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Resumo: Este artigo busca refletir sobre as manifestações de jovens no período recente, 
com destaque para a ocupação das escolas estaduais por estudantes secundaristas em sua 
luta de resistência contra as medidas neoliberais adotadas pelo atual governo. Apresenta os 
dados iniciais do estudo de dois jovens que participaram, ativamente, da ocupação de uma 
das escolas em Londrina/PR. Conclui-se que esta experiência foi primordial para que os 
jovens despertem e se envolvam nas discussões que permeiam o cenário político brasileiro. 
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Abstract: This article seeks to reflect on the manifestations of young people in the recent 
period, with emphasis on the occupation of state schools by secondary students in their fight 
against the neoliberal action adopted by the current government. It presents the initial data of 
the study of two young people who participated, actively, in the occupation of one of the 
schools in Londrina / PR. It is concluded that this experience was essential for the young to 
awaken and engage in the discussions that permeate the Brazilian political scenario. 
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1 Introdução  

Na sociedade brasileira assistimos ao avanço de medidas neoliberais que propõe o 

sucateamento dos serviços públicos e a perda de direitos sociais duramente conquistados. 

Neste contexto, os jovens têm despontado no cenário político como uma importante força de 

resistência.  
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Historicamente a juventude brasileira participou de várias lutas sociais tais como: a luta 

abolicionista, a luta contra a ditadura militar e pela redemocratização do país. Portanto, não 

poderia ser diferente na conjuntura atual, onde o governo federal – e vários de seus aliados 

nas esferas estaduais - tenta implementar medidas que implicam na redução da renda da 

classe trabalhadora levando, consequentemente, a um processo de expulsão dos jovens 

das escolas, empurrando-os, precocemente, para o mercado de trabalho. 

As manifestações de junho de 2013 e as ocupações das escolas no ano de 2016 constituem 

demonstrações de uma forma diferenciada de protestos e de reivindicações, revelando a 

disposição de muitos jovens em discutir situações  que afetam seus direitos e suas 

perspectivas de vida. 

No Paraná, os estudantes secundaristas foram protagonistas do movimento de ocupação 

das escolas estaduais. Pesquisa em desenvolvimento no município de Londrina/PR 

procurou captar a visão de jovens que participaram, ativamente, desta experiência em uma 

escola local.  

2 Objetivo 

Contextualizar o surgimento das manifestações ocorridas a partir de junho de 2013, com 

ênfase na ocupação das escolas por estudantes secundaristas, baseada em uma entrevista 

com jovens participantes de uma destas ocupações no município de Londrina/PR. 

3 Justificativa 

A juventude é uma fase de desenvolvimento na qual se observa, dentre vários elementos, a 

inserção na sociedade, por vezes determinada pela condição socioeconômica e pelas 

relações que os jovens vão estabelecendo em sua vida.  

Apesar do individualismo apregoado pela sociabilidade burguesa, muitos jovens tem se 

manifestado,criticamente, em defesa dos direitos coletivos, por meio de inovadoras formas 

de participação que carecem de estudos que possam desvelar as particularidades destes 

novos movimentos.  

Este artigo traz uma reflexão inicial sobre as formas de organização encontradas pela 

juventude paranaense em sua luta de resistência contra as tentativas de implementação das 

medidas neoliberais pelo atual governo, objetivadas pela Medida Provisória nº 746 (MP-746) 

que altera as diretrizes curriculares e o funcionamento do ensino médio, pela Proposta de 

Emenda Constitucional nº 241 (PEC 241), que legisla sobre o teto de gasto público, e 

também pela proposição do projeto “Escola Sem Partido” (BRASIL, 2016). 
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4 Método 

Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre juventude na contemporaneidade,  as 

Manifestações de Junho de 2013 e  o movimento de ocupação das escolas de ensino médio 

no Paraná. Além de publicações acadêmicas, foram consultados também dados 

secundários de mídias e blogs, devido a recente experiência das ocupações. 

