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Introdução  

 

No Brasil, ao longo dos meses de agosto a novembro de 2016, jovens da rede 

pública de ensino ocuparam mais de mil Escolas, Institutos Federais e Universidades 

Públicas em todo o território nacional. A “Primavera Secundarista”, foi o nome 

atribuído a esse fenômeno brasileiro, caracterizado pela paralisação das atividades 

escolares rotineiras em face ao contexto político. O movimento se agrega a partir de 

conflitos e convergências de objetivos comuns, promovendo um tipo de resistência 

mediante as medidas impostas pelo novo governo. 

Nesse período de instabilidade política e econômica, o governo brasileiro 

anunciou duas propostas que afetam diretamente a formação dos estudantes 

secundaristas: a Reforma do Ensino Médio, tornando o ensino médio integral, bem 

como a implementação de ciclos escolares, que acabaria com a obrigatoriedade da 

oferta de disciplinas como Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia; além da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 241/2016, ou n°55, a depender da casa legislativa 

tramitada, com objetivo criar um teto de gasto de 20 anos em setores como a Educação, 

sendo aprovada em 16 de dezembro de 2016 e se transformando em Emenda 

Constitucional nº95/2016.    

Na Paraíba algumas escolas serviram de palco para materialização dessas 

experiências vividas por esses jovens, manifestando ocupações na Universidade Federal 

da Paraíba, com os campi de João Pessoa, Areia e Bananeiras, bem como a 

Universidade Federal de Campina Grande, com os campi de Campina Grande e Sumé. 

Dentre as escolas estaduais ocupadas está a Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida 

(conhecida como Gigantão da Prata), em Campina Grande, e o Lyceu Paraibano, em 

João Pessoa.  

Na contemporaneidade, a ocupação, como forma de mobilização, marca um 

aspecto comum com as insurgências no mundo todo. No século XXI a inconformidade 

com a realidade social, política e econômica, propiciaram o surgimento de mobilizações 

 
1 Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG). Graduada em Ciências Sociais (Licenciatura) pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). E-mail: raphaellaffm@gmail.com   

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



como a “Primavera Árabe” (2011), “Occupy Wall Street”, em Nova York (2011), 

“Revolta dos Pinguins” no Chile (2006) e a Ocupação em Hong Kong (2014). Focos 

mundiais de mobilização que tem como perspectiva, ocupar um espaço como formas de 

manifestação e organização, com poder e criar pautas que estão em emergência para 

cada realidade desses grupos como apontou Castels (2013).  

A fissura temporal proporcionada pelo movimento de ocupação funciona como 

abertura de um mundo utópico, tornando-se porta de entrada para interpretar a realidade 

social e problematizar as questões estrutura da sociedade enquanto exercício reflexivo. 

As utopias são ideias, representações e teorias que aspiram uma outra realidade, a rigor, 

para alguns teóricos, sendo uma função crítica e subversiva da realidade social, 

consequentemente se tornando revolucionária. Pensando o contexto brasileiro, um 

acontecimento que se revela potente imagem utópica é o movimento de ocupação das 

escolas.  

Por isso, a possibilidade de criação de um espaço de deliberação, amplamente 

democrático e autônomo, permitiu a criação do um molde diferenciado de movimentos 

sociais. Nessa nova concepção, retirando as estruturas hierárquicas e estabelecendo a 

comunicação como pública, comum a todos, o protagonismo feminino surgiu como um 

dos elementos latentes desse período. É possível afirmar que o desenvolvimento desses 

movimentos na contemporaneidade sinaliza uma nova forma de organização dos 

movimentos sociais e, por conseguinte, vislumbra propor uma nova configuração das 

relações sociais. 

Foi nesse contexto que o feminismo ganhou espaço e se tornou o maior símbolo 

dessa nova geração política que surgia desde as jornadas de julho de 2013. Na sequência 

das grandes marchas e ocupações, as mulheres imprimiram o protagonismo diante um 

cenário de resistência ao contexto político. As estratégias utilizadas durante esse período 

reforçam a influência da corrente feminista, criando formas de organização autônomas, 

horizontal, sem lideranças, formadas a partir da experiência pessoal e coletiva, vieram a 

se tornar marcos operacionais inseridos nos movimentos sociais como a ocupação.  

