
ETR_diálogos_POR

TEMPO NOME DO PERSONAGEM

00:00:02 Koka

00:00:04 Koka

00:00:06 Koka

00:00:10 Marcela

00:00:12 Marcela

00:00:13 Koka

00:00:14 Nayara

00:00:15 Marcela

00:00:17 Marcela

00:00:18 Nayara

00:00:20 Koka

00:00:22 Marcela

00:00:24 Nayara

00:00:27 Marcela

00:00:30 Marcela

00:00:31 Nayara

00:00:32 Koka

00:00:34 Marcela

00:00:35 Marcela

00:00:36 Koka

00:00:39 Marcela

00:00:40 Nayara

00:00:42 Koka

00:00:44 Nayara

00:00:45 Marcela

00:00:46 Marcela

00:00:47 Marcela

00:00:49 Marcela

00:00:51 Nayara

00:00:53 Koka

00:00:54 Koka

00:00:59 Marcela

00:01:05 Koka

00:01:07 Koka

00:01:08 Koka

00:01:12 Koka

00:01:14 Koka

00:01:16 Koka

00:01:18 Koka

00:01:22 Koka

00:01:29 Koka

Lista
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00:01:31 Koka

00:01:32 marcha

00:01:35 Koka

00:01:37 Koka

00:01:39 Koka

00:01:43 Koka

00:01:45 Koka

00:01:48 manifestantes

00:01:50 Koka

00:01:54 Koka

00:01:55 manifestantes

00:01:57 Koka

00:01:59 Koka

00:02:03

00:02:13 manifestantes

00:02:14 manifestantes

00:02:15 manifestantes

00:02:17 Koka

00:02:20 manifestantes

00:02:25 Koka

00:02:31 Koka

00:02:43 Koka

00:02:44 Koka

00:02:46 Koka

00:02:56 Koka

00:02:59 Koka

Koka

00:03:05 Koka

00:03:08 Koka

00:03:12 manifestantes

00:03:13 Koka

00:03:19 Koka
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00:03:24 Koka

00:03:35 Koka

00:03:37 Koka

00:03:39 Koka

00:03:43 jornalista

00:03:47 jornalista

00:03:53 Koka

00:03:58 Koka

00:03:59 Marcela

00:04:01 Koka

00:04:03 Nayara

00:04:13 Koka

00:04:17 jornalista

00:04:22 jornalista

00:04:28 Koka

00:04:34 jornalista

00:04:41 jornalista

00:04:48 jornalista

00:04:57 Governador Geraldo Alckmin

00:05:06 Koka

00:05:12 Prefeito Fernando Haddad

00:05:18 Prefeito Fernando Haddad

00:05:24 Koka

00:05:28 Koka

00:05:31 Koka

00:05:35 Koka

00:05:37 Governador

00:05:46 Koka

00:05:51 Presidenta Dilma
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00:06:01 Presidenta Dilma

00:06:06 Koka

00:06:08 Nayara

00:06:10 Koka

00:06:13 Koka

00:06:15 Nayara

00:06:16 Nayara

00:06:17 Koka

00:06:18 Nayara

00:06:21 Koka

00:06:22 Marcela

00:06:24 Marcela

00:06:26 Marcela

00:06:28 Nayara

00:06:29 Marcela

00:06:30 Nayara

00:06:32 Nayara

00:06:37 Nayara

00:06:56 Nayara

00:06:57 Koka

00:06:59 Nayara

00:07:05 Nayara

00:07:08 assembleia

00:07:16 Catatau

00:07:17 Catatau

00:07:20 Coro

00:07:24 Catatau

00:07:25 Coro

00:07:27 Catatau

00:07:28 Coro

00:07:31 Policiais

00:07:32 Nayara

00:07:34 Estudante

00:07:38 Nayara

00:07:39 Coro

00:07:41 Nayara

00:07:42 Coro
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00:07:44 Nayara

00:07:45 Coro

00:07:52 Estudante

00:07:54 Nayara

00:07:56 Nayara

00:07:58 Nayara

00:08:03 Nayara

00:08:06 Nayara

00:08:12 Nayara

00:08:19 Nayara

00:08:24 Nayara

00:08:31 Nayara

00:08:36 Nayara

00:08:38 Koka

00:08:39 Nayara

00:08:39 Marcela

00:08:40 Koka

00:08:42 Nayara

00:08:48 Nayara

00:08:50 Nayara

00:08:58 Nayara

00:09:01 Estudante

00:09:04 Nayara

00:09:11 Nayara

00:09:19 Nayara

00:09:24 Nayara

00:09:33 Nayara

00:09:40 Nayara

00:09:42 Nayara

00:09:50 Nayara

00:09:56 Nayara

00:09:58 Nayara
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00:09:59 Nayara

00:10:00 Nayara

00:10:03 Nayara

00:10:05 Nayara

00:10:08 Nayara
00:10:10 Nayara

00:10:20 Nayara

00:10:25 Nayara

00:10:30 Nayara

00:10:35 Nayara

00:10:39 Nayara

00:10:53 Nayara

00:10:57 Nayara

00:10:58 Funk

00:11:00 Nayara

00:11:05 Nayara

00:11:09 Nayara

00:11:25 cartaz

00:11:31 Mariana candidata

00:11:34 Mariana candidata

00:11:39 Nayara

00:11:40 Mariana candidata

00:11:44 congressista

00:11:52 congressista

00:11:55 Marcela

00:11:57 Koka

00:11:59 Nayara

00:12:01 Koka

00:12:04 Koka

00:12:06 Marcela

00:12:07 Marcela

00:12:09 Marcela

00:12:11 Marcela

00:12:14 congressista

00:12:17 Marcela

00:12:21 Marcela

00:12:24 Marcela

00:12:28 Marcela

00:12:30 Marcela

00:12:37 Marcela
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00:12:40 Marcela

00:12:42 Marcela

00:12:43 Marcela

00:12:45 Marcela

00:12:48 Marcela

00:12:51 Marcela

00:12:55 Marcela

00:12:58 Marcela

00:13:02 Marcela

00:13:05 manifestantes

00:13:08 manifestantes

00:13:14 Marcela

00:13:17 Marcela

00:13:19 Marcela

00:13:21 Marcela

00:13:24 Marcela

00:13:26 Marcela

00:13:28 Marcela

00:13:30 Marcela

00:13:32 Marcela

00:13:34 Marcela

00:13:39 Marcela

00:13:42 Marcela

00:13:45 Marcela

00:13:47 Marcela

00:13:49 Marcela

00:13:52 Marcela

00:13:57 Marcela

00:14:02 Marcela

00:14:10 Marcela

00:14:18 Marcela

00:14:22 Marcela

00:14:26 Marcela

00:14:31 Marcela

00:14:34 Marcela

00:14:43 Marcela
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00:14:47 Marcela

00:14:56 Marcela

00:14:58 Trilha

00:15:04 Trilha

00:15:07 Trilha

00:15:10 Trilha

00:15:12 Trilha

00:15:15 Trilha

00:15:16 Trilha

00:15:18 Trilha

00:15:19 Trilha

00:15:21 Trilha

00:15:22 Trilha

00:15:23 Trilha

00:15:28 Trilha

00:15:31 Trilha

00:15:33 Trilha

00:15:37 Trilha

00:15:41 Trilha

00:15:43 Trilha

00:15:44 Trilha

00:15:47 Trilha

00:15:51 Trilha

00:15:54 Trilha

00:15:58 Trilha

00:16:01 Trilha

00:16:04 Trilha

00:16:07 Trilha

00:16:11 Trilha

00:16:13 Trilha

00:16:22 Marcela

00:16:23 Koka

00:16:25 Marcela

00:16:27 Koka

00:16:32 manifestantes

00:16:41 policial 

00:16:43 policial 

00:16:45 policial 

00:16:47 policial 

00:17:07 Estudante

00:17:08 Estudante

00:17:12 Estudante
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00:17:16 Estudante

00:17:26 Estudante

00:17:30 Estudante

00:17:37 Estudante

00:17:39 Estudante

00:17:46 Estudante

00:17:49 manifestantes

00:17:52 manifestantes

00:17:58 manifestantes

00:18:00 Marcela

00:18:01 Estudante

00:18:04 Estudante

00:18:05 Marcela

00:18:19 Estudante

00:18:22 Marcela

00:18:23 Marcela

00:18:25 Estudante

00:18:26 Marcela

00:18:31 Estudante

00:18:35 Estudante

00:18:38 Estudante

00:18:39 Estudante

00:18:44 Estudante

00:18:47 Estudante

00:18:49 Estudante

00:18:51 Estudante

00:18:53 Estudante

00:18:54 manifestantes

00:18:57 Marcela

00:19:00 Marcela

00:19:05 Marcela

00:19:09 Marcela

00:19:12 Marcela

00:19:16 manifestantes
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00:19:17 Marcela

00:19:20 Marcela

00:19:21 Marcela

00:19:23 Nayara

00:19:25 Marcela

00:19:26 Koka

00:19:27 Marcela

00:19:32 Koka

00:19:36 Koka

00:19:41 cartaz

00:19:50 Koka

00:19:51 jornalista

00:19:53 jornalista

00:19:54 Secretário Educação SP

00:19:56 jornalista

00:20:00 jornalista

00:20:01 jornalista

00:20:04 jornalista

00:20:05 Governador Geraldo Alckmin

00:20:07 Koka

00:20:08 jornalista

00:20:13 Koka

00:20:19 Koka

00:20:23 Koka

00:20:24 secundaristas

00:20:27 secundaristas

00:20:29 Koka

00:20:30 secundaristas

00:20:33 secundaristas

00:20:35 Marcela

00:20:41 secundaristas

00:20:47 secundaristas

00:20:50 secundaristas

00:20:54 Koka

00:20:57 Marcela

00:20:59 Koka

00:21:03 Marcela
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00:21:05 secundaristas

00:21:11 secundaristas

00:21:12 secundaristas

00:21:15 secundaristas

00:21:17 Marcela

00:21:21 secundaristas

00:21:28 secundaristas

00:21:30 entrevistador

00:21:31 secundaristas

00:21:33 secundaristas

00:21:38 Marcela

00:21:45 secundaristas

00:21:53 Marcela

00:21:56 Marcela

00:21:59 secundaristas

00:22:01 Marcela

00:22:01 secundaristas

00:22:06 secundaristas

00:22:09 secundaristas

00:22:11 secundaristas

00:22:13 Marcela

00:22:18 Marcela

00:22:21 Marcela

00:22:23 secundaristas

00:22:26 Marcela

00:22:33 secundaristas

00:22:39 Marcela

00:22:42 Koka

00:22:47 Koka

00:22:49 manifestantes

00:22:52 Koka

00:22:58 Marcela

00:23:01 Nayara

00:23:04 Nayara

00:23:07 Koka
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00:23:11 Marcela

00:23:12 carro de som

00:23:19 Marcela

00:23:20 Marcela

00:23:23 Marcela 

00:23:25 secundaristas

00:23:28 secundaristas

00:23:32 secundaristas

00:23:39 secundaristas

00:23:48 Nayara

00:23:53 Nayara

00:23:54 Marcela

00:23:56 Nayara

00:23:57 Marcela

00:23:58 Nayara

00:23:59 Nayara

00:24:02 Nayara

00:24:09 Nayara

00:24:12 Nayara

00:24:17 Nayara

00:24:26 Nayara

00:24:28 Nayara

00:24:31 Nayara

00:24:44 manifestantes

00:24:46 Nayara

00:24:48 Nayara

00:24:49 manifestantes

00:24:56 manifestantes

00:24:58 Nayara

00:25:03 manifestantes

00:25:05 Nayara

00:25:07 Nayara

00:25:10 Nayara

00:25:17 Nayara
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00:25:22 manifestantes

00:25:24 manifestantes

00:25:25 manifestantes

00:25:28 manifestantes

00:25:30 Nayara

00:25:36 Nayara

00:25:43 Nayara

00:25:46 Nayara

00:25:47 Nayara

00:25:54 Nayara

00:25:56 Nayara

00:26:04 Nayara

00:26:10 Nayara

00:26:17 Marcela

00:26:20 Marcela

00:26:25 manifestantes

00:26:27 manifestantes

00:26:27 manifestantes

00:26:34 manifestantes

00:26:35 manifestantes

00:26:37 manifestantes

00:26:41 manifestantes

00:26:45 Koka

00:26:47 Koka

00:26:51 Koka

00:26:53 Koka

00:26:55 Koka

00:26:58 manifestantes

00:27:02 Koka

00:27:04 manifestantes

00:27:06 Koka

00:27:09 Koka

00:27:13 Koka

00:27:18 Koka

00:27:21 jornalista

00:27:26 jornalista
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00:27:29 jornalista

00:27:30 jornalista

00:27:36 jornalista

00:27:39 jornalista

00:27:43 jornalista

00:27:46 jornalista

00:27:58 Koka

00:28:01 Koka

00:28:03 Koka

00:28:07 Koka

00:28:16 Koka

00:28:19 Koka

00:28:21 Koka

00:28:23 Koka

00:28:24 Koka

00:28:28 Koka

00:28:32 Koka

00:28:37 Koka

00:28:40 Koka

00:28:41 Koka

00:28:47 Koka

00:28:48 Koka

00:28:55 Koka

00:28:57 Koka

00:29:02 Koka

00:29:03 Koka

00:29:05 Koka

00:29:07 secundaristas

00:29:13 Koka

00:29:16 Koka

00:29:21 Koka

00:29:23 Nayara

00:29:27 Nayara

00:29:36 Nayara
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00:29:41 Nayara

