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Fanpages de ocupações estudantis secundaristas  

e suas visualidades midiativistas1 

Raquel Silva Barros2 

 
RESUMO:  O presente estudo apresenta uma pesquisa que analisa as visualidades presentes 
em fanpages de ocupações estudantis secundaristas ocorridas no ano de 2016 e que objetiva 
investigar os principais temas das publicações e o que dizem os sujeitos sobre elas. O aporte 
teórico-metodológico tem como base os estudos de Cultura Visual e traz a narrativa visual 
como metodologia de pesquisa. As ações que se fizeram com o uso das redes digitais são 
denominadas na pesquisa por midiativistas imagéticas.  
 

INTRODUÇÃO 

O texto aqui apresentado, oriundo de uma pesquisa doutoral finalizada no ano de 2020, versa 

sobre as ocupações estudantis secundaristas ocorridas no ano de 2016 no Estado do Rio de 

Janeiro. O objetivo está em investigar as principais temáticas atreladas ao uso de imagens em 

páginas do Facebook que serviam de canais oficiais de comunicação entre os ocupantes das 

escolas. Quais eram os direcionamentos das imagens publicadas? De que temas tratavam? 

Como essa relação entre as produção e publicação dessas imagens contribuíram para o 

movimento de ocupação? 

Nesse período, imagens e vídeos foram realizados e veiculados em diversas interfaces digitais 

dentre elas o Facebook. Criando fanpages e utilizando-as como canais oficiais de 

comunicação da ocupação, os jovens ocupantes fortaleceram o movimento a partir de sua 

amplitude de divulgação, distribuição e diálogo.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Assistimos na atualidade a um leque de olhos que se mantém conectados, vidrados nas 

diferentes  telas de artefatos tecnológicos. Telas que projetam imagens cada vez mais nítidas, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, Representação e discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutora em Educação pelo PPGEDU/UNIRIO. Integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação, Audiovisual, 
Cultura e Educação - CACE. Professora da SME/RIO e SEMED/Mesquita. E-mail: raquelsb23@gmail.com.  
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com seus brilhos, contrastes e fluidez que se tornam intensamente mais vivos, similar ao que 

nossos olhos veem fora delas. Os jovens ocupantes, estão inseridos em uma sociedade onde as 

imagens se fazem presentes ampliando e modificando o nosso olhar sobre um determinado 

ponto.  

Constituindo uma área de estudos independente por volta dos anos 90, em grande parte, 

devido ao surgimento da mídia digital, os estudos de cultura visual, de acordo com Mirzoeff 

“preocupam-se com eventos visuais nos quais informações são consumidas pelo usuário em 

uma interface com a tecnologia visual” (1998, p. 7).   

Nesse sentido, pensar em cultura visual abarcaria não apenas analisar as visualidades que se 

apresentam, mas de que maneira elas estariam fazendo sentido para aqueles que a produzem e 

a percebem. “A cultura visual direciona nossa atenção longe de configurações estruturadas, 

formais de visualização, como o cinema e galeria de arte para a centralidade da experiência 

visual na vida cotidiana” (Ibid., p. 7). 

Nosso ato de ver é cultural, ou seja, recebe influências  e são afetados pela construção social 

da qual estamos inseridos. Desde que nascemos recebemos essas influências  e construímos 

nossas referências. Pensar na relação do que observamos e buscamos compreender perpassa 

pelo contexto social, histórico, cultural, econômico e político. 

 

METODOLOGIA 

Foram observadas três páginas de escolas ocupadas no Facebook e realizados diálogos com 

ocupantes em eventos abertos de modo a compreender as visualidades que se entrelaçavam ao 

movimento de ocupação. A pesquisa narrativa visual (BARROS, 2020) pensada como 

metodologia investigativa parte da concepção sobre  cultura visual onde compreende a relação 

das visualidades produzidas/ compartilhadas pelos sujeitos praticantes através do uso das 

imagens atreladas a todo o constructo ao qual ela está inserida. Os temas apresentados no 

texto são produção de cartazes, oficinas, manifestos e pautas da ocupação, assembleias, 

manifestação na rua, cuidado e limpeza, tentativa de desocupação. 

