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A presente pesquisa tem como objetivo tecer relações entre as formações discursivas, condições 

de produção e os discursos de diferentes sujeitos a partir da análise de duas notícias do 

jornalismo online que discursivizam o movimento “Ocupa Paraná”. Esse movimento ocorreu 

em outubro de 2016 e foi uma resposta de alunos secundaristas, que ocuparam mais de 800 

escolas no Estado do Paraná, a algumas medidas governamentais como a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 241 que previa congelar as despesas com gastos públicos por até 20 anos, e 

a Medida Provisória 746 para reformulação do Ensino Médio. Embora o movimento atuasse 

dentro dos muros da escola, sendo gerenciado pelos próprios alunos, com cronogramas de 

tarefas, limpeza, segurança, preparo das refeições, palestras, aulas e oficinas diferenciadas, 

houve grandes efeitos nos âmbitos político e midiático. Essa repercussão tornou o movimento 

foco de discussão e divisão entre aqueles que apoiavam e forneciam assistência aos alunos, e 

aqueles que desejavam encerrar as atividades da ocupação, como o próprio Estado que adotou 

posturas de ameaça, força e medidas jurídicas para tal. Para analisar as diferentes vozes sobre 

esse episódio, foi feito um recorte do discurso de uma aluna secundarista participante do 

movimento, Ana Júlia Ribeiro, e de Beto Richa, Governador do Estado do Paraná, em notícias 

publicadas em 2016 no Portal G1. Para tanto, tomamos como suporte metodológico da presente 

análise as noções de condição de produção, o contexto sócio-histórico e a formação imaginária 

dos sujeitos envolvidos (ORLANDI, 2000), bem como as relações entre discurso e poder 

(FOUCAULT, 1996), e também os procedimentos de controle de discursos. Desse modo, 

buscamos compreender como há o confronto entre diferentes pontos de vista acerca do 

movimento “Ocupa Paraná”, de um lado com um discurso autoritário que busca deslegitimar o 

movimento a partir da fala de Beto Richa, de outro, com a voz de um sujeito participante do 

evento, a estudante Ana Júlia. Assim, buscamos discutir como esses diferentes sujeitos se 

posicionam, e de que forma os discursos disputam poder e assumem sentidos, a partir de um 

breve levantamento sobre discurso, poder, formação discursiva e condições de produção desses 

sujeitos diante do movimento dos alunos secundaristas nas escolas do Paraná. 
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