00:29:45 Guilherme Boulos 

00:29:56 Guilherme Boulos 

00:29:58 Nayara

00:30:01 Koka

00:30:08 pessoa

00:30:09 secundaristas

00:30:11 secundaristas

00:30:12 pessoa

00:30:15 secundaristas

00:30:18 secundaristas

00:30:20 pessoa

00:30:21 secundaristas

00:30:23 pessoa

00:30:24 secundaristas

00:30:26 pessoa

00:30:27 secundaristas

00:30:28 pessoa

00:30:29 secundaristas

00:30:33 secundaristas

00:30:34 pessoa

00:30:35 secundaristas

00:30:37 secundaristas

00:30:37 secundaristas

00:30:39 secundaristas

00:30:39 pessoa

00:30:52 secundaristas

00:30:54 pessoa

00:30:58 pessoa

00:31:00 pessoa

00:31:02 secundaristas

00:31:04 pessoa

00:31:05 pessoa

00:31:06 pessoa

00:31:08 pessoa

00:31:10 pessoa

00:31:11 pessoa

00:31:13 pessoa

00:31:14 pessoa
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00:31:16 pessoa

00:31:20 Koka

00:31:21 Marcela 

00:31:23 pessoa

00:31:25 Koka

00:31:29 Koka

00:31:36 Koka

00:31:39 secundaristas

00:31:47 secundaristas

00:31:51 Koka

00:32:01 Koka

00:32:05 secundaristas

00:32:07 secundaristas

00:32:12 secundaristas

00:32:15 secundaristas

00:32:18 secundaristas

00:32:20 Marcela

00:32:25 Marcela

00:32:30 Marcela

00:32:31 Marcela

00:32:35 Marcela

00:32:44 Marcela

00:32:46 Marcela

00:32:52 Marcela

00:32:54 Marcela

00:32:59 Marcela

00:33:08 Marcela

00:33:14 Marcela

00:33:17 Marcela

00:33:22 secundaristas
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00:33:26 secundaristas

00:33:31 Marcela

00:33:35 Marcela

00:33:41 secundaristas

00:33:44 Marcela

00:33:46 Marcela

00:33:50 Marcela

00:33:53 Marcela

00:33:55 Marcela

00:33:58 Marcela

00:34:00 Marcela

00:34:04 Marcela

00:34:12 secundaristas

00:34:20 Koka

00:34:25 Koka

00:34:31 Koka

00:34:38 Nayara

00:34:41 secundaristas

00:34:44 secundaristas

00:34:47 secundaristas

00:34:54 secundaristas

00:34:58 secundaristas

00:34:59 secundaristas

00:35:12 secundaristas

00:35:14 secundaristas

00:35:19 secundaristas

00:35:24 secundaristas

00:35:31 secundaristas

00:35:36 secundaristas
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00:35:38 secundaristas

00:35:45 secundaristas

00:35:51 Koka

00:35:56 Koka

00:35:59 Koka

00:36:07 Koka

00:36:12 Koka

00:36:18 Koka

00:36:21 Koka

00:36:24 Koka

00:36:28 Koka

00:36:32 Koka

00:36:37 Koka

00:36:41 Koka

00:36:46 Koka

00:36:50 Koka

00:36:51 Koka

00:36:54 Koka

00:36:56 Koka

00:36:58 Koka

00:37:01 Koka

00:37:11 Koka

00:37:14 Koka

00:37:18 Koka

00:37:25 Koka

00:37:27 Koka

00:37:28 secundaristas

00:37:32 secundaristas

00:37:41 secundaristas

00:37:48 secundaristas
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00:37:53 secundaristas

00:37:55 secundaristas

00:37:57 secundaristas

00:38:01 secundaristas

00:38:02 secundaristas

00:38:03 secundaristas

00:38:07 secundaristas

00:38:09 secundaristas

00:38:11 secundaristas

00:38:15 Koka

00:38:17 Koka

00:38:20 pessoa

00:38:24 Koka

00:38:25 Koka

00:38:27 pessoa

00:38:29 Koka

00:38:37 policial 

00:38:39 Koka

00:38:40 policial 

00:38:47 Koka

00:38:52 policial 

00:38:54 pessoa

00:38:55 policial 

00:38:59 pessoa

00:39:00 policial 

00:39:00 Koka

00:39:07 pessoa

00:39:11 secundaristas

00:39:14 secundaristas

00:39:21 secundaristas

00:39:22 secundaristas

00:39:27 pessoa

00:39:30 secundaristas

00:39:32 pessoa

00:39:33 secundaristas

00:39:36 pessoa
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00:39:38 secundaristas

00:39:40 secundaristas

00:39:45 Koka

00:39:48 Koka

00:39:52 Koka

00:39:58 Koka

00:40:02 Koka

00:40:05 Koka

00:40:11 Koka

00:40:12 Koka

00:40:14 Koka

00:40:16 Koka

00:40:17 secundaristas

00:40:18 secundaristas

00:40:26 secundaristas

00:40:30 secundaristas

00:40:40 secundaristas

00:40:42 Koka

00:40:45 pessoa

00:40:46 pessoa

00:40:49 Koka

00:40:52 Koka

00:40:56 Koka

00:40:58 Koka

00:41:03 Koka

00:41:06 secundaristas

00:41:11 secundaristas

00:41:14 secundaristas

00:41:18 secundaristas

00:41:22 secundaristas

00:41:25 Koka

00:41:30 Koka

00:41:32 pessoa

00:41:36 pessoa

00:41:38 secundaristas

00:41:50 pessoa

00:41:57 Koka

00:42:05 Koka
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00:42:08 secundaristas

00:42:10 secundaristas

00:42:12 secundaristas

00:42:17 pessoa

00:42:26 pessoa

00:42:29 Koka

00:42:31 Koka

00:42:37 Koka

00:42:39 Koka

00:42:40 Koka

00:42:43 secundaristas

00:42:47 jornalista

00:42:49 secundaristas

00:42:50 secundaristas

00:42:56 Koka

00:42:59 secundaristas

00:42:01 coro

00:43:01 secundaristas

00:43:04 coro

00:43:06 secundaristas

00:43:06 coro

00:43:08 secundaristas

00:43:08 coro

00:43:09 secundaristas

00:43:18 Koka

00:43:22 Koka

00:43:27 Koka

00:43:31 Koka

00:43:35 jornalista

00:43:42 jornalista

00:43:49 Governador Geraldo Alckmin

00:43:53 jornalista

00:43:59 Secretário Educação SP

00:44:02 Secretário Educação SP

00:44:06 Secretário Educação SP

00:44:11 Koka
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00:44:19 Marcela

00:44:24 Marcela

00:44:27 Marcela

00:44:33 Marcela

00:44:37 Marcela

00:44:45 Marcela

00:44:52 Marcela

00:44:57 Nayara

00:45:00 Marcela

00:45:05 Marcela

00:45:10 Marcela

00:45:14 Koka

00:45:15 secundaristas

00:45:18 Marcela

00:45:22 secundaristas

00:45:23 Marcela

00:45:24 secundaristas

00:45:25 Marcela

00:45:26 secundaristas

00:45:35 secundaristas

00:45:35 secundaristas

00:45:38 secundaristas

00:45:40 secundaristas

00:45:42 secundaristas

00:45:44 secundaristas

00:45:46 secundaristas

00:45:48 secundaristas

00:45:50 Marcela

00:45:52 secundaristas

00:45:55 secundaristas

00:45:58 secundaristas

00:46:05 secundaristas

00:46:07 Marcela

00:46:08 secundaristas

00:46:10 secundaristas
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00:46:15 secundaristas

00:46:20 Marcela

00:46:20 secundaristas

00:46:28 Marcela

00:46:47 Marcela

00:45:52 Marcela

00:46:57 Marcela

00:47:00 Marcela

00:47:10 Marcela

00:47:17 Marcela

00:47:24 secundaristas

00:47:32 secundaristas

00:47:38 secundaristas

00:47:40 secundaristas

00:47:44 secundaristas

00:47:48 secundaristas

00:47:53 secundaristas

00:47:56 Marcela

00:48:02 Marcela

00:48:07 Marcela

00:48:10 Marcela

00:48:12 Marcela

00:48:19 secundaristas

00:48:23 secundaristas

00:48:23 secundaristas

00:48:37 Marcela

00:48:48 Marcela

00:48:57 Marcela

00:49:07 Marcela

00:49:12 Marcela
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00:49:14 Marcela

00:49:19 Marcela

00:49:23 Marcela

00:49:24 Marcela

00:49:31 Marcela

00:49:34 Marcela

00:49:37 Marcela

00:49:42 Marcela

00:49:43 Marcela

00:49:47 Marcela

00:49:50 Marcela

00:49:57 Marcela

00:50:00 Marcela 

00:50:08 Marcela

00:50:13 Marcela

00:50:19 Marcela

00:50:22 Marcela

00:50:34 Marcela

00:50:37 Marcela

00:51:01 menu

00:51:07 Nayara

00:51:15 Nayara

00:51:22 Nayara

00:51:26 Nayara

00:51:37 Koka

00:51:42 Koka

00:51:45 Koka

00:51:48 Koka

00:51:49 Koka

00:51:53 Koka

00:51:56 secundaristas
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00:52:01 secundaristas

00:52:12 secundaristas

00:52:19 secundaristas

00:52:28 secundaristas

00:52:33 secundaristas

00:52:37 secundaristas

00:52:46 secundaristas

00:52:47 secundaristas

00:52:49 secundaristas

00:52:57 secundaristas

00:53:09 secundaristas

00:53:10 policial 

00:53:11 secundaristas

00:53:15 policial 

00:53:21 policial 

00:53:23 secundaristas

00:53:23 policial 

00:53:25 policial 

00:53:27 secundaristas

00:53:31 policial 

00:53:32 secundaristas

00:53:33 policial 

00:53:33 secundaristas

00:53:39 policial 

00:53:40 secundaristas

00:53:40 policial 

00:53:42 secundaristas

00:53:49 Policiais

00:53:53 Policiais

00:53:55 Policiais

00:53:57 secundaristas

00:54:00 secundaristas

00:54:01 secundaristas

00:54:06 secundaristas

00:54:08 pessoa

00:54:12 pessoa

00:54:15 pessoa

00:54:20 pessoa
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00:54:22 pessoa

00:54:26 manifestantes

00:54:39 pessoa

00:54:42 pessoa

00:54:45 pessoa

00:54:46 pessoa

00:54:50 pessoa

00:54:54 pessoa

00:54:57 Nayara

00:54:57 Nayara

00:55:05 Nayara

00:55:07 Nayara

00:55:12 Nayara

00:55:16 Nayara

00:55:23 Nayara

00:55:25 Nayara

00:55:31 Nayara

00:55:40 Nayara

00:55:46 Nayara

00:55:52 Nayara

00:55:54 secundaristas

00:55:54 Nayara

00:56:01 Nayara

00:56:05 Nayara

00:56:11 Nayara

00:56:20 secundaristas

00:56:23 Nayara

00:56:25 Nayara

00:56:28 Nayara

00:56:29 Policiais
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00:56:33 Policiais

00:56:38 secundaristas

00:56:38 Policiais

00:56:41 Policiais

00:56:44 Policiais

00:56:47 Policiais

00:56:49 secundaristas

00:56:55 secundaristas

00:56:57 Policiais

00:56:58 secundaristas

00:56:59 Policiais

00:57:03 secundaristas

00:57:06 secundaristas

00:57:08 Policiais

00:57:09 Policiais

00:57:13 Policiais

00:57:15 Policiais

00:57:15 secundaristas

00:57:17 Policiais

00:57:19 secundaristas

00:57:20 Policiais

00:57:20 secundaristas

00:57:53 secundaristas

00:57:56 secundaristas

00:58:18 manifestantes

00:58:22 manifestantes

00:58:30 Koka

00:58:32 policial 

00:58:34 Koka

00:58:37 policial 

00:58:39 Koka

00:58:41 Policiais

00:58:44 manifestantes

00:58:50 Policiais

00:58:51 Policiais

00:58:53 secundaristas

00:58:58 secundaristas

00:59:00 secundaristas

00:59:04 secundaristas

00:59:06 secundaristas

00:59:07 secundaristas
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00:59:15 secundaristas

00:59:21 secundaristas

00:59:22 secundaristas

00:59:23 secundaristas

00:59:29 secundaristas

00:59:53 Koka

00:59:57 Koka

01:00:03 manifestantes

01:00:06 manifestantes

01:00:07 Koka

01:00:11 Koka

01:00:18 Koka

01:00:23 Koka

01:00:28 Policiais

01:00:33 manifestantes

01:00:35 Policiais

01:00:37 manifestantes

01:00:45 Koka

01:00:53 Koka

01:00:55 manifestantes

01:00:57 manifestantes

01:00:59 manifestantes

01:01:01 manifestantes

01:01:08 pessoa

01:01:13 pessoa

01:01:18 pessoa

01:01:21 pessoa

01:01:24 pessoa

01:01:30 pessoa

01:01:32 pessoa

01:01:35 pessoa

01:01:37 pessoa

01:01:42 secundaristas

01:01:52 secundaristas

01:02:04 Koka

01:02:11 Marcela

01:02:14 Marcela

01:02:16 Marcela

01:02:18 Marcela
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01:02:57 Policiais

