaristas no momento em que já estavam dentro das escolas ocupadas.  
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                 Figura 7: Print da página 2 do manual Como ocupar um colégio 
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 O manual Como Ocupar um Colégio? dava dicas aos secundaristas de como 

deveriam se organizar caso, a exemplo dos estudantes chilenos, resolvessem ocupar 

escolas. Entre os tópicos do manual, nos parece importante citar dois em específico. Um 

deles, intitulado Imprensa e Relações Externas, orienta os alunos a cuidar da comunicação 

com a imprensa, divulgando a ocupação para os meios de comunicação... e pedindo o 

número de celular (de repórteres) para mandar informações. Assim como ressalta a 

importância de divulgar por e-mail e nos perfis do Facebook as reais razões da ocupação. 

Na página de uma escola ocupada em Diadema (Diadema contra a DESorganização 

Escolar), por exemplo, uma estudante chega a colocar os números do WhatsApp das rádios 

Band News e CBN, pedindo para que os alunos mandem às redações informações sobre o 

movimento.  

 

 O outro tópico pede aos estudantes que gravem todas as assembleias e encontros 

com autoridades para depois distribuírem estas imagens na internet11 (entre os próprios 

estudantes, ou para a imprensa). Dessa maneira, cavando espaço na rede e driblando o 

bloqueio da mídia12, os estudantes se fortaleceram e amadureceram a ideia das ocupações.  
 

1. 6 #AquiEuTôAquiVouFicar 

 No dia 9 de novembro de 2015, os secundaristas ocuparam a primeira escola, em 

Diadema, na grande São Paulo. A ocupação foi assim noticiada na página de O Mal 

Educado (via Diadema contra a DESorganização Escolar):  
Após tentar outras formas de luta contra a reorganização escolar do governo 
estadual, com vários atos espalhados pelo estado de SP ao longo desses dois 
últimos meses e, percebendo que não restava alternativa para serem ouvidos, os 
estudantes da EE Diadema acabaram de ocupar sua escola. Depois de uma longa 
noite de muita luta e resistência contra a repressão da direção que está 
veementemente contra a ocupação, demonstrando uma imensa intransigência com 
as organizações estudantis e a Polícia Militar que tenta de todas as formas assustar 
os secundaristas com ameaças de disparos de balas de borracha. Após todos esses 
obstáculos, os estudantes ocupam a escola e dão um exemplo de luta contra a 
reorganização escolar e o fechamento de escolas em SP.  A luta contra a 
reorganização não começou agora, estão havendo diversas manifestações em 
várias regiões periféricas e centrais da cidade, juntamente com o interior de SP. 
Muitos setores da sociedade civil estão se organizando para barrar esta medida 
despótica do governador. Essa ação é um chamado para que outros estudantes 

                                                
11Orientações sobre gravar e distribuir na rede as ações do movimento também circulavam no Egito. Conforme relata Castells 

(2013), foi criado na praça Tahrir um campo de mídias que coletava vídeos e imagens produzidas pelos manifestantes. 
12 A mídia, conforme ressaltou Pal Pelbart (2016),  parecia mais interessada em ressaltar sinais de baderna, orgia e drogas para 

criminalizar o movimento. 
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também ocupem suas escolas contra o fechamento das mesmas (O Mal Educado, 
via Diadema contra a DESorganização,   10/11/15).  

 
 

 
Figura 8: Alunos da EE Diadema. Foto publicada na página do Diadema contra a DESorganização Escolar 

 

 A estudante Letícia, da Fernão 

Dias Paes e integrante do coletivo O Mal 

Educado, recebeu a notícia da ocupação 

de Diadema via WhatsApp. Ela e outros 

colegas da Fernão estavam reunidos, 

durante a noite, pensando sobre a real 

possibilidade das ocupações quando 

receberam a notícia. A gente não sabia 

qual seria a primeira (escola) a ser ocupada, mas sabíamos que seria uma delas (EE 

Fernão Dias, EE Diadema ou EE Salvador Allende). 

  

A ocupação em Diadema se consolidou depois que pais e alunos se reuniram na 

escola para discutir a reorganização. Depois da reunião, os alunos do período noturno 

decidiram ocupar a escola. Naquela mesma noite, eles já não tiveram aula. No caso da 

Fernão Dias, conforme relata Letícia, o processo foi mais pensado: eu chegava (na Fernão) 

às cinco horas da manhã para planejar a ocupação. Mas a ocupação em Diadema 

encorajou os secundaristas da Fernão que acordou, no dia seguinte, também ocupada.  

 
 
 
 

Facebook	Diadema	contra	a	DESorganização	escolar.	
Vídeo	 gravado	 na	 noite	 da	 ocupação	 da	 EE	 Diadema.		
	
Os	alunos,	em	um	espécie	de	jogral,	comunicam	a	ação	
para	 outros	 alunos.	 Ouve-se	 uma	 voz:	 se	 os	 alunos	 se	
unir...	 Outras	 vozes	 repetem:	 se	 os	 alunos	 se	 unir...	
Volta	a	primeira	voz:	o	Geraldo	vai	 cair!	 Todos	gritam,	
tambores	tocam:	O	Geraldo	vai	cair,	o	Geraldo	vai	cair.	
As	cenas	são	noturnas,	gravadas	na	noite	da	ocupação	
da	EE	Diadema.	Muitos	estudantes	estão	em	quadro,	na	
maioria	meninas. 
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1.7 Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é dono do que a vida dá 

Em menos de uma semana, sete escolas estavam ocupadas. No final do movimento, 

São Paulo tinha 200 instituições sob o comando dos secundaristas. E a rede de 

comunicação entre as ocupações e com a sociedade se ampliara. Muitas das escolas 

ocupadas (chamadas escolas de luta), coletivos e alunos criaram páginas no Facebook13 

onde eram colocados – diariamente – fotos e vídeos do dia a dia dos alunos nas escolas; das 

condições em que as escolas se encontravam (sujas, paredes descascando, material escolar 

guardado); textos relatando as necessidades da ocupação (comida, roupa)... Uma parcela da 

sociedade passou a apoiar as ocupações com doações, assistência jurídica, concedendo 

aulas, oficinas e outras atividades culturais dentro das escolas.  
  Uma moça veio, ontem, do Rio de Janeiro, para dar uma palestra sobre 

maioridade penal. A gente já teve três palestras sobre maioridade penal. É muito? 
Não, é pouco! A gente já teve quatro sobre violência contra a mulher e 
feminismo. É muito? Não, é pouco. Nas discussões sobre o feminismo, homem 
pode participar mas jamais pode falar mais do que uma mulher ou tomar a frente, 
ou interromper. Esse é o grande medo dele lá (governador do Estado), a gente tá 
recebendo informação aqui! (Aluna da Fernão Dias Paes, para o filme Acabou a 
Paz, 2015). 

 

A gente fez debate sobre exploração do trabalho, peça de teatro, coisas que a 
gente  não tem na escola, mas poderia ter... (Aluno da Fernão Dias Paes, para o 
filme  Acabou a Paz, 2015). 

 
Aqui eu aprendi a melhor linha de política que pode existir, a linha horizontal, 
(Aluna da Fernão Dias Paes para o filme Acabou a Paz, 2015). 

 
 

 A sociedade também se organizou através da Rede Minha Sampa14  que, em 

dezembro de 2015, mobilizou profissionais e artistas com o objetivo de produzir um show 

para os secundaristas. Pelo canal do Minha Sampa, as pessoas poderiam se inscrever para 

ajudar na organização. Segundo este canal, a rede mobilizou mais de 2 mil profissionais: 

800 artistas, 700 produtores e 800 profissionais de mídia para cobrir o evento. O show 
                                                
13Escolas de Luta: E. E. Maria José,https://www.facebook.com/Ocupa%C3%A7%C3%A3o-Maria-Jos%C3%A9-

1025622587487986/;  

Escola E. E. Miss Browne https://www.facebook.com/salvemomiss/ e 

https://www.facebook.com/Ocupa%C3%A7%C3%A3o-MISS-Browne-1724145827817172/; E. E. Fernão Dias Paes, 

https://www.facebook.com/OcupaFernao/; E. E. Romeu, https://www.facebook.com/ocuparomeu/; E. E. Raul Fonseca, 

https://www.facebook.com/Escola-de-Luta-Raul-Fonseca-924225930986392/. Outros perfis: Canal Secundarista, 

https://www.facebook.com/canalsecundarista/ e Não fechem as escolas de SP, 

https://www.facebook.com/naofechemasescolasemsp/.  
14A Rede Minha Sampa, conforme aparece no site da própria organização (www.minhasampa.org.br), é uma rede 

de alerta e mobilização pela cidade de São Paulo. Ela organiza e mobiliza pessoas a participarem de decisões políticas da 

cidade.  
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aconteceu em 6 de dezembro de 2015, em uma praça no centro da cidade de São Paulo e 

contou com a presença de muitos artistas conhecidos – como o compositor Arnaldo 

Antunes. Eles não cobraram cachê e não se importaram em tocar em um pequeno palco 

improvisado. O show foi transmitido ao vivo pela internet.  

 

   Figura 9: show organizado pela Rede Minha Sampa, na Praça Roosevelt, em São Paulo 

 

Ainda em dezembro, foi postado na internet um videoclipe com Chico Buarque, 

Arnaldo Antunes, Dado Villa-Lobos, Paulo Miklos, Tetê Espindola, Zélia Duncan, entre 

outros artistas, cantando uma composição de Dani Black, escrita em homenagem aos 

estudantes:  
Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é dono do que a vida dá, e nem me 
colocando numa jaula porque sala de aula essa jaula vai virar... me negar 
conhecimento é me negar o que é meu. Pra ter escolha tem que ter escola...Vocês 
vão ter que me engolir, se entregar por que?  
(https://www.youtube.com/watch?v=14NqOdRY_Ls).  

 

 

1.8 O desfecho #NãoTemArregoVocêTiraMinhaEscolaEuTiroSeuSossego 

 Durante as ocupações, a Justiça chegou a conceder reintegração de posse de 

algumas escolas, determinações que foram refutadas pela Vara da Fazenda Pública. O 
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governo recorreu e foi novamente derrotado no 

Tribunal de Justiça de São Paulo. As ocupações 

não foram consideradas invasões pela Justiça, 

apesar de continuarem sendo assim chamadas 

pelo governador e por parte da imprensa. O 

governo estadual tentou combater o movimento 

aumentando a repressão policial nas ruas e nas 

escolas ocupadas. Um áudio vazado na internet 

tornou pública uma fala de Fernando Padula, 

chefe de gabinete do secretário de educação, em 

que ele se dirigia aos estudantes como inimigos de 

Estado: "nós estamos no meio de uma guerra e 

temos que nos preparar pra continuar 

enfrentando. Eventualmente a gente perde algumas batalhas, mas temos que ganhar a 

guerra no final”(YouTube Jornalistas Livres). A agressividade na fala de Padula teve um 

impacto negativo na Secretaria de Educação e no próprio projeto de reorganização, o que 

acabou por fortalecer o movimento dos secundaristas.  

 

Finalmente, no dia 4 de dezembro de 2015, a manchete do jornal Folha de S. Paulo 

anunciava: Popularidade de Alckmin atinge pior marca, aponta Datafolha 15 . A 

reorganização, a revolta dos estudantes e a repressão policial conseguiram um feito que 

nem mesmo a crise hídrica, que atingiu o Estado naquele ano, conseguiu: baixar 

significativamente a popularidade do governador. Coincidência ou não, naquele mesmo dia 

(4 de dezembro), o governador anunciaria que o decreto de reorganização escolar seria 

revogado. O documento foi publicado no Diário Oficial no dia seguinte. Logo depois, 

Herman Voorward pediria para deixar o cargo de secretário de educação. Apesar da 

desconfiança de alguns grupos – o governador manteria sua palavra? – as escolas 

começaram a ser desocupadas espontaneamente ou via ação policial.  

 

Em 2016, os secundaristas viajaram a Washington para uma reunião da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, a OEA.  Na 

bagagem, eles levaram um vídeo com imagens que mostravam a agressão policial durante o 
                                                
15  Link para a reportagem: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-pior-

marca-aponta-datafolha.shtml 

Facebook	de	estudante	EE	Miss	Brown,	21	de	
novembro	de	2015.	
	