Para compreender a relação que essas imagens estabeleciam com  a ocupação era necessário 

observar o contexto em que elas se davam partindo de uma análise das imagens nas páginas 

juntamente com as escutas dos diálogos estabelecidos nas visitas aos eventos abertos 
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realizados durante a pesquisa de doutorado. Dessa forma, para se chegar a essas temáticas 

trazidas acima sobre as imagens que estavam publicadas nas páginas, todo o constructo que 

fez com que essas imagens fortalecessem o movimento e reverberassem na continuidade de 

suas ações foi pesquisado. 

 

RESULTADOS  

Os diálogos realizados nos eventos abertos possibilitou uma maior compreensão sobre o 

processo de ocupação realizado pelos jovens. As escutas que se fizeram nas visitas permitiram 

categorizar tematicamente as imagens que eram observadas nas páginas do Facebook no 

período da ocupação. Dentre as situações comuns que atravessavam as três escolas ocupadas 

estava a prática de confecção de cartazes.  

Utilizando artefatos do seu dia a dia como canetas, cartolinas, folhas de caderno, hidrocor e 

lápis, eles desenvolviam suas narrativas, fotografavam e publicavam nas fanpages. Era 

possível ver as folhas afixadas nas paredes das escolas ocupadas e estas mesmas folhas e 

cartazes publicados na rede de forma digital. Interessante perceber que a ocupação daquele 

espaço estava para além do que podia ser visto apenas no espaço físico, indo até o local.  

Figura 1: - Cartazes afixados nas dependências de uma ocupação3 

 

 

                                                 
3 Imagem retirada da página da escola no Facebook. (Como forma de preservar a identidade da escola não 
menciono o link original que dá acesso à página) Acesso em 22 jul. 2019. 
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Nas conversas, um jovem relatou que o simples ato de afixar um cartaz nas paredes já se 

configura uma forma de protestar, de reivindicar. A imagem era uma forma de buscar esse 

apoio ao evento. Através de cartazes, publicações em páginas e manifestações que eles 

realizavam fora do ambiente escolar eles conseguiam  chamar atenção para as ações. Para que 

eles pudessem ter o apoio para o movimento as narrativas publicadas eram imprescindíveis. A 

partir das divulgações, as pessoas poderiam se sentir mais à vontade para visitar a ocupação 

Nas manifestações nas ruas esses cartazes eram bastante vistos também. As ações dos 

estudantes não se limitaram ao espaço da escola, ela ocorria fora de seu espaço interno através 

de diálogos em praças e ruas, passeatas, ocupações da Secretaria de Educação, gritos e 

manifestos que circulavam as redes e, no uso das imagens como forma de dar visibilidade ao 

evento que vinha se fazendo. Eram ações ativistas articuladas com o uso de imagens digitais 

que circulavam na Internet.   

As ações midiativistas imagéticas que se percebem no movimento “matizam e unem as 

pessoas conforme os interesses e a receptividade de cada um, fazendo acreditar, pela forma 

como se expressam através das emoções e dos desejos, que as imagens são a própria realidade 

e não uma ilusão” (SILVA, 2013, p. 8). 

Dentre as diversas questões que são trazidas nas ocupações das páginas analisadas, o 

manifesto e a pauta da ocupação são pontos centrais do movimento em todas elas.  A pauta 

da ocupação exprime as principais demandas do movimento, pontua suas reivindicações 

deixando claro para todas as pessoas as suas motivações. 

Reforma, melhora, gestão democrática, diálogo, luta, democracia, participação, comunidade, 

espaço, tempo. Todas essas são palavras que apareceram nas imagens contidas nas páginas. 