Nessa perspectiva, a experiência estudada com o movimento de ocupação, 

proporcionou acionar elementos presentes na realidade, colocando em questão as 

relações sociais estabelecidas historicamente, que apontam definição dos papéis de 

gênero a espaços localizados dentro da estrutura da sociedade, principalmente no campo 

político. Emergindo assim, questões amplas como mulher e poder, principalmente, 
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pensando a participação da mulher na política, revelando as forças históricas do 

feminismo nesse percurso.  

Nesse sentido o questionamento da pesquisa se torna: como, a partir desse 

campo utópico, permitindo novas formas de sociabilidade, a construção dos papéis de 

gênero implica na experiência das mulheres no contexto do movimento de ocupação? 

Faz-se necessário compreender a estrutura organizacional do movimento de ocupação, 

identificar os mecanismos de participação da mulher nesse contexto; observar as 

estratégias utilizadas para construção das demandas.  

Metodologia 

A inserção nos estudos sobre as ocupações das escolas envolve um 

atravessamento pessoal, como aluna oriunda da rede pública de ensino, como também 

acadêmico, com minha aproximação com a Rede Estadual de Ensino de João Pessoa-

PB, através do Programa Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no 

período de 2013 a 2017. 

Tais experiências viabilizaram a minha inserção no campo de estudo 

desenvolvida no Trabalho de Conclusão de Curso: a ocupação dos jovens nos espaços 

escolares na cidade de João Pessoa/PB. Nesse sentido, a apresentação dos dados 

preliminares parte da pesquisa em andamento pelo Programa de Pós Graduação em 

Ciências Sociais na Universidade Federal de Campina Grande, que me proporcionou 

alargar o olhar para postos de lideranças por mulheres nos movimentos sociais 

contemporâneos, principalmente, com recorte dos estudos sobre a ocupação, perceber o 

confronto que as mulheres desempenham nas configurações de poder tradicionais, como 

a política.  

A abordagem para a análise do estudo que se permeia tem como cunho principal 

métodos qualitativos, sendo o método utilizado para recolher e transcrever com maior 

riqueza a dinâmica e os conflitos existentes perante esse fenômeno, ou seja, se mostra 

numa tentativa de mensurar a subjetividade do objeto empírico e seus conflitos a um 

análise que não pode ser resumida apenas à quantificação. Nesse método, se observa a 

exigência do esforço do pesquisador à percepção dessas subjetividades dos indivíduos, 

como também entender o contexto que o objeto está inserido, segundo Minayo;  

“[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos 

das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Embora já 

tenham sido usadas para estudos de aglomerados de grandes as 

abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de 
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grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob 

a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e de 

documentos”. (MINAYO,2006, p. 57)  

 

 Quanto à obtenção de dados, segue pela escolha da técnica de entrevistas 

semiestruturadas destinadas aos indivíduos envolvidos à pesquisa. A entrevista 

semiestruturada tem como aspecto principal o levantamento de questões base para que, 

a partir das respostas dos entrevistados, possa comparar com as hipóteses levantadas, 

como também relacionar com as do suporte teórico sobre o tema. Triviños afirma que a 

entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 

152). 

Discussões/Resultados 

Como já apontava em estudos sobre a ocupação do Instituto Federal Paraíba em 

Cabedelo (MENDES, 2017), segundo os relatos, o protagonismo das mulheres era 

latente, um processo que se inaugurou de forma espontânea, contrariando um histórico 

de confiança concentrada nas figuras masculinas, como nos casos das lideranças nos 

grêmios estudantis, as mulheres, passaram a ocupar os espaços deliberativos e se 

fizeram presentes no movimento e conseguiram incluir suas demandas. 