Estamos	ocupados	
Agora	ocupando	
Não	somos	os	culpados		
Mas	seguem	nos	culpando	
A	invasão	não	é	escolar		
Fiz	da	escola	o	meu	lar		
Pois	não	se	pode	voltar	para	as	casas	
Pois	querem	decepar	nossas	asas	
Pois	vão	roubar	o	meu	lugar		
Aguardamos	e	damos	as	mãos		
	
Veja	em	ti	tua	própria	esperança	
Não	permita	que	te	calem	jamais		
A	criança	está	em	mim	e	amanhã	estará	em	ti	
Nos	pusemos	de	pé	pela	educação		
De	cima	do	muro	aos	poucos	todos	cairão		
E	então	conseguiremos	resistir	
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movimento. Integrantes da Comissão confirmaram que houve uso excessivo da força 

policial e defenderam a adoção de protocolos que evitassem o excesso de violência policial 

nas manifestações populares em São Paulo. 

 

Depois de ganharem as 

ruas e ocuparem suas escolas, 

os alunos começaram a 

vislumbrar uma escola mais 

democrática, com aulas mais 

instigantes e prazerosas. 

Músicas, oficinas, debates, 

feminismo e gênero entraram 

na pauta dos secundaristas. 

Quantas vezes quisermos 

realizar debates com assuntos 

que nos diziam respeito, que 

eram polêmicos e atuais, e 

fomos reprimidos?, diz um 

estudante da EE Manuel 

Ciridião Buarque em depoimento para o livro Escolas de Lutas (2016, p.149).  Momentos 

importantes da experiência vivida pelos estudantes durante o levante foram registrados, por 

eles mesmos, com suas câmeras de celular. É sobre essas imagens que falaremos no 

capítulo seguinte.  

                     
Figura 10: Facebook da Ocupação Miss Browne. 10 de dezembro de 2015 

Facebook	do	O	Mal	Educado.	6	de	dezembro	de	2016.	Vídeo	de	1min	
e	40seg.	13	mil	visualizações.	#OcupaEscola.	Quatro	estudantes,	duas	
meninas,	dois	meninos,	sentados	em	um	banco.	O	primeiro,	com	um	
papel	em	mãos	começa	a	ler	dirigindo-se	a	um	público	que,	além	de	
estudantes,	reúne	jornalistas	(é	possível	identificar	uma	repórter	com	
microfone	 da	 TV	 GLOBO).	 Nós,	 estudantes	 secundaristas,	 após	 o	
encontro	 estadual	 das	 escolas	 ocupadas,	 no	 dia	 6	 de	 dezembro,	
anunciamos	que	continuaremos	na	luta,	seja	ocupando	escolas	ou	as	
ruas.	A	força	dos	estudantes	já	foi	provada	uma	vez	que	o	governador	
teve	que	recuar	com	o	projeto	e	o	secretario	teve	que	deixar	o	cargo...	
Passa	um	avião,	é	difícil	entender	a	sequencia	da	fala.	Em	seguida,	ele	
dá	o	papel	para	menina	que	está	ao	seu	lado.	Ela	continua	a	leitura:	
exigimos	 que	 a	 reorganização	 seja	 permanentemente	 cancelada	 e	
que	o	governador	Geraldo	Alckmin	 faça	um	pronunciamento	claro...	
Passa	o	papel	para	outro	estudante,	que	segue	com	a	 leitura.	Ele	 lê	
sua	parte	e	depois	encaminha	o	papel	para	a	quarta	estudantes	que	
finaliza:	convocamos	toda	a	sociedade	para	um	grande	ato	em	apoio	
às	 escolas	 ocupadas.	 Quando	 terminam,	 a	 repórter	 da	 GLOBO	
pergunta	quantas	escolas	estão	ocupadas	até	agora?	E,	em	seguida,	
aponto	o	microfone	para	os	alunos	à	espera	de	uma	resposta.	Eles	se	
entreolham,	 ninguém	 responde.	 Juntos	 os	 quatro	 se	 levantam	 e	 se	
juntam	 a	 um	 grupo	 maior	 de	 estudantes.	 Todos	 cantam:	Não	 tem	
arrego!	Não	tem	arrego!.	A	repórter	fica	sem	resposta.	A	câmera	do	
celular	 também	 a	 deixa	 pra	 trás	 e	 se	 junta	 aos	 alunos	 que	 agora	
cantam:	Você	tira	minha	escola	e	eu	tiro	o	seu	sossego!	
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Capítulo 2 	

2. FALAS EXPANDIDAS	

	
No capítulo anterior, buscamos localizar as ocupações realizadas pelos 

secundaristas paulistas em um contexto histórico, sugerindo que a internet, os celulares e as 

imagens com eles captadas impulsionaram o movimento, interferiram no desfecho e deram 

amplitude a novas narrativas. Neste capítulo, a intenção é nos determos sobre algumas das 

narrativas audiovisuais produzidas pelos estudantes em outubro, novembro e dezembro de 

2015.  

 

2.1. Filmetes 
A hipótese de que as imagens tenham alma parece confirmada pelos 
efeitos da minha máquina sobre as pessoas, os animais e os vegetais 
emissores (BIOY CASARES, 1986).  

	

Ao nos referirmos a estas narrativas, lançaremos mão do termo filmetes. Não no 

sentido valorativo de maior/menor, bom/ruim, visto que não os consideramos como 

narrativas inferiores. A ideia de nomeá-los assim se inspira no conceito de literatura menor 

usado por Deleuze e Guatarri (1975) ao se referirem à produção literária kafkiana. A ideia 

de literatura menor dos autores implica em um processo de desterritorialização, um 

deslocamento causado por uma descaracterização cultural, em função do espaço e da 

língua. Kafka é um escritor judeu, que mora em Praga, mas que escreve em alemão. 	
O alemão de Praga é uma língua desterritorializada, própria a estranhos usos 
menores (em outro contexto atual, o que os negros podem fazer com o inglês)... 
Uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria 
faz em uma língua maior ( DELEUZE & GUATARRI, 1975, p.25 - 26).	

	

 A literatura menor provoca mudanças na língua maior e forja meios de criar uma 

outra consciência e uma outra sensibilidade. E é neste sentido que os autores afirmam que 

tudo é político nas literaturas menores. Não por seu conteúdo ideológico, mas por sua 

performance enquanto multiplicidade de atos de fala que forma uma máquina expressiva 

(SCHOLLAMMER, 2001). Posto isso, esperamos clarear a escolha em nomearmos os 

vídeos que compõem nosso corpus de filmetes. São narrativas políticas pela multiplicidade 

de falas que apresentam. 	

	

Falas que encontram na internet, nas redes sociais e nos celulares um espaço para se 

organizarem enquanto narrativa e se fazerem ouvidas. Não apenas falas dos idiomas, mas 
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sim das narrativas, das imagens, das músicas, das experiências contadas. Fala que sai dos 

lugares de autoridade e dos lugares de poder. Passamos de uma sociedade em que falavam 

poucos a uma sociedade de falas expandidas (BARBERO, 2015, p.245).	

	

Nos aproximaremos dos filmetes partindo do contato com falas de jovens que foram 

submetidos a um processo de marginalização – não foram consultados por seus governantes 

para opinarem sobre a reestruturação das escolas, não foram consultados pela mídia para 

que pudessem contar que não invadiam escolas, mas as ocupavam. Concordamos ainda 

com Barbero quando ele diz que há muito ruído nessa explosão de falas. Mas não é 

qualquer ruído, é o ruído do mundo que resulta justamente do entrechoque das muitas falas 

(BARBERO, 2015). 	

2.2 A busca e a classificação 

Os filmetes que formam o corpus inicial desta pesquisa foram coletados nas redes 

sociais; com alunos que participaram dos travamentos nas ruas e das ocupações das escolas; 

e com profissionais que produziram, ou estão produzindo, filmes sobre o movimento dos 

secundaristas paulistas (Acabou a Paz, Lute como uma menina, Por que você quer fechar 

minha escola?, e o material bruto do filme, ainda em processo de montagem, Não tem 

arrego). É preciso dizer que todos estes documentários fizeram uso das imagens registradas 

pelos estudantes e que, em muitos dos casos, sequer conseguíamos identificar o autor do 

registro. Todos os filmetes aqui organizados são de curta duração, gravados em plano 

sequencia (sem cortes) e somam, ao todo, cerca de sete horas de gravação. 	

A escolha por estes e não outros filmetes, entre a enorme quantidade de material 

produzido (entre outubro e dezembro de 2015), remonta ao início desta pesquisa. No 

momento em que tentávamos identificar uma sequência que pudesse funcionar como 

síntese das narrativas audiovisuais dos secundaristas e descobrir qual cena conseguiria 

resumir todas as outras.  

	

No entanto, as gravações formam um emaranhado de imagens, de enquadramentos, 

de rostos, de palavras e somente juntas elas parecem construir um sintagma. Na tentativa de 

encontrar a cena decidimos criar categorias e separar os filmetes levando em conta alguns 

itens: as imagens instigavam de alguma maneira, ou pela emoção da ação, ou pelo modo 
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como eram gravadas? Ou ainda, revelavam algo importante e novo sobre o movimento, 

sobre as ocupações? 	

	

O método de escolha que passamos a usar seguia, de certa maneira, as duas 

primeiras das seis regras16 criadas pelo montador de Apocalypse Now (1979), Walter 

Murch, ao enumerar quais critérios definem um bom corte, definem qual imagem colocar 

depois da outra. O primeiro deles, conforme descreve Murch, é a emoção: a imagem reflete 

a emoção do momento, da história? A emoção é o que se deve tentar preservar a todo custo 

(MURCH, 2004, p. 29). O segundo critério questiona se a escolha faz o enredo avançar. Se 

ajuda na compreensão da narrativa. Por mais que o processo de seleção dos filmetes fizesse 

parte de uma pesquisa acadêmica e não da montagem de um documentário, a ideia de 

selecioná-los usando a mesma lógica da montagem nos pareceu eficaz. Remetendo a 

Roland Barthes, seria algo como vejo, sinto, portanto noto, olho e penso (BARTHES, 

1984).  	

	

Nos parágrafos seguintes, apresentamos os filmetes divididos em categorias, 

agrupando-os a partir de características comuns que levam em conta o local da gravação 

(nas ruas ou dentro das escolas) e a ação dos estudantes. Mas antes de seguirmos com as 

categorias, faremos algumas considerações gerais sobre imagens e celulares.   

	

2.3	Mobile-mentary	

	 Todos os filmetes foram registrados com câmeras de aparelhos celulares. São 

gravações amadoras ― assim como em outros tempos da história da imagem em 

movimento foram registradas cenas em 16mm, super 8, VHS, câmeras digitais amadoras... 

No entanto, de acordo com Camila Baker, Max Schleser e Kasia Molga, estas câmeras não 

são apenas um outro tipo de câmera. Além de estarem conectadas às redes de 

telecomunicação, são carregadas com as pessoas em todos os lugares que elas forem 

(BAKE, SCHLESER, MOLGA, apud. SCHLESER, 2014). Os aparelhos celulares, como 

registra Castells (2007), tornaram-se objetos indispensáveis na vida contemporânea. 

 

 A presença desses aparelhos, com suas câmera acopladas registrando cenas do dia a 
                                                
16 “O corte ideal (para mim) obedece simultaneamente aso seis critérios que se seguem: 1) emoção (51%); 2) enredo  

(23%); 3) ritmo (10%); 4) alvo da imagem (7%); 5) plano bidimensional da tela (5%); 6) espaço tridimensional da ação (4%)” (MURCH, 

2004, p. 29). 	
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dia nos mais diversos espaços, portanto, não causam o impacto que equipamentos mais 

sofisticados de filmagem causariam. Se alguma coisa interessante aparece, há pouco 

impedimento para que alguém pegue o seu celular e comece a filmar (BERKELEY, in 

SCHELSER, 2014, p.30. Livre Tradução).17 Essa intimidade que os que filmam e os que 

são filmados têm com os aparelhos celulares possibilitam um tipo de imagem cara ao 

cinema documental: ser pouco invasivo e evitar ações encenadas, tentando captá-las tal 

qual foram experienciadas.  

 

 Max Schleser, em sua tese de doutorado, defende a ideia da estética Kaitei (Kaitei 

Aesthetic). A palavra kaitai conforme descreve o autor, significa em japonês, pequeno e 

portátil, que pode ser carregado a todos os lugares; o termo também é usado para nomear os 

telefones celulares no Japão. A Kaitei Asthetic representaria as cidades contemporâneas de 

uma nova maneira (SCHLESER, 2010, p. 25. Livre tradução)18, inovando a linguagem 

usada por Dziga Vertov em O Homem com uma câmera (1929) e por Walter Ruttmann em 

Berlim: Sinfonia da Metrópole (1927). A Kaitei Asthetic leva Schleser a outro conceito, o 

de mobile-mentary, documentários gravados com as câmeras de celular. O trabalho de 

Schleser incluiu uma própria produção do autor: o mobile-mentary Max with a Katiei 

(2006) gravado no Japão usando apenas o recurso da câmera do celular.  

