
OCUPAR É RESISTIR  

As vozes femininas da ocupação estudantil da UPE, Campus Mata Sul 

 

Lívia Karoline Guerra Feitosa  
Lwdmila Constant Pacheco  
Universidade de Pernambuco 

 

A condição da mulher na sociedade esteve marcada desde tempos remotos pela 

submissão e anulação, sua imagem esteve ligada a beleza, pureza, virtude, amor 

maternal, acolhimento, estando sempre voltada a uma condição de outro. Após a 

segunda guerra mundial, Simone de Beauvoir vem trazer uma temática voltada para 

mulher e sua independência, e é com o seu livro “O segundo sexo” que o movimento 

feminista toma como base a sua luta. A posição social da mulher passa a ser relacionada 

a mitos que a sociedade criou em volta do sexo feminino. Pinheiros e Álvares (2014) 

diz que os mitos constroem em torna da mulher uma imagem negativa, definindo-a 

como traiçoeira e mentirosa, e que todo esse pensamento permanece vivo porque o 

cristianismo trada de não permitir que morra ou enfraqueça. Desde cedo as meninas são 

educadas para ter uma feminilidade presente em seus dias. Enquanto aos meninos é 

dotada uma independência prematura focada em sua superioridade “[...] nós somos 

homens, deixamos isso para as mulheres [...]” (BEAUVOIR, 1949, p.13). Dentro da 

educação feminina ver-se que a mesma é voltada para o casamento, onde sua mãe fica 

responsável para ensina-la a se vestir, pentear-se, seduzir sutilmente, e diante disto, 

Beauvoir diz que “a moça é ensinada a esperar pelo casamento e para isso é preparada, 

pois ele resumirá seu destino” (1980, p.66), assim, “ser feminina é mostra-se impotente, 

passiva, fútil e dócil” (PINHEIRO; ÁLVARES, 2014, p.7).  

Poucas são as referências históricas que se reportam à participação ativa da 

mulher na sociedade.  Considerando essas questões, é relevante ressaltar a participação 

das mesmas nos movimentos sociais. Em pleno século XXI ainda é forte os mitos 

referente às mulheres e que muitas vezes são usados como justificativas para as grandes 

dificuldades nas áreas públicas. Desta forma o feminismo vem lutando contra todas as 

representações de submissão do ser mulher na sociedade patriarcal, tendo como base o 

principio de que o ser homem e ser mulher têm seu potencial igualitário, sendo dignos 

dos mesmos direitos, não aceitando a condição de desfavorecimento. Mesmo diante das 

grandes conquistas que o movimento feminista trouxeram para as mulheres, 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



2 

 

infelizmente, ainda existe uma grande dificuldade para as mesmas realizarem-se 

enquanto seres autônomos dentro da sociedade.   

Submissão da mulher: o ser masculino versus o ser feminino 

Antes de aprofundar na luta das mulheres é preciso fazer um breve levantamento 

da submissão da mulher. Com isso voltaremos á sociedade primitiva para mostrar as 

diferentes formas de relação existente, salientando que na sociedade primitiva não 

existiam classes, nela as tarefas eram atividades do coletivo e que envolvia pessoas de 

ambos os sexos e de todas as idades, os homens executavam atividades que hoje são 

ditas como femininas, e as divisões de tarefas não se baseava na hierarquia de poder. 

Dentro da passagem da sociedade primitiva para a sociedade de classes, ou seja, 

dominantes e dominados, o modo de produção deixa de ser coletivo e os homens 

passam a produzir mais do que eles necessitam, dando início a exploração do homem 

pelo homem.  