Pensar na pauta da ocupação exigia deles um debate para discutir os principais pontos a serem 

observados e trazidos a público. Este artefato material que se expressa no movimento de 

diferentes formas, o cartaz, abre espaço para que suas demandas e anseios sejam partilhados 

para a comunidade.  

Atravessando os processos sociais, as tecnologias digitais estão entrelaçadas à visualidade. 

Nesse sentido, o tráfego de imagens não se resume ao espaço físico, ela também circula 

através do digital em rede. A imagem do cartaz contendo a pauta do movimento de ocupação 
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que podemos ver afixado no portão da escola também pode ser vista a partir de sua 

digitalização e compartilhamento nas redes através de fotografias digitais.  

Sobre as assembleias realizadas, jovens de algumas ocupações diziam que havia um representante 

de cada comissão nas ocupações. Havia comissão de limpeza, de comunicação, de segurança, de 

alimentação, entre outras a depender do modo de organização da ocupação. Eles chegavam a um 

consenso com a maioria dos representantes e repassavam as orientações aos demais. A cada nova 

decisão a ser tomada, uma nova assembleia era feita. 

O exercício da horizontalidade e democracia eram fatores chaves das ocupações estudantis 

secundaristas. As decisões tomadas, as ações desempenhadas e os caminhos trilhados eram levados a 

discussão com todos aqueles que ocupavam a escola. Dispor a viver juntos em um espaço ocupado por 

um período indeterminado requer algumas ações baseadas nos princípios do diálogo e autogestão. 

Campos et al. apontam a dificuldade para trilhar o caminho para a autogestão horizontal afirmando 

que não existe um modelo perfeito nessa trajetória onde os desafios do percurso são inúmeros já que 

somos 

seres humanos que cresceram e foram socializados em uma sociedade 
hierárquica, e estruturas de poder profundamente enraizadas não podem 
magicamente desaprendidas. Porém, ficou claro que os secundaristas 
conceberam as ocupações como espaços democráticos e horizontais, não 
apenas pelas orientações do manual “Como ocupar um colégio?”, mas 
também por um simples desejo de que ali fosse um espaço diferente do que 
costumavam viver na escola (2016, p. 128). 

A ocupação era um movimento apartidário, sem lideranças realizado pelos jovens estudantes. Desta 

forma, o que pudemos observar nas ocupações visitadas foi uma busca pela vivência na prática com 

um viés de luta. Os espaços eram ocupados como forma de mostrar ao poder público e a sociedade que 

aquela escola era um espaço democrático e que deveria ser valorizado.  

Nesse diálogo, as chamadas das assembleias eram feitas através da página. Eles fotografavam e 

publicavam seus atos para expor o que vinha acontecendo dentro das ocupações. A visitação à 

ocupação era bem-vinda, como eles disseram. As assembleias realizadas por eles tinham o objetivo de 

ouvir as vozes dos ocupantes com o objetivo de orientar as ações levando em conta o desejo da 

maioria.  

Ouvindo os jovens nesses espaços, eles dizem que eles eram motivados por diversas demandas que 

iam desde questões externas à escola como a Reforma do Ensino Médio, o repúdio à aprovação da 

PEC 55 e Escola sem Partido, à reivindicação de participação na tomada de decisões em ações dentro 

das escolas participando das reuniões.  
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A tomada do espaço pelos estudantes naquele período representava, em si, não apenas uma ocupação 

física como forma de requerer melhorias na qualidade do ensino oferecido ou questões estruturais, mas 

antes de tudo, uma necessidade de se manter um diálogo como um fator de conquista  que se 

perdurasse para depois do movimento de ocupação.  

Muito se ouvia falar sobre o que realmente os jovens vinham fazendo nas ocupações. Se eles estavam 

apenas ocupando os espaços sem promover ações contundentes que promovessem diálogos, como uma 

ocupação forçosa do espaço ou uma espécie de invasão. Porém, através das publicações realizadas e 

das ações que poderiam ser vistas de perto ou acompanhadas através das páginas, tais afirmações não 

se fortaleciam. 