  

 Segundo o diretor Aryan Kaganof, em depoimento citado por Schleser em sua tese, 

as coisas nunca mais serão como antes, tudo o que você precisa para fazer um filme é uma 

boa ideia, um telefone celular e um laptop. 
Filmar com o celular é um jeito completamente diferente de construir o 
espaço. Filmar com celular é agora. Somente o agora. E isso é o bastante. 
A era do telefone móvel é supreendentemente diferente do simples vídeo 
digital. Eu não sei dizer exatamente porque. Mas minha intuição me diz 
que é assim (KAGANOF, apud: SHCLESER, 2010, p.44. Livre 
tradução).19      

 

Os documentários já citados aqui, Acabou a Paz, Lute como uma menina e Não tem 

arrego, não se enquadrariam no formato mobile-mentary, já que não foram gravados 
                                                
17 If something of interest was seen, there was little impediment to taking the phone out and filming it (BERKELEY, in 

SCHELSER 2014, p.30). 
18 Can represent the contemporary city in a novel ways (SCHLESER, 2010, p. 25) 

19 Mobile filming is an entirely different way of constructing space. Mobile film imagery is now. Only now. And that is enough. The 

mobile phone period is startlingly different from mere digital video and I am not even all that sure yet exactly why. But my intuition tells 

me this is so (KAGANOF, apud: SHCLESER, 2010, p.44).  
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exclusivamente com as câmeras de celular. Os dois primeiros filmes citados recorreram a 

entrevistas gravadas no moldes tradicionais (câmera, tripé e microfone). O terceiro filme, 

Não tem arrego, apesar de se propor a usar cenas exclusivamente gravadas pelos 

estudantes, utilizou outros tipos de câmera. No entanto, nos parece que eles lançam mão da 

estética Katiei, já que as imagens filmadas com celulares aparecem em seus formatos 

originais (janelas menores e maiores, enquadramento formato retrato ou 16:9) e a qualidade 

da imagem (mais pixels, menos pixels) não parece ser um problema. As características das 

imagens são usadas como linguagem.  

 

Mas essas são questões amplas e complexas e não caberia discuti-las nesta 

dissertação. Observá-las nos servira para entender o contexto da produção de imagens em 

movimento pelos aparelhos celulares e compreender a riqueza que há na produção dos 

estudantes em 2015.  

 

2.4 Os filmetes organizados em categorias 

Os filmetes gravados pelos secundaristas registraram diversas das ações dos 

estudantes, em vários lugares diferentes. É possível traçar toda a trajetória do movimento a 

partir deste material. Eram câmeras ubíquas que registravam constantemente os 

travamentos e ocupações. Com o objetivo de organizar o material que selecionamos para 

esta pesquisa, foram identificadas nove categorias. Apesar de não contemplarem todo o 

material produzido pelos secundaristas nas ocupações, as categorias abrangem todos os 

vídeos utilizados nesta pesquisa: 1) Travamentos/trancamentos (os únicos vídeos  gravados 

fora das escolas); 2) Tentativa de desocupação; 3) Momento da ocupação; 4) Descobrindo e 

Redescobrindo a escola; 5) Materiais escondidos; 6) Em defesa do movimento; 7) 

Assembleia e jogral; 9) Aulas doadas, oficinas e shows.  

 

2.4.1 Travamentos/Trancamentos 	

Os filmetes aqui identificados foram todos produzidos nas ruas e avenidas de São 

Paulo e Grande São Paulo. Na maior parte das vezes, são registros gravados com o celular 

no formato retrato e muitos mostram o momento do embate com a Polícia Militar. Neles 

podemos identificar uma das marcas do movimento: as cadeiras escolares. Elas 

acompanharam os secundaristas em diversos trancamentos de ruas e avenidas. 	
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Figura 11: cadeiras escolares nos travamentos (Folha Press, 2015)	

	

	

	
Figura 12: aluna disputa cadeira com policial ( Escolas de Luta, 2016).	

	

O conflito dos secundaristas com a Polícia Militar é quase sempre gravado por mais 

de uma câmera. Na manifestação do dia 1 de dezembro, que aconteceu na avenida Doutor 
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Arnaldo, por exemplo, há material que mostra o início da manifestação, a chegada da PM, o 

momento da prisão de um jovem e o que aconteceu depois – outros jovens detidos enquanto 

discutiam a prisão do primeiro. Por vezes, eles registram a mesma ação gravada de 

diferentes ângulos, com diferentes celulares.  São registros de dentro da manifestação e, por 

isso, não nos parece errado concluir que foram gravados por estudantes que participavam 

do movimento.  

 

 Um dos filmetes, publicado no Facebook O Mal Educado, é um dos inúmeros 

registros da manifestação que aconteceu naquele 1 de dezembro. Em quase dois minutos de 

duração, o filmete mostra a prisão de um secundarista pela PM enquanto outros estudantes 

se aproximam gritando: solta ele, solta ele! Ele não fez nada, velho! A câmera (em formato 

retrato) leva muitos segundos para estabilizar, até que, por fim, consegue parar ao lado de 

um dos policiais que segura o jovem. O filmaker registra o momento em que o policial abre 

o porta-malas da viatura com a intenção de colocar o estudante ali dentro. Ao perceber a 

presença do jovem com seu celular, o policial tenta justificar sua ação: ele está resistindo, 

não tá obedecendo. Em seguida, a discussão entre um policial e outro jovem detido chama 

a atenção da câmera (o que não nos permite saber se o primeiro jovem foi ou não colocado 

dentro da viatura)20. Novamente os estudantes se exaltam, a câmera volta a desestabilizar e, 

finalmente, corta. Os estudantes que aparecem aqui imobilizados pela PM figuram em 

diversos outros vídeos da manifestação, antes de serem detidos. Uma organização mais 

demorada de todos os curtos filmetes deste dia poderia montar uma sequência com início, 

meio e fim.  

	

Em muitos dos registros utilizados nesta pesquisa, os policiais estão protegidos com 

as roupas, capacetes e escudos da Tropa de Choque. Portam armas, atiram bombas de gás e 

lançam sprays de pimenta nos olhos dos manifestantes. Em alguns filmetes, os estudantes 

estão claramente acuados. Sem violência, sem violência, eles dizem em um dos vídeos, 

quando se veem encurralados pela PM. 	

	

A tensão do momento do confronto com a polícia pode ser sentida pelo espectador 

através da instabilidade da câmera. O filmaker, ao mesmo tempo em que procura o melhor 

ângulo para registrar as imagens, tenta se proteger da polícia e às vezes intervir na ação 

                                                
20 Segundo o Facebook dos Jornalistas Livres, três estudantes foram detidos neste dia. 	
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para proteger os colegas. Não são poucos os momentos em que identificamos a voz do 

autor do filmete pedindo calma aos policiais ou tentando organizar os manifestantes.  

 

Os documentários já aqui citados não pouparam o uso dessas imagens (editando-as 

com trilha, sem trilha, em slow motion, em velocidade normal). Enfim, todos os recursos da 

linguagem cinematográfica e televisiva usados para emocionar o espectador. São também 

os vídeos que mais tiveram visualização nas redes sociais. A violência policial, nos lembra 

Castells, proporciona imagens espetaculares e é desvantajosa para os políticos e 

formadores de opinião, cujo objetivo é suprimir o mais depressa possível a crítica que o 

movimento encarna (CASTELLS, 2013, ebook posição 2717). Em todos os levantes 

analisados no livro Redes de Indignação e Esperança, as imagens de violência policial 

ampliaram a simpatia dos cidadãos pelo movimento, assim como o reativaram. 

	

2.4.2 Tentativa de desocupação	

As imagens gravadas no momento em que a Polícia Militar entra nas escolas são as 

mais tensas. No material que selecionamos, todos os filmetes foram gravados do ponto de 

vista de quem está dentro da escola (não é possível afirmar se o autor das imagens era 

estudante ou um simpatizante que estava dentro da escola naquele momento). Assim como 

os filmetes gravados nos travamentos, a maioria está no formato retrato. Não nos parece 

incorreto intuir, portanto, que quando o registro das cenas se dá em um momento de maior 

tensão, as imagens são preferencialmente registradas desta maneira. Talvez porque seja a 

maneira como melhor o celular se acopla às nossas mãos, fazendo com que o início da 

gravação se dê sem muitos entraves, num momento de urgência. 	

	

Um dos filmetes, com cerca de dois minutos e meio, gravado em formato retrato, 

registra a entrada da Polícia Militar na escola EE Maria José, no bairro Bela Vista. A 

pessoa que grava está, inicialmente, dentro da ação, uma câmera subjetiva e ativa. No 

entanto, conforme a polícia se aproxima, o filmaker e sua câmera se distanciam, ele sobe 

uma escada, encontra um ângulo favorável para registrar a movimentação das pessoas na 

cena, ao mesmo tempo em que tenta se proteger. Nestas cenas, percebemos que outras 

pessoas registram a mesma ação com seus celulares. Um senhor (identificado 

posteriormente como o diretor da escola) aponta a câmera de seu aparelho para duas 

meninas que se rebelavam contra a entrada da PM na escola. Ele aproxima a lente de sua 
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câmera dos rostos das estudantes como quem diz veja, estou registrando sua identidade. O 

filmete mostra muita confusão, um estudante cai, uma estudante parece ser agredida... No 

final da gravação, a pessoa que registra começa a correr, parece ser o momento em que a 

PM resolve sair da escola. Ouvimos pela primeira vez a voz do autor das imagens: vai, vai! 

Percebemos que se trata de uma menina.  

 

Os documentários Não tem arrego (no primeiro corte que foi disponibilizado para 

esta pesquisa) e Lute como uma menina fazem uso dessas cenas e repercutem a história da 

PM na EE Maria José. Muitas imagens foram gravadas antes da ação da polícia e outras 

depois. Também seria possível aqui editar uma sequência completa com antes, durante e 

depois da ação principal. Um dos filmetes, por exemplo, mostra que, minutos antes da 

entrada da polícia, o chefe de gabinete do secretário de educação, Fernando Padula, esteve 

na porta da escola tentando conversar com estudantes. Padula, conforme já mencionado 

neste texto, teve áudio vazado na internet no qual dizia que o Estado iria desqualificar o 

movimento, aumentar a repressão e fazer a guerra da informação. A reunião em que ele 

teve sua voz gravada aconteceu três dias antes da ação da PM na EE São José. 	

	

        	
                 Figura 13: Fernando Padula na portão da EE Maria José	
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Figura 14: A PM, o celular, as meninas que protestam	

	

Outro filmete, com pouco mais de um minuto, gravado em formato retrato, expõe a 

violência praticada por homens que se aglutinaram em frente à escola ocupada EE Dep. 

João Dória, na Zona Leste de São Paulo. Este filmete explicita a violência sofrida por 

alunos, principalmente nas escolas mais periféricas.  

 

Ele foi gravado através de uma fresta entre os portões da escola e a ação se dá, 

quase todo tempo, emoldurada por estes portões, ocupando menos de 1/3 do quadro. É uma 

câmera assustada, que não consegue se impor, precisa ficar ali, escondida, protegida.  
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                                                 Figura 15: pela fresta, a violência	

	
	
No começo do vídeo, o que se vê pela fresta são homens armados com martelo, 

cassetete e corrente que se lançam sobre o portão. O homem com o martelo começa a gritar 

e a bater com força na porta de ferro; o com a corrente, que está logo atrás dele na cena, faz 

a mesma coisa. Percebemos que o senhor com a corrente agride um rapaz que está ao lado 

dele, fora da escola. Seus olhares e expressões faciais exprimem ódio e agressividade. 

Nenhum deles percebe a câmera, eles estão à vontade em suas ações violentas. O som do 

martelo batendo no portão domina o ambiente. Quando ele cessa um pouco, ouvimos 

muitos xingamentos – de fora para dentro, de dentro para fora. Em determinado momento, 

quando a corrente e o martelo se afastam e saem de cena, a câmera se aproxima da fresta, 

desaparece a moldura. É neste momento que um terceiro homem entra em quadro, grita 

algo para alguém que está dentro da escola e se aproxima. Uma de suas mãos reproduz a 

imagem de uma arma de fogo. Parece uma ameaça. O homem com o martelo, que estava 

fora da cena, reaparece correndo em direção ao portão, ouvimos novas marteladas. O 

filmete teve 47 mil visualizações. Na página Ocupação Dória, onde foi postado o filmete, 

os alunos escreveram que um dos agressores era o diretor da escola – o que estava com a 
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corrente – e que teria agredido um estudante com uma correntada no rosto. Dias depois, o 

diretor da escola foi afastado. 	

