


MOÇÃO DE GÊNERO

O ano de 2015 tem registrado um grande número de retrocessos sociais e avanços conservadores 
em que as principais vítimas são as mulheres e a população LGBT. Conquistas de muitos anos 
têm sido ameaçadas e, hoje, somos forçadas a lutar para não retrocedermos em direitos óbvios, a 
exemplo da contracepção imediata em casos de violência sexual.

Através de um Congresso que desde a ditadura não se compunha por tantos grupos de direita e 
conservadores, a classe dominante insere na sociedade os seus padrões e seus métodos patriar-
cais através de medidas e projetos legais.

Tivemos um programa de governo que dedicou nos últimos anos atenção às questões de gênero, 
mas que, no entanto, não conseguiu avançar como deveria. Na educação, chegamos até a criação 
do Plano Nacional de Educação, uma proposta que prometeu avançar e inserir o debate de gênero 
em todas as escolas. Tivemos também a criação do Comitê de Gênero do MEC, que visava subsi-
diar “o direito à educação de qualidade, dentre outras ações, projetos e programas educacionais, 
com a promoção dos direitos relacionados às questões de gênero, e o enfrentamento das diversas 
formas de preconceito, discriminação e violência”. Porém, após pressões de grupos fundamenta-
listas, não foi permitida a implementação dos debates de gênero nos planos locais de educação e 
chegamos ao ponto da retirada da palavra gênero de todos os termos do Plano. Com a forte oposi-
ção dos grupos conservadores tivemos também a revogação do Comitê de Gênero do MEC e sua 
substituição pelo Comitê de Combate às Discriminações. 

Nós sabemos o que significa avançar o debate de gênero na educação, pois esta é um  instrumento 
libertador da juventude e é através dela que rompemos os padrões tradicionais que nos são impos-
tos. Sabemos que ao contrário do que argumentam os fundamentalistas,  quando inserimos o de-
bate de gênero na esfera educacional não estamos doutrinando nenhum jovem. Estamos tratando 
de relações sociais que vão além de doutrinamento sexual ou ideológico. São relações históricas 
de opressão que reservaram às mulheres, aos gays e aos transexuais um lugar de opressão e 
marginalização social. São barreiras que devemos romper com todo enfrentamento! Não aceita-
remos qualquer projeto de lei que deslegitime a luta histórica de tantas companheiras e retire os 
nossos direitos! Não passarão projetos de leis que defendem estupradores e agressores. Hoje nós 
gritamos contra os retrocessos, mas também pressionamos e lutamos, permanentemente, por mais 
avanços!

Defendemos o direito elementar da liberdade de escolha sobre os corpos e sobre as vidas para 
todos os sujeitos sociais, sobretudo para quem esse direito sempre foi negado: as mulheres e a po-
pulação LGBT. Não aceitaremos a judicialização de nossos corpos, de nossas escolhas. Queremos 
a legalização do aborto, o combate à violência sexual e à cultura do estupro e, para isso, além de 
medidas imediatas que compreendam mecanismos de coerção da violência, precisamos cultivar 
em nossos currículos e em nossas escolas a construção de uma educação não-sexista, antima-
chista e antiLGBTfóbica. Um conhecimento libertador que promova a paz e o respeito, valorize a 
diversidade e proporcione o crescimento de nossa sociedade rumo a novos marcos de convivência. 
UBES libertária e revolucionária!