Para compreender como se desenvolveu a experiência de jovens que participaram destas 

ocupações, foram realizadas entrevistas com dois jovens que atuaram na ocupação do 

Colégio Estadual Albino Feijó Sanches, em Londrina/PR. 

Os dados apresentados neste trabalho constituem uma sistematização inicial destas 

entrevistas. 

5 Resultados Obtidos 

Diante da complexidade do mundo contemporâneo, não se pode querer compreender a 

juventude partindo de uma única explicação. De acordo com Paulilo (2007, p.137) 

Falar sobre juventude implica considerar que a condição juvenil abrange 
uma multiplicidade de situações e de sujeitos que vivem esta fase de suas 
vidas de maneiras diversas, partem de marcos distintos, seguem diferentes 
trajetórias e tomam rumos variados.  

A identidade dos jovens pode ser formada por meio de diversas influências. Para Dayrell 

(2007) a identidade é composta por elementos vindos de instituições tais como:  a igreja, a 

família, a escola, mas também sofre outras influências, como do ambiente de trabalho, dos 

grupos de amigos com quem convivem e dos espaços que frequentam.  

Atualmente, constata-se que o acesso as redes sociais tem se constituído em mais um 

importante elemento presente no cotidiano da vida dos jovens, nas quais se compartilham 

sentimentos e interesses, tanto pessoais como políticos e/ou ideológicos.   

A condição socioeconômica é determinante na vida dos jovens; por vezes, limita os espaços 

que podem frequentar e o acesso a bens e serviços. Novaes (2007, p. 01) compreende que:  

Certamente, entre os jovens contemporâneos, há diferenças culturais e 
desigualdades sociais. Hoje já é lugar comum falar em “juventudes”, no 
plural. Em uma sociedade marcada por grandes distâncias sociais, são 
desiguais e diferentes as possibilidades de se viver a juventude [...]. A 
condição juvenil é vivida de forma desigual e diversa em função da origem 
social; dos níveis de renda; das disparidades socioeconômicas entre campo 
e cidade, entre regiões do mesmo país, entre países, entre continentes, 
hemisférios. 

Porém, a juventude é uma fase que envolve também muitas possibilidades e 

potencialidades, pois dentre as características que marcam esse momento, está a rebeldia 

diante das regras e dos padrões com que não concordam. 
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Medos e sentimentos de insegurança e desconexão desfavorecem a 
sociabilidade contemporânea e impõem limitações econômicas aos jovens, 
mas existem também uma série de sentimentos e predisposições simbólicas 
que impulsionam resistências, evidenciam potencialidades e possibilidades 
de invenções sociais historicamente inéditas (NOVAES, 2007, p. 3). 

Diante das limitações sócioeconômicas que dificultam o acesso a bens e as políticas 

públicas, muitos jovens começam a reivindicar seus direitos e lutam para ampliá-los.  

A participação dos jovens em alguns espaços – tais como: grupos e redes sociais – nos 

quais possam questionar e discutir a realidade pode propiciar que eles se sintam sujeitos 

políticos e cidadãos. Novaes (2007) ressalta que muitos deles querem mais do que receber 

leis, políticas sociais de cima para baixo,eles querem participar da sua construção, pois 

desejam respostas para suas reais demandas.  

Embora não se possa dizer que essa postura crítica seja majoritária entre os jovens, nos 

últimos anos tem-se constatado a presença de jovens na cena política do Brasil em 

manifestações e em diversas experiências de participação. Um dos exemplos foram os 

protestos que ocorreram a partir do ano de 2013, marcados pela grande participação da 

juventude. 

As “Jornadas de Junho de 2013” iniciaram a partir da convocação do Movimento Passe 

Livre de São Paulo para ir às ruas contra o aumento do transporte público em vinte 

centavos. 4 Inicialmente, as manifestações, cujo público já era composto por jovens, foram 

fortemente reprimidas pela Polícia Militar e a mídia referia-se aos manifestantes como 

baderneiros. Segundo Gohn (2014), a truculência da polícia no dia 13/06/2013 causou 

reações, pois foram agredidos manifestantes e jornalistas que realizavam a cobertura do 

ato. Isto fez com que parte da população ficasse contra as ações de violência do Estado e 

passaram a apoiar o movimento. 