Segundo Lessa (2012) é nesse momento das relações de concorrência que o 

homem se transforma no lobo de si mesmo. A partir de todas as mudanças que existiram 

dentro da sociedade no seu salto antológico (passagem do primitivo para sociedade de 

classes) os homens passaram a ocupar os papéis mais importantes dentro da sociedade, 

já as mulheres eram cada vez mais excluídas. Vale salientar que toda a hierarquia 

advém dos homens da classe dominante, é dele toda a responsabilidade das atividades 

fundamentais para a reprodução da sociedade, ou seja, a economia, o direito, a política, 

a religião, etc. Desse modo todos os poderes são atribuídos como atividades masculinas, 

deixando para trás a antiga relação igualitária que existia na sociedade primitiva. Sendo 

assim caberá aos homens prover suas mulheres, e a mulher deverá servir aos homens 

sendo responsável pelas atividades que não tenham nenhum tipo de poder e nem que 

gere a propriedade privada, ou seja, são esposas ou prostitutas. Para Engels “o trabalho 

doméstico das mulheres perdia agora sua importância, comparado ao trabalho produtivo 

do homem, este trabalho passou a se ter uma insignificante contribuição” (2010, p. 204).  

Vimos que toda forma de poder é depositado ao sexo masculino dentro da 

sociedade de classes, um poder que se é visto dentro do Estado, Política, Exército e até 

mesmo da família, é um poder que prevalece até os dias atuais, mas deixamos essa parte 

(dos dias atuais) para aprofundar mais na frente. Dentro dessa perspectiva, Lessa vai 
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dizer que “a família, tal como hoje conhecemos, não surge como resultado do amor 

entre os indivíduos. Surge como a propriedade patriarcal de todo o que é doméstico” 

(2012, p. 31). Entre o dever do homem e da mulher dentro da divisão na sociedade a 

mulher passou a ser excluída da vida coletiva e consequentemente se excluiu do interior 

do lar. Desta forma a qualidade de vida das mulheres passa a ter um nível bem precário 

com relação à dos homens, então, vamos todos sendo adestrados para o papel feminino 

e masculino dentro da sociedade. 

E é dentro dessa relação homem x mulher, que as esposas, por sua vez, se 

rebelaram contra todo o processo de degradação da função social da mulher, mesmo 

tendo o seu espaço de reação e resistência pequeno. Vale lembrar que uma das primeiras 

conquistas do poder feminino está dentro do seu próprio lar, onde a mulher pode afirmar 

sua identidade, fazendo com que a administração doméstica ficasse sob sua 

responsabilidade e não a do seu marido (já que a administração da casa era do homem), 

sendo assim Lessa vai dizer que “a esposa pode servir de contrapeso ao poder do 

senhor” (2012, p. 36).  

A sociedade em que vivemos é baseada em uma educação que se divide em dois 

grandes blocos: educação feminina, que se baseia na mulher doce, educada, frágil, 

sensível e do lar. E na educação masculina, que se baseia no homem forte, provedor da 

riqueza, corajoso, etc. Diante desse fato Zola diz: “que estranho sistema, dividir a 

humanidade em dois campos, os homens de um lado, as mulheres do outro; assim, 

depois de ter armado os dois campos um contra o outro, uni-los dizendo-lhes: ‘Vivam 

em Paz!’” (1998, p.15). Algumas mulheres começaram a se organizar e resistir 

enquanto movimento social para que se possa construir uma democracia, visto que a 

democracia não pode ser comparada e nem imposta, ela só pode ser construída já que 

esta ligada a liberdade e autonomia da sociedade, entre a mobilização o movimento 

feminista foi o principal movimento para as conquistas femininas.  

Dentro da mobilização feminina na sociedade e partindo do sentido da 

mobilização social que está ligada a um grupo de pessoas que tem um objetivo comum, 

e que a democracia, também, prevalece já que a participação na mesma vai partir da 

liberdade de cada indivíduo de se auto avaliar se pode ou não contribuir para uma 

mudança, tendo consciência de que podemos alterar o nosso destino, e que o 
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desenvolvimento da sociedade depende de nossas vontades e escolhas, visto que o nosso 

agir ou não agir vai contribuir para a formação da ordem em que vivemos. Se vivemos 

em uma grande desordem, ela tecnicamente também está sendo criada por cada um de 

nós.  