01:03:04 Koka

01:03:09 Koka

01:03:11 Koka

01:03:22 Koka

01:03:24 Koka

01:03:29 Koka

01:03:40 pessoa

01:03:43 secundaristas

01:03:50 Koka

01:03:55 Koka

01:04:04 jornalista

01:04:09 jornalista

01:04:11 Governador

01:04:18 Governador

01:04:26 jornalista

01:04:33 Marcela

01:04:34 Koka

01:04:35 Nayara

01:04:43 muro

01:05:17 manifestantes

01:05:30 manifestantes

01:05:38 Koka

01:05:46 Koka

01:05:50 Koka

01:05:56 manifestantes

01:05:58 Koka

01:06:01 manifestantes

01:06:04 Nayara

01:06:09 Nayara

01:06:12 Koka
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01:06:20 Koka

01:06:23 manifestantes

01:06:24 manifestantes

01:06:31 secundaristas

01:06:33 Koka

01:06:36 Koka

01:06:45 Jair Bolsonaro

01:06:57 Jair Bolsonaro

01:06:58 Jair Bolsonaro

01:07:02 Jair Bolsonaro

01:07:10 Koka

01:07:18 Jair Bolsonaro

01:07:22 Nayara

01:07:27 Nayara

01:07:30 Nayara

01:07:32 Nayara

01:07:40 Dilma Rousseff

01:07:45 Michel Temer

01:07:52 Nayara

01:07:57 Nayara

01:08:00 Nayara

01:08:07 Nayara

01:08:13 Nayara

01:08:16 Nayara

01:08:22 Nayara

01:08:27 Koka

01:08:29 Koka
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01:08:31 Koka

01:08:36 Koka

01:08:43 Koka

01:08:45 Koka

01:08:49 Koka

01:08:50 Ministro 

01:08:55 Koka

01:08:56 Koka

01:09:03 Koka

01:09:09 Koka

01:09:17 Koka

01:09:31 Koka

01:09:33 Nayara

01:09:37 Nayara

01:09:42 Nayara

01:09:45 Marcela

01:09:51 Marcela

01:09:52 Marcela

01:09:54 Marcela

01:09:57 Nayara

01:09:59 Marcela

01:10:00 Nayara

01:10:03 Nayara

01:10:12 Nayara

01:10:15 Nayara

01:10:19 Nayara

01:10:28 Nayara

01:10:34 Nayara

01:10:40 Nayara
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01:10:43 Nayara

01:10:48 Nayara

01:10:57 Nayara

01:11:12 manifestantes

01:11:17 Marcela

01:11:20 Marcela

01:11:31 Marcela

01:11:33 Marcela

01:11:35 Marcela

01:11:36 Marcela

01:11:41 Marcela

01:11:46 Marcela

01:11:47 Marcela

01:11:52 Marcela

01:11:55 Marcela

01:12:09 Marcela

01:12:12 Marcela

01:12:15 Marcela

01:12:21 Marcela

01:12:24 Marcela

01:12:36 Marcela

01:12:47 Marcela

01:12:53 manifestantes

01:12:56 Estudante

01:13:00 Marcela

01:13:02 manifestantes

01:13:07 manifestantes

01:13:08 Marcela

01:13:15 manifestantes

01:13:35 manifestantes

01:13:41 manifestantes
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01:13:53 Marcela

01:14:02 Marcela

01:14:06 Estudante

01:14:08 Marcela

01:14:09 Marcela

01:14:09 Estudante

01:14:10 Marcela

01:14:17 Marcela

01:14:19 Estudante

01:14:24 Estudante

01:14:27 Estudante

01:14:28 Marcela

01:14:31 Estudante

01:14:34 Marcela

01:14:39 Marcela

01:14:41 Marcela

01:14:48 Marcela

01:14:50 Estudante

01:14:58 Marcela

01:15:09 Marcela

01:15:10 Marcela

01:15:15 Marcela

01:15:22 Marcela

01:15:26 Marcela

01:15:31 Marcela

01:15:39 Marcela

01:15:45 Marcela

01:15:47 Marcela

01:16:07 Nayara

01:16:21 Koka
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01:16:23 Koka

01:16:38 Koka

01:16:48 Koka

01:16:48 Koka

01:16:51 Koka

01:16:52 Koka

01:17:00 Koka

01:17:03 Estudante

01:17:06 Estudante

01:17:08 Koka

01:17:08 Estudante

01:17:16 Koka

01:17:18 Estudante

01:17:19 Koka

01:17:21 Koka

01:17:26 Koka

01:17:26 Koka

01:17:33 Koka

01:17:35 Koka

01:17:40 Koka

01:17:46 Koka

01:17:48 Koka

01:17:54 Koka

01:17:55 Estudante

01:18:01 Koka

01:18:03 Estudante

01:18:06 Estudante

01:18:07 Koka

01:18:18 Koka

01:18:21 Estudante

01:18:23 Koka

01:18:30 secundaristas

01:18:38 Koka

01:18:43 secundaristas
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01:18:51 secundaristas

01:18:59 Koka

01:19:02 Koka

01:19:05 Estudante

01:19:05 Koka

01:19:11 Estudante

01:19:13 Koka

01:19:18 Estudante

01:19:20 Estudante

01:19:22 Koka

01:19:24 Estudante

01:19:25 Koka

01:19:28 Koka

01:19:30 Estudante

01:19:31 Koka

01:19:32 Estudante

01:19:33 Koka

01:19:39 Koka

01:19:40 Estudante

01:19:42 Koka

01:19:44 Koka

01:19:47 Estudante

01:19:49 Koka

01:19:51 Koka

01:19:53 Koka

01:19:59 Koka

01:20:00 Koka

01:20:03 Koka

01:20:05 Estudante

01:20:07 Koka

01:20:09 Estudante

01:20:12 Koka

01:20:13 Marcela

01:20:13 Nayara

01:20:24 Nayara

01:20:29 Nayara

01:20:35 Nayara

01:20:40 Nayara

01:20:44 Nayara

Página 35



ETR_diálogos_POR

01:20:56 Nayara

01:21:04 Nayara

01:21:04 Nayara

01:21:10 Nayara

01:21:22 Nayara

01:21:27 Nayara

01:21:29 Estudante

01:21:32 Nayara

01:21:34 Nayara

01:21:34 Estudante

01:21:36 Nayara

01:21:40 Nayara

01:21:44 Nayara

01:21:49 Nayara

01:21:51 Nayara

01:21:58 Nayara

01:22:08 Nayara

01:22:11 Nayara

01:22:13 Nayara

01:22:15 Nayara

01:22:16 Marcela

01:22:22 Koka

01:22:24 Nayara

01:22:25 Koka

01:22:27 Nayara

01:22:31 Marcela

01:22:33 Koka

01:22:36 jornalista

01:22:41 Jair Bolsonaro

01:22:45 Jair Bolsonaro

01:22:49 Jair Bolsonaro

01:22:53 Koka

01:22:54 Koka
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01:22:56 Koka

01:22:58 Koka

01:23:02 Koka

01:23:05 Koka

01:23:08 Koka

01:23:11 Koka

01:23:14 Koka

01:23:20 Koka

01:23:22 Koka

01:23:24 Koka

01:23:26 Koka

01:23:32 Koka

01:23:34 Koka

01:23:40 Koka

01:23:45 Koka

01:23:48 Koka

01:23:52 Koka

01:23:57 Koka

01:24:03 Koka

01:24:08 Koka

01:24:14 Koka

01:24:17 Koka

01:24:21 Koka

01:24:27 Koka

01:24:29 Koka

01:24:33 Koka

01:24:35 Koka

01:24:35 Koka

01:24:41 Koka

01:24:44 Koka

01:24:49 Koka
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01:25:05 cartela

01:25:05 cartela

01:25:16 cartela

01:25:16 cartela

01:25:29 cartela

01:25:39 cartela

01:25:39 cartela

01:25:58 cartela

01:28:26 cartela

01:32:16 cartela

01:32:20 cartela

01:32:27 cartela

01:32:31 cartela
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DIÁLOGO

Microfone!

A, ei! Teste som dois

Chegou a hora da assembleia!

Está cantando errado.

Tá cantando errado.

Vamos debater nossas … ai!

Um cafezinho. Você quer um café?

Vai, gente, sério! Qual é o tema? 

Qual é o tema do filme?

Vai ser filme hoje?

Vai ser filme hoje, professora?

Sim! Pra dormir na sala. Ai, ótimo!

Luz, câmera, ação!

Não, não! Agora é sério gente! Vai! 

Qual é o tema? 

É Movimento Estudantil.

Boa!

Lutas estudantis, você quis dizer, né, linda?!

Vai, gente, sério!
Papo dez! E se a gente fizer 5 minutos pra cada e depois a gente abre 

pra debate

A, pode ser!

Ta bom, tá bom!

Sou o primeiro inscrito e vou começar!

Quê? Mas quem escreveu?

Não entendi. Quem tá com a ata?

Quem está colocando os nomes?!

Mas tudo bem. Fazer o quê?! Pode ir

Estrelando: Marcela Jesus.

Nayara Souza.

Lucas Koka Penteado

Secundaristas.

Bem-vindos! Ao Espero Tua (Re)volta

Aí, deixa eu me apresentar primeiro.

Fiquei quieto muito tempo. 

E agora eu só sei falar alto.

Pra rato inteligente não funciona ratoeira.

Uma laranja estragada estraga uma caixa inteira.

Duvido gringo aprender com essa garra brasileira. 

Aqui é cachorro no carrinho e criança na coleira.

Eu sou esse aí, ó! Lucas Penteado, mas pode me chamar de Koka.

Mas se liga então.

Lista
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Movimento Estudantil

Mexeu com estudante é mexer com Satanás! Olha o capeta.

Ai quem não conhece, acha que é assim. 

Uns jovens muito loucos que querem invadir tudo. 

Quebradeira, uns maconheiros. Que tem preguiça de estudar.

Uns vão dizer assim.

Pros outros, vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo.

E a gente vai resistir até o último secundo que der.

O jovem que ocupa, sonha… 

Sonha com a educação pública de qualidade. 

Chega de tarifa!

Com um mundo mais igualitário.
Que assim que eles crescerem e chegarem no poder, vai tá tudo 

resolvido! 

Mas, mano! O bagulho é muito mais louco que isso.

É isso aí mesmo!

Bota pra correr.

Acaba com essa bagunça ai logo!
É, deve ser difícil pra você, que está vendo o bagulho assim todo de 

fora, entender.

Jair Bolsonaro é o novo Presidente do Brasil!
Pra entender essa conjuntura, a gente tem que voltar para a matriz, 

quando o gigante acordou mesmo.

Vamos voltar no tempo?

2013.

Brasil. São Paulo.
Eu e minha galera, todo mundo novinho, menor, a gente estava meio 

que de saco cheio e saiu pra protestar contra o aumento da passagem 

do ônibus. 

As manifestações foram chamadas pelo MPL.

Você sabe o que é o MPL? 

Movimento Passe Livre, uma galera autonomista, horizontal, sabe? 

Que luta por uma cidade onde as pessoas podem ter livre circulação.

Que não tenham que pagar passagem.

O povo unido, jamais será vencido!

Talvez quem tem uma realidade financeira melhor, não compreenda a 

necessidade de lutar por um projeto como esse.
Ou melhor, não compreenda o quão reflete no fim do mês pagar 

passagem todo dia.
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Mas quem é da quebrada tá ligado que os lugares com cultura, com 

lazer geralmente estão longe da comunidade, da quebrada ou seja, o 

lugar pode ser até público, mas nem todo mundo pode ir.

Era por isso que a gente estava ali.

É por isso que a minha galera foi pra rua.

Pela primeira vez a gente viu que era possível mudar alguma coisa.

O sexto dia de protestos acontece no centro de São Paulo.
Os manifestantes reivindicam a redução da tarifa dos transportes 

públicos de R$3,20 para R$ 3,00.

Ai, eu tava nesse hora!

Você mau sabe o que está acontecendo.

Não sei mesmo! Eu tinha 13 anos.

É muita polícia, mano!

Você só entende depois, não tem ideia.

Foi aí que a gente aprendeu a se defender, a defender nosso ideais. 

Manifestantes conseguiram subir e estão lá nesse momento. 
A polícia perdeu completamente o controle nas laterais do Congresso 

Nacional.

Na manifa se aprende tudo: chutar bomba, correr. 
Foram muitas as cenas de violência no caminho da manifestação que 

chegou ao centro da cidade e se espalhou.
Aqui, um motorista jogou o carro em um grupo de manifestantes que 

bloqueavam a sua passagem.

O Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o Governador do estado, 

Geraldo Alckmin, estão em Paris, e falaram sobre as manifestações.
Isso é inaceitável e não é possível ter tolerância em relação a esse tipo 

de comportamento em prejuízo da coletividade.
Ai, ó! Pra quem não está ligado essa aí é a grade da entrada do Palácio 

do Governador.

Eu me comprometi a reajustar a tarifa abaixo da inflação acumulada.
Portanto, estou cumprindo rigorosamente aquilo que eu falei durante a 

campanha eleitoral.

Isso daí é a porta da Prefeitura.

Vou te explicar de novo. A pauta é clara.

Governo: Não tem mais essa de aumentar a passagem de ônibus.

Recua.
Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 

3,00.

O governo recuou e a passagem não subiu. 
O foco será, primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade 

Urbana, que privilegia o transporte coletivo.
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Segundo, a destinação de 100% dos recursos do petróleo para a 

educação. 

Falar é fácil. Quero ver cumprir.

Do que você está falando, Koka?

A Nayara! Não dá pra defender, não. Erro é erro! Errou.

Barril de petróleo a preço de banana…

Que preço de banana? 

Então, você vai dizer agora que não foi golpe? 

Cadê os royalties? É disso que eu tô falando.

Impeachment que é pra você não tem nada haver com o petróleo?

Precisa de pulso firme! 

Ta bom gente! Tá bom. 

Vocês estão parecendo dois velhos brigando como sempre.  

Agora é sério, já passou os seus minutos, Koka.

Eu tô inscrita.

Pode ir. Vai, querida!

Vou começar, fechou?
Espera ai. Tem um negócio que está me incomodando muito assim 

nessa situação toda.
É que esse documentário ele aconteceu numa época em que nós 

elegemos a primeira mulher presidenta da república, onde as principais 

lideranças do Movimento Estudantil eram mulheres, onde na tag das 

ocupações era #lutecomoumamenina, e é um homem que vai narrar 

essa história?! 

Isso está muito errado!