O movimento de ocupação tem como característica a realização de atividades integradas durante o seu 

percurso. No contexto das ações que vinham se realizando nos movimentos, um caráter educativo era 

percebido nas ações diárias das escolas ocupadas. Embora durante o período de ocupação as escolas 

estivessem sem aula regular, ações eram realizadas pelos jovens como oficinas, palestras e encontros.  

As oficinas versavam sobre diversas temáticas com pessoas que se voluntariavam para ministrar 

alguma atividade no espaço. Alguns docentes da escola se dispuseram a ajudar em algumas atividades 

com os ocupantes. A aula nesse contexto tem uma significação diferente. A disposição estrutural, a 

questão da obrigatoriedade de estar em sala de aula, a disposição de espaço e de tempo se recriaram 

nesse contexto. 

Oficinas de pintura, como cuidar de jardins, aulas de violão, preparação para o Enem, aulas de pintura, 

atividades esportivas, palestras sobre democracia, debates sobre cotas raciais, temáticas que versavam 

sobre questões de gênero e preconceito, rodas de conversa sobre patriarcado, machismo e atuação da 

mulher na sociedade atual foram algumas das atividades realizadas nas ocupações. 

O ato de ocupar não é apenas ocupar o espaço com o corpo e utilizar as redes com palavras que 

expressassem suas demandas, mas um processo educativo que ao modo desses jovens expressavam 

uma busca por autonomia das ações e uma vivência de um processo pedagógico outro, fora dos moldes 

já conhecidos. Aulas que dialogavam com as necessidades dos estudantes e que os faziam estar juntos, 

discutindo, trocando e construindo seus processos autônomos. 

Relatos de tentativas de desocupação eram trazidos por eles. Nas postagens via-se que, por algumas 

vezes, esses atos se repetiram. Os alunos relatavam ainda o constante estado de medo por que 

passavam, afinal, o movimento de ocupação não agradava a todos. O registro nas páginas era 

importante para que eles pudessem se resguardar, como um dos ocupantes disse, sobre alguma questão 

que pudesse ocorrer e mais do que isso, um pedido de ajuda. Através do compartilhamento, os jovens 

de diferentes escolas ocupadas se comunicavam e pediam auxílio para que a situação cessasse.  
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Os acampamentos feitos pelos manifestantes dispunham de materiais doados e/ou advindos das 

residências dos ocupantes. Essa ação é comum em movimentos de ocupação já que uma das 

características é a não administração com base em dinheiro.  

Nenhuma organização vive sem recursos alimentícios e básicos de higiene, além de outros utensílios. 

Não vemos movimentos como esse arrecadando dinheiro para que pudessem realizar suas ações. 

Dessa forma, através das redes sociais da Internet era possível que essas necessidades fossem 

“divulgadas e amplificadas, trazendo o mundo inteiro para o movimento e criando um fórum 

permanente de solidariedade, debate e planejamento estratégico” (CASTELLS, 2013, p. 133). 

Nas páginas das escolas era possível observar uma  relação de troca entre as ocupações.  Eles 

trocavam materiais de higiene e alimentação entre eles como forma de equilibrar as doações recebidas. 

O apoio, a acolhida, o compartilhamento constante de informações fortalecia esse processo. Por vezes 

uma ocupação possuía demais alguns alimentos e outras estavam precisando de donativos e vice-versa.  

Os jovens faziam um mutirão onde realizaram diversas ações, dentre elas:  a limpeza e cuidado dentro 

e fora da escola, manutenção do jardim que, como diziam, estava abandonado, além disso, realizavam 

a poda de árvores e a pintura da quadra.  

Eles apontam para o estado de abandono que  a escola se encontrava e realizaram denúncia de diversos 

materiais que estavam amontoados nas dependências da escola, como cadeiras e mesas, livros 

didáticos que não foram entregues aos jovens, materiais para realização de experimentos de química 

que não estavam em locais apropriados e sem utilização. 