O protagonismo feminino nesse período reflete conexões com símbolos 

históricos de lutas das mulheres. Surgem como vozes emergentes em um contexto de 

instabilidade econômica e social, e inconscientemente, carregam a história do 

feminismo na pele. A urgência, nesse momento, é de ocupar e criar espaços de fala. 

Liderar, fazer parte e compor os movimentos, se fazer presente como corpo, como grito, 

como voz.  

O movimento de ocupação nas escolas criou símbolo como a emblemática frase 

“Lute Como Uma Garota”, repercutiu e atingiu mulheres de gerações diversas. O 

movimento “Ele Não” (Brasil), Maio Feminista (Chile), a Marcha Mundial das 

Mulheres, são fenômenos cotidianos da nossa contemporaneidade que demonstram que 

as mulheres não estão caladas, inviabilizadas. Elas abrem portas, ocupam escolas e 

passam a representar lideranças em movimentos, direções e partidos, exprimem um 

modo de operar e propor demandas. 

Ao perceber que marchas e protestos emergiram durante esse período, a autora 

Heloisa Buarque de Holanda, relata que inaugura-se uma nova passagem da corrente 

feminista no Brasil, o que seria a quarta onda feminista, em que ninguém menor de 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



dezoito anos precisava disfarçar seu feminismo “elas chegaram e falaram, quiseram, 

exigiram. O tom agora é de indignação” (2018, p.11).  

As mulheres nessa fase proporcionaram a criação da “Primavera Feminista”, 

que, segundo literatura, demonstra o surgimento de uma nova geração política, com a 

necessidade de pluralidade dentro da corrente feminista, com demandas específicas, 

assumindo seus lugares de fala.  Os feminismos da diferença inauguram, nesse 

momento, a espontaneidade das suas diversas pautas, com estratégias próprias e 

protagonismos coletivos.   

Os marcos operacionais inseridos nos movimentos sociais contemporâneos, 

como o movimento de ocupação, isto é, as estratégias utilizadas durante esse período 

baseado nas formas de organização autônomas, desprezando a mediação representativa, 

horizontal, sem lideranças e protagonizado por singularidades, através de narrativas e 

experiências pessoais, são marcas da influência da corrente feminista nesse período.  

Nesse sentido, se faz necessário conceituar, diante dessa nova onda, a 

“Primavera Feminista”, enriquecer essa história do movimento de luta das mulheres 

dentro de uma abordagem analítica, como também entender a própria construção da 

terminologia do conceito de gênero ancorado ao estudo sobre as mulheres.  

De acordo com a socióloga Joan Scott (1995), gênero é um termo importado da 

gramática feminista norte-americana, por estudos iniciados na década de 1960, com o 

objetivo de se contrapor às definições que relacionavam as questões de gênero 

exclusivamente à Biologia. Dessa forma, a ideia de gênero passou a significar as 

relações incluindo o fator cultural e histórico que estão incutidas nas definições e 

distinções sobre o que é “masculino” ou “feminino”.  

A determinação social dos gêneros permeia a construção biológica e histórica 

desses sujeitos dentro das relações sociais. A naturalização do feminino como 

pertencente a uma suposta fragilidade de corpo da mulher, isto é, como objeto frágil, e a 

socialização da masculinidade como um corpo forte, fazem parte das construções 

históricas e sociais do que supostamente seriam seus papéis sociais. Logo, as atribuições 

sociais são baseadas nas diferenças sexuais, como se estivessem ligadas a razões 

biológicas e, consequentemente, apenas corpo tivesse a finalidade de exprimir um tipo 

de gênero e suas funções. Nesse dinâmica, a organização da sociedade impõe 

experiências de gênero diferenciadas. 

A definição de gênero, além de ter origem e trajetória histórica, se torna 

importante para entender as relações sociais construídas pelos seres humanos, 
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emergindo questões implícitas nessa dinâmica como as relações de poder presentes em 

cada sociedade. Assim, Scott chama a atenção para diversas questões históricas 

relacionadas às diferenças entre os sexos. As concepções estão diretamente ligadas ao 

papel que se deseja que a mulher assuma na sociedade, por exemplo.  