Após esse marco, as manifestações se espalharam por várias cidades do país, ocorreram 

em vários dias e com grande número de participantes. Gohn (2014) ressalta, porém, que a 

reivindicação do congelamento do valor das passagens do transporte público foi atendida 

pelo Prefeito Fernando Haddad e pelo Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin no dia 19 

de junho de 2013.5  

Com a chegada destes novos manifestantes, Rolnik (2013) destaca que o movimento 

adquiriu dimensões gigantescas e inimagináveis: novas pautas e reivindicações foram 

incorporadas, trazendo para discussão a questão urbana e a chamada crise de 

                                                 
4 Jornadas de Junho foi um dos nomes pelo qual ficou conhecida essa manifestação; porém, há autores que a 

denominam de outras formas, como “Manifestações de junho”, “Manifestações dos 20 centavos”. A esse 
respeito, consultar GOHN, 2014. 
5 O Movimento Passe Livre saiu das convocações das manifestações em 21 de junho, porém as manifestações 

continuaram sendo chamadas especialmente pelas redes sociais, trazendo novos participantes e outras pautas. 
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representatividade política, esta última devido aos escândalos de corrupção que ocorriam no 

país.6 

Os jovens foram destaque na participação neste movimento, incorporando suas pautas, 

expressando a indignação com o cenário político brasileiro. 

As manifestações de junho de 2013 no Brasil fazem parte de uma nova 
forma de movimento social composta predominantemente por jovens, 
escolarizados, predominância de camadas médias, conectados por e em 
redes digitais, organizados horizontalmente, críticos das formas tradicionais 
da política, tais como se apresentam na atualidade – especialmente os 
partidos e os sindicatos -, eles pregam a autonomia em relação a essa 
forma antiga, embora alguns possam ter articulação com alguns partidos 
mais radicais. (GOHN, 2014, p. 12). 

Os jovens demonstraram também uma nova forma de mobilização: passaram a convocar as 

pessoas para as manifestações por intermédio das redes sociais, como o Facebook e 

Twitter. Isto é uma expressão de como os jovens estão vivendo na atualidade, visto que 

grande parte deles têm acesso e faz uso frequente das tecnologias de informação e das 

redes sociais no seu cotidiano.  

Neste contexto, estas tecnologias começaram a serem utilizadas como instrumento de 

produzir as notícias, indo contra a forma que a mídia hegemônica mostrava e transmitia os 

fatos. As manifestações eram transmitidas ao vivo pelas mídias alternativas, de forma 

dinâmica e rápida, no momento que estava acontecendo e de dentro do próprio protesto 

(GOHN, 2014). 

Nos meses seguintes prosseguiram as  convocações sejam elas via internet e também por 

meio dos movimentos sociais, sindicatos e partidos; porém, não tiveram a mesma adesão, 

foram ações e reivindicações mais focalizadas. 

Gohn (2014, p. 39) destaca que “tudo isso fica difícil [analisar] quando a manifestação foge 

do padrão usual das realizadas pelos movimentos sociais tradicionais”. Devido a ser um 

acontecimento recente, há certa dificuldade em se mensurar os rumos e impactos das 

Manifestações de Junho de 2013, porque a forma como se deu todo esse movimento traz 

novos elementos para serem considerados. 

As mudanças que ocorreram no cenário político do Brasil com estas manifestações, de 

acordo com Sakamoto (2013, p.95), “aos poucos, altera também a maneira de fazer política 

e as formas de participação social”, tendo em vista que um dos destaques das Jornadas de 

Junho foi a participação da juventude. 