Firmão, firmão! Vai que vai, Nayara!
Eu, como vocês já sabem, acredito que as mudanças do sistema têm que 

acontecer a partir dele.

Vem aqui. Acompanha essa discussão aqui, ó!

Pergunto aos pares e nada mais havendo a ser tratado estão encerrados 

os nossos trabalhos e tenham todos uma boa tarde.

Comissão se prepara!

Jogral!

Jogral!

Nós!

Nós!

Dos movimentos sociais…

Dos movimentos sociais…

Ou! Ou! Ou!

Que discussão maneira!

Ei! Ei! Olha essa violência aqui! 

O passe livre fica!

O passe livre fica!

A cidade é nossa!

A cidade é nossa!
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Ocupar e Resistir! 

Ocupar e Resistir! 

Tira a mão! Não coloca a mão em mim!

Você quer a filmagem do que aconteceu aqui agora? 

Estão batendo! 
Vai sair, espera que vai sair e vai subir com a sua cara! E vai subir com a 

sua cara!

Essa aí sou eu. Eu me chamo Nayara, Nayara Souza. 
Eu morava em Mirassol, uma pacata cidade do interior paulista, 

conservadora e neoliberal. 

Eu estudava na Fatec Agronegócio e estou presidenta da União Estadual 

do Estudantes de São Paulo, há umas 3 semanas ou 4.

Nós estamos apenas começando e a resistência seguirá.  
Eu sou uma das milhares de estudantes do Brasil que se organizam para 

lutar por escolas e universidades melhores.

E quando eu digo, milhares, é tipo uma galera mesmo, entendeu? 

Koka, coloca aquela foto lá do congresso?

Essa aí?

Isso, é.

Nossa, lotado!

É… O congresso é…

Bem-vindos ao Congresso da União Nacional dos Estudantes, 2017.

O maior evento estudantil brasileiro.

Nesse estádio, somos mais de 10 mil estudantes e 80 anos de história.
Cada uma dessas pessoinhas aí que vocês estão vendo, nessa multidão 

toda…

Delegado! É muito delegado!

… É um estudante eleito lá na sua universidade para representar um 

conjunto de outras centenas de estudantes aqui na cena do congresso.
E no último dia, na plenário final, eleger a nova diretoria da União 

Nacional dos Estudantes pelos próximos 2 anos.
Então, se liga aí! Pega lá na esquerdona está a juventude do Partido dos 

Trabalhadores. 
Eles acreditam que a principal coisa que aconteceu no país, foram as 

políticas públicas afirmativas do governo do ex-Presidente Lula.
Mas se tu chegar ali mais pra direita do estádio, aí. Essa é a juventude 

do PSDB. 

Eles estão bem do lado certo mesmo do estádio.
É uma galera mais à direita e que acredita em uma educação de 

qualidade a partir do investimento do setor privado na educação.

Coisa que a galera ali do meião, rapaz! Treme só de imaginar isso daqui.

Agora, abaixa um pouquinho essa câmera aí. 

Se liga nessa multidão!
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Olha essa quadra.

Essa é uma galera muito zica. 

É a União da Juventude Socialista.

UJS…

É a minha galera.
UJS… UJS…

Essa daí é a Mariana, minha candidata no congresso da UNE.

Juventude é revolução! Juventude é revolução!

É isso ai mesmo, gente, juventude é revolução.

Mas movimento estudantil também é muita curtição.

Pensa! Um monte de mano, de mina, de mona, só ali preparada para 

conhecer bocas, pra conhecer corpos, pra balançar a raba no chão.

Isso vai dar match!

E se a gente disser: vamos fechar? 

Vai começar a putaria.

Espera, espera!

Revolução é assim mesmo. Porque ocupar a rua é político.
E trazer essa revolução para nossos corpos também é um ato 

revolucionário.

“Se você me der um sorriso eu te dou um beijo.”

E nós nascemos clamando pela liberdade.

Porque foi a UNE que lutou contra a ditadura militar.

Fala bem, né!

A UNE somos nós, nossa força e nossa voz!
Nós não permitiremos que os embargos e os grupos do PT e de seus 

auxiliares continuem na UNE. 

Nós fomos contra o governo Dilma 

Gente…

Acabou…

Ai que saco! Queria falar mais um negócio…

A gente concordou 5 minutos.

Tipo, eu jamais iria querer silenciar uma mina, mas…

Tá, Koka, legal.

Vamos começar, né, fofo?

Obrigada. Boa noite.

Eu não fui pra esse congresso aí todo bacana.

Aqueles que rasgam a Venezuela 

Um monte de gente jovem falando que nem uma pessoa velha.

Sabe aqueles velhões lá, chato pra caralho?
E como todos os filmes quem vai contar essa história é uma pessoa 

branca?

Gente, pelo amor de Deus, chega.

Quem vai contar essa história sou eu!

Eu não aguento mais a militância… 
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Mentira!

Está vendo essa daí?

Gata pra caralho?

Do signo de Leão com ascendente em Aquário? 

Eu namoro.

Lembra que eu namoro… Para!

Sim, essa sou eu, Marcela Jesus. 

17 anos e estudante de escola pública.

Prazer.

Se o passe livre eles cortar! 

A cidade vai parar!

Tem gente que tem mais, tem gente que menos…

E isso me revolta pra caralho!

E isso que é um dos motivos de eu estar na luta hoje.

Esse é um dos motivos de muita gente de estar na luta hoje!

Por que muita gente tem mais?

Por que eu tenho pouca coisa?

Por que eu tenho que lutar pela minha escola?

Sendo que isso é um direito meu?

Entende?

Então, pra explicar o porquê das lutas estudantis chegarem onde estão,

eu vou começar de um outro jeito. 

Fora da luta mesmo.

Tá ligado aquele bagulho de vida real?

Então.

Bem-vindos à minha São Paulo.

Cidade com mais de 12 milhões de pessoas.
Eu lembro que aqui eu tomei uma cassetada do segurança, quando a 

gente catracou.
Onde a passagem no metrô custa R$ 3,80 e o salário mínimo, vixe! não é 

nem mil reais.
Quem ganha salário mínimo, quem se fode de trabalhar pra ganhar um 

salário tosco, tipo minha mãe, tipo minha avó e tipo eu.

E a minha avó trabalha como doméstica desde sempre.
Minha avó é analfabeta e minha mãe não terminou nem o ensino 

fundamental dois. 

É, eu sou a primeira a terminar o ensino médio.
Ou a gente tinha dinheiro pra comer ou a gente tinha dinheiro pra pagar 

aluguel.

E foi nessas questões de ou tinha dinheiro pra comer ou pra pagar 

aluguel, que eu e minha família foi despejada várias vezes, entendeu? 

Várias vezes…Várias vezes…Várias vezes…
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E olha que absurdo eu ter que pensar se eu vou comer ou se eu vou 

morar?  

Eu não posso ter os dois?
Eles querem que alguém que vem de onde nós vem, seja mais humilde, 

baixa a cabeça.

Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda…

Eu quero que eles se foda…

Nunca deu nada pra nós… 

caralho.. caralho.. caralho.. 

Nunca lembrou de nós…

caralho.. caralho.. caralho..  

Nunca deu nada pra nós… 

caralho.. caralho.. caralho..  

Nunca lembrou de nós…

caralho.. caralho.. caralho..  

Sou tempestade mas entrei na mente tipo Jean Grey

Xinguei. Quem disse que mina não pode ser sensei? 

Jinguei, sim sei, desde a Santa Cruz, playboys

Deixei em choque tipo Racionais, “Hey Boy”

Tanta ofensa, luta intensa nega a minha presença

Chega! Sou voz das nega que integra 

Resistência

Trutra rima a conduta, surta, escuta, vai vendo 

Tempo das mulher fruta, eu vim menina veneno

Sistema é faia, gasta, arrasta Cláudia que não raia

Basta de Globeleza, firmeza? Mó faia!

Rima pesada basta, eu falo memo, igual Tim Maia

Devasta esses otário, tipo calendário Maia

Feminismo das preta bate forte, mó treta

Tanto que hoje cês vão sair com medo de bu…

Drik Barbosa, não se esqueça 

Se os outros é de tirar o chapéu, nóiz é de arrancar a cabeça

Podemos seguir.

Acabou o tempo, não pode seguir.

Tá bom. Deixa passando a marcha, eu acho importante a marcha.

Ok.

Deixa passar, a revolta popular! 

Tem sempre uns caras que querem estragar.

É com você, beleza?

Está pacífico e sem stress.

Quebrou a ordem, eu reestabeleço sem stress, fechou?

Calma, calma!

Afasta um pouco! Afasta! Afasta!

Nós estávamos no cordão de trás da bandeira 
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E aí os policiais vieram e mandaram a gente sair da calçada e 

começaram a empurrar. E aí a moradora ela parou e mandou a gente 

levantar a bandeira, porque não era pra eles fazerem isso com a gente.

E aí quando a gente chegou perto…

O policial veio e bateu o escudo na minha cara. E aí ela foi pra cima e 

ficou parada, tipo, ela não teve ação nenhuma, ela só ficou parada.

Ela não fez nada. 
E aí os caras bateram com o escudo em mim de novo e o cara saiu com 

um cassetete do nada e deu na cabeça da mulher, tipo…

Ela não fez nada, ela estava parada, ela não bateu em ninguém.

Mamãe mandou eu estudar, pra não virar policia militar!

Mamãe mandou eu estudar, pra não virar policia militar!

Mamãe mandou eu estudar, pra não virar policia militar!

Está saindo muito sangue? 

É só estancar.

Me passa o soro ai!

Aqui.

Maria, fica comigo, tá bom?

Maria?

Abre o olho, Maria!

Maria. Você tem que ficar comigo…

Abre o olho, Maria!
Você tem que ficar comigo Maria, você não pode fechar o olho, você 

não pode dormir.

Você lembra da história que você estava me contando da ditadura? 

Que você foi, participou.

Não tá vivona? É isso aí.

Vai ficar viva de novo 

Você não estava na ditadura? 

Não estava lutando?

E agora você não está lutando de novo?

Vai continuar!

Ela vai morrer…
Gente, para de falar que ela morrer, porque ela já tá falando que ela vai 

morrer.

Eu não consigo entender por que isso está acontecendo de novo. 

Nesse mesmo lugar, sabe…

Com essas mesmas pessoas, com essas mesmas fardas.

Mano, eu não estou acreditando que isso está acontecendo de novo.

Ela está com dificuldades de respirar.
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Eu não estou aguentando ficar aqui.

A única coisa que ela fala é eu vou morrer.

Não vou conseguir ficar aqui, tá? 

Calma, Ma. Respira, sai um pouco.

Eu vou voltar, tá?

Quer que eu continue daqui?

Pode continuar. Pode falar por mim.

Vamos entrar na imaginária máquina do tempo.

O lugar é o mesmo, São Paulo, 2 anos antes, 2015.

“Escolas Livres”

E o Governo do Estado… viajou.

O secretário Estadual de Educação aqui comigo.

Bom dia, Secretário.

Bom dia, Rodrigo.
Tema Educação, o Governo do Estado decidiu mudar a divisão de alunos 

nas escolas. 

Isso já a partir do ano que vem.

Eu confesso que eu estou impressionado com esse negócio.  

Que é muita gente, quero ver se isso vai dar certo.

Nenhuma escola será fechada.

Ahan.
Ela prevê a transferência de mais de 300 mil alunos e o fechamento de 

93 escolas.
Geral se ligou que isso tudo era para deixar a escola pública mais 

depredada ainda. 

E foi ai que os secundas decidiram que já deu. 

Chega! Deu, mano.

Governador, a escola é nossa! Governador, a escola é nossa!

Governador, a escola é nossa! Governador, a escola é nossa!

Ei, olha aquela mina lá!

Governador, a escola é nossa! Governador, a escola é nossa!

Nós somos da Escola João Kopke

Haa! Olha a Marcela, milicota atrás! Ai que linda, né!

A gente não vai aceitar a divisão, porque a escola é nossa por direito.

Se o governador quer mais verba, ele que vá procurar em outro lugar.

Aqui não. Não mexa com as escolas. A escola é nossa.
Vocês não vão acreditar muito em mim, mas essa moça aí do cabelo liso 

é a …  

Espera aí, liso não! Alisado, calma…

… do cabelo alisado, é a mesma Marcela.

Vários professores vão ser demitidos.
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Ou seja, eles sobrecarregando as salas, vai sobrecarregar o professor e 

vai mandar professor embora.

Pra quê? Pra ele economizar.
Por quê? Está chegando campanha, está chegando eleição e ele precisa 

de dinheiro pra investir na campanha dele.

E isso é certo?

Vai fechar uma escola para construir uma prisão.

A gente vai subir pela pela Besni e vamos pegar a Ipiranga até a 

Secretaria de Educação e ficar lá até eles falarem com a gente.

Isso. Exatamente. 

Mais alguma coisa?

Por enquanto não.
Nós não vamos nos calar agora. O governo pode esperar de tudo, 

menos o silêncio da gente.

Isso aí!

Governador, a escola é nossa! Governador, a escola é nossa!

Essa foi a primeira manifestação que a gente fez com a nossa escola.

Eu não sabia o que gritar e não sabia nem o que falar. 

Bom dia, secretário, como vai?

Olá, diga.
O policial nos comunicou que não tem ninguém no prédio ainda. E 

esperamos que eles nos recebam.

E a conversa que nós vamos ter vai ser severa.

Espero que eles aceitem a proposta de não à divisão. 

Que é a luta do nosso movimento hoje. 

Isso. Obrigada! Boa noite.

Depois a gente fez uma manifestação maior.

Todos juntos na Avenida Paulista.

Governador, a escola é nossa! Governador, a escola é nossa!

Sim, tudo pivete, tudo criança.

O Fernão chegou!

Até que a gente viu um carro da UMES. Como é que é, Koka?