A democracia é vista como um regime político e o domínio é exercido pelo 

povo, onde todas as decisões políticas é de toda a sociedade, que elege alguns 

representantes por meio do voto. Toro A. e Werneck, define democracia como “uma 

cosmovisão, o que quer dizer que ela é uma forma de ver o mundo que se considera 

cada pessoa como fonte de criação da ordem social” (1997, p.20). Partindo do 

pressuposto de que a democracia é algo que construímos, ela não possui um modelo 

ideal que venha a ser seguido, copiado ou imitado, é de nossa responsabilidade, 

enquanto grupo criar nossa própria democracia. E como estamos falando da democracia, 

podemos dizer que a paz nesse meio não é necessariamente a ausência de conflitos, mas, 

sim, a capacidade de criar e ocultar regras para diminuir conflitos, sem eliminar o outro 

de nenhuma maneira. Destacando que a presença feminina não é forte apenas no 

movimento feminista, mas, também em outros movimentos que lutam por melhores 

condições de vida como, por exemplo, as recentes manifestações nas ruas do Brasil, 

onde as pessoas se organizaram com o objetivo de terem suas opiniões ouvidas com a 

tentativa de influenciar a política de governo do nosso país, levantando bandeira pelas 

condições de vida da classe trabalhadora, dos direitos da população que trabalha de 

forma direta na produção de riqueza do Brasil, contra os retrocessos impostos pelo atual 

presidente da republica. Manifestação que estão presente também em movimentos como 

do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), UBM (União brasileira de 

mulheres) entre outros, a presença da mulher é bastante forte dentro das lutas nas ruas 

do Brasil.  

Em longo prazo ver-se que defensoras e defensores de direitos humanos1, 

estavam voltados para uma liderança masculina. As mulheres ocupavam o status de 

pessoa frágil, inferior ao homem, mas, com o passar do tempo essa perspectiva ganha 

outro rumo e com isso a mulher passa a ser vista como administradora de conflitos, 

líderes de movimentos. É dentro do rompimento deste paradigma, que vemos as 

                                                           
1
 Defensores de direitos humanos pode ser um indivíduo ou um movimento social e um defensor pode 

atuar só por um tempo (ocupações) ou por muito tempo, como líderes sindicais, por exemplo.  
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mulheres crescerem dentro das lideranças, crescerem dentro das decisões e dos 

movimentos. 

As mulheres/meninas das ocupações estudantis 

 As ocupações do ano de 2016 foi um dos maiores movimentos revolucionários 

da história do Brasil, foi um movimento legítimo e democrático onde as pessoas 

levantaram bandeira contra as imposições impostas pelo presidente da republica, Michel 

Temer. As ocupações das escolas e universidades estavam sendo lideradas por 

mulheres, em sua maioria. As meninas estavam à frente do movimento, elas foram as 

vozes das ocupações.  

 O diretório e centro acadêmico Voz e Vez da Universidade de Pernambuco 

campus Mata Sul puxou uma assembleia no dia 18 de outubro de 2016, falamos sobre a 

situação política do país, sobre os retrocessos que estávamos vivendo e nos espelhamos 

na unidade do Campus Petrolina, que foi a primeira unidade da UPE a ocupar. 

Levantadas as importâncias de se juntar a essa luta com os universitários do campus de 

Petrolina, visto que a UPE em si não tem histórico de greve, quem dirá de ocupações. 

Inclusive fui eu quem conduziu toda a assembleia neste dia, mostrei os prós e contra de 

ocuparmos a universidade. Falei da importância de mostrar a nossa inquietação frente a 

essas reformas impostas pelo governo federal e o quanto aquilo iria refletir no nosso 

futuro não muito distante.  