	

Um terceiro filmete que iremos descrever aqui guarda uma particularidade: é 

acompanhado de uma narração em off, um pouco melodramática e com pitadas de 

suspense. A linguagem do filmete nos remete ao programa policial que foi ao ar no SBT, 

entre 1991 e 1997, chamado Aqui Agora. Neste telejornal, reportagens eram marcadas pela 

interação direta do repórter, cinegrafista com câmera na mão e a edição recheada de planos 

sequência. Em todo o material selecionado, este é um dos único que apresenta este tipo de 

registro. Ele iria se tornar mais comum nas ocupações de 2016, depois que o Facebook 

disponibilizou a ferramenta ao vivo. 	

	

Outra característica encontrada no filmete que o aproxima do Aqui Agora e da 

linguagem televisiva, principalmente dos programas ao vivo, é o uso da função fática: tô 

filmando aqui tudo para vocês, tudo que estiver acontecendo. O aluno que faz as imagens 

conversa com o espectador, reforça sua presença no momento da ação, transferindo essa 

sensação de presença para o espectador, reforçando uma preocupação permanente da 

televisão: a marca da atualidade (FECHINI, 2008, p.56). 	

	

2.4.3 O momento da ocupação	

Ai caralho, bateu uma onda forte, tá tendo ocupação da Zona Sul à Zona Norte 

(verso cantado pelos estudantes, Escola de Luta, 2016, p.111); Pula sai do chão quem 

defende educação (vídeo da ocupação Fernão Dias). Estes e muitos outros versos foram 

cantados pelos secundaristas dentro e fora das escolas durante as ocupações. 	
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               Figura 16: alunos da Fernão Dias cantam: pula sai do chão quem defende educação	
	

Descontração, alegria, versos, música, tambores e movimentação corporal marcam 

os filmetes que registram a entrada dos estudantes nas escolas. São corpos que ocupam um 

espaço e manifestam alegria. Nesse sentido, as ocupações se aproximam da descrição que 

Hakim Bey (2007) faz sobre as zonas autônomas temporárias (TAZ). A TAZ, diz Bey, é 

uma experiência de pico em uma zona liberta, tal como os festivais de música. Lucia 

Maciel de Oliveira, em Corpos Indisciplinados, correlaciona as zonas autônomas 

temporárias com os movimento que se espalharam pelo globo nas últimas décadas. 	
A sublevação temporária é o que se abre como possibilidade, experiências 
de pico que mostram, em rápidos momentos de suspensão, como a vida 
pode ser vivida de forma diferente (OLIVEIRA, 2007, p. 33). 	

	

Essa euforia de descobrir formas diferentes de estar no mundo, e mais precisamente 

de estar dentro da escola, transparece nas imagens. Transparece nos secundaristas que 

atuam na cena (olhares ternos, sorrisos, corpos à vontade) e transparece no modo como as 

câmeras dos celulares se comportam. Predominam as imagens mais tranquilas, mais 

pensadas e calculadas, e muitas vezes com o celular na horizontal21. Os filmetes não 

parecem buscar somente o registro de um momento específico, como no material gravado 
                                                
21 O formato retrato e a câmera tremida também aparecem nas outras categorias. O que ressaltamos é que começamos a perceber 

uma diferença no jeito de fazer que acaba predominando. Essa foi, portanto, a nossa percepção. Outros olhares poderiam encontrar outras 

categorias, outras características.  
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durante os conflitos nas ruas e nas escolas, quando estavam ameaçados pela reintegração de 

posse. Nos filmetes dos trancamentos e das tentativas de desocupação, é comum ouvir 

pessoas dizendo que estão gravando tudo, outras pedindo para que a gravação não 

interrompa (filma tudo, filma tudo), frases que marcam o quanto eles acreditavam que o ato 

de filmar tudo lhes protegeria de agressões mais violentas.  

 

Já nos filmetes do nosso corpus que registram a entrada dos adolescentes nas 

escolas, parece-nos que os secundaristas estão buscando algo mais com as imagens. Havia 

algo de subversivo nelas. Subversivo não porque aterroriza ou perturba, mas porque sugere 

um sentido. A imagem é subversiva, escreve Roland Barthes, quando fala demais, quando é 

pensativa (BARTHES, 1984). Talvez os estudantes estivessem agora mais preparados para 

construir uma narrativa audiovisual que sugerisse algum sentido maior à sua reinvindicação 

primeira – lutar contra a reorganização. Nos vídeos das categorias que descreveremos a 

seguir, os filmetes nos parecem subversivos porque questionam e fazem pensar sobre o 

sistema escolar no qual estes jovens estão inseridos.  

	

2.4.4 Descobrindo e redescobrindo da escola 

Gostaria de deixar uma pergunta para nossa diretora, por que a senhora nos 

privou de tanta coisa boa? A frase retirada do Facebook da ocupação EE Anhanguera e 

citada no livro Escolas de Luta (2016), retrata como os estudantes se sentiam quando 

começaram a circular pela escola conhecendo novos espaços ou apenas experimentando o 

mesmo lugar de maneira diferente. Nestes filmetes, assim como nos da categoria anterior, 

os jovens estão à vontade com suas câmeras acopladas aos aparelhos celulares. Eles 

revelam o dia a dia na escola: cenas de estudantes de skate, bicicleta, rodas de violão, 

tocando piano (na Fernão Dias), dançando, cozinhando, lavando panela, limpando a escola, 

limpando banheiros. Boa parte dos filmetes tem uma movimentação, isto é, a câmera 

caminha pela escola, abre portas, anda por corredores, sai e entra de salas, pátios, quadras 

de esporte, teatros (em alguns casos). As cenas nos permitem invadir de maneira sutil e 

delicada a intimidade da ocupação – como dormiam, como comiam, como passavam o dia.  

 

 Para falar de como a intimidade dos secundaristas nos é apresentada nos filmetes, 

recorremos ao modo como foi gravado o curta metragem The 57 (2013), de Leo Berkeley. 

The 57 é um filme que registra com a câmera do celular a rotina vivida dentro de um ônibus 

elétrico em Melbourne. Segundo Berkeley, o filme reflete a experiência sensorial e afetiva 
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das pessoas dentro do ônibus, em suas vidas cotidianas. Os aspectos rotineiros das imagens 

foram centrais para construir a ideia do filme, transmitindo com naturalidade a experiência 

do dia a dia. Aspectos que só foram alcançados por conta da câmera do celular. O curta, 

conforme relata Berkeley, explora o potencial da tecnologia dos smartphones criando novas 

e diversificadas abordagens cinematográficas (BERKELY, https://vimeo.com/72173818, 

2013). 
Logisticamente, isso teria sido muito mais complicado de conseguir com 

uma câmera maior e, sem dúvida, o equipamento mais intrusivo teria 

produzido um resultado diferente (BERKELEY, 2014, p. 28. Livre 

tradução)22.  

 

The 57 é um filme com narração, trilha, imagens de arquivo e arte gráfica muito 

diferente dos filmetes que estamos tratando aqui. No entanto, eles guardam em comum o 

fato de conseguirem registrar momentos rotineiros e cotidianos da vida das pessoas de 

maneira sutil. O resultado das imagens gravadas com aparelhos celulares dentro das 

ocupações também não seria o mesmo se fossem imagens registradas por equipamentos 

mais intrusivos.  

	

Enquanto nos mostram a rotina na ocupação, as câmeras que passeiam pela escola 

nos revelam também como os estudantes encontraram maneiras diferentes de ocupar este 

espaço. Pátios que abrigam skates, rodas de música. Salas de aula com colchões, quadras de 

esportes com shows... Em entrevista para o filme Lute como uma menina, uma estudante 

relata a experiência que viveu durante a oficina “de intervenção urbana”: os alunos foram 

levados a conhecer os espaços da escola e a se perguntar o que é ocupar. Sentiam texturas 

das paredes, deitavam nas escadas, subiam no batente das portas.  
Enquanto acontecia a oficina, eu pensei, posso ocupar minha escola. 
Posso beijar menino, menina. Posso ser quem eu quiser. Descobri que é 
pela educação que eu vou lutar, não só hoje, mas amanhã. Aqui dentro 
(indica com a mão o coração) eu sinto que é pra sempre (depoimento 
retirado do filme Lute como uma menina, 2016).  

 

  Na imagem final do curta-metragem The 57, há a citação de um texto de Jacques 

Ranciere que, de certa maneira,  nos ajuda a entender o que se passava com os estudantes 

dentro das ocupações:  

                                                
22 Logistically this would have been much more difficult to achieve with a bigger camera and arguably the more intrusive equipment 

would have produced a different creative outcome as well (SCHLESER, data).  
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A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era 

designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia 

ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o barulho, faz 

ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho (RANCIERE, in 

The 57, 2013). 

	

2.4.5 Materiais escondidos 

Enquanto os secundaristas abriam e fechavam portas na redescoberta de suas 

escolas, eles se deparavam com objetos que lhes seriam úteis em suas vidas escolares, mas 

que estavam trancados em salas e armários. Vários dos filmetes mostram esse momento e 

muitos recorrem a uma narração que descreve a cena: tem tanta coisa, material de química, 

material fechado, uma caixa cheia de bola nova e eles diziam que não tinha bola, 

ventilador de teto... Bolas e materiais de laboratório (para experimentos de química) 

figuram em mais de um vídeo. Há também, mais de uma vez, a imagem de apostilas 

intocadas. Pilhas de apostilas com exercícios dos grandes vestibulares do país. Estou no 

3ºano e nunca vi nenhuma dessas apostilas, relata uma das alunas/filmaker ao registrar com 

seu celular a imagem de uma sala cheia de apostilas espalhadas pelo chão.  

 

									 	
              Figura 17: material escolar encontrado em uma das salas da escola 

 

2.4.6 Em defesa do movimento 

Nesta categoria, reunimos os filmetes que remetem ao formato Talking Heads 

(cabeças falantes), isto é, apresentam secundaristas falando para a câmera em defesa do 

movimento. Por vezes, as câmeras dos celulares estão fixas em algum lugar (vale ressaltar 

que não foi notado o uso de tripés). Outras vezes, há um estudante operando a câmera. São 
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falas direcionados aos governantes, diretoria da escola ou pais. Por vezes são raps 

compostos dentro das ocupações.  

 

Um dos filmetes, com a câmera fixada no chão, apresenta uma menina e um menino 

lendo uma carta aos pais e à comunidade, explicando o movimento e convidando as pessoas 

a irem até a escolar ocupada EE Salvador Allende (a terceira escola ocupada em 2015).  
Há mais de um mês estamos lutando contra o fechamento da nossa escola. 
Fizemos reuniões, atos de rua na região da Cohab II, encontros que não 
deram resultados com a Diretoria de Ensino da Leste 3, um festival 
cultural aberto à comunidade em apoio à causa, mas fomos entendendo 
que só isso não bastava: decidimos então ocupar a escola em defesa do 
nosso direito à educação. 
Desde o primeiro dia de ocupação, a luta de nós estudantes vem sendo 
atacada de maneira desonesta pelo diretor da escola, Moisés, e a Vice-
Diretora, Maria de Jesus, em aliança com a Dirigente da Diretoria de 
Ensino, Maria Helena Faustino. 
Eles vem dizendo aos pais e aos estudantes do terceiro ano do ensino 
médio que a ocupação é uma bagunça e prejudica os estudantes e é ilegal 
(fala retira do filmete postado no Facebook da Ocupação Salvador 
Allende, 2015). 	

 
   

                                 

 
            Figuras 18: alunos leem carta endereçada aos pais 
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2.4.7 Assembleia e jogral 

A organização em assembleias foi recorrente no movimento dos secundaristas 

paulistas em 2015. Castells, em Redes de Indignação e Esperança, também localiza nos 

movimentos que estuda a presença das assembleias. Reinventar a democracia na prática, 

escreve o autor, passa pela organização de um movimento sem liderança, conduzido por 

assembleias.  
Em todos os casos, os movimentos ignoraram partidos políticos, 

desconfiaram da mídia, não reconheceram nenhuma liderança e rejeitaram 

toda organização formal, sustentando-se na internet e em assembleias 

locais para o debate coletivo e a tomada de decisões (CASTELLS, 2013, 

ebook posição 174).   

  

As assembleias, obviamente, não são inéditas nas manifestações populares. Para 

localizar apenas um exemplo da era moderna, citamos o movimento estudantil de Maio de 

68 que deliberava suas ações em assembleias estudantis. A diferença, pelo menos nas 

assembleias dos secundaristas paulistas, é que muitas eram gravadas pelas câmeras dos 

celulares dos estudantes e serviam como forma de comunicar as decisões do grupo para 

quem não esteve de corpo presente. O Comando das Ocupações, criado alguns dias depois 

das primeiras escolas ocupadas, recorreu bastante  ao registro em vídeo das assembleias. 