União Municipal dos Estudantes Secundaristas.

Na época eu era diretor da UMES.

Bom dia, estudantes que estão na Avenida Paulista!
A UMES e outras entidades estudantis já haviam chegado nas escolas 

para conscientizar os estudantes da necessidade da luta.

Na minha nunca tinham ido nenhuma entidade.

Na minha, lá no interiorzão, as entidades chegaram. 

Por isso, eu entrei pro movimento estudantil e me filiei a UJS.
Na minha entrou e a primeira a entrar na verdade foi a UJS, mas na 

época eu preferi a UMES.
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Tá bem.
Como qualquer outra organização vai fazer com o que o secretário 

venha para a rua.

Na real eu nem sabia o quê que era. 

Mas eu sabia que isso não me representava.

Então, a gente começou a gritar “sem liderança”.

Sem liderança! Sem liderança! 

Aqui, a gente decide!

Eu não faço parte de nenhum partido. 

E eu acho que é errado alguém que está lá em cima decidir... 
Gente quando eu escuto a galera autonomista falando isso e fazendo 

isso em 2015, parece que eu tenho um flashback.

Posso abrir um parênteses? 

Vai confundir o filme.

É rapindinho! 

Tá, só não confunde a história.

Volta lá pra 2013, Koka. 

Coloca lá uma daquelas imagens que tu usou para contar do MPL.

Valeu! Então, Marcela, nessa época aí tu era mais criança em 2013.

Lembra que o Koka falou do Movimento Passe Livre que é de esquerda? 
Que pensa uma cidade uma cidade pra todos e foi quem chamou o povo 

pra rua e bla, bla, bla…
Por mil questões, que são outros filmes, as manifestações foram 

ganhando força e gritando que não era apenas pelos R$ 0,20. 

E o que o MPL fez?

Disse que sim, que era só pelos R$ 0,20. 

E aí a esquerda autonomista que nega a liderança, sai do lugar central e 

a gente deixa um vácuo que permitiu que aquela multidão que no 

começo defendia uma cidade mais acessível e justa... 

Vocês são uns merdas! Tudo filho da puta!

… perdesse o controle 

E é aí que eu quero chegar. Escuta isso.

Ei, Dilma! Vai tomar no cú! Ei, Dilma! Vai tomar no cú!

O povo unido aqui é sem partido!

Porque isso do povo proibir bandeira e partidos políticos na rua…

Fora PT, nós não precisamos de você!

… é papo sabe de quem?

Sim, para quem perdeu aquela aulinha de história e tal… 
Quando rolou a ditadura militar aqui no Brasil entre 1964 e 1985, os 

partidos políticos foram proibidos.
E não só os partidos políticos, mas como também a União Nacional dos 

Estudantes – a UNE.
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Queima a bandeira da UNE! 

Não, gente, por favor! Não, por favor. 

Vai embora, malandra, vai se foder!

Tá maluco? Vai bater em mulher?

Então é.. Volta ai pra 2015. Pronto.
Marcela, quando eu escuto você falando que nem sabe por que estava 

gritando “sem liderança”, eu fico pensando.  

Que a escola não ensina a gente se organizar politicamente.

A escola não ensina sobre movimentos sociais.
A escola não debate quais são as melhores formas de se questionar e de 

transformar a sociedade.

E eu acredito que isso não é por acaso, sabe.
A questão é: eles simplesmente nos ensinam que se organizar não é o 

caminho e que é crime inclusive.
Em quantas aulas se resume as dezenas de revoltas e revoluções na 

história desse país? 

Imagina se tivesse aula de resistência pacífica, de black blocks, de 

revolução, de liberdade, de revoltas, de luta política do nosso povo…

Caralho, truta, olha isso!

A gente não sabia o que estava acontecendo, era o nosso primeiro ato.

Você é louco, mano!

Sou professor do Raul Fonseca! 

É professor, deixa o professor! 

Qual que é a contravenção? 

Quem que é o responsável aqui? 

Ninguém sabe nada, ninguém sabe porra nenhuma!

Tira a mão!

Parece que os policiais não lembra, tá ligado! 
Que os filhos deles também estudam na mesma escola pública que a 

gente.

Senta do nosso lado.

Comendo uma merenda que não mata a fome. 

Deixa a gente com fome no meio da aula.

Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência!

Eles vinham pra cima mesmo!

Filhos da puta!

Eles nem devem saber o preço dessa bomba. Pode fazer o cálculo.

Cada bomba dessa aí dá 500 merendas em uma escola.

Mais 500 merendas jogadas fora.

Mais 500 merendas explodindo.
A PM avançou pela Consolação no sentido Centro com escudos e 

bombas de gás lacrimogênio.

E a gente acompanhou isso tudo ao vivo no jornal da Globonews.
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Agora a gente tem imagens do Globocop.
Vários manifestantes estão na Praça da República, onde fica a sede da 

Secretaria Estadual de Ensino. 

Eles tentam uma negociação há mais de um mês.
O que aconteceu é que nessa semana houve uma intensificação desse 

processo. 

Inclusive com confronto com os policiais militares.
Desde o início dessa semana, foram registradas pelo menos 20 

manifestações e pelo menos 43 pessoas foram detidas na capital e na 

grande São Paulo, isso durrante essa semana.

A gente já tinha tentado de tudo, manifestação, fechamos ruas.

Fomos até a Secretaria de Educação. 

Marchamos até o Palácio do Governador!

Mas era sempre assim que a gente era recebido. 

A gente achou que ia dar ruim mesmo. 

É isso, vão fechar 93 escolas gente. E não tem o que a gente fazer!

O povo não está prestando atenção na gente.

Ninguém quer saber de nada.

Pelo contrário, tinha gente que dizia pra gente ir trabalhar. 

Trabalhar do quê, sem formação? 

Ter formação como, se a gente estuda em uma sala super lotada.

Que é normal professor faltar. 

Mas a gente tinha que dar um jeito.

Chegou no nosso poder uma história sobre uns estudantes do Chile.

A Revolta dos Pinguins.
É um documentário sobre os secundaristas chilenos que ocuparam suas 

escolas por um ensino público de qualidade.

Era a mesma luta que a nossa.

Mas será que isso é legítimo? Será que é legal?

A gente vai preso se a gente ocupar uma escola? 

E se a gente fosse ocupar, como ocupar?

Quem viria? 

Pessoal, grupo de 3.

O que eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe? 
Que eu vou ficar dentro da escola fechado sem diretor, sem professor, 

contra o governo?

Será que vale a pena radicalizar? 

Sem dúvida que o movimento do Chile nos inspirou.
Mas se liga nesse cara, ele se chama Guilherme Boulos, ele é o 

coordenador nacional do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores 

sem Teto, tá ligado!
Que usa como ferramenta de luta, ocupação de prédios, terrenos e 

espaços.
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Se liga nessa ideia que ele soltou aí em um dos nossos atos, foi bem na 

véspera dessa ocupação, na verdade.
As escolas que fecharem nas regiões onde estão as nossas ocupações, 

nós vamos ocupar as escolas e colocar pra funcionar!

Essa vai ser a nossa reação!
E pra gente das entidades estudantis, também serviu como uma 

inspiração.
Não tem como ter certeza de onde surgiu a ideia, mas dá um ligue no 

resultado.

É ameaça.

Não, não é ameaça. A gente está conversando.

A escola é nossa. 

Por favor, assim eu vou ter que chamar a polícia.

Que? Eles não estão ouvindo!

E vão fechar 94 escolas.

Mas eu vou ter que ouvir? 

Não! A gente quer falar com ele!

Com quem?

Com o governador!

Então vai lá na casa dele!

Mas a gente já foi várias vezes!

Vai lá bater!

A gente vai lá hoje de novo, vai ter um ato hoje de novo.

A gente já foi 3 vezes.

Gente, eu preciso guardar a minha marmita.

A gente guarda pra você!

A gente faz assim. 

Certo.

Mano, dá pra fechar com corrente agora, de alguma forma.

E agora por que essa tranca? Eu quero entrar.

Então, agora a gente vai fazer uma assembleia.

Sim, mas por uma corrente impedindo eu de trabalhar.

Vamos abrir essa porta por favor. 

Ei, gente! Vamos lá!

Vamos esperar…
Esperar o quê? Eu tenho direito de entrar a hora que eu quiser no 

colégio.

Não é democrático.

Eu estou chegando agora.

Minha filha estuda aqui e o que ela está falando é verdade.

Isso não é democrático.

Vocês não podem trancar. 

Vocês não podem trancar e impedir…

Agora como que eu vou deixar a minha filha aí dentro trancada? 

Página 53



ETR_diálogos_POR

Droga, sexo e rock and roll? 

Não, jamais…

Eu nem gosto de rock and roll, moço.

Podem ir pra casa! Para casa!

Só pra todo mundo entender, foi ocupada a primeira escola: Diadema. 

No dia seguinte, dia 10 de novembro, foi ocupada a segunda escola: 

Fernão Dias Paes, que é uma escola num bairro chique.

Isso aí foi uma explosão, gente. Por isso que teve tanta mídia também.

Não começou no Diadema! E não vai terminar no Fernão!

Pula sai do chão! Quem defende a educação!
Mas depois do Fernão, tem gente que fala que a segunda foi o Godô, 

tem gente que fala que foi o Alves, eu digo que foi o Caetano, diga-se de 

passagem, a minha escola.

E aí irmão, fortificou.

Atenção! Pais e responsáveis.
Estamos aqui dentro numa ocupação. Não é uma rebelião ou ato de 

vandalismo. 

Isso aqui é uma ocupação estudantil.

Somente tem estudantes, somos totalmente sem partido.

Não tem nenhum partido por trás disso. 
Antes da gente ocupar a escola, tipo antes de eu conhecer o movimento 

secundarista,

eu tive uma professora de história muito maravilhosa. 
E que nesse momento ela estava passando algumas aulas sobre a 

ditadura militar.

Foi quando a gente descobriu sobre a reorganização escolar.
O que mais irritou a gente foi saber que o governador estava 

comunicando a gente que a gente ia mudar de escola, sem saber se a 

gente queria ou não trocar de escola.

Foi uma coisa antidemocrática.
E aí foi quando a gente começou a conversar: “e aí gente, a gente vai 

ocupar nossa escola ou não vai?”

O Kopke vai ser atingido.

Porque vão tirar o ensino médio daqui e só vai ficar o ciclo 2. 
Imagina pra uma mãe que tem dois filhos em escolas diferentes, ter que 

levar um filho em uma escola e outro filho em outra, isso é um choque 

na rotina de qualquer pessoa. 
E aí a gente decidiu ocupar a escola e foi quando a gente montou um 

grupo no Whatsapp. 

E começou a conversar sobre isso, se a gente ia ocupar a escola ou não.

A minha escola foi a 16ª a ser ocupada.

Essa é a minha escola e ninguém vai me tirar!
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A escola é nossa. 

Eeeee, meu Deus do céu! Olha eu de coque. 

Eu não sabia, mas eu já estava transição capilar.

A escola já está ocupada!

Esse foi o dia que a gente ocupou a escola.

Mau eu sabia que a minha mãe ia chegar com um barrigão. 

“Marcela! Sai daí agora!”

E eu tipo, “Mãe, não dá!”
“Eles estão com a chave e a gente não pode abrir, porque senão a 

polícia pode entrar.”

E eu estava com a chave.

Então, eu estava meio que metendo a louca. “Não dá!”
A gente se juntou no pátio e aí a gente perguntou para todo mundo se a 

gente queria que fosse só aluno ou se queria que entrasse outras 

pessoas.

Quem concorda com a ocupação só com os alunos? 
Isso de fazer assembleia de como seria a ocupação rolou em todas as 

escolas.
Aliás, a assembleia geral também decidia se teria ocupação. Só os 

alunos poderiam votar.
Em alguma das escolas, os alunos decidiram que não, não teria 

ocupação. E nessas escolas não teve ocupação.

Democracia, né. As vezes é foda, mas… É isso aí!

A polícia não pode entrar dentro da escola.

Nós temos advogados e defensores públicos conosco.
Então a gente pede que todos os alunos entrem para que pelo menos 

entendam o motivo da ocupação da escola. 

Aqui o microfone está aberto, entendeu?

É um espaço onde todo mundo tem voz.
Vamos pensar. Em um período de mais ou menos 10 anos, eles 

construíram mais presídios do que escolas, eles aprovaram a redução da 

maioridade penal e agora querem fechar escolas. 

Vocês percebem o ciclo?

Galera, a gente tem que se unir e lutar contra essa reorganização.
Porque os únicos afetados vão ser os alunos de classe mais baixa, que 

estudam em escola pública, entendeu!
Eu posso falar. Tenho 22 anos e já passei 1 ano na FEBEM e lá não é 

legal. Não é.
E acho que a gente tem que colocar a mão na cabeça, a mão na 

consciência e pensar.

Porque eu acho que ninguém que está aqui quer ter uma vida dessas.
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Ninguém quer a mãe chorando na porta de uma FEBEM ou a mãe 

chorando porque não tem uma escola para matricular o filho, que é o 

pior.

A educação é um direito nosso e é um dever do governo. 
Não é à toa que em todas as escolas e atos a gente falava sobre o 

presídio, né.

Abre um parênteses aqui, pra eu explicar isso daí.

Segundo o governo, um dos motivos para a reorganização estudantil era 

a diminuição do número de alunos matriculados na rede pública. 

Eles falam em 2 milhões de alunos a menos entre 1998 e 2015.
Mas eles não contaram que, no meio dessa época toda, cresceu o 

número de presos em São Paulo.

E não cresceu só um pouquinho, não.

Multiplicou por 4. Quatro vezes mais presos!

O Estado de São Paulo é disparado o que tem mais presos no pais.

