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coletivA ocupação 

Em outubro de 2015, o Governo do Estado de São Paulo 
tentou impor um projeto para reorganizar e fechar mais de 
100 escolas estaduais, sem consultar os estudantes ou a 
comunidade escolar. Como resposta a esse projeto 
autoritário, secundaristas de todas as regiões se rebelam 
contra o Estado e, depois de uma série de protestos, todos 
reprimidos pela Polícia Militar, começam a ocupar: pulam os 
muros das escolas, quebram os cadeados, fazem barrica-
das de cadeiras no portão, penduram faixas nas janelas e 
declaram: “ a escola é nossa!”. Durante 2 meses, mais de 
200 escolas foram ocupadas por toda São Paulo. 

A partir disso, a luta secundarista seguiu por vários espaços, 
ganhou diferentes formas de expressão e de movimento – o 
teatro foi uma delas. Durante as ocupações, experimenta- 
mos o que é pensar através do corpo; partindo desse desejo, 
criamos a coletivA Ocupação, formada por 15 estudantes de 
vários lugares de São Paulo, que, junto com outros artistas, 
constroem um trabalho que caminha entre a arte, o ativismo 
e a educação. 
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Quando Quebra Queima é um espetáculo festa, ato, levante 
que acontece próximo ao público transformando o espaço 
cênico a todo momento e deslocando o real para a cena. 
Fotos e vídeos feitos pelos próprios performers são projeta-
dos; gritos de luta são cantados; ações e movimentos de 
rua são evocados no corpo de todos que participam. Fruto 
da primavera secundarista, 16 corpos insurgentes deslo-
cam para a cena a experiência que tiveram dentro das 
escolas ocupadas durante meses, criando uma narrativa 
coletiva e comum a partir da perspectiva de quem viveu o 
dia a dia dentro deste movimento, que foi um dos grandes 
acontecimentos políticos dos últimos anos. A peça, que 
está na fronteira entre performance e teatro, é uma 
“dança-luta” coletiva construída a partir da experiência de 
luta e afeto de cada performer.







“O movimento faz a maior parte do falar, eloquentemente trans-
mitindo a experiência corporal de protesto. Colocar mãos na 
cabeça se torna punhos levantados desafiadores. Braços de 
ligação em solidariedade. Risadas são repentinamente interrompi-
dos por uma mão na forma de uma arma de policial. E a dança em 
si, em toda a sua alegria expressiva, torna-se uma espécie de 
resistência. É invocação da famosa declaração de Emma Goldman: 
Se eu não posso dançar, não é a minha revolução.  Aqui, a dança é 
revolução, empurrando para trás a austeridade e a repressão do 
estado.”

The Guardian



protesto secundarista, dezembro, 2015 / Alicia Esteves 



Longe da gestão escolar e organizados horizontalmente, nossa 
desobediência se torna criativa e prática: numa escola ocupada o 
espaço escolar se torna descentralizado, qualquer lugar pode ser 
uma sala de aula e qualquer conversa pode ser aprendizado. O co- 
nhecimento então passa a ser corporal e desejado. Nos tornamos 
protagonistas e agentes da nossa própria educação. Eu não acredito 
que seja possível voltar para a vida que existia antes das ocupações. 
Nossos corpos foram afetados e continuam afetando para sempre. 
Quando você passa através do portão de uma escola ocupada é 
como se você tivesse entrando num outro domínio de tempo.  

Alicia Esteves, 20, coletivA ocupação

Desde o início, são os corpos pulsantes que dizem mais do que as 
palavras. Corpos jovens, cheios de vida, que carregam em si as 
memórias vivificadas de um ato que permanece em devir. É redutor 
afirmar que o espetáculo conta apenas a história das ocupações. As 
histórias que vem a tona são as daquelas e daqueles jovens que, no 
momento em que decidiram saltar os muros, tomaram para si a 
construção de seus futuros: sujeitos políticos; não objetos.

Amilton de Azevedo











VAMOS OCUPAR AS ESCOLAS
VAMOS OCUPAR OS TEATROS
VAMOS OCUPAR AS RUAS 
VAMOS OCUPAR AS ESCOLAS 
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VAMOS OCUPAR OS TEATROS
VAMOS OCUPAE AS RUAS 
VAMOS OCUPAR AS ESCOLAS
VAMOS OCUPAR OS TEATROS 
VAMOS OCUPAR TUDO!
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Em 2019 o grupo fez a sua primeira viagem internacional a 
convite do Festival Transform (Leeds) e Contact Theater 
(Manchester) na Inglaterra. No mesmo ano o grupo 
tambem se apresentou no  MEXE, Econtro de Arte e Comu-
nidade na cidade de Porto em Portugal. Em 2020, a coletivA 
ocupação se apresenta em fevereiro no Teatro Batter Sea 
Arts Centre em Londres e em março no Centre National de 
la Danse em Paris.

A peça circulou também nos principais festivais de teatro 
do Brasil como Festival de Curitiba, Cena Brasil Internacio-
nal (Rio de Janeiro) e FIT (Festival Internacional de Rio 
Preto). Quando Quebra Queima foi selecionada entre os 
melhores espetáculos de 2018 pela BRAVO.







O QUE ACONTECEU DESDE 



QUE PULAMOS OS MUROS?





CONTATO

Martha Kiss Perrone  –  +55 11  97428 5112
martha.kiss.perrone@gmail.com

Otávio Bontempo - + 55 11 97134 - 5715
otaviobontempo@gmail.com

coletivaocupacia@gmail.com

https://vimeo.com/coletiva

facebook: ColetivA Ocupação

instagram: @coletivaocupacao