                                                 
6 Após o mês de junho, foi-se alterando o caráter e os objetivos das manifestações que continuaram sendo 

realizadas em diversas cidades do país, sendo que algumas pautas incluidas tinham caráter conservador.  
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Outras mobilizações que surgiram no Brasil no final de 2015 e que teve os jovens como 

protagonistas foram as ocupações de escolas secundaristas, que se estenderam durante o 

ano de 2016. Assim como as manifestações de Junho de 2013, as análises são iniciais e 

ainda é difícil mensurar quais serão os impactos a médio e longo prazo desse movimento. 

Algumas pesquisas a respeito das ocupações estão em andamento; as principais fontes de 

informações tem sido os artigos em mídias, principalmente as digitais e alternativas. 

O movimento iniciou-se em São Paulo, onde os estudantes secundaristas se manifestavam 

contra uma proposta do Governo do Estado. 

Em novembro de 2015, cerca de 200 escolas paulistas foram tomadas por 
estudantes. Eles protestavam contra a reestruturação do sistema 
educacional estadual. A medida previa o fechamento de "quase 100 escolas 
e o remanejamento de 311 mil alunos e 74 mil professores” (BLUME, 2016). 

Os secundaristas de São Paulo, no primeiro momento, conseguiram barrar a medida de 

reestruturação do sistema educacional e também derrubar o então Secretário da Educação, 

Herman Voorwald. Assim se deu o início ao movimento que vem sendo chamado de 

“Primavera Secundarista”.7 

Logo em seguida, em março de 2016, as ocupações se propagaram novamente pelas 

Escolas Estaduais e Escolas Técnicas de São Paulo (ETECS). A pauta do movimento era a 

falta de merenda nas escolas estaduais de São Paulo, situação que  já havia sido noticiada 

nos jornais devido aos escândalos de desvio de dinheiro por uma suposta “Máfia da 

Merenda” que agia nessa área.  

Todos os estudantes, sobretudo os de baixa renda que faziam o ensino técnico integrado ao 

ensino médio, sofriam com a falta de merenda. Foi quando os secundaristas ocuparam as 

escolas e também a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), pedindo a 

criação da CPI da Merenda. Após muita mobilização e alguns confrontos - as desocupações 

de várias escolas foram marcadas pela truculência policial e algumas foram realizadas sem 

mandato judicial - os estudantes conseguiram a manutenção da merenda escolar e a 

abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias. 

Após o surgimento em São Paulo, as ocupações se estenderam para 22 estados e no 

Distrito Federal (ROCHA, 2016). Em outros estados, apesar de haver pautas específicas, a 

luta era sempre contra as diversas manobras dos Governos ao direito dos jovens estudantes 

terem acesso de qualidade ao sistema de ensino público. 

                                                 
7 O nome “Primavera Secundarista” faz referência aos protestos que tiveram início em maio de 1968 na França, 

pedindo reformas na Educação; tal movimentou evoluiu e se juntou com outros, deflagrando uma Greve Geral 
dos trabalhadores que abalou o então Governo. 
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Mesmo assim, os ataques à Educação Pública não cessaram. No segundo semestre de 

2016, o Presidente da República, Michel Temer, enviou para apreciação e votação no 

Congresso Nacional a Medida Provisória nº 746 (MP-746) que previa novas regras para o 

Ensino Médio como a flexibilização da grade curricular (excluindo a obrigatoriedade de 

disciplinas como sociologia e filosofia, dentre outras); e a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 241 (PEC 241), que previa o congelamento dos gastos públicos por 20 

anos em áreas sociais, afetando diretamente o orçamento da Educação, da Saúde e da 

Assistência Social; e também a chamada “Lei da Mordaça”, que propunha o projeto da 

“Escola Sem Partido”. Estes novos ataque à educação pública provocaram novas 

ocupações pelo Brasil (BRASIL, 2016). 

Com o lema “Ocupar e Resistir”, estudantes secundaristas se manifestavam contrários às 

medidas do Governo Federal e criticavam a falta de diálogo por parte do Governo, pois os 

mesmos entendiam a necessidade de uma reforma, porém não da forma que estava sendo 

realizada, sem consultar os próprios estudantes e professores. 