E o Brasil é o terceiro maior, no mundo.
Irmão, se prender geral adiantasse, a gente não estaria entre os 10 

países mais violentos do mundo.

Sabe quem é que vai preso no Brasil? Adivinha! 

É preto, é pobre, é jovem, tipo eu mano. 

Tipo os estudantes de escola pública.

Pra quem não sabe, gente. 

A maioria dos estudantes de escola pública é filho de pobre.

É filho de açougueiro, que nem eu.

Neta de doméstica, igual a Marcela. 

Filha de costureira, igual a Nayara.

Os caras que fazem leis, “O Senhor Governador”, a galera com grana, 

tem tudo o filhinho em escola privada, bem nutrido, bem educado.

E a gente sem ter tempo de pensar nessas coisas.

Educação de qualidade? O que é isso?
Nós aqui sendo treinamos pra virar mão de obra barata, baixar a cabeça, 

obedecer, não discutir, aceitar.

Chega!

Volta lá pra parte da assembleia.

A gente abriu o refeitório e lá no estoque tem algumas comidas.
Conforme for tendo também a necessidade de a gente, por exemplo, 

criar uma comissão de limpeza, uma comissão de trazer cadeira, de 

arrumar tal sala e de fazer tal coisa.

A gente vem aqui, fala da função e quem quiser se candidata a isso.

Quem quer se candidatar a ajudar na cozinha? 
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Vem aqui e conversa comigo, beleza?

Já vai cortando os temperos.
Mas que horas que a gente, tipo, pra pensar que horas a gente serviria o 

almoço?

Que horas são? 

08:40h

Então, eu acho que umas 11h ou 11:30h.

11:30h, suave.

Precisamos saber quantas pessoas em média tem.
Tá, vamos ter que contar a galera, vai ser foda, mas a gente consegue, 

vamos nessa.

Em cada escola foi uma história diferente.
Sério, tinha umas que os professores e diretores são contra as 

ocupações.

O que vocês resolveram, vão invadir mesmo? 

A galera que é contra é engraçadona.

Chama de “invasão”.

Vai adiantar alguma coisa? 
Pode notar. Em uma medida muito didática, chamavam a polícia para 

“dialogar com os alunos”.

Eu não te autorizei a tirar foto da minha cara, não.

Quem mora na quebrada sabe bem como é esse “diálogo”.
Vem com a câmera pra quê? Pra achar que eu sou bonito? Brincadeira 

isso daí…
Em geral, quem tentava ajudar recebia também uma chamada medida 

educativa dos homens. 

O senhor está preso. 

Mas pro senhor me prender tem que ter uma acusação.  

Por não se apresentar a mim, contravenção penal, art. 68. 

Mas por contravenção o senhor não pode me prender.

O senhor pode me acompanhar, por favor…
A galera das secretarias de ensino até vinham conversar, mas nunca 

tocavam no motivo pelo qual a gente estava ali. Escuta aí.

A gente precisa devolver esse prédio para os alunos terem aula. 

Os alunos já estão na escola.
A questão é: a diretoria de ensino tem salas disponíveis e prefere 

manter salas super lotadas.

O discurso técnico cabe a vocês.

O discurso político e o debate político cabe a nós.

Sim, mas eu também preciso de uma lista de quem esta aí.

Desculpa, não.

Eu preciso saber quem tá ai.

Desculpa, não.

Fala mais alto aqui pra todo mundo ouvir.
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Eu estou explicando que a gente não quer vandalizar nada.

E a gente não quer confronto com a polícia.

Mas tem algumas histórias que se repetiam em quase todo canto.

Talvez a pior e principalmente ali no começo era a tensão.

Chegava policial e aí a gente não sabia se ia vir bomba, se ele ia entrar, 

se ele ia bater em todo mundo, se ele ia levar todo mundo preso.

Quando vejo, olha lá! Pega o braço e empurra.
Eu acho que os caras não sabem mesmo… não sabem nem o que fazer 

com a gente.

Pobre causando é bandido. Desce a porrada!

Não, não, não!

São umas crianças.

Lutando por uma educação pública de qualidade! 

E aí, fazer o quê? 

Pessoal!

Chegou o oficial de justiça!

Pra intimar a gente.

E entregar a declaração da reintegração de posse.

Vamos ouvir o que eles têm a falar.

E aí fomos chamados para um diálogo.

Quem é o rapaz?

Senhores, essa senhora é a oficial de justiça.

A gente ficou meio em dúvida se deveria ou não ir.
Será que se a gente sair de dentro das ocupações, vai enfraquecer a 

ocupação?

Será que a gente vai conseguir entrar de volta?

Vamos, não vamos? Fomos!

A galera de um monte de escolas ocupadas nesse encontro aí…
Não to entendendo, mexeu com os estudantes, você vai sair perdendo, 

por quê? 

O Fernão é escola de luta! 

Diadema é escola de luta!

Todas as escolas, escolas de luta!

Fica preparado, que se fecha nós ocupa.

Lá no canto é o Senhor Secretário de Educação, o Senhor Herman…

Herman alguma coisa.

Eu não falo …

Vocês vão ter o direito de falar…

Governador, fala a verdade! Educação nunca foi prioridade!

Mas a regra é a seguinte, quando um fala o outro escuta.

Então, estamos aqui num espaço de diálogo e todos terão espaço para 

falar, vocês aí em baixo... É, que pena né, não temos microfone.

Mas nós aqui em cima dialogaremos por vocês, fiquem tranquilos.
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Isso é educação precarizada.
Ele tira da pública e põe na privada, Educação precarizada. 

Ele tira da pública e põe na privada, Educação precarizada. 

Nós vamos abrir as portas das escolas ocupadas e vamos permitir que os 

estudantes voltem a estudar.

Vamos tentar encontrar soluções.

Você não entendeu não? Vou explicar.
Fiquem tranquilos, a solução é vocês desocuparem as escolas que tudo 

será resolvido.

Decidimos resistir até o final.

A galera estava tensa.
Esperando os homens entrarem a qualquer momento, daquele jeito que 

vocês já estão até ligado.

Lá dentro a gente tá super cansado, não dorme direito.

Qual é o sentimento lá dentro?

É medo.
A gente está organizado e a gente vai continuar o maior tempo que a 

gente conseguir.

Mas adivinha quem ganhou essa batalha?

Após resistir.

Após resistir.

A gente conseguiu.

A gente conseguiu.

Conseguiu.

Conseguiu.

Evitar

Evitar

A reintegração!

Vacilou, entrou, 10 escolas ocupadas.

Vacilou, entrou, mais uma escola ocupada.

Vacilou, entrou, São Paulo está ocupada. 

Vacilou… Vacilou…
São quase 200 escolas ocupadas por estudantes que protestam contra a 

reestruturação do ensino feita pelo governo de São Paulo.
Durante a semana, o Tribunal de Justiça do estado barrou ações de 

reintegração de posse por parte do governo.

Não há razão para ocupação, devem deixar a escola.
O Secretário de Educação disse que se sente envergonhado com a 

qualidade do ensino em São Paulo.

Veja bem, eu sou da área de edução há quase 40 anos.

Eu não acho que a polícia deva se envolver nessa questão.

Essa questão é uma questão educacional.
Então, aí sabendo que os policiais não podem mais invadir, o clima nas 

ocupações ficou um pouco mais suave.
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É, ficou suave aí pra esses lados bacanas aí nessas escolas assim em 

bairro legal.

Já na minha escola, não ficou nada suave.
Minha escola é uma escola que se localiza do lado da maior cracolândia 

do Estado de São Paulo.

Não digo periférica, mas é uma região de gueto.
Pra algumas pessoas é uma região perigosa e o louco é porque aos 

poucos estão meio que restaurando o lugar, sabe?
Prédios mais chiques, alugueis mais altos, padarias mais caras, as coisas 

mais caras.
E a galera por ser pobre, essas pessoas vão saindo do Centro e indo para 

os extremos e periferias.

É o que chamam de especulação imobiliária.
Isso! E eu estou contando essa história, porque a gente tem certeza de 

que isso também faz parte da reorganização.
Porque nessa época, tinha uma construtora que estava comprando o 

bairro inteiro. 

E a gente tinha certeza que o Kopke também ia ser comprado.

Teste som…

Boa noite. Apertei o botão aqui.

Esse daí é o Marcos. Mais conhecido como Choco.

Luz, cadê? Eu não estou vendo a luz.

Aí a luz, ó.

Olá.

Sim…
Olá, meu nome é Marcos, e hoje estamos aqui em mais um De Frente 

com o Marcos.

Olá, tudo bem?

Olá, não está tudo bem, não.

Isso é ruim pra nós, porque… 

Porque a gente estuda aqui faz tempo,

Você está aqui há quanto tempo mais ou menos?

Eu estou desde a quinta série.

E aí, como você reagiu…

Mas eu sou o entrevistador.

Não dá, mano…

Como que é passar a noite na escola, ocupando a escola? 

A noite os ratos entram aí dentro pra fazer reunião.
Você prefere esses ratos ou os ratos que está em Brasília? No Distrito 

Federal.

E aí, é sua primeira ocupação?

Adrielle…

Sim, em escola sim é a primeira.
Mas eu já venho tendo experiências de ocupações de moradia e de 

outras coisas.
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Mas de escola é a primeira e com certeza eu pretendo ter muito mais e 

acompanhar outras experiências.

hummm.

Então está bom..

Pois bem, estou cansada.

A ocupação foi um espaço que eu conheci pessoas.
Imaginem, eu conhecer pessoas que estavam estudando comigo há 

muito tempo.

E isso foi o que mais me marcou na ocupação, a união.
E a ocupação foi um lugar que juntou toda essa galera e que a gente 

pôde ouvir opiniões de cada um e a gente pôde decidir isso 

coletivamente.
E que, mesmo a gente sendo adolescente, a gente pode cuidar de uma 

escola.
A gente pode organizar e dar oficinas dentro da escola, a gente pode ter 

aula pública do que a gente quiser ouvir.
A nossa ideia é fazer uma roda de conversa sobre feminismo, mas sobre 

as demandas de vocês também sobre essa questão.
Tinha gente que vinha com blusa decotada e aí ela não deixava entrar, 

só podia entrar de camiseta branca.

Em relação aos meninos.
Pra eles não ficarem mexendo, porque a gente vai estar dando o direito 

pra eles mexerem. 

Eu acho muito estranho quando alguém da escola fala assim: “você não 

pode vir com essa roupinha porque vai chamar a atenção dos caras.”
Eu ando coberta e o tempo inteiro eu escuto o cara falando “Eu quero 

ver o que tem em baixo desses panos”

Eu também. Eu tenho essa curiosidade e pensar…

Infelizmente, nós mulheres acabamos reproduzindo o machismo.

E a ocupação foi um momento muito perfeito, assim…

O que a gente tinha na ocupação, a gente não tinha na escola 

A gente tinha rodas pra falar de machismo, o que a escola não deu. 

A gente tinha rodas pra falar de racismo, o que a escola não dava.

Vamos molhar a chapinha de todas as meninas antes de terminar.

Não!

Eu saio correndo.

Quem foi que te ensinou a odiar o seu cabelo crespo, cacheado? 
Quem foi que te ensinou a odiar a sua boca grande e o seu nariz 

grande?

Quem foi que te ensinou a odiar a cor da sua pele?

Eu comecei a alisar o meu cabelo com 9 ou 10 anos.

Eu não queria, tá ligado!
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Eu mudei mais porque eu não aguentava as piadinhas na escola.

E minha mãe não sabia como me conter.

Minha mãe é uma preta de pele clara, assim como eu.

E alisa o cabelo, então, ela não sabia como reagir àquilo.

Ela só falava “Não fica assim, filha”.

“Você é linda do seu jeito e é isso”

Eu comecei a respeitar cada traço que tinha no meu rosto. 

Eu comecei a respeitar o meu cabelo crespo.

Eu comecei a respeitar a história da minha família preta.

Eu comecei a respeitar os meus ancestrais.
Porque pra mim, quando você assume o seu cabelo, você está voltando 

a respeitar os seus ancestrais.

Você está respeitando a luta dos seus ancestrais.
E quando isso aconteceu, pra mim foi eu olhar no espelho e dizer 

“Caralho, Eu to gata pra caralho careca!”
E hoje eu me olho no espelho e eu digo “Tô gata pra caralho com o meu 

cabelo crespo”
E foi o que eu falei quando eu raspei meu cabelo, eu tirei toda a 

opressão e todo o racismo.

E eu me sinto muito mais leve.
E outra coisa que a ocupação foi muito boa, porque a gente conseguiu 

quebrar, pelo menos um pouco, o machismo de certos caras que diziam 

que mulher ia pra cozinha.
E a gente falava: “não, a gente vai dividir as tarefas porque aqui vai ser 

assim.

A ocupação não vai ser um espaço machista que nem a escola é, que a 

gente vê só mulheres na limpeza e na merenda.”
Prato do Dia: Arroz a lá Ocupação, feijão com moderação, carne moída e 

salada. Bom almoço! Lave o que sujar!
E é como se ali fosse o único momento e o primeiro deles de viver de 

um espaço e de um lugar que eu nunca estive antes.

Onde eu pudesse escolher o que eu quisesse ser.

E onde eu escolhi o que eu queria ser.
E foi no movimento estudantil que eu encontrei esse conforto e essa 

liberdade de amar e… sei lá…
Mas aí a gente se ligou que a mídia estava começando a falar menos da 

gente.
E aí, como é que a gente faz pra chamar a atenção pra escola pública 

outra vez?

A escola é minha, a escola é minha, a escola é minha!

A luta é nossa, a luta é nossa, a luta é nossa!

Como é que eu convenço a população da necessidade dessa luta? 

Como é que eu explico pra ela que essa luta é nossa?

Ninguém dorme! Ninguém dorme!
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Ai caralho! Bateu uma onda forte, to vendo ocupação da Zona Sul à 

Zona Norte!