Na época da ocupação eu estava cursando o 5º período do curso de serviço social 

e sabia da presença daqueles estudantes que estavam cursando o seu 7º período do 

mesmo curso, ou seja, estavam na reta final de sua jornada, onde o trabalho de 

conclusão de curso e estágio eram as suas maiores preocupações, e, por isso, eu sabia 

que seria difícil convencer esse pessoal da importância da luta dentro da universidade. 

Mas junto com o pessoal do diretório acadêmico da universidade (que eu também fiz 

parte) conseguimos mostrar para os alunos alí presente, na sua maioria meninas, naquele 

18 de outubro de 2016, que era melhor atrasar o curso em um, dois meses e lutar pelo o 

que acreditamos do que ficar de braços cruzados e fechar os olhos para realidade, vendo 

os gastos na educação, saúde e assistência sendo congelados por 20 anos sem ao menos 

termos nos posicionado contra esse retrocesso. Sabíamos que aquele era o lado certo da 

história e que deveríamos apoiar. 
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 Ocupamos, ocupamos a universidade no dia 19 de outubro de 2016 com um 

número pequeno de estudantes, acredito que tínhamos cerca de 17 meninas e 3 meninos, 

mas era uma quantidade boa para resistir frente as opressões naquele primeiro dia. 

Chegamos para a aula já com os colchões, lençóis, travesseiros e roupas, paramos as 

atividades em sala de aula e as atividades administrativas da faculdade. Lembro-me 

como hoje quando peguei aquela corrente e cadeado para trancar a porta principal da 

universidade e em seguida todo mundo gritando “tá ocupado”. Foi um movimento 

predominantemente feminino, nós não tínhamos nenhuma vivência com ações assim tão 

gigantescas, as sensações eram inúmeras. Sabíamos que precisamos dividir atividades 

entre a gente para ficarmos mais organizado, e foi feito. Como a presença maior era das 

meninas, foi lindo ver a gente ocupar espaços que eram voltadas para os meninos, 

como, por exemplo, o grupo de segurança, como também ver os meninos ocupar os 

espaços que são ditos como “feminino”, por exemplo, cozinha e limpeza. Nós mulheres 

éramos as cabeça do movimento, a voz de representação da ocupação foi feminina, foi 

alí que nascemos enquanto guerreiras e líderes de movimento estudantil.    

 A presença feminina dentro do movimento de ocupação da UPE – Campus Mata 

Sul foi de mais 80%.  Mesmo estando em pleno século XXI, a gente sabe que quando se 

fala em mobilização, normalmente, as pessoas esperam que a presença masculina seja 

grande dentro das mesmas, que o homem tem o poder da luta, da organização, da 

liderança e mobilização. Mas, nós, meninas/mulheres mostramos justamente a versão 

contrária dentro deste movimento para a sociedade. Em uma visão minha enquanto 

menina/mulher, líder do movimento de ocupação e estudante universitária, não existe 

nada no nosso mundo que possa demonstrar uma resistência maior do que a 

representação feminina. Ser mulher é ser resistente, e não quero levantar um 

pensamento de que a mulher tá no mundo pra sofrer e resistir frente às opressões 

colocadas para nós. Não quero que isso tome uma posição de que é  “normal” toda essa 

luta, mas, conseguimos ver que infelizmente (por essa forma de opressão ainda existir) e 

felizmente (por sermos resistentes), é um fato, visto que vivemos em uma sociedade 

patriarcal, onde os interesses masculinos são colocados para além da coletividade 

humana, então, nós mulheres somos “obrigadas” a, sim, sermos resistentes frente as 

essas imposições colocamos para nós, aprendemos a lutar e ter uma “força” subjetiva e 

objetiva contra esse pensamento antidemocrático.  
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Sabemos resistir dentro da sociedade, sabemos lutar pelos nossos direitos e 

interesses, precisamos muitas vezes nos fazermos fortes frente às violências física e 

psicológica na sociedade. E isso me deixa triste, pois ter que se fazer forte para lutar por 

interesses que já são meus por direito, isso ás vezes, acaba normalizando situações de 

injustiça, enfim. 

