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Resumo da Proposta:
O ano de 2016 foi marcado por um processo de resistência às medidas promovidas pelo governo do presidente Michel
Temer. Entre os atores sociais que se destacaram, estiveram os estudantes secundaristas que promoveram uma onda
nacional de ocupações de escolas como resposta à Medida Provisória da reforma do Ensino Médio (MP 746/2016), mas
também à Proposta de Emenda à Constituição que tratava da implantação do chamado novo regime fiscal. Doze das 21
escolas ocupadas em Pernambuco, entre novembro e dezembro de 2016, 18 se localizavam na região metropolitana de
Recife, sendo uma delas de nível fundamental. Além das demandas nacionais, somaram-se reivindicações quanto à
infraestrutura, melhoria nas condições de estudo e democracia no ambiente escolar. Destacou-se o papel político da
juventude, seu direito à organização e foram desencadeadas ações formativas e culturais que impactaram o cotidiano
escolar. As respostas do poder público combinaram negociação e repressão. Os próprios sujeitos envolvidos produziram
materiais audiovisuais, expressaram suas ideias nas redes sociais e coletivamente criaram um boletim unificado, fruto
das cinco edições do 'Encontrão das ocupas secundaristas de Pernambuco'. Agências de jornalismo independente, como
a Marco Zero Conteúdo e a imprensa sindical, fizeram um trabalho de produção de notícias que destoou da postura da
grande imprensa. Com este projeto, pretendemos agrupar estes registros em um documentário, além de produzir
entrevistas com estudantes recifenses que protagonizaram este processo, pais, professores, integrantes de movimentos
sociais, diretores de escola, autoridades públicas envolvidas nas negociações e pesquisadores que se dedicam ao estudo
da organização política da juventude.

Objetivo Geral
Registrar a memória do movimento de ocupação de escolas na região metropolitana de Recife entre novembro e
dezembro de 2016.

Objetivo Específico
1) Contribuir para a reflexão sobre a mobilização política da juventude;
2) Detectar formas de organização política desenvolvidas nas ocupações;
3) Contribuir com o acervo documental sobre o movimento estudantil pernambucano.