Em um evento que participei em uma ocupação, um jovem me diz que ele, por exemplo, era ex-aluno. 

Ele me disse que tinha várias pessoas ajudando na ocupação. Ele aponta para pais de estudantes e 

professores que estavam no local. Percebia que eles fotografavam as ações que realizavam ali.  
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Figura 2: Trabalho de revitalização do pátio e quadra4 

 

 

Circulando pela escola no dia do evento, percebi jovens varrendo, capinando, pintando paredes, entre 

outras atividades. Entre uma ação e outra os jovens se divertiam ouvindo música e dançando. A alegria 

era nítida nesse movimento. Sobre esse encontro, eles diziam estar sendo um sucesso pelo alto-falante 

que havia sido levado para o evento. Pergunto a  um jovem que fotograva o evento se aquele registro 

era importante. Ele me diz que todos que possuem smartphones registram esse processo. Essa, 

segundo ele, era uma forma de mostrar que a escola não estava abandonada.  

As páginas criadas serviram para dar aporte aos ocupantes, já que, como um canal oficial, diversas 

pessoas recorriam a elas para saber o que de fato pode ter acontecido e as imagens acabam que 

retratam parte do que ali ocorria. As imagens selecionadas exprimiam o ângulo de visão daquele que 

registrou tal ação, a temporalidade e o foco. As imagens por si só podem não revelar o que de fato 

ocorre naquela situação, porém, se torna mais um caminho que engendra a narrativa. Nas palavras dos 

jovens ‘uma poderosa arma’ se de poder revelar o contexto de uma situação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse caminho de aproximação com os sujeitos da minha pesquisa, percebi que as ações ocorriam em 

forma de ativismo utilizando aportes do contexto do digital conectado em rede como potência. Era a 

                                                 
4 Imagem retirada da página da escola no Facebook. (Como forma de preservar a identidade da escola não 
menciono o link original que dá acesso à página) Acesso em 15 dez. 2019. 
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forma de interlocução que eles buscam através da relação daquele que está presente nas ocupações 

junto aqueles que navegam pelas interfaces de suas páginas. 

Essa forma de ação dialoga com o que Castells (2013) define como comunicação. Esse processo, 

segundo ele, constitui um compartilhamento onde a troca de informações opera com o objetivo de 

partilhar significado. Esse processo de produção social de significado encontra no espaço público a 

possibilidade de comunicação socializada. 

Buscando compreender essa relação de interações entre os sujeitos envolvidos com seus artefatos 

tecnológicos, relacionando seus usos às práticas vistas nas ocupações, percebi que os diálogos 

construídos com os jovens e as ações realizadas mediadas pelo digital em rede são ações 

desenvolvidas por pessoas que não estão de um ‘outro lado’. Elas permeiam os ambientes em que as 

ações se dão. O artefato utilizado pelos sujeitos é um dispositivo que se mantém nas mãos dos jovens 

para que realizem suas interações em rede.  

Os temas trazidos a partir das análises das páginas das escolas ocupadas estabeleciam narrativas que 

contavam o que acontecia nas ocupações. As escutas que realizava nos eventos abertos me ajudaram a 

compreender as visualidades construídas no movimento. A visualidade compreendida como o 

entendimento do contexto que envolve o que estamos vendo. 

Assim como presenciamos as cenas urbanas em nosso dia a dia atravessadas por pessoas com suas 

telas e câmeras conectadas produzindo novas imagens. Uma imagem de uma cena real sendo retratada 

de forma enquadrada com seus diferentes modos de olhar em telas as mais diversas. Essas imagens 

fazem parte desse transcurso viabilizando novas formas de ver/ registrar/olhar/codificar/interpretar as 

nossas vivências. Assim era o dia a dia dessas ocupações: um convívio que se fazia relacionado às 

suas culturas de imagens digitais conectadas.  
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