 Toda a minha luta dentro da ocupação da universidade se vale também de uma 

luta da minha mãe que nunca colocou o pé em uma faculdade. Eu aprendi com ela a ser 

forte, a ir em busca dos meus objetivos, a existir e resistir, e principalmente a ser autora 

da minha própria história, a ter autonomia e poder tomar minhas próprias decisões. 

Deixa-me falar só um pouco sobre mainha, ela que tem uma educação básica, ensino 

médio completo concluído já na sua posição de mãe. Lembro-me de ir para as aulas com 

ela de matemática. Ela lutou contra a autonomia do meu pai para conseguir concluir o 

ensino médio, pelo menos. Começou o magistério para ser professora do fundamental e 

conseguir sua autonomia enquanto mulher, mãe e trabalhadora, porém foi impedida pelo 

meu pai e não conseguiu levar o curso adiante, e assim, teve que desistir do seu sonho 

para aposta nos sonhos dos filhos, eu, minha irmã do meio e meu irmão mais velho.  

Cito minha mãe porque estou falando sobre a representação feminina dentro do 

movimento de ocupação na universidade, e ela, assim como as mães de muitas meninas 

alí presentes foi um dos grandes apoios para me manter de pé dentro do movimento. Eu 

sou de uma cidade que fica na região metropolitana do Recife, ou seja, distante da 

unidade Mata Sul. Nesse período minha mãe me apoio como sempre fez, lembrando que 

além de termos que resistimos às opressões de coordenação do curso que era contra a 

ocupação, mídia burguesa, movimentos contrários a ocupação, a gente precisava, 

também, resistir à saudade de casa e da família. Mainha não estava presente fisicamente 

na unidade da UPE, mas, todos os dias a gente se falava por telefone, em nenhum 

momento me fez crítica por esta ocupando a universidade, pelo contrário, me deu força 

e me fez lembrar da importância daquele momento. To tentando demonstrar o quanto a 

mulher em si ocupa um papel importante dentro da sociedade, a gente não se limita só a 

maternidade e cuidar de casa. Por outro lado, não tive nenhum apoio do meu pai sobre 

essa minha posição enquanto menina/mulher, estudante e líder da ocupação. Eu sei que 

esse meu espírito de luta não floresceu de um dia para o outro, ele vem de muitas outras 
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lutas anteriores a mim, e que diga-se de passagem, minha mãe é um grande exemplo de 

luta e resistência.  

 Já que estou falando sobre mãe, a nossa ocupação teve um exemplo vivo de 

apoio materno dentro dela, e eu não posso falar sobre menina/mulher, mãe, força, luta e 

resistência e não falar sobre Tia Rose. Tia Rose é mãe de uma das ocupantes da unidade 

mata sul, que se fez presente, literalmente, em nossos dias, levando seu colchão para 

dormir com a gente dentro da universidade, dando a força que nos faltou por alguns 

discentes e docentes da unidade. Ela foi o maior símbolo de representação materna que 

se pode ter dentro da ocupação. Dava aquele abraço de mãe para as meninas de cidades 

distantes como eu, por exemplo, ajudou na comida, nas organizações para os debates, na 

segurança do prédio e não só apoio a filha dela dentro da ocupação como também se fez 

presente na luta com a gente. Costumo dizer que se a ocupação da UPE – Mata Sul 

tinha 20 alunas matriculadas ocupando a universidade, Tia Rose era a 21º, pois foi uma 

das maiores representações de apoio para nós neste momento. Enquanto mulher, 

trabalhadora do SUAS, abraçou a bandeira junto com a gente, deixando de dormir em 

casa para fazer companhia a gente dentro da universidade, para dar força nos momentos 

difíceis, que foram muitos. Algumas vezes fomos dormir felizes e acordávamos tristes 

com os ataques voltados contra o movimento. Percebam, mais uma vez que a 

representação da mãe se fez presente dentro da ocupação, cada uma com sua 

singularidade e ajudando como pode. E ainda há quem diga que mulher não é de luta. 