O maior número de ocupações ocorreu no Estado do Paraná, que segundo dados do 

Movimento Ocupa Paraná, chegou a ter 850 escolas estaduais, 14 universidades e 03 

Núcleos Regionais de Educação ocupados no mês de outubro/168. Esse número foi 

expressivo, tendo em vista que haviam, aproximadamente, 1.200 escolas ocupadas em todo 

o país. 

Os jovens estudantes mostraram grande força de pressão e passaram a utilizar o espaço 

das escolas para realizarem atividades. Com o apoio da comunidade externa, tais como: 

artistas, professsores e alunos das universidades, organizaram oficinas de arte e debates 

sobre temas como: racismo, gênero, democracia, entre outros. O movimento teve grande 

expressão pelo Brasil e, segundo Garcia (2016), um dos rebatimentos foi que “O movimento 

se espalhou a ponto de o MEC (Ministério da Educação) ter que adiar o Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) para mais de 270 mil estudantes”. 

Ao mesmo tempo, os governos estaduais entraram na justiça com pedidos de reintegração 

de posse, cumpridos, geralmente, com apoio policial. Os estudantes tiveram que desocupar 

as escolas e buscar novas estratégias de mobilização. 

Apesar da grande mobilização dos estudantes secundaristas e de outros setores da 

sociedade brasileira, não se conseguiu barrar a aprovação na Câmara Federal da PEC 241, 

que foi remetida para o Senado Federal (como PEC nº 55) e aprovada por esta casa no dia 

13 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016). 

                                                 
8 Disponível em: http://ocupaparana.org/. 
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O Estado do Paraná foi palco para uma nova geração despontar no cenário político 

nacional. Os jovens secundaristas paranaenses protagonizaram um grande movimento que 

consistia em ocupar suas escolas, como forma de se oporem as propostas do governo 

Temer, especialmente, sobre a Medida Provisória nº 746 que propunha uma reforma do 

ensino, a Proposta de Emenda Constitucional nº 241(depois PEC 55) que legislaria sobre o 

teto para gastos públicos e a chamada Lei da Mordaça ou Escola Sem Partido. (BRASIL, 

2016). 

A primeira escola a ser ocupada com esse propósito de resistência foi  o Colégio Estadual 

Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocupação 

começou no dia 3 de outubro de 2016 teve  duração de 32 dias, sendo finalizada somente 

devido a uma liminar da justiça exigido a desocupação do colégio.  

O movimento de ocupação das escolas estaduais não demorou muito para se alastrar por 

todo o estado chegando a um total de 850 escolas ocupadas até o mês de outubro/2016, 

segundo o site Ocupa Paraná. 

A juventude secundarista londrinense não ficou a margem do processo de resistência contra 

as medidas do Governo Federal. Mais de 30 escolas estaduais foram ocupadas, além da 

Reitoria e da rádio da Universidade Estadual de Londrina. 

A primeira ocupação ocorreu no dia 07 de outubro de 2016 no Colégio Estadual Albino Feijó 

Sanches, localizado no Parque das Indústrias, na região sul da cidade. Esta ocupação durou 

sete dias e enfrentou repressão por parte da sociedade civil, mídia, grupos políticos 

organizados e até mesmo da polícia. Contudo, a escola só foi desocupada quando houve 

uma ordem judicial de reintegração de posse. 

Com a finalidade de conhecer um pouco mais sobre esta experiência a partir dos seus 

participantes, foram realizadas entrevistas com dois líderes da ocupação deste colégio que 

serão identificados como Estudante A e Estudante B. 

 Será apresentada a seguir uma aproximação inicial aos dados coletados, ainda sem o 

desenvolvimento da respectiva análise, devido ao curto período de tempo entre a realização 

da pesquisa empírica e a oportunidade de socialização desta neste evento.   