Muitas vezes, conforme revelam os filmetes, o comunicado era feito em jogral, com a 

participação de mais de um estudante. Não nos foi possível localizar uma câmera principal 

escalada para o registro. Nas imagens, aparecem muitos jovens filmando a mesma cena. 

Talvez cada registro seguisse um caminho diferente na internet e/ou nos grupos de 

WhatsApp. Foi também esta a maneira que o Comando encontrou para se comunicar com a 

imprensa. Em muitos dos filmetes que registram essa comunicação oficial dos 

secundaristas, os repórteres estão em quadro, figurando com suas câmeras e gravadores.   

 

Em alguns filmetes, os secundaristas leem um papel que passa de mão em mão. Em 

outros, uma pessoa lê e depois outras pessoas reproduzem o que ela disse, fazendo com que 

o comunicado ecoe e todos possam ouvir. Quem e quando o documento foi escrito não nos 

foi possível saber, pelo menos no material observado.   
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2.4.8 Aulas doadas, oficinas, shows 

Como já citado no capítulo anterior, durante as ocupações, muitas escolas 

organizaram aulas, oficinas e shows. Basicamente, era pela rede que a organização se dava. 

As pessoas inscreviam seus nomes e diziam o que gostariam ou poderiam oferecer aos 

estudantes. Chico César, Maria Gadu e Emicida foram alguns dos artistas que se 

apresentaram nas escolas. Professores universitários doaram aulas e oficinas de dança e de 

instrumentos musicais foram organizadas por artistas e coletivos. Muitos desses momentos 

foram registrados pelos jovens com seus aparelhos celulares. Eles seguem o formato dos 

outros filmetes captados nas escolas. São câmeras tranquilas que registram um clima de 

festa e mostram estudantes à vontade no espaço que ocupam.  
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Capítulo 3 

3. SOB O RISCO DO REAL 

 

No capítulo anterior, compartilhamos o entusiasmo que alguns autores e diretores 

nutrem pelas novas possibilidades de linguagens apresentadas pelos dispositivos móveis 

como, por exemplo, o mobile-mentary (mobile documentary).  No entanto, não perdemos 

de vista o fato das novas tecnologias serem uma remediação de tecnologias anteriores.  
Uma pintura do artista Pieter Saenredam do século XVII, uma fotografia de 

Edward Weston, e um sistema de computador de realidade virtual guardam 

diferenças importantes, mas todas elas procuram colocar o espectador no mesmo 

espaço que os objetos (BOLTER e GRUSIN, 1999, p.11. Livre  tradução). 23 

	

As novas mídias, lembram os autores, são velhas mídias renovadas. Essa ideia da 

(re) mediação é em si um retorno ao pensamento de McLuhan: o ‘conteúdo’ de qualquer 

meio é sempre outro meio; o conteúdo da escrita é a fala, assim como o da palavra escrita é 

o conteúdo da impressão, e esta o conteúdo do telégrafo (McLUHAN, 1964). 

 

Dito isso, para observarmos as imagens dos secundaristas, como foram gravadas e, 

de alguma maneira, entendermos como os adolescentes registraram aquele momento, 

partiremos de estudos que se debruçaram sobre a linguagem cinematográfica no século 

passado. Inspirando-nos na premissa de Paolo Virno: A atualidade não se deixa ser 

decifrada sem que nos voltemos a questões de fundo: o ‘agora mesmo’ remete ao ‘desde 

sempre’ (VIRNO, p.15).   

 

Como todo o material gravado pelos secundaristas mostram experiências reais, 

vividas por pessoas reais – em contrapartida ao cinema de ficção que tem atores agindo em 

cenas previamente arquitetadas – nos apoiaremos também em conceitos específicos do 

documentário.  
A prática do cinema documentário não depende nem dos circuitos de 

financiamento nem das possibilidades de difusão, mas simplesmente da boa 

vontade – da disponibilidade – de quem ou daquilo que escolhemos para filmar: 

                                                
23 A painting by the seventeenth-century artist Pieter Saenredam, a photograph by Edward Weston, and a computer system for 

virtual reality are different in many important ways... All of them seek to put the viewer in the same space as the objects viewed 

(BOLTER e GRUSIN, 1999, p.11) . 
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indivíduos, instituições, grupos... O documentário não tem outra escolha a não ser 

se realizar sob o risco do real (COMOLLI, 2008, p.169). 

	 	
 

3.1 Justo uma imagem  
O mais simples dos gestos cinematográficos, fazer um plano fixo, por 

exemplo, filmar uma entrevista, uma rua, montar um arquivo, não sei, 

corresponde a nada menos que colocar o mundo em suspenso 

(COMOLLI, pg.269; 2008). 

 

 

A EE Diadema, antigo CEFAM (Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério), foi a primeira escola ocupada pelos secundaristas em 

2015. Alunos do curso noturno entraram na escola às 19 horas de uma segunda-feira e 

decidiram que não sairiam mais.  

 

            Na mesma noite a informação 

sobre a ocupação circulou. A estudante 

Letícia24, da EE Fernão Dias Paes, conta 

que estava com outros estudantes 

discutindo os próximos passos do 

movimento quando recebeu pelo 

WhatsApp a notícia da ocupação. 

Aconteceu, disse ela aos colegas. Vamos ocupar também! Na madrugada do dia seguinte, 

terça-feira, 10 de novembro, a Fernão Dias foi ocupada.  

 

                                                
24 Como já foi mencionado no capítulo 1, os nomes são fictícios. A ideia é preservar a identidade dos 

estudantes.  

Cenas	noturnas.	Um	grupo	de	alunos	em	pé.	Entre	eles,	
uma	 menina	 com	 tambor	 puxa	 o	 coro:	 EE	 Diadema,	
escola	 de	 luta…	 Ela	 bate	 no	 tambor,	 os	 outros	 batem	
palmas.	Meninas	parecem	estar	em	maior	número.	Um	
rapaz	 diz	 que	 do	 lado	 de	 fora	 duas	 pessoas	 querem	
entrar.	 A	 diretora	 não	 quer	 deixar.	Essa	 é	 uma	 escola	
ocupada	 e	 a	 diretora	 está	 se	 negando	 a	 deixar	 entrar	
quem	 quer	 participar!	 Na	 cena,	 um	 estudante	 veste	 a	
camiseta	 do	 movimento	 Juntos/PSOL.	 Estas	 imagens,	
gravadas	 com	 celular,	 fazem	parte	 do	 copião	 do	 filme	
Não	tem	arrego.		
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Figura 19: Noite de ocupação em Diadema 

 

Retomamos a uma das mais importantes ações do levante secundarista – a ocupação 

de suas escolas – para contextualizar os filmetes que iremos discutir neste capítulo. Ao todo 

eles somam 21 minutos, distribuídos em 26 arquivos diferentes. Todos eles registrados pela 

estudante Letícia em um mesmo dia: 10 de dezembro de 2015, quando a escola foi 

ocupada. A ideia é nos determos principalmente em um dos filmetes – o Fernão2. Os outros 

nos ajudarão a visualizar o contexto em que ele foi gravado: o que aconteceu antes e o que 

se passou depois. Todos os 26 filmetes se enquadram na categoria O momento da 

ocupação, já descrita no capítulo anterior. A escolha de nos determos mais tempo no 

filmete Fernão 2 não tem a intenção de esgotar a discussão do jeito de filmar dos 

secundaristas, mas ela responde ao nosso anseio de encontrar a nossa própria imagem 

dentro da desordem das imagens em que estávamos mergulhados. Não é uma imagem justa, 

como diz Jean-Luc Godard, mas justo uma imagem (GODARD, apud: BARTHES, 1984, p. 

103).  

 

3.2 Os filmetes de Letícia 

No primeiro filmete de Letícia, 

Fernão1, os estudantes aparecem 

amarrando uma faixa na grade de ferro da 

EE Fernão Dias. Nas cenas, vemos 

apenas vultos registrados durante o 

amanhecer. A faixa serve como um alerta: a partir daquele dia, a escola estaria sob o 

comando dos secundaristas que reivindicavam a revogação do decreto de reestruturação 

escolar e o não fechamento da EE Fernão, uma  tradicional escola pública de Pinheiros.  

Fernão1:	 	 Seis	 horas	 da	 manhã.	 O	 dia	 está	
amanhecendo.	Apesar	das	 imagens	escuras,	 é	possível	
visualizar	 a	 ação	 de	 um	 grupo	 de	 estudantes.	 Eles	
amarram	 uma	 faixa	 na	 grade	 do	 portão	 principal	 da	
escola.	 A	 estudante	 Letícia,	 	 que	 registra	 a	 cena	 com	
seu	celular,	pergunta,	sem	esconder	certa	excitação	na	
voz:	 o	 que	 diz	 a	 faixa?	 Um	 secundarista	 responde:	
estudantes	pelos	estudantes.			
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         Figura 20: EE Fernão Dias amanhece ocupada 

 

No filmete Fernão 2, a luz do dia já se faz presente. Mostra alunos reunidos diante 

de um pequeno tablado, localizado em um dos cantos do pátio coberto da escola. Sobre ele, 

estudantes tentam iniciar uma assembleia. Letícia demora um pouco a achar um 

enquadramento. Nestes primeiros segundos, por conta da instabilidade e das mudanças de 

ângulo, percebemos que atrás dela há uma grade que separa o pátio onde ela e os outros 

estudantes estão de duas quadras de prática esportiva.  

 

Depois de estabilizada, a câmera identifica o olhar de um estudante, que está entre 

tantos outros. Eles trocam olhares – câmera olha para ele, ele olha para a câmera. O 

estudante se põe a caminhar para o lado oposto do qual está o tablado. Usa boné e carrega 

nas costas uma mochila. Enquanto caminha, ele continua nos olhando e Letícia o 

acompanha com um movimento de câmera. Antes de desaparecer atrás de uma pilastra, o 

estudante sorri para ela com intimidade. Devem ser amigos. A câmera refaz a panorâmica, 

agora em direção oposta, voltando ao tablado. Detém novamente sua atenção ao que parece 

ser o centro da ação, a fala das meninas e meninos. Um zoom in aproxima o nosso olhar 

destes estudantes que estão no pequeno palco.  

 

Um dos secundaristas, de cabelos com dread25, pergunta ao microfone: todos 

escutam? A resposta vem em seguida. Sim, todos escutam. Ele ensaia iniciar seu discurso, 

quando uma voz próxima de nós (próxima à câmera de Letícia) se sobressai: Aí, ó! Estão 

invadindo! Junto com o grito, um ruído de portão de ferro que se abre é captado pela 
                                                
25 Esse estudante com dread nos cabelos aparece em vários outros vídeos dos secundaristas e figura como personagem nos 

documentários de Sophia Noronha e Carlos Pronzato.  
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câmera. Ele vem das quadras que estão atrás de Letícia. Muitos dos alunos que apareciam 

de costas se viram para nós atraídos pelo barulho do portão. Seus olhares preenchem o 

quadro, os estudantes estão temerosos. Depois de alguns segundos, é Letícia quem se vira, 

ela irá nos mostrar o que atraiu tantos olhares.  

 

Em primeiro plano, funcionando como uma textura na imagem, está a grade que 

separa o pátio das quadras de esporte. Na extremidade direita do quadro, ao fundo, um 

senhor magro, calvo e grisalho consegue abrir uma porta de ferro que era mantida fechada 

por uma pilha de cadeiras. Dali vinha o ruído que acabamos de ouvir. Este senhor magro de 

camisa listrada de mangas longas pula uma das cadeiras escolares que resistiu à pressão do 

portão. Olha na direção da câmera, na direção dos alunos. Seu olhar é de reprovação. Atrás 

dele, uma senhora de blusa e sapatos amarelos também tenta vencer a barreira de cadeiras 

amontoadas em frente à porta de ferro. O senhor se volta para ela, nos dando as costas, 

pega uma das cadeiras que impedem a passagem da senhora, e a lança ao chão. A ação é 

brusca e violenta. A senhora de sapatos amarelos consegue passar. Assim que a cadeira 

chega ao chão, a estudante encerra a gravação. Mas o último gesto do senhor magro calvo 

grisalho que ela conseguiu registrar indicava que ele continuaria arremessando cadeiras 

para liberar a porta de ferro.   

 

A intenção é confirmada pelo filmete seguinte. Os dois – senhor magro calvo e 

grisalho e a senhora de blusa e sapatos amarelos –, quando chegam ao canto direito do 

quadro, nos deixam ver, na outra extremidade, que outra cadeira está jogada ao lado da 

primeira. Foi lançada quando a câmera de Letícia estava desligada.  