Além de Tia Rose dentro da ocupação, tivemos também a presença da tia de uma 

das ocupantes, Tia Zizi, ela não tava presente diariamente dentro da ocupação, mas que 

se fez presente quando mais precisamos, deu força e apoio ao movimento que sua 

sobrinha estava lutando. Fez-se forte junto com a gente. Não conheço nenhum relato das 

ocupantes e dos três ocupantes meninos, que tiveram apoio de seus pais, era sempre a 

representação da mãe. Vale ressaltar, também, o apoio de professoras ao movimento de 

ocupação, que abraçou a causa junto com a gente, que arriscou seu emprego, que lutou 

ao nosso lado e que nunca negou a sua posição com relação a ocupação. Nossa unidade 

tem um corpo docente pequeno, mas que se tivéssemos o apoio de 100% do mesmo já 

seria relevante para o movimento, porém, apenas a professora Lwdmila Constant se 

mostrou a favor da luta, sempre apoiando nossa decisão e apostando na nossa 

autonomia enquanto estudantes e entidade representativa, que sofreu ameaças junto com 
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a gente, que foi reprimida e julgada por tomar partido. Ela entra na lista nas mulheres 

que nos ajudou a sermos resistentes, líderes e acreditarmos em nós mesmos enquanto 

movimento estudantil e no poder que nós temos.  

Tivemos um apoio mais discreto de algumas outras professoras, mas que não se 

mostraram frente ao movimento por medo da opressão colocada aos discentes da 

unidade. Foi a força de todas essas mulheres que nos ajudou a resistir por 57 dias.  

Lutar como uma menina 

 Eu contei como a particularidade de algumas mulheres colaborou e uniu força 

para o movimento de ocupação da unidade da UPE – Mata Sul. Agora vou falar sobre as 

meninas/mulheres presentes dentro desse movimento, não vou conseguir falar de uma 

forma particular de cada uma que estava presente na ocupação. De uma fora mais geral, 

eu percebi que foi justamente por sermos menina/mulher que conseguimos resistir a 

tanta opressão, pressão, ameaça, cansaço, desgastes e dois meses e quinze dias 

ocupando a universidade. Não foi fácil essa jornada, mas a gente sabia que precisava 

resistir, que precisava lutar e mostrar que não ficamos de braços cruzados diante dos 

absurdos colocados pra nós no governo de Temer. Lutamos como meninas, resistimos 

como meninas, existimos como meninas, ocupamos como meninas, persistimos como 

meninas, fizemos nossa segurança como meninas, falamos em escolas, presídios, praças 

e palácio da princesa como meninas, cozinhamos como meninas, limpamos como 

meninas, organizamos eventos como meninas, ouvimos oposição como meninas, 

fechamos Br como meninas, enfrentamos coordenação como meninas, batemos de 

frente com os meninos e meninas que estavam contra a ocupação como meninas, e foi 

como meninas que levamos o nome da UPE – Mata Sul para nível nacional. Foi como 

meninas que conseguimos internet e água para unidade, foi como meninas que nos 

reconhecemos enquanto líderes, foi como meninas que crescemos pessoal e 

profissionalmente, foi como meninas que a ocupação da unidade de Palmares acendeu o 

movimento estudantil dentro da universidade, as meninas foram linha de frente na 

organização e mobilização do movimento.       
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 Por falar em uma lutar como menina, tem um documentário no youtube 

chamado “Lute como uma menina”2 em que se vê o quanto foi grande e significante a 

presença feminina dentro das ocupações e o como a frase “lute como uma menina” 

representa força para nós. Lutar como uma menina é ir além dos nossos limites. E nele 

pude ver que a representação feminina não estava apenas na unidade do campus da UPE 