Quem aguenta a repressão já vai pra linha de frente.

Parou, parou!

Mais pra lá!

Vem, vem, vem!

Se a escola fechar, a gente vai ocupar!

Filho da Puta!

Fecha, fecha!
A gente já tentou conversar fazendo os manifestos, e ninguém abriu o 

diálogo para barrar a reorganização escolar!

Hoje é o dia da gente radicalizar e não abrir porra nenhuma!
Moço, a gente não tem líder mas a gente está aqui como porta-voz com 

a polícia. 

Certo.

O que está acontecendo é que…
Sei das escolas, eu sei. Eu fui chamado pra vir aqui pra ver o que está 

ocorrendo, porque falaram pra nós que era um bloqueio.

Agora eu vou passar lá e vou pedir…

Isso. Mas está pacífico.

Não, sem problemas.

 A senhora tem uma documentação, alguma coisa?

Eu na verdade estou sem nada aqui, mas eu sou menor de idade.

Você tem algum RG? 

Eu não estou com nada aqui. 

Tem nada? A senhora não sabe o número de cabeça?
Na verdade, eu deixei minhas coisas lá na escola, que é aqui perto e eu 

não estou com nada aqui.

Está bom, sem problemas.

Mas… É isso.

Qual o nome da senhora? 

Dafne.

Vai vir viatura pra cá, vocês vão cheirar gás.

Ó, está chegando viatura de força tática.

Era melhor você retirar o seu pessoal daqui pacificamente.

O meu pessoal, não. 

Vocês podem me ouvir? 

Eu sei que já surgiu a ordem que vai colar a polícia aqui.

Porque eu só saio daqui, cara, arrastada.
Isso aqui é vandalismo! Não é desse jeito não que se resolve o problema 

do país.

Eu to pagando um imposto muito alto!
Se você fechou não é problema meu! Eu estou trabalhando pra pagar 

imposto!

Então abre essa porra aí!
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Vai tomar no cú! Vai fumar maconha!

Se o povo se unir, o Geraldo vai cair! Vai cair!

Eu concordo com você! Só que deixa eu trabalhar!

Eu quero trabalhar!

Eles querem educação, minha irmã!

Vaza daí, você já está com o seu carrão poluindo o planeta!
Sai e deixa a galera protestar, minha irmã! A gente quer justiça! A gente 

quer estudar!

A galera quer livro! Educação, Cultura!

Espera aí! Minha senhora… Minha senhora, com todo o respeito!
Se liga na aulinha aqui, que a gente não teve na escola, mas deveria ter 

tido!

Sufragistas da Inglaterra.
As mulheres inglesas acreditavam que pra começo de conversa elas 

precisavam conquistar o direito do voto.
Começaram lá, pacificamente, não estavam incomodando ninguém, mas 

também não estava dando muito resultado.
Radicalizaram, se amarraram em trilhos do trem, quebraram vidraças, 

botaram fogo em lugares, foram presas.

O que fizeram? Greve de fome.
Era estratégia em cima de estratégia, até que em 1918, conseguiram o 

direito do voto.

As mulheres brasileiras se inspiraram na luta das mulheres inglesas e 

começaram a luta política. E em 1932, conquistaram o direito do voto.

Foi nesse ano que a primeira mulher brasileira pôde dirigir um carro.
Três décadas depois, foi quando as mulheres puderam trabalhar fora de 

casa, sem a autorização de vosso marido.  

Bizarro, né, galerinha?

A cidade vai parar!
Agora a senhora deve estar se perguntando.”Mas minha filha, o que é 

que eu tenho a ver com tudo isso?”
Pois bem, muitas coisas que hoje parecem normais podem ser que no 

futuro não sejam.
E eu quero te pedir toda a desculpa, por ter começado atrapalhando o 

seu dia.
Mas a gente precisa que você chegue atrasada no trabalho e que 

comente com os seus colegas que encontrou uma molecada lutando, 

porque a sua escola ia ser fechada.

Perigo pro estado é a nossa articulação!

E se a gente não tiver o apoio de geral,

o ensino público vai perder essa batalha.

Enfim! Vamos aí, segue o baile.

Pra lá! Você não determina nada aqui, você não é a lei!
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Vai pra lá!

Não tem arrego!

Nós utilizamos força física. 
Nós estamos aqui para preservar os direitos de vocês de protestar e a 

segurança de vocês. 

Do jeito que vocês estão aqui, vocês estão inseguros. 
Vai passar carro de lá e de cá. Vocês têm o direito. Colabora que a gente 

colabora com vocês. 

A gente não está fazendo nada de mais.

A gente só está reivindicando nossos direitos.

Então, vocês vão reivindicar, mas deixa o pessoal passar 

Mas tá passando.

Mas aí é só uma faixa só, está muito trânsito.

Mas aí a outra faixa quem está fechando é a viatura do senhor.

Todas as viaturas é que estão nessa faixa aqui.

Vocês poderiam fazer o favor.

Se vocês não vão, a gente vai empurrar vocês.

Se vocês não forem a gente vai empurrar.

Entendeu?

Vocês vão empurrar a gente?

A gente vai empurrar pra faixa da direita.

O senhor vai empurrar a gente?

Sim.

Vocês vão empurrar a gente? Tá bom.

Depois que bateu na gente e agrediu é que eles filmam.

Olhas as cadeiras aqui gente.

Sem bater! Sem bater! Sem bater!

É criança!

Tenente, o senhor está levando ele preso por estar se manifestando?

Não.

Vocês estão levando ele preso por quê?

Pergunta pro delegado, beleza?

Vocês estão levando ele para qual delegacia?

Não sei ainda, vou ver.

Água, água! Pra ele, é um direito! 

Tudo tranquilo, tudo em paz?

A gente está aqui pra garantir a segurança de vocês.

Spray de pimenta na cara, veio!

É um direito nosso a escola.

Vocês chegaram onde chegaram porque teve escola.

Nós também queremos ter uma educação. 

Mas não pra virar vocês.

Deus me livre, ganhar dinheiro pra matar preto na favela. Deus me livre.
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Pra virar Policia Militar, você não pode ter nem mãe e nem pai, né?

Tem certeza?

Mata preto na favela…
Não sei heim… Quem será que te criou pra você entrar pra uma 

corporação que mata todo mundo?

 Quem será?

Ó! 

Mais 500 merendas explodindo.

Para de fazer isso! Para!

Ele está sufocando!

Relaxa e presta atenção nessa cena. 

E reflete.

Faz uma reflexão se é necessário essa truculência.

Se é necessário a violência, se é proporcional o uso de força.

Afasta! Todo mundo, afasta!

O cara está passando mal!

Sai da frente! Sai da frente! 

Ele está passando mal! Ele está passando mal! Ele está passando mal!

Eu gostaria que vocês se colocassem no lugar desse estudante.

Humilhado dessa forma.

Essa é a polícia do Geraldo Alckmin!

Prendendo um aluno!

Como num pau de arara!

É tortura!

Quem paga vocês? Quem paga o salário de vocês?

Heim, dá pra pagar escola particular? 

Vai jogar bomba em criança?

Vergonha! Vergonha!

Quero ver! Que vergonha!

Vai cuidar da sua família.

E quem não tem dinheiro pra pagar colégio particular, faz o quê? 

Vai colocar na sua casa?
Vai defender Geraldo? Vai defender Geraldo? Geraldo não está 

defendendo ninguém.
Boa noite, seu  Geraldo! Como vai? Aqui não tem arrego, vou tirar o seu 

sossego, boa noite, seu Geraldo, como vai?

Se a escola fechar, a cidade vai parar!

Pra onde ir um, tem que ir todos, que aí eles não vão atacar de frente.

Por que que isso está acontecendo de novo?

Com essas mesmas fardas…

Com essas mesmas pessoas…

Nesse mesmo lugar …
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Vamos lá, pessoal! 

Existe uma coisa que realmente mexe com os políticos.

Chama-se “opinião pública”.
Quando a cidade começou a assistir a esse circo aí, quando as imagens, 

quando essas imagens começaram a circular na mídia e principalmente 

na mídia ativista, na internet…

A sociedade começou questionar.

Calma aí…
O governador que a gente elegeu e reelegeu, inclusive, é que está 

mandando fazer isso?

Gente, é uma criança…
Que vergonha, que vergonha deve ser, oprimir o estudante pra ter o 

que comer!

E parece que o governador não entendeu que jogar a polícia pra cima 

dos menor não estava ajudando nada nessa imagem.
No mesmo dia que publicaram uma pesquisa mostrando que a 

popularidade do governador despencou, no mesmo dia, ele chama essa 

coletiva de imprensa aí.
No Palácio dos Bandeirantes, o Governador de São Paulo convocou uma 

reunião de emergência.

O Secretário da Educação pediu demissão. 

Recebi a mensagem e respeito a mensagem dos estudantes.

Por isso, nós decidimos, a nossa decisão de adiar a reorganização.
Olá, boa tarde pra você. O diário oficial publicou hoje o decreto que 

anula a reorganização das escolas do estado.

Caralho!

A gente conseguiu!

Em fim, comemoração.

“Escolas de Luta”

Acabou a paz, isso aqui vai virar o Chile!

Trabalhador, preste atenção, a nossa luta é pela Educação!
Eu queria virar e falar que esse aí era o fim do filme, que foi assim que 

acabou e a gente conseguiu todas as nossas demandas.

Mas a vida real é um pouco diferente.
Nem deu pra descansar, direto, logo de cara veio o escândalo do roubo 

da merenda do Estado de São Paulo.

Não tem arrego!

E pronto! A gente decidiu ocupar o Centro Paula Souza.

É por nossa alimentação!
Nós, das entidades estudantis, decidimos ocupar a assembleia 

legislativa.

A maior casa de leis do país.

Depois que a gente aprendeu a lutar em 2013, a gente achou que ia sair 

com vitória atrás de vitória, quebrando tudo, pra fazer melhor e rápido.
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Que assim, ia estar tudo resolvido.

Fora, PM assassina. 

Assassinos! Assassinos!

Eu quero o fim da polícia militar!

Mas aí, quando um lado avança, o outro vem cobrar a conta. 

Joga tudo em cima deles, aí rolou um bagulho lá em Brasília que a gente 

não entendi a proporção que isso iria tomar. Solta aí.

Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela 

inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve.

Contra o Comunismo. 

Pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo. 
Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de 

Dilma Rousseff.

Esse deputado aí! Eu vi e não imaginava que ele, em dois anos 

seguintes, iria se tornar o presidente da República Federativa do Brasil. 

Por Deus acima de todos! O meu voto é sim!
Uma votação no Congresso para a abertura do impeachment da 

Presidenta Dilma. 

Um golpe, cara, contra a nossa democracia e o voto popular.

É claro que essa história é um outro filme. 

Mas o interessante é notar que o judiciário, o legislativo e o executivo, 

que são os 3 poderes de um sistema presidencialista, como é o caso do 

Brasil, começaram uma guerra de poder.

É o segundo golpe de estado que enfrento na vida.
Assumo a presidência do Brasil, após decisão democrática e 

transparente do Congresso Nacional.
E quando esse aí assumiu a presidência, ele propôs congelar os gastos 

na educação por 20 anos! 

E aí, né, radicaliza de novo. 
As escolas de São Paulo inspiraram e rolou mais de mil ocupações em 

escolas, universidades, assembleias no Brasil inteiro contra esse 

congelamento.
Parecia até que ia virar uma revolução, mas o cara aprovou a emenda, 

comprometendo uma geração inteira. 

Zoado.

Gente, eu sei que já tem uma hora de filme, mas, para as pessoas 

entenderem o que está rolando aqui agora no movimento estudantil,
a gente precisa pelo menos, minimamente explicar o golpe, do ponto de 

vista que nos afeta.

A é, então, não! Não! Não! Então, então.

Acho que eu consigo resumir aqui por dentro rapidinho.

Página 68



ETR_diálogos_POR

A polícia entrou pra reintegrar o prédio, mas entrou sem autorização.

Esse carinha aí, o Secretário de Segurança Pública, ele teve que explicar 

o porquê que ele entrou na escola sem mandado. 

É, mas os homens ficaram lá dentro.

Galera! Vamos segurar aqui, certo! Até eles saírem.

Vamos resistir mais um pouquinho. Falta pouco.

31 de agosto de 2016, assino a sentença.  
Pois é, pois é, pois é… Lembra lá daquele cara lá, o Secretário de 

Segurança Pública de São Paulo? 

Então, ele vira Ministro da Justiça, mal o novo presidente assumiu.

E depois, ele ainda vira Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Fazer reintegração de posse mais violenta, a partir dali, começou a ficar 

normal. 

Pensa, de madrugada, a gente trocando ideia, falando assim “pô, será 

que é possível os caras entrarem aqui e atirarem na gente? Sei lá... A 

gente realmente ir preso, preso mesmo, condenado?”

Porque o que se falava era isso.

A tática do governo é essa, o tensionamento psicológico. 
Eu mando aqui e vocês não vão dizer o que eu devo fazer nos meus 

governos. 

Que é um perfil de quase nenhum diálogo com a sociedade civil. 

Eu realmente não quero ver. Se puderem tirar, por favor.

Você pode passar isso depois?

É que eu não gosto de lembrar dessa parte. 

Realmente pra mim, essa fase é tipo, caralho, apaga.

Calma , Ma…

Foi onde teve todo o caos na minha vida, foi daí.

Eu puxo pra cá. Se prepara aí. Se prepara aí.
O Centro Paula Souza foi reintegrado hoje pela manhã e durante a 

madrugada o governador liberou o uso de armas. 

Aqui na Assembleia Legislativa a violência foi em outro tipo.

É que assim deputado, ontem saiu a reintegração de posse, né.