 

               

                Figura 21: cadeiras escolares jogadas na quadra, a grade em primeiro plano 
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No filmete Fernão 5, depois que os dois adultos deixam de ser o foco da câmera de 

Letícia, a alegria que se via no início do filmete 2 parece voltar e os estudantes recitam em 

coro: Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com estudante, vai sair perdendo. O 

Fernão é escola de luta... Na última frase, Letícia também canta, participa da cena. Os 

filmetes seguintes  mostram momentos dentro da escola em diferentes espaços. Voltaremos 

a eles mais adiante.  

 

Como já dissemos, iremos nos debruçar por mais tempo sobre o Fernão 2 e, para 

isso, partiremos de alguns questionamentos levantados no filme Carta para Jane (1972). 

No documentário, os cineastas Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin convidam os 

espectadores a dar um giro pelo Vietnã a partir da fotografia Jane Fonda e os vietnamitas, 

clicada em 1972 por Joseph Kraft. A foto é examinada exaustivamente e muitas questões 

são levantadas sobre a presença da atriz no Vietnã do Norte durante o período da Guerra do 

Vietnã (Vietnã do Norte X Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos). Para Susan 

Sontag, o filme é uma lição exemplar de como ler qualquer foto, como decifrar a natureza 

do enquadramento do ângulo e do foco (SONTAG, 2004, p.124). Por isso, julgamos que as 

questões nos ajudariam com o filmete de Letícia.  

 

                 
                       Figura 22: Jane Fonda e os Vietnamitas, Joseph Kraft, 1972 
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Como olhamos o filmete? Como funcionou nosso olhar ao olhar para ele? E o que 

fez que ele funcionasse assim e não de outro modo? O que faz com que nossa voz interprete 

este olhar deste modo e não de outro? Qual elemento, ou elementos que desempenham um 

papel importante neste filmete? 

                           

A contextualização dos capítulos anteriores nos ajuda a responder a primeira 

questão apresentada pelos cineastas. Olhamos as imagens produzidas pelos estudantes – e 

por Letícia em particular – sabendo que elas são a expressão do descontentamento dos 

secundaristas com a proposta estadual de reorganização escolar. O discurso oficial era 

lacônico, muitas dúvidas não foram esclarecidas, ou porque a Secretaria não queria 

apresentar os motivos da reorganização, ou porque o projeto não tinha sustentação. Ou, 

quem sabe, porque simplesmente não importava ao governo saber a opinião de alunos e 

professores sobre o futuro de suas vidas escolares. Cabe colocar aqui que somente dois 

meses depois de iniciadas as manifestações, a Secretaria de Educação tornou público um 

estudo apresentando a proposta da reorganização escolar no Estado de São Paulo.26  

 

Nossa aproximação das narrativas audiovisuais construídas em 2015 passa, 

portanto, pelo entendimento de que os secundaristas tinham o anseio de construir seu 

próprio discurso sobre a reorganização. A pouca informação que circulava não os 

convenceu de que a medida seria boa para suas vidas escolares. Mas faltava ainda 

convencer setores da sociedade e, principalmente, fazer com que o governo voltasse atrás.  

 

Godard e Gorin, antes de pontuarem suas questões sobre a fotografia de Jane Fonda, 

citam uma carta que Dziga Vertov endereçara a Lênin: a verdade é simples, mas não é 

simples dizer a verdade; nada é tão claro, nada é tão evidente. Neste anseio de mostrar 

suas verdades,  os estudantes se lançam na produção de suas próprias narrativas. E como 

nossa relação com o mundo se dá através da circulação cada vez mais intensa de objetos 

audiovisuais (COMOLLI, 2008, p.83) e a tecnologia dos aparelhos celulares se tornaram 

parte integrante das atividades diárias das pessoas (CASTELLS, 2007, p.78), é 

compreensível que o meio encontrado por eles tenha sido a produção de milhares de 

                                                
26 Segundo o livro Escolas de Luta, o documento só se tornou público porque o jornal O Estado de S. Paulo entrou com pedido 

baseado na Lei de Acesso à Informação.   
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filmetes. Manejando a câmera do celular, eles construíram seu próprio pensamento sobre o 

momento que viviam e sobre a escola que gostariam de estudar. O registro audiovisual 

como expressão do pensamento nos leva novamente à produção de Godard, mais 

precisamente às História(s) do cinema (1989). Elas formam uma série de narrativas 

realizadas em vídeo, sendo o vídeo não apenas o seu instrumento como também sua forma 

mesma de pensamento. 
Para pensarmos o vídeo, talvez não devamos vê-lo, mas concebê-lo, recebê-lo ou 

percebê-lo. O seja, considerá-lo como um pensamento, um modo de pensar. Um 

estado, não um objeto. O vídeo como estado-imagem, como forma que pensa 

(DUBOIS, 2004, p.100 ).  

 

 

Alguns estudos mais recentes sobre celulares com câmeras que andam com as 

pessoas a todos os lugares também fazem essa referência da construção de pensamento por 

meio dos mobile movies. Schleser recorre à expressão escrevendo com uma câmera de 

celular. Para ele, a tecnologia proporciona diferentes caminhos para produzir filmes, 

caminhos que passam pela expressão pessoal e processos de pensamento (SCHLESHER, 

2014, p.30).  
 

3.3 Os filmetes e o documentário 

Posto isto, seguimos com o filmete Fernão 2 de Letícia e com a análise (ou 

observação, ou outra palavra) de como as imagens vão nos revelando o que a estudante 

vivencia. O primeiro movimento que ela faz com sua câmera/celular é o de uma 

panorâmica acompanhando o caminhar de um secundarista. Para onde vai o olhar de 

Letícia? Por que desiste de nos mostrar o que parecia ser a ação principal da cena 

(secundaristas se organizando sobre o tablado para iniciar uma assembleia)? O que ela quer 

dizer com o movimento? Eis então que o secundarista que ela segue sorri para a lente da 

câmera. Jean-Louis Comolli escreve que sorrir para uma máquina é um delírio muito 

particular, uma máquina, diz ele, não é um sujeito. Mas o sorriso do menino de boné e 

mochila nas costas não parece ser direcionado a uma máquina. Parece que tem um sujeito 

certo a quem o sorriso é direcionado: a estudante que está ali e por acaso filma com seu 

celular. A câmera não deixa de ser uma máquina, mas é uma máquina que está de tal forma 

acoplada aos nosso corpos que não nos parece delírio sorrir para ela. 
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Nosso olhar, ao olhar o momento do sorriso, de apenas alguns frames, nos leva a 

uma das importantes características dos filmetes dos secundaristas: há em todos eles uma 

intimidade. Intimidade já mencionada por Dubois quando descreve a estética do vídeo. 

Segundo o autor, os únicos terrenos em que o vídeo foi verdadeiramente explorado em si 

mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, foram os dos artistas (videoarte) e o da 

intimidade singular – o vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário 

autobiográfico (DUBOIS, 2004, p.69).  

Figura 23: O estudante sorri, instantes antes de desaparecer  
 

Fica explicita na cena a ideia de que quem filma e quem é filmado estudam na 

mesma escola, portanto se conhecem. Essa marca, de que um e outro pertencem ao mesmo 

mundo, reforça nos filmetes a sensação de que estamos olhando para dentro da vida no 

momento em que é vivida. Sem personagens que atuam, ou cenas previamente construídas.   

 

Assistir à vida enquanto ela acontece é uma das características que Bill Nichols 

atribui ao modo observacional de documentário (NICHOLS, 200, p. 147). A força desses 

filmes está em dar uma ideia real dos acontecimentos, diz ele. Os avanços tecnológicos são 

um forte aliado nesse tipo de captação que ganharam terreno a partir dos anos 1960. Com 

as câmeras 16mm e os gravadores de áudio como o Nagra, o cineasta conseguia se mover 

livremente na cena e gravar o que acontecia enquanto acontecia. Comolli (2008) escreve 

que com essas ‘novas’ tecnologias aquele que carrega a câmera adere a ela.  
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As câmeras de fotografia e vídeo acopladas aos celulares possibilitam essa interação 

homem/máquina de maneira ainda mais intensa. O celular vai com as pessoas em todos os 

lugares, não tem restrição de tempo de gravação, sem cabos, sem fios, sem microfones etc. 

Eles se adaptam ao corpo, subvertendo e banalizando o gesto cinematográfico. Filmar 

torna-se possível para qualquer um. Permitem gravar, por exemplo, a singeleza de um 

sorriso. Também permitiu, como relatamos no capítulo anterior, que um cineasta se 

aproximasse das pessoas para observar e registrar cenas de seu cotidiano, com a mínima 

interferência (Filme The 57, gravado com um iPhone).  

 

Por mais desvantagens que a câmera de celular possa ter em relação a outros 

equipamentos maiores e mais profissionais, nos quesitos instabilidade, qualidade de som e 

imagem, a ideia do ‘real’ não se perde. Pelo contrário, pode ganhar mais autenticidade e 

realidade. Filmes de ficção, para trazer veracidade a determinados trechos de uma narrativa, 

recorrem, por vezes, a esta estética (imagens instáveis, com menos pixels). A ficção 

científica popular na Netflix, The OA (2016), por exemplo, elegeu a câmera do celular para 

registrar as primeiras cenas da série. Como os episódios irão se desenvolver sobre o 

constante questionamento entre o que de fato aconteceu com a protagonista e o que não 

passa de delírio da personagem, o uso da câmera do celular, em formato retrato, não nos 

deixa dúvida de que aquela cena aconteceu. Conforme escreve Comolli (2008), o bonito 

demais da ficção, as luzes, a perfeição das cenas podem ser bonito demais para não ser 

falso.  

 

Os filmetes dos secundaristas também podem ser comparados com outro  modo de 

documentário descrito por Nichols, o modo participativo. Esse tipo gravação é comum 

entre os documentários filmados por antropólogos, como por exemplo, Crônica de um 

verão (1961) de Jean Rouch e Edgar Morin. Neste documentário, os cineastas vão a campo, 

vivem entre os que eles filmam e também falam de suas experiências. Isto é, o cineasta está 

dentro da ação, assim como Letícia estava dentro da ação enquanto gravava o sorriso do 

amigo e quando, junto com os colegas, participou do coro mexeu com estudante, vai sair 

perdendo, o Fernão é escola de luta. A diferença, no entanto, entre o documentário do 

modo participativo e os filmetes dos secundaristas é que, apesar de estarem vivendo a ação, 

eles não são estranhos a ela. Letícia não está ali para gravar. Está ali como protagonista na 

ocupação.  
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Os filmetes têm, portanto, características do modo participativo porque os 

estudantes que filmam estão na cena, fazem parte dela. Observacional porque registram o 

que veem com pouca ou nenhuma interferência nas ações. Voltando a seguir Nichols e suas 

definições sobre os tipos de documentário, poderíamos dizer que os filmetes de Letícia 

flertam ainda com o modo performático. Para o autor, este tipo de documentário contempla 

os filmes de caráter autobiográfico que se aproximam do gênero textual ‘diário’. Os 26 

filmetes de Letícia podem ser vistos como um diário – em imagens – do dia em que a 

Fernão foi ocupada.  

 

Paula Sibilia já atenta no livro Show do eu: a intimidade como espetáculo, para a 

semelhança que textos e fotos publicados em blogs e nas redes sociais têm com os relatos 

autobiográficos. Ela os chama de manifestações renovadas dos velhos gêneros 

autobiográficos (SIBILIA, 2008, p. 37). A menina judia presa em um porão durante a II 

Guerra Mundial, Anne Frank, registrou em seu diário que o melhor de tudo é que o que 

penso e sinto, pelo menos posso anotá-lo; se não, iria me asfixiar completamente (Diário 

de Anne Frank, apud: SIBILIA, 2008, p. 33). Letícia com suas imagens também busca uma 

forma de documentar sua própria versão dos acontecimentos.  
Em todos os casos (texto, foto, vídeo) recorrendo às diversas técnicas de criação de 

si, tanto as palavras quanto as imagens que tricotam o minucioso relato 

autobiográfico cotidiano parecem exalar um poder mágico: não só testemunham, 

mas também organizam e inclusive concedem realidade à própria experiência 

(SIBILIA, 2008, p.33).  

 

 No caso de Letícia, as imagens não foram organizadas em uma edição com o 

intuito de alcançar um público fora das redes sociais. Mas poderiam. Narrativas 

autobiográficas construídas com as imagens do celular não são novidade. Em 2007, por 

exemplo, circulou em festivais27 o filme Why Didn’t Anybody Tell Me It Would Become 

This Bad in Afghanistan, gravado pelo soldado veterano de guerra Cyrus Frisch. Na maior 

parte das cenas, ele está dentro de seu apartamento, em Amsterdam, relatando  suas 

memórias.  