Durante todo o processo de ocupação e de organização da ocupação no colégio percebe-se 

a importância que os instrumentos democráticos assumiram, como por exemplo, as 

assembleias estudantis.  Além das assembleias o proprio Grêmio Estudantil também 

assumiu papel fundamental na organização do movimento de ocupação no colégio.  

“O papel desempenhado pelo nosso Grêmio  foi extremamente importante: 
incentivou os Estudantes e foi o responsável, junto com alguns outros 

http://g1.globo.com/pr/parana/cidade/sao-jose-dos-pinhais.html
http://g1.globo.com/pr/parana/cidade/curitiba.html
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estudantes, pela assembleia que determinou a ocupação.” (ESTUDANTE 
A). 

 “A iniciativa partiu dos alunos e o Gremio  deu suporte total. No período da 
ocupação o Gremio  representou e defendeu o interesse do todos os 
alunos, cumprindo a sua devida função.” (ESTUDANTE B). 

Estes relatos revelam que a organização estudantil não era completamente estranha a 

esses estudantes; eles já dispunham de uma forma de organização institucional dentro do 

colégio - o Grêmio Estudantil. É importante notar o papel não centralizador assumido pelo 

Grêmio, dividindo responsabilidades com os alunos.  

Durante os sete dias de ocupação, os estudantes organizaram um cronograma de 

atividades que incluía tanto tarefas de limpeza  e de manutenção como também a realização 

de “aulões com conteúdos didáticos e aulas com senso crítico de várias perspectivas 

políticas, ministradas por pessoas convidadas, estagiários e professores também”. 

(ESTUDANTE A). 

Neste período de ocupação, os estudantantes receberam apoio de outra entidade estudantil: 

a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES9, deu “suporte político e jurídico, 

principalmente, no momento da reintegração de posse, mas sem, em nenhum momento, 

tomar a liderança da ocupação” (Estudante A).  

Apesar de reconhecer o apoio da UBES, a Estudante B revela que “a maior parte dos alunos 

nem sabiam que a UBES existia”. Percebe-se que enquanto entidade representativa 

nacional do movimento secundarista, a UBES ainda não conseguiu criar raízes em todas as 

escolas, como bem pontua o Estudante B, mesmo nesta escola que já possuía o Grêmio 

Estudantil organizado. 

Como em outras ocupações que ocorreram no Estado, os estudantes secundaristas 

contaram com o apoio de outras organizações, inclusive de partidos políticos, mas o caráter 

apartidário do movimento sempre foi ressaltado. 

Contudo, os sujeitos da pesquisa expressaram seus posicionamentos politicos ideológicos. 

O  estudante A se coloca enquanto “socialista/comunista” e declara ser filiado ao Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) há mais de um ano. Já o Estudante B afirma: “Atualmente eu 

estou estudando algumas correntes ideológicas, mas ainda não me encontrei. Tenho mais 

afinidades com os movimentos sociais com foco nas minorias” (ESTUDANTE B). Espera-se, 

assim, que a vivência dos jovens no movimento de ocupação das escolas possa vir a 

estimular seu engajamento em outros espaços de participação social e política.  

                                                 
9 Essa entidade foi criada em 25 de julho de 1948, com representantes de praticamente todos os Estados do 

país na cidade do Rio de Janeiro, cujo objetivo era  a defesa da educação pública gratuita, de qualidade e laica.  
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Outro ponto que se destaca nos depoimentos refere-se a repressão sofrida durante a 

ocupação. Além da repressão por parte da direção da escola e da própria polícia,  destaca-

se as intimidações feitas por um grupo específico da sociedade civil, o Movimento Brasil 

Livre - MBL10. 

"Quando estávamos ocupados, grupos de direita como o MBL jogavam 
pedras nos telhados e portões dos colégios; P2 perseguiam os estudantes e 
havia também o Felipe Barros que passava em várias escolas tentando 
humilhar e amedrontar os estudantes. Houve até boatos que esse grupos 
foram em uma escola armados [...]11" (ESTUDANTE A).  