– Mata Sul, mas sim, foi uma representação no Brasil inteiro. 2016 foi um ano 

feminino. “Lutar como uma garota é sinônimo de força” (Inaê Lima, 2016), uma força 

que foi bem representada nas ocupações dentro e fora das unidades. As meninas 

ocuparam um espaço que sempre foi delas e fizeram isso com uma experiência mínima 

ou em alguns casos sem nenhuma, não se intimidaram por não ter experiência com 

movimento político, não se intimidaram por ser menina/mulher, não se intimidaram 

frente aos policiais na rua, não se intimidaram com as opressões colocadas de uma 

forma tão grotesca para elas.  

Um dos grandes exemplos de coragem, força e resistência no movimento de 

ocupação nacional está colocado no grande discurso de Ana Julia3, estudante 

secundarista de 16 anos que representou bem todas as categorias de estudantes do 

Brasil, como também os profissionais da educação. Ana Julia fez um grande desabafo 

frente aos deputados federais do Paraná e seu vídeo de 10 minutos rodou todo o Brasil e 

foi usado dentro das ocupações para mostrar a força e resistência do movimento, para 

ver o quanto fomos representados em sua fala: “a nossa única bandeira é a educação. 

Somos um movimento apartidário, dos estudantes pelos estudantes”. Dentro das 

reformas imposta pelo governo, a educação é uma das áreas mais afetadas, é disso que o 

sistema capitalista em que vivemos precisa, isto é, ele precisa do sucateamento dentro 

da educação para que os alunos não tenham uma formação crítica e que sejam 

preparados apenas para o mercado de trabalho, para reproduzir a riqueza que eles tanto 

precisam para se manter em pé.  

 Fui uma das líderes da ocupação da unidade Mata – Sul, ocupei juntamente com 

mais 16 meninas e 3 meninos. Não tínhamos essa quantidade dentro da universidade 

todos os dias, em algumas noites a gente ia dormir com apenas três a cinco meninas 

dentro da universidade, e dormíamos muito bem, acreditávamos que poderíamos fazer o 

                                                           
2 Para acessar o vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=8OCUMGHm2oA>  
3 <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/27/politica/1477567372_486778.html>  
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que um menino faria na nossa situação. Não precisamos de um menino ao nosso lado 

para nos sentirmos seguras, a gente fazia nossa própria segurança. Vale lembrar que 

sim, foi importante ter os três meninos ao nosso favor dentro da ocupação, eles 

resistiram como a gente, lutaram como a gente, sofreram opressão como a gente, mas, 

não lideraram como a gente e isso me orgulha enquanto mulher e integrante do 

movimento de ocupação da UPE – Mata Sul.  

 A luta feminina dentro das ocupações de 2016 foi muito significativa e todos 

aqueles que fizeram parte deste momento construíram uma nova pagina para a história 

do país. Marcaram na história do Brasil um dos maiores movimentos de ocupação do 

século, mostraram que lugar de mulher é, sim, onde ela quiser. Os estudantes 

conseguiram ver que juntos eles são fortes, e quem sabe conseguem até mudar a 

situação precária que a política esta vivendo. Um ano após as ocupações nosso cenário 

político não mudou muito, e se mudou foi pra pior, sem duvida foi pra pior. As reformas 

estão sendo aprovado, Michel Temer continua sucateando a política publica e 

retrocedendo o Brasil, colocando o país no mapa da fome, do desemprego, da miséria. 

Vimos todo o histórico de luta feminina nas terras brasileiras, que esse espírito de luta 

prevaleça dentro dessa tempestade que o Brasil esta vivenciando nos dias atuais. Que a 

população se faça presente e resista pelos seus direitos.  
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