E a reintegração é de uma multa muito alta, R$ 30 mil reais. Então  tem 

muitos menores de idade aqui e quem se responsabiliza são os pais.
Então, a gente está um pouco preocupado com isso, e por isso, a gente 

estava fazendo um convite mas prioritariamente pra hoje.
Falaram que se a gente não saísse, cada estudante ali pagaria R$ 30 mil 

reais por dia. 

Gente, nossos pais ganham sequer mil reais por mês.
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R$ 30 mil reais é o salário de 3 anos de trabalho de cada um de nossas 

famílias.
Com a gente, que é de entidade organizada, institucional, tentam atacar 

diretamente as nossas estruturas, a nossa base, destruir a própria 

entidade, deslegitimar a luta do nosso movimento.  

E foi por isso que a gente mostrou a força que tem o movimento 

estudantil e decidimos sair pela porta da frente, vitoriosos na nossa luta.

Ocupar e Resistir! Ocupar e Resistir! Ocupar e Resistir! 
Já com a gente, que não tem entidade nenhuma nem na nossa frente e 

nem nas nossas costas,
a estratégia deles é atacar diretamente os nossos corpos e foder com as 

nossas mentes.

Caralho, mano! 

Olha eu ali de turbante azul.

Eu fui a primeira a ser arrastada pra fora.

E foi a partir desse momento que eu comecei a ter muito medo da PM.
E depois desse episódio de ter sido arrastada do CPS, do Centro Paula 

Souza, eu não consegui sair de casa.

Eu fiquei uma semana em casa praticamente.

Tudo que era barulho de sirene pra mim, eu achava que era a PM.
Podia estar passando a ambulância, e eu ficava apavorada, eu achava 

que era a PM.

Então, esse foi o começo de tudo, em questão de ataque de ansiedade.

Foi muita coisa que aconteceu.

Muita coisa aconteceu, muita coisa.

Muito louco. Era pra eu já ter desistido.

Por que que a Maria está aqui no chão? 
A Maria, mulher preta, pobre, ficou essas uma hora aí que você tá 

vendo do filme, aí deitada no chão.

Uma hora, esperando a ambulância e achando que ia morrer.
Se ele fizeram isso na frente de todo mundo, imagina o que eles fazem 

de madrugada. Saca?

Chegou a ambulância!

Gente, gente, vai pra frente! 

Gente, abre espaço, porra!

Alguém vai acompanhar ela? 

Você vai?

Abre espaço, pelo amor de Deus! Abre espaço!

São 30 anos sem ditadura, e a repressão ainda continua.

Não acabou, tem que acabar! Eu quero o fim da Polícia Militar!

Não acabou, tem que acabar! Eu quero o fim da Polícia Militar!
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Quando a gente recebe repressão, a nossa revolta triplica, entendeu?

Gente. Gabi! Fica comigo.

Mano, olha o tanto de ROCAM.

Então, amiga…

Está tendo ataque de ansiedade também? 

Não.

Eu fico tipo…

Amiga, você vai pro fronte? Você pode soltar a minha mão se você for. 

Eu vou ficar com a Lilith, por causa da minha internet. Ela está sem 3G.

A gente é trio! Não tem essa de abandonar.

Vai estourar, vai estourar.

Cala a boca. 

Mano, eu não to brincando.
Olha ele, vai estourar, vai estourar! Eu tenho ataque de ansiedade, 

caralho.

Fica, qualquer coisa eu pulo da ponte. 

O, Gabi! Vem!

Você vai ficar no fronte?

Não sei. Eu acho que sim. Eu não sei, gente…to mais perdida que …

Para com essa porra! Pensei que era bomba de novo!

E nessa a gente falou: “gente, acabou o ato, vamos embora.

Não tem como mais a gente ficar e a gente está em poucas pessoas.”
E quando a gente entrou na rua da minha casa, a gente olhou pra trás e 

entrou 5 viaturas da força tática.

E a gente levou um enquadre.
E tipo, foi um dos piores enquadres dos que eu levei, porque eles 

falaram coisas horríveis.  
Falaram que iam colocar uma bomba na mão do meu amigo e que iam 

soltar o pino e ia explodir na mão dele e a mão dele ia ficar cheia de 

sangue.

Falou que se a minha amiga não parasse de chorar, ele ia cortar o cabelo 

dela e ia jogar ela no camburão e ia estuprar ela. 

Muitas coisas.

E nessa que estava acontecendo o enquadre, como era na rua da minha 

casa, a minha mãe viu tudo pela janela e… desculpa.

Calma, Ma. Respira, sai um pouco.

Queria falar uma parada aqui! Uma parada aqui! Uma parada aqui!
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Desde a luta contrato o escravagismo, a gente luta contra o “banzo”. E 

pra quem não sabe o que é o “banzo”, são os escravos que não 

chegavam ao Brasil ou a qualquer outro lugar.

São os escravos que se jogavam dos navios e se matavam.

Uma frase que eu costumo dizer:

é o sorriso banguelo que esconde a realidade.

Já ouviu falar?
É que na rotina de preto, a gente tem que bater de frente com essa 

realidade todo o dia.

Presta atenção aí.

O que eu acho foda, mano, é policial negro. 

Levar enquadre de policial negro.

E ele ser racista do mesmo jeito.
É, cara. E o pior é ele dizer: “Eu não estou sendo racista, a culpa não é 

minha se você é preto e tá fazendo…”

E na maioria das vezes a gente não está fazendo nada.

É.

Eu deixo isso bem claro, mano!
E eu não estou falando só de enquadro em militância, não, porque 

militância ele está recebendo ordens.

Mas eu estou falando no geral. 

Eu tomava enquadre todo dia vindo pra escola do mesmo policial.

Pois é, acontece.

E aí… é o Alex.

E aí... nessa... Vai dar treta, você vai perder a sua máquina.

É… A gente estava falando?

Como eu me sinto com a polícia, né?

Mais ou menos isso.

Não dá pra falar de polícia e não falar a verdade.

É, porque…
Eu acho que tem um jeito de retratar a polícia de uma forma muito 

interessante.

Lembra das 5 da manhã?

5 da manhã rolava a reintegração e do lado de fora tinha a maior 

confusão. Achei que ia ser na paz, mas rolou umas agressões.

E os parças da ocupa saindo de camburão.

Tinha o “mãe, pai, to na ocupação”

Mãe, pai, tô na ocupação e só pra tu saber eu luto pela educação.

Mãe, pai, tô na ocupação e só pra tu saber eu luto pela educação.
Nas escolas do Estado e nas Etecs, a merenda tá faltando. A gente 

espera a respota, e o Geraldo se calando.
Só pra lembrar, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia 

militar.
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E aí do nada, chega a PM, com cara de mal, com a bomba de gás de 

efeito moral.

Eu pensei que era só eu estava sendo entrevistado, mano.

O que que é, mano? Está tão famoso que o cara foi pedir seu autógrafo?

Está gravando?
Está. Esse aqui é o nosso parceiro que estava ali tomando uma 

abordagem.

Abordagem de rotina! Rotina!

De rotina. Senta aí, o que eles perguntaram pra você?

Perguntaram se a bike era roubada. 

Se eu tenho passagem.

E aí você tem o documento da bicicleta? 

Sempre carregando!

E aí o que ele falou depois no final, pediu desculpa?

Falou boa tarde?

Falou. Boa tarde. 

Ah, o cara é educado. Essa foi boa. 

E “bom passeio”!

“Bom passeio”! Essa foi boa. 

Deixa eu ver.

Ah, não pegou o negócio, não. Tá suave.

É a cópia da… será que dá pra ver? 

É a cópia do documento da bicicleta.

Do Extra.

Ah lá! Vamos ver aqui! Vamos ler aqui.

Ela foi comprada no Extra.

E pagou à vista o valor da bicicleta.

Parabéns!

Isso é um tapa na cara do sistema.

O que que o caras fazem com nós?

Fica bravo.

Fica bravo e fica bruxo!

Bruxo não fica, mas fica bravo.

Tem mais alguma coisa pra falar desse tema?

É, mano.

Quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu vivo isso.

É o que me encoraja a seguir lutando.

Que cada uma dessas revoltas que eu passo, que as pessoas passam,

não fiquem só dentro de mim, dentro de nós.

Que elas se invertam, que elas sirvam de impulso. 
Nós mostramos isso quando nós ocupamos as ruas, as redes, as praças, 

as escolas e as universidades, pra mostrar para o conjunto de toda a 

juventude que resistência é com a gente.
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Aqui, eu estou falando no congresso dos estudantes secundaristas da 

UPES.

Essa daí é a Lais. 
Deixa eu te dizer, sempre o Congresso da UPES ele vem depois do 

Congresso da UEE.
E aí , tradicionalmente o presidente da UEE dá a camisa que a nossa 

capitã vai vestir pra liderar o nosso time até a vitória e conduzir até a 

defesa da nossa chapa, né?
Então, eu estou te chamando aqui agora para entregar aqui a roupa da 

firma.

Tem duas, uma menor e outra pequena. 

Que linda!

É isso. Veste no peito e leva nós pra vitória, parçca.

Eu confio em você.

Vai dar bom, vai dar bom.
Quando eu vejo a Lais, que é uma secunda, eu lembro do momento em 

que eu fui eleita.

E que é uma sensação simplesmente indescritível. 

É como o conjunto daqueles estudantes virassem pra você e falasse:

“Porra, vai que é tua Tafarel”
E eu sinto muito orgulho, porque eu acho que a nossa principal missão 

enquanto agente da transformação é conseguir ensinar e formar novas 

gerações.
E eu sempre me esforço pra formar pessoas que sejam melhores que 

eu.

Caralho.

Como vai ser esse futuro?

Como é que vai ser a luta?

Como é que vai ser essa nova geração?

Será que vocês vão ter ataque de ansiedade, assim como eu tive?

Será que você vai poder ser o que você quiser?

As minas vão ter respeito?

Será que os livros didáticos terão referências negras?

Será que a educação vai ser militarizada?

Será que vocês vão ser perseguidos por lutar?

Será que vocês terão liberdade de expressão?
Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da 

república.

Temos sim como mudar o destino do Brasil.

Vamos botar um ponto final em todos os ativismos no Brasil.
Não podemos continuar flertando com o socialismo ou com o 

comunismo.

Senhor!

Calma senhor! Calma!
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Senhor, não atira, eu não sou bandido. 

Eu sou artista, poeta, cantor. 
E a dona Maria ainda sente dor toda vez que lava sem ser usado o meu 

cobertor. 

Foi com ele que ela me enrolou, quando me encontrou. 

No testemunho, o fardado disse que me desarmou. 

Não, senhor! Eu ainda tô armado até os dentes. 
Me tiraram a paciência, a consciência, sua bala me deu deficiência, mas 

eu ainda sou linha de frente, 

Você não viu? Você não viu?

Duvidaram mas ele conseguiu.

Gol do Brasil.
Coronel Ustra com a camisa 13 fez um gol de bicicleta enquanto 

sodomizava uma mulher com o fuzil.

Vai pra pátria que pariu!

E lá você para, já que meu cabelo é bombril, eu vou lavar essa vergonha 

na sua cara e penetrar na sua mente com as minhas palavras

até você gritar “Para”, já que várias delas gritavam e não adiantava.

Pá, pra iluminar, vou tacar fogo na sua bancada religiosa da bala. 
Porque hoje a minha metralhadora está carregada, mas eu já disse é de 

palavras. 
Vou vir tipo Dandara, porque Zumbi, se ele ia se corromper, para jão, 

não confunde a resposta do oprimido como opressão. 

E o aviso, era o toque de recolher e se encolher dentro de casa. 
Mas se não desse pá.. a revolução nem será televisionada, até porque, 

você tem que entender o poder da quebrada,
 pois, se é eles quem se redimem, eu quero vê quando os menor se 

conscientizar e usar a peça pra revolucionar.

Aí sim vai ser um crime. 

Vai ser AK, KB2, ponto 40, ponto 50, só assim pra fazer entender como é 

que o baile da favela do direito esquenta. 

Foi tão bom? Tão bom assim, homem branco, rico e hétero. 

Foi bravo? Hãn.. de verdade? 

Bravo você vai ficar quando eu pegar o seu lugar na faculdade. 

Agora presta atenção. 

Presta atenção! Presta atenção, que meu povo já perdeu a linha. 

Aqui ninguém vai voltar pra senzala, pro armário ou pra cozinha. 

Avisa aí, que o dia de hoje vai ser lembrado como revolução. 
Aê deputado! Faz um feriado denominado carapuça e avisa pra esses 

bandos de cuzão, 

que quando o meu povo entender o que é união, eles não passarão!
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Espero tua (re)volta
Espero tua (re)volta foi finalizado em dezembro de 2018, às vésperas da 

posse do Presidente Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro é o primeiro presidente de extrema direita eleito na 

história do Brasil.
Bolsonaro prometeu tipificar movimentos que “Invadem” propriedades 

ou urbanas como terrorismo.

Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-Prefeito de 

São Paulo, foi o segundo colocado no pleito presidencial de 2018.
Geraldo Alckmin, ex-Governador de São Paulo do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) também disputou a presidência. 
Alckmin recebeu 4,76% dos votos válidos: a pior votação em um pleito 

presidencial da história do seu partido.
Este filme é dedicado a todos que sonham e se organizam por um 

ensino de qualidade, livre e crítico.
A frase “Espero tua (re)volta foi criada em 2015 por Leto William, como 

parte da sua série de cartazes intitulada “Escritório”.
Em 2016, o valor da merenda escolar em São Paulo chegou a custa R$ 

0,50.
No mesmo ano, o governo de São Paulo pagou R$ 312,24 por cada 

granada de gás lacrimogênio Tríplice Hyde.

O valor de uma única granada compraria 529 merendas escolares.
Nesta hora e meia de filme você assistiu 15.870 merendas escolares 

explodindo.
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