Apesar das constantes tentativas do governo, da mídia e da própria sociedade civil de 

difamar o movimento de ocupação de escola, nos chama a atenção o comprometimento dos 

estudantes ao adotarem a política “Zero drogas e bebidas” para evitar que quaisquer 

problemas maiores pudessem  surgir. 

 “Tinha gente que jogava drogas e camisinhas dentro do colégio para tentar 
nos criminalizar, mas fazíamos rondas diárias e conseguíamos limpar e 
deixar tudo em ordem. Tínhamos a política “Zero drogas e bebidas” e todos 
respeitavam” (ESTUDANTE A). 

Os estudantes entrevistados expressaram também um balanço sobre as contribuições 

desse movimento para as lutas e resistências sociais. Para o Estudante B, o fato dos 

estudantes se atentarem mais para o cenário político já foi uma grande vitória. 

“Depois da ocupação, os alunos deixaram de ser tão leigos em relação a 
política e começaram a discutir e prestar mais atenção no assunto. Pela 
primeira vez muitos de nós (alunos) nos sentimos como indivíduos 
independentes e atuantes na sociedade” (ESTUDANTE B).  

Já na perspectiva do Estudante A,  

"A ocupação serviu para mobilizar e introduzir a política [...] um dos grandes 
pontos positivos que o movimento de ocupação em Londrina deixa é o 
ressurgimento da ULES, a aproximação com os sindicatos e a própria 
mobilização politica. Nossa vitória foi justamente conseguir ocupar e 
resistir". 

Destaca-se aqui a reorganização do movimento secundarista local a partir da experiência de 

ocupação das escolas. A União Londrinense dos Estudantes Secundaristas (ULES) foi 

reativada e um destes entrevistados, o Estudante A, é seu atual presidente. 

                                                 
10 Surgido em novembro/2014, o MBL defende as teses neoliberais, como pode ser observado em algumas de 

suas propostas para a Educação no Brasil:  “Apresentação do Projeto de Lei ‘Escola sem Partido’ em legislativos 
estaduais e municipais; Militarização das escolas em áreas de risco, ou seja, em locais onde a iniciativa privada 
não tenha a possibilidade de atuar; Gestão privada de escolas públicas por meio de Organizações Sociais e 
Parcerias Público-Privadas; Facilitar o financiamento de empresas privadas em instituições educacionais de 

todos os níveis para fins de produção científica”. Disponível em:  <https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mbl-

wordpress-s3/wp-content/uploads/2016/05/26222920/propostas-mbl.pdf.>  
11 Cabe esclarecer que o termo “P2” refere-se a “policial infiltrado”. Felipe Barros é integrante do MBL e vereador 

recém-eleito em Londrina/PR. 
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De modo geral, verifica-se que esse movimento de ocupação das escolas deixou um lastro 

significativo na história política deste país. A participação dos jovens de maneira consciente 

nos acontecimentos políticos e o próprio fato do movimento ter ‘ocupado e resistido’, mesmo 

em uma conjuntura tão adversa (vide a aprovação da PEC241/55 pelo Congresso Nacional 

em dezembro do mesmo ano), não pode deixar de ser enfatizado. No caso de Londrina/PR, 

a reativação da ULES pode ser um dos indicativos de que a organização dos secundaristas 

continuará. (BRASIL, 2016). 

6 Considerações Finais 

As novas formas de expresssão da insatisfação dos jovens, bem como de suas proposições, 

têm evidenciado que, se os canais tradicionais de organização por meio de sindicatos, 

movimentos sociais e partidos políticos já não atraem a juventude (e outros segmentos 

populacionais), existem outros instrumentos que tem permitido a participação política.  

As ocupações demonstraram uma nova forma de fazer política. O movimento ainda busca 

se reorganizar e não se pode afirmar quais os rumos a serem tomados. Porém, há que se 

reconhecer o engajamento destes jovens e sua resistência diante da imposição das 

reformas educacionas, bem como sua luta por uma educação pública de qualidade e por 

políticas sociais mais acessíveis e de qualidade.   
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