A construção histórica das relações sociais fornece um panorama a ser 

problematizado: a figura masculina como central no campo político e dos demais postos 

de liderança na sociedade, enquanto a posição a mulher na sociedade se configurava, 

principalmente, nos espaços privados. Esse contexto cria uma lógica de poder nas 

relações sociais que fornecem elementos para entender como as relações se 

ambientaram construindo uma diferenciação entre os espaços públicos e privados para 

ambos os gêneros. Diante disso, é possível afirmar que o gênero produz um marcador 

de diferença social que pode ser interpretado como um processo construído e 

reproduzido socialmente. Scott afirma:  

Estabelecidos como um conjunto objetivo de referências, os conceitos de gênero 

estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social. Na 

medida em que essas referências estabelecem distribuição de poder (um controle ou um 

acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos), o gênero torna-se implicado na 

concepção e na construção do próprio poder. (SCOTT, 1995, p. 88) 

O campo da política é uma das áreas onde se é possível perceber como o gênero 

pode ser utilizado para análise histórica. Isto é, na esfera política, o poder dominante 

como masculino, compôs um poder de controle ou de força, sendo esta exercida sobre 

as mulheres. Nesses exemplos, a diferença sexual foi concebida em termos da 

dominação e do controle das mulheres. O conceito de gênero, nesse sentido, reforça um 

processo de poder político que tem sido construído e se legitimado. Desse modo, “o 

processo social das relações de gênero torna-se parte do próprio significado de poder; 

pôr em questão ou alterar qualquer de seus aspectos ameaça o sistema inteiro”. 

(SCOTT, 1995, p.92) 

Nesse sentido, em combate ao sistema posto, a corrente feminista reforçou a 

necessidade de uma ruptura profunda dos aspectos que permeiam essas estruturas 

instituidoras de desigualdades. A história do feminismo permite perceber que o 

movimento também faz parte de um campo de forças que se desenvolveu nas últimas 

décadas (PINTO, 2010). A característica do movimento feminista possui profunda 

relação entre a militância e a formação teórica, isto é, a corrente feminista pode ser 
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percebida tanto a partir da ação do movimento, quanto na produção teórica, se 

alimentando mutuamente. 

As participações das mulheres no período de redemocratização, no Brasil, 

sinalizam a importância da sua presença nos espaços formais, principalmente, na 

política. As aberturas dos espaços públicos servem de incentivo para busca por 

melhorias no sentido de promoção aos seus direitos. O feminismo constrói um campo 

de força forte nas articulações com instituições políticas e organizações não 

governamentais. Nesse sentido, as lideranças das mulheres caracterizam a participação 

feminina nessa organização dos movimentos sociais, possibilitando a incorporação de 

novas discussões, tendo, por exemplo, as questões de gênero, violência doméstica, 

possibilitando a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e delegacias 

especializadas no atendimento à mulher.  

Com os novos ciclos de lutas iniciados a partir das manifestações de 2013, as 

mulheres são protagonistas dos novos movimentos sociais dessa época, se inaugura um 

novo momento do feminismo no Brasil, a “Primavera Feminista”, marca a quarta onda 

do feminismo e consequentemente demonstram novas formas de organização social e 

exploram a pluralidade de suas múltiplas vozes, criando assim, abertura para “seus 

lugares de fala”.   

A articulação global, através da Marcha Mundial das Mulheres (MMM), 

impulsiona no Brasil a Primeira Marcha das Mulheres Negras em 2015, além de 

articular a Quinta Marcha das trabalhadoras do campo, a Marcha das Margaridas, em 

homenagem a Margarida Maria Alves; paraibana assassinada por lutar pelo direito das 

trabalhadoras do campo.  Em curso, se desenhava o protagonismo das mulheres na 

ocupação das escolas de São Paulo (2015) e, posteriormente, nas escolas de todo o 

território brasileiro (2016). Diante disso, as estratégias dessa nova onda partem de uma 

organização local e mundial: construir uma dinâmica força, principalmente, articulando 

os espaços da rua, com ações ativas das mulheres, para além de espaços 

institucionalizados (BUARQUE DE HOLLANDA, 2018). 