 

                                                
27  The International Film Festival Rotterdam 2007, Tribeca Film Festival 2007 , the San Francisco International Film 

Festival 2007, Pesaro 2007.  
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Sibilia questiona se, mesmo antes de passarem por uma montagem e ganharem 

espaço fora de internet, como o filme de Cyrus Frisch, as produções autobiográficas 

propiciadas pelas tecnologias mais recentes podem ser em si uma forma de arte:  
Blogs, fotoblogs, redes de relacionamentos, webcams e vídeos caseiros – devem 

ser considerados vidas ou obras? Todas essas cenas da vida privada, essa 

infinidade de versões de você e eu que agitam as telas interconectadas pela rede 

mundial de computadores, mostram a vida de seus autores ou são obras de arte 

produzidas pelos novos artistas da era digital? É possível que sejam, ao mesmo 

tempo, vidas e obras? Ou talvez se trate de algo completamente novo, que levaria a 

ultrapassar a clássica diferenciação entre essas duas noções? (SIBILIA, 2008, 

p.29).  

 

Obviamente, a questão que ela nos coloca é ampla, complexa e cheia de nuances 

que não são objeto de investigação desta dissertação. No entanto, são questões que nos 

convidam a pensar sobre a extensa produção de narrativas audiovisuais dos secundaristas e 

de como elas atuaram entre eles mesmos, construindo um pensamento sobre ocupar escolas 

para transformá-las em um lugar melhor.  

 

3.4 O senhor grisalho, a cadeira, o corte 

Há pouco falamos sobre a banalização do gesto de filmar. Mas os exemplos que se 

seguiram, como o The 57, o Why Didn’t Anybody Tell Me It Would Become This Bad in 

Afghanistan e os próprios filmetes de Letícia, nos levam ao pensamento de Comolli: mesmo 

que tenha se tornando banal, não é necessariamente anódino. Se traz o corpo, o próprio 

corpo, de volta ao espetáculo, imprime carga humana à cena (COMOLLI, 2008, p. 110).  

 

Assim posto, voltamos ao filmete de Letícia. Depois de acompanhar o olhar 

sorridente do amigo, ela registra outros olhares de jovens que se assustam com a chegada 

de dois adultos à ocupação. Pelos olhares, percebemos que há uma tensão nela e neles. 

Letícia também se vira e vemos o senhor grisalho e a senhora de blusa amarela derrubando 

cadeiras para chegar à quadra da escola. Letícia corta. Como é parte da cena, não consegue 

ficar insensível a ela, seu corpo está no espetáculo.  Segundos depois, ela retoma a 

gravação. Mas, por hora, nos deteremos aqui, momentos antes do corte, no olhar do homem 

grisalho e a cadeira que é lançada.  
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Há algo no olhar e na violência do gesto deste senhor que nos punge, nos fere, nos 

leva para fora da imagem: quem é ele? Por que joga a cadeira? Não poderia apenas afastá-

la? Revemos a cena para tentar entender por que estes elementos desempenham papel 

importante no filmete e por que o sentimos como se fossem o punctum da imagem, tal qual 

descreve Roland Barthes em Câmera Clara (BARTHES, 1984).  

 

O senhor grisalho de camisa 

com mangas longas não sabemos 

quem é. Talvez o caseiro da escola 

(algumas das escolas estaduais 

abrigam caseiros). A mulher que 

entra com ele, descobrimos em 

outros filmetes, não os de Letícia, é a 

diretora da EE Fernão Dias Paes. É 

para abrir passagem a ela que o 

senhor lança a cadeira escolar ao chão. Não é muito importante para a intensidade da cena 

saber quem são. Os olhares e os gestos nos dizem o que precisamos saber: eles representam 

o Estado que quer encerrar as atividades escolares naquele prédio. O fato de jogar a cadeira 

para deixar a senhora passar diz muito sobre como os estudantes seriam tratados pelo 

Estado depois de ousarem ocupar com seus corpos as escolas. As cadeiras, naquele 

momento do levante dos secundaristas, não eram mais apenas cadeiras, eram um símbolo 

do movimento. Os alunos sabiam disso. Foram eles que as elegeram como protagonistas 

nos travamentos das ruas.  

 

No filme Lute como uma menina, a aluna, que ficou conhecida na rede por disputar 

com um policial a cadeira de sua escola28, conta que não sabe exatamente por que resistiu 

quando o policial tentou arrancar a cadeira de suas mãos. A reação da estudante fez com 

que o PM a chutasse para que ela cedesse a cadeira. De posse da cadeira, o policial ameaça 

lançá-la longe, assim como fez o senhor grisalho dentro da escola. Ela grita, ei! Não joga 

não, a cadeira é da minha escola. Quando ela se manifesta assim, em defesa da cadeira, ela 

também exige que o policial respeite a escola, respeite os estudantes.  

 

                                                
28 Foto apresentada no capítulo 2.  

Cenas	do	 filme	Lute	 como	uma	menina.	 Registro	 feito	 com	
celular,	 aluno	 dentro	 da	 ocupação	 grava	 a	 diretora	 da	 EE	
Fernão	 Dias	 Paes	 está	 do	 outro	 lado	 da	 grade.	 Ela	 veste	
blusa	amarela	e	ao	seu	 lado	estão	o	senhor	grisalho	e	uma	
outra	mulher,	mais	 jovem	que	 eles.	 Estudantes	 do	 lado	de	
cá	 da	 grade	 ouvem	 o	 que	 ela	 diz:	 Eu	 acho	 que	 todo	
movimento	 no	 Brasil	 se	 perde,	 justamente	 por	 causa	 de	
pessoas	 desinformadas	 como	 vocês.	 O	 senhor	 grisalho	 diz	
algo	que	não	ouvimos.	Uma	secundarista aparece	e	fala	para	
os	que	ouvem	a	diretora:	Vamos	trazer	as	cadeiras	pra	cá.	A	
diretora	olha	para	ela	e	diz:	Ah,	é?	Decidiu	que	vai	ocupar	e	
pronto?	 O	 filmete	 acaba	 com	 os	 três	 (diretora,	 senhor	
grisalho	 e	 a	 mulher	 mais	 jovem)	 indo	 embora,	 de	 costas	
para	a	câmera	e	para	os	secundaristas.  
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A ação do senhor grisalho de jogar uma cadeira ao chão, dentro do pátio da Fernão, 

não é um simples ato de depredação do patrimônio público. Sua ação nos diz que ele não 

respeita a manifestação dos alunos, não respeita e não quer dar voz aos secundaristas.  

 

       

 
Figura 24: últimos frames do filmete Fernão 2 

 

Não sabemos o que faz Letícia encerrar a gravação logo depois da primeira cadeira 

chegar ao chão. Poderia ter sido um problema técnico qualquer. Mas, para o espectador 

deste curto filmete, pode ficar a impressão de que a ação inesperada e violenta do senhor 

grisalho fez a estudante desligar a câmera. Sua fisionomia, assim como as dos outros 

secundaristas, não é mostrada. A reação à ação não foi gravada.  Mas nem por isso 

deixamos de sentir a tensão e imaginar os olhares assustados dos estudantes e os possíveis 

questionamentos que eles possam ter feito: será que irão nos expulsar? Expulsar da 

ocupação, expulsar da escola, quando as aulas voltarem ao normal?  Por mais que estejam 

fora da tela eles atuam sobre nós.  
Para entender o espaço cinemático, pode revelar-se útil considerá-lo como de fato 

constituído por dois tipos diferentes de espaço: aquele inscrito no interior do 

enquadramento e aquele exterior ao enquadramento (BURCH, apud: XAVIER, 

2005, p. 20).  

 

Deixar a reação dos estudantes exterior ao enquadramento acabou – 

propositalmente ou intuitivamente – proporcionando força à cena. Se o filmete fizesse parte 
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de uma narrativa fílmica tradicional, talvez este fosse o exato ponto que diretor e montador 

escolheriam para cortar: a cadeira chegando ao chão. Continuar a cena poderia destruir sua 

intensidade. O filmete Fernão 2, portanto, resume em menos de dois minutos a pressão que 

os secundaristas sofreram por ousarem pensar na possibilidade da criação de uma outra 

escola, onde eles fossem ouvidos.  

 

Nos próximos filmetes, outros adultos chegam à ocupação, inclusive policiais 

militares. Mas os alunos não se intimidam mais. Alguns seguem organizando a assembleia, 

outros carregam cadeiras para barrar a entrada dos adultos. Depois, Letícia circula por 

outros ambientes da escola, todos com o mesmo clima, um misto de excitação, alegria e 

confiança.  

 

3. 5 Plano-sequência, câmera subjetiva  

3.5.1 Real, sem cortes 

“This is not like TV only better. This is life. This is a piece of somebody’s life. Pure 

and uncut, straight from the cerebral cortex. You’re there.” 29  Com estas palavras a 

personagem Lenny Nero, ex-policial afastado que se transforma em traficante de sonhos na 

cidade de Los Angeles, define a tecnologia que mistura cinema documentário, imersão e 

realidade virtual no filme Strangers Days (Kathryn Bigelow, 1995). A tecnologia que 

Lenny descreve consiste em um equipamento com sensores que, quando acoplados às 

cabeças das pessoas, gravam em um MiniDisc todas as cenas por elas vivenciadas. O 

mesmo dispositivo, fixado em outra pessoa, faz com que a segunda reviva as imagens da 

primeira. ‘The Wire’, o nome dado ao equipamento, elimina qualquer forma de mediação e 

transmite imagens diretamente de uma consciência para a outra (BOLTER e GRUSIN, 

1999, p.3).  
As pessoas estavam convencidas de que um dia nos livraríamos desses capacetes e 

operaríamos dentro desses espaços virtuais. Esta seria uma realidade 

completamente nova, sendo o ciberespaço uma das primeiras versões dessa ideia. 

Elas estavam fascinadas com a ideia de podermos ter um ecrã, que, em vez de ser 

uma janela transparente, estaria dividido em múltiplos espaços (GRUSIN, 2010, 

p.159).  

 

                                                
29 Não é apenas melhor que a televisão. É vida. É um pedaço da vida de alguém. Real e sem cortes, saindo diretamente do córtex 

cerebral. Você esta lá. (Strangers Days, 1995. Tradução da autora).  
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A fantasia imersiva, seguindo ainda o pensamento de Grusin, foi uma marca dos 

1990, tornou-se velha, segundo o autor. Hoje, a busca é por um engajamento com a 

realidade do virtual, proporcionando a experiência da ligação em rede permanente30 : 

estamos sempre prontos para usarmos nossas redes para nos mobilizarmos a nós e aos 

outros (GRUSIN, 2013). De fato, os celulares conectados à internet, conforme discutimos 

no capítulo 1, proporcionaram o encontro dos secundaristas na rede e nas ruas. Mas como 

estamos discutindo aqui a questão das imagens e de que maneira elas foram gravadas, vale 

retomar a ficção Stranger Days para apontar que algumas das características atribuídas à 

tecnologia Wire podem ser encontradas na linguagem do cinema, desde suas primeiras 

cenas, e também no jeito de filmar dos secundaristas – reforçando a ideia da remediação.  

 

 As imagens produzidas pelos smartphones dos secundaristas, como descrevermos 

há pouco, trazem marcas do documentário observacional, participativo e autobiográfico. 

Essas marcas se fortalecem por conta das gravações estarem em plano-sequência. Assim 

como as imagens registradas pelo Wire, as cenas dos filmetes dos secundaristas são pure 

and uncut  (real e sem cortes)31. O real, sem cortes, nos remete também ao início da história 

das imagens em movimento, o chamado Primeiro Cinema. Período em que o filme 

apresentava-se em um único plano32, há apenas a filmagem. Um exemplo clássico é A 

chegada de um trem na estação (1895), dos irmãos Lumiére, que teria causado tanto 

alvoroço na sala de projeção, tamanha a ideia de realidade ali apresentada.   

 

Mas o plano-sequência também nos leva a outro momento da história do cinema: o 

neorrealismo italiano. As coisas estão aí, por que manipulá-las? Questionou Roberto 

Rossellini, um dos expoentes desse movimento, referindo-se a forte intervenção que a 

montagem havia assumido na linguagem cinematográfica. O plano-sequência, as relações 

contidas simultaneamente numa mesma imagem, os movimentos de câmera e a exploração 

                                                
30 Grusin nomeia este movimento de premediação. 

  
31 Vale salientar que a reportagem da TV Brasil, Anjos Rebeldes, mostra um aluno, ao lado de um lap top, contando como 

usavam um software básico de edição para montar os vídeos antes de postá-los na internet. Mas, como em todo o material que tivemos 

acesso apenas dois filmetes tinham cortes de uma cena para outra, nos pareceu ser uma exceção. Por isso, não os incluímos em nosso 

corpus. 
32 André Gaudreault, citado por  Flavia Cesarino Costa, no livro O primeiro cinema: espetáculo, narração e domesticação, 

distingue três modos concorrentes da prática fílmica: o período do filme de um único plano, onde há apenas a filmagem; o período de 

vários planos contínuos, filmagem e montagem não orgânica e o período dos vários planos contínuos, sendo a filmagem realizada em 

função da montagem (p. 110). Os três períodos, conforme coloca Gaudreault, se interpenetram. 
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de um espaço que se abre continuamente, escreve Ismail Xavier citando Bazin, já 

revelariam o essencial.  

 

Apesar da decomposição da realidade em fragmentos e reconstituição posterior dos 

pedaços formarem um todo expressivo, ela não tem o peso da realidade adquirida pela 

adoção do plano-sequência, (XAVIER, 2005, p.81). A opção da cineasta em Stranger Days 

de filmar em plano-sequência os momentos da experiência imersiva com o Wire parte dessa 

sensação de real que o formato transmite. Como um ciclo que se fecha, mas que está 

sempre em movimento – no início, o filme se apresenta sem cortes; a técnica e o 

conhecimento da linguagem avançam, descobre-se o poder da montagem; retomamos a 

ideia de realidade, que há não interferência na decomposição e reconstituição da cenas; os 

celulares onipresentes que tudo vêm e tudo registram.  

 

Não há, portanto, uma ruptura radical com a prática da gravação, mas, conforme 

coloca Leo Berkeley, pode ser que estejamos experienciando um significativo 

desenvolvimento com fortes precedentes históricos (BERKELEY, 2014,  229-30).  

 

3.5.2 O ponto de vista do autor das imagens 

O uso da câmera subjetiva na ficção – ou ponto de vista em primeira pessoa –nos 

possibilita ver exatamente o que a personagem enxerga, observamos os acontecimentos de 

sua posição, digamos com os seus olhos (XAVIER, 2005, p.34).  

 

É com a câmera subjetiva que experimentamos a fobia que Scottie, personagem do 

filme Vertigo (1958), tem de altura. Alfred Hitchocock, num jogo de movimento de câmera 

junto com uma frenética variação no zoom da lente, transmite o incômodo que Scottie tem 

ao subir as escadas da torre de uma catedral. Nosso olhar, identificado com o da câmera, 

confunde-se com o da personagem (XAVIER, 2005, p.34). 

 

Na ficção científica Stranger Days, a câmera subjetiva também é o recurso usado 

para transmitir ao espectador a experiência da realidade virtual vivenciada com o The Wire. 

Nos filmetes dos secundaristas, a câmera é sempre subjetiva, o nosso ponto de vista é o 

ponto de vista do secundarista que filma. Quando Letícia se vira para descobrir quem está 

invadido a escola, nosso olhar se confunde com o dela. Por isso a cena da cadeira sendo 
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lançada nos atinge tanto, podemos sentir a violência da ação através dos olhos e da câmera 

de Letícia.  

 

 Os filmetes de Letícia, depois do incidente das cadeiras, vai aos poucos nos 

colocando em contato com outros lugares da escola. Uma escola já tomada pelos alunos 

(vez ou outra, aparece um professor nas imagens). Eles discutem, debatem, cantam. 

Percebemos, via o olhar de Letícia, a euforia da ocupação.  No material do filme Lute como 

uma menina, há um filmete que registra o final deste dia. Muitos alunos sentados na frente 

da escola. Agora quem está na cena é a própria Letícia. Ela anuncia, ocupamos a Fernão!  
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4. Considerações Finais 
O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações 
exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em 
sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso 
tempo o objeto das intervenções humanas – é essa a tarefa histórica cuja 
realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1986, p. 
174). 

 

As narrativas audiovisuais produzidas pelos secundaristas durante os três últimos 

meses de 2015 foram o foco principal desta pesquisa. Partimos com a ideia de entender 

como os estudantes se organizaram e como, com a ajuda da produção audiovisual, 

venceram a primeira batalha 33  contra a reorganização. Neste percurso, encontramos 

semelhanças das ocupações com as zonas autônomas temporárias, a TAZ, descritas por 

Hakin Bey: o levante existia tanto no espaço da informação, quanto no mundo real. Ele não 

apenas se apoiava na web como ela também ajudou a criá-lo (BEY, 2001).  

 

A leitura de Manuel Castells nos permitiu visualizar o movimento dos estudantes 

paulistas dentro de um contexto maior. Características comuns entre as manifestações que 

haviam se espalhado pelo mundo nos últimos anos, como a dos Indignados na Espanha, 

Occupy Wall Street nos Estados Unidos, Primavera Árabe no Egito e a Revolução dos 

Pinguins no Chile, também apareciam no movimento secundarista de 2015.   
Da segurança do ciberespaço, as pessoas passaram a ocupar o espaço 

público, num encontro às cegas entre si e com o destino que desejavam forjar, ao 

reivindicar seu direito de fazer história – sua história –, numa manifestação da 

autoconsciência que sempre caracterizou os grandes movimentos sociais 

(CASTELLS, 2013, posição 3, ebook). 

 

 Concluímos, portanto, que o processo das ocupações das escolas paulistas em 2015, 

lançou mão de uma sofisticada mídia de comunicação, assim como outras experiências 

sociais espontâneas que aconteciam pelo mundo. Também é comum entre as manifestações 

do século XXI, as ideias de resistência não inspiradas nas formas tradicionais arborescentes 

dos partidos políticos, sindicatos e outras instituições políticas (OLIVEIRA, 2007, p.36). 

Pareciam ser todos movimentos rizomáticos: 

 

                                                
33 A reorganização foi cancelada, conforme relatado no capítulo 1, mas durante o ano 2016, vários estudantes e professores 

denunciaram que turmas estavam sendo canceladas e outras estariam com superlotação. As informações foram coletadas pela ONG Ação 

Educativa e resultaram em um documento apresentado ao Ministério Público e à Defensoria Publica de São Paulo em junho de 2016. Em 

carta, a Secretaria de Educação negou a hipótese de ter colocado em prática uma reorganização velada.  
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 um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre 

as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 

unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como 

tecido a conjunção "e... e... e...". Entre as coisas não designa uma 

correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas 

uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma 

e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire 

velocidade no meio (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 4). 

 

Por meio das narrativas audiovisuais, ou filmetes como optamos em chamá-las 

nesta dissertação, os estudantes conseguiram construir sua própria história e também 

divulgá-la. Pesquisa do Datafolha, por exemplo, realizada em novembro de 2015, além de 

indicar a baixa popularidade do governador Geraldo Alckmin – que viu, pela primeira vez 

em dois mandatos, mais pessoas desaprovando seu governo do que aprovando – mostrava 

também que boa parte da população estava ao lado dos secundaristas. 61% dos 

entrevistados eram contra a reorganização escolar e 55% apoiavam as ocupações. Como 

argumenta Martín-Barbero, as tecnologias ampliaram as possibilidades de falas e falantes. 

Viemos de um mundo mudo, e estamos em uma cultura que exige escrever, e reconhecer-se 

como artistas, criadores, músicos, dançarinos. E isso se dá pelo aparecimento da internet, 

das redes sociais e dos celulares (BARBERO, 2015).  

 

Apesar de trabalharmos com uma amostra pequena dos filmetes que foram 

produzidos e divulgados durante as ocupações, propomos uma classificação e sugerimos 

que havia marcas comuns entre eles. Registros do embate entre manifestantes e poder 

público mostravam – não apenas nas cenas, mas no modo de filmar – estudantes indignados 

com a repressão policial e com a incapacidade de dialogar apresentada pelo governo do 

Estado. Este filmetes tinham um propósito aparente, proteger os estudantes contra a 

violência da Polícia Militar. Eu me senti muito mais seguro porque meus amigos estavam 

gravando minha prisão 34 , relatou um adolescente detido em uma das primeiras 

manifestações nas ruas de São Paulo. Como havia pressa em registrar o momento do 

embate com a polícia e muita tensão na cena, o jeito de filmar mais usual era aquele que 

parece mais prático: com o celular no modo retrato. As cenas são mais instáveis e a voz do 

estudante que grava quase sempre se faz ouvir. Ele interfere na ação, ora pedindo para o 

                                                
34 Entrevista realizada em 2015,  pela autora desta pesquisa.  
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policial se conter, ora ameaçando usar as imagens contra o policial, acusando-o por conta 

de suas ações violentas.  

 

Quando não estavam sob a pressão da polícia ou de outros representantes do Estado, 

os filmetes registravam cenas mais delicadas que davam conta de colocar o espectador em 

contato com um pensamento que estava se organizando entre os estudantes: era possível 

fazer da escola um lugar melhor para viver e para aprender. Estes filmetes nos pareceram 

ser mais bem elaborados do que os dos embates nas ruas. Suas imagens são quase sempre 

estáveis e tranquilas. Não há urgência, mas sim a construção de uma narrativa. 

 

A partir de conceitos sobre a linguagem cinematográfica, olhamos para um filmete 

específico da estudante Letícia e alguns questionamentos surgiram a partir de então. As 

imagens produzidas pelos celulares se aproximam da linguagem do Primeiro Cinema? Um 

cinema sem cortes, onde só há a filmagem. Será que, assim como aqueles cineastas do 

século XIX, os jovens com seus celulares estão começando a descobrir as possibilidades da 

tecnologia dos smartphones? Ou seriam os secundaristas muito diferentes dos cineastas do 

passado? Já que fazem parte de uma geração que é formada pelas imagens e não pela 

palavra escrita.  
Há, nos dias de hoje, um saber e um imaginário sobre captação de 

imagens que é muito compartilhado. Como não observar que em nossos 

dias, qualquer um de nós tem seu estoque de imagens para administrar? 

Nisso somos ricos, evasiva, infinita, mutável fortuna (COMOLLI, 2008, 

p.53).  

 

A possibilidade de gravar tudo, a todo momento, publicar, assistir e se fazer 

assistido usando um único aparelho poderia ser entendida também como uma nova onda de 

exploração cinematográfica, como sugere Max Schelser. Para ele, os artistas que atuam 

como mobile filmmakers estariam redefinindo uma remixagem de gêneros tradicionais 

cinematográficos, criando uma nova forma de produção de mídia que transcende a tela 

cinematográfica (SCHLESER, 2014, p.160).  

 

Em certo sentido, poderíamos dizer que os filmetes mesclam formatos diferentes de 

captação de documentários, conforme sugerimos no capítulo 3. Identificamos neles 

características do modo observativo, participativo e autobiográfico. Mas não avançamos 
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sobre ser ou não tão revolucionária a produção de imagens via aparelhos celulares. Em que 

sentido, por exemplo, este material é muito diferente do Cinema Direto que surgiu a partir 

dos anos 1960, com as câmeras de filmagem mais leves e os gravadores de áudio menos 

complexos? Ou com equipamentos como o super 8, câmeras VHS etc?  

 

Ao mesmo tempo, no entanto, não podemos deixar de observar que narrativas como 

a dos filmes The 57 e Why Didn’t Anybody Tell Me It Would Become This Bad in 

Afghanistans só foram possíveis de serem realizadas porque existem os aparelhos celulares. 

Que nos aproximamos do movimento dos secundaristas podendo vê-lo de perto, por conta 

das imagens que produziram. A dissertação aqui apresentada teria que revisitar muitos 

outros autores para avançar no entendimento da linguagem dos filmetes, da linguagem das 

narrativas audiovisuais produzidas pelos estudantes brasileiros com seus celulares. Mas não 

tínhamos fôlego para isso, nem mesmo essa pretensão. Organizar, classificar e assistir aos 

vídeos produzidos durante as ocupações foi o que nos propomos. Um tímido passo para 

tentar localizar neste jeito de filmar indícios de um novo jeito de narrar:  
A contemporaneidade obriga talvez outro tipo de poesia, muito mais 

precisa para fazer frente à entropia geral do significado frente ao 

verdadeiro dilúvio de imagens que vivemos, com câmeras digitais e com 

os celulares (BASBAUM, 2006, p.2).  

 

No filme Nossa Música, uma aluna de Godard pergunta ao cineasta: senhor 

Godard, o que você pensa, as novas câmeras digitais irão salvar o cinema? Neste trabalho 

não buscamos discutir se há ou não salvação para o cinema, a TV, a escrita... Buscamos 

entender a importância dos filmetes no movimento dos secundaristas, encontrar 

características em comum entre eles e também com a linguagem do audiovisual. E, a partir 

de então, seguirmos questionando se há uma nova maneira de construir pensamento que se 

impõe entre nós e se isso mudará nosso jeito de olhar e se colocar no mundo. A resposta de 

Godard, à pergunta da aluna, foi o silêncio. 
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