Há um ponto fundamental que conecta os modos de organização dos ativismos 

contemporâneos que eclodiram em junho de 2013, marca do feminismo atual, que é a 

busca por horizontalidade, a recusa da formação de lideranças e a priorização total do 

coletivo. Esses aspectos acabam repercutindo materialmente no movimento de ocupação 

e compõem um movimento que proporcionou a instalação de diálogos sobre as questões 

de gênero dentro da própria forma de fazer política. 
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Nessa perspectiva, a experiência estudada, o movimento de ocupação, foi capaz 

de acionar elementos presentes na realidade, colocando em questão as relações sociais 

estabelecidas historicamente, que apontam definição dos papéis de gênero a espaços 

localizados dentro da estrutura da sociedade, principalmente no campo político. 

Emergindo assim, questões amplas como mulher e poder, principalmente, pensando a 

participação da mulher na política, revelando as forças históricas do feminismo nesse 

percurso. 

Conclusão 

O movimento de ocupação desencadeia no momento de grandes conflitos 

contemporâneo representam uma nova forma de resistência perante as questões sociais e 

políticas do cotidiano. Colocando em prática um tipo de “resistência ativa”. 

Demonstram inicialmente uma necessidade de transformação da participação política, 

isto é, ocorre a cobrança por espaços como também em que as vozes das minorias sejam 

atendidas e que as políticas públicas estejam voltadas para elas, ou seja,  demonstram 

uma forma de luta consciente, que possui uma arma de luta contra as políticas públicas 

educacionais de caráter conservador e neoliberalista que pouco representam suas 

demandas por uma escola crítica e não apenas para atender o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, o movimento de ocupação se torna uma organização coletiva, 

pensada pela maioria e construída pela maioria, que pretende além ir contra os 

desajustes com a educação e a política, tem uma perspectiva de propor novas formas de 

organização e participação. Se tornando uma forma de resistência que tem a perspectiva 

de ir além do campo do direito de apenas discordar, como uma resistência passiva, e 

passam a ocupar o chão seus espaços, como o chão da escola.  

Os jovens, predominantes nesse processo, marcam uma ruptura geracional nesse 

movimento e consequentemente evidenciam formas de organização característico da sua 

época, como exemplo, a organização por meio redes sociais, como as transmissões de 

acontecimentos dentro da ocupação em tempo real através dos streamings  de vídeos 

pelas plataformas de redes sociais como o Facebook, construindo um diálogo com os 

outros jovens e comunidade, como também através da transferência de conhecimento 

para outras ocupações.  

Logo a contribuição do movimento de ocupação para a realidade brasileira é 

inicialmente a transformação de uma realidade social dos estudantes secundaristas que 

fizeram parte desse processo, mesmo que de forma macro não tenham conseguido 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



impedir a implementação dessas medidas, ainda sim, revelam uma mudança no seu 

cotidiano escolar. Ou seja, demonstram minimamente uma transformação da relação dos 

estudantes com a escolas, os professores, e até seus colegas, possibilitando a 

oportunidade de da voz aos seus sujeitos.  

A partir da integração dos alunos com a apropriação do espaço - quando o 

espaço escolar não é algo apenas transitório e sim apropriado pelos indivíduos - como 

algo singular a ser observado e a busca sua melhoria, entendendo a necessidade dessa 

participação ativa, surge uma resistência ativa. Isto é, existe uma mudança no senso de 

percepção em relação ao espaço escolar, transformando-o em um espaço de luta e 

resistência. Assim, percebendo que os canais e espaços históricos de luta, como a rua, 

podem ser mudados e reconfigurados surgem novos atores sociais e novos contextos, 

como também evidenciando novos espaços de resistência. 
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