
CARTA FINAL DO 5º ENCONTRO DE MULHERES ESTUDANTES DA UBES 

 

Mulheres contra o autoritarismo! 

Secundadas por uma escola sem machismo! 

 

Neste ano de 2019, inúmeros são os desafios que colocam as mulheres em uma das 

principais frentes de resistência contra o avanço do conservadorismo e do neoliberalismo 

no Brasil e no mundo. *Os retrocessos do governo Temer se aprofundam diariamente sob 

a gestão autoritária de Bolsonaro.* É preciso, pois, fazer o enfrentamento nas escolas, nas 

ruas e redes, nos quilombos e aldeias, no campo e na favela. 

O governo Bolsonaro elegeu a educação como sua inimiga fundamental. Não há um 

projeto educacional sequer. Resta apenas o sucateamento das escolas, a falta de estrutura 

para pesquisa e, principalmente, o ataque ao pensamento crítico. A mordaça vai contra a 

construção de uma educação emancipadora que vise construir uma sociedade com valores 

de superação da desigualdade de gênero. *A luta contra o machismo é a luta pela geração 

de emprego, pelas condições de vida digna para jovens mães, mas principalmente, é a luta 

por uma educação pública, gratuita e de qualidade.* 

Diversos desafios são postos às mulheres dentro das instituições de ensino e o 

principal deles tem sido permanecer nesse espaço, seja por condições financeiras, ou 

pelos diversos níveis de violência que nos atinge. Para construir escolas e universidades 

livres de machismo, racismo, LBTfobia e da violência, nos movimentamos! Através da 

educação buscamos emancipar as mulheres e todo o mundo. 

Em todo o país, as mulheres saem às ruas contra os retrocessos impostos 

diariamente pelo governo Bolsonaro. A reforma trabalhista atinge diretamente as mulheres 

que têm jornadas duplas e,  até mesmo, triplas. Isso, somada à informalização do trabalho 

e à insalubridade, colocam as nossas vidas em risco, além de nos distanciar do ambiente 

escolar. *A defesa da aposentadoria, na luta contra a reforma da Previdência, constitui 

ponto central da nossa luta, pois suas consequências para as nossas vidas são trágicas, 

porque, inclusive, desconsidera a jornada dupla e tripla da mulher.* 



O governo Bolsonaro propõe um novo modelo escolar cívico-militar que terá a gestão 

educacional compartilhada entre as secretarias de educação e de segurança pública como 

foco no controle disciplinar, que visa controlar estudantes. Tal proposta se assemelha a um 

projeto escolar que rememora o período ditatorial no Brasil, no qual os militares atuaram no 

fortalecimento de valores éticos e morais conservadores e que não permite a existência de 

espaço para a reflexão. 

Essa perspectiva conservadora de educação, permeada por um discurso religioso, 

retira da escola a educação sexual e as questões de gênero. Precarizar a educação é, 

portanto, parte fundamental de um projeto de governo autoritário que busca, através da 

censura, da perseguição à autonomia escolar,  sob um falso discurso de pensamento 

imparcial, formar cidadãs e cidadãos para o mercado de trabalho dentro da lógica 

capitalista. 

O projeto do atual governo quer evitar que nos tornemos sujeitos autônomos, com 

senso crítico. Essa postura fica explícita com o incentivo a projetos como o “Escola Sem 

Partido”, que visa a criação de escolas sem debates e sem formação através do 

cerceamento da liberdade de pensamento e de uma formação plena. 

Para piorar a situação, o Projeto Anti-Crime, proposto pelo governo, aprofunda ainda 

mais a criminalização dos movimentos sociais e a política de destruição do patrimônio 

nacional para depois entregá-lo ao capital estrangeiro. Nesse contexto, as mulheres seguem 

sendo fundamentais na denúncia do caráter racista dessa política, que institucionaliza o 

extermínio da juventude negra e pobre. 

Lutamos por um outro modelo de desenvolvimento, que seja sustentável e não 

violento aos nossos territórios e vidas, baseados nos laços de cooperação e solidariedade e 

não na exploração dos nossos recursos naturais e corpos. 

O avanço do projeto da direita no Brasil e na América Latina ataca os direitos dos 

povos indígenas em seus territórios, a exemplo dos retrocessos que o atual governo tenta 

impor com o estímulo às queimadas na amazônia e com o fim da demarcação de terras 

indígenas e do acesso à saúde nas aldeias. As mulheres reivindicam soberania popular! A 

batalha travada pelo povo venezuelano na resistência contra o ataque imperialista ao país é 

hoje a luta de todos os povos latino-americanos por autodeterminação, pois só o nosso povo 

pode escolher seu destino. 



O avanço do conservadorismo e do ódio ataca diretamente a existência das mulheres 

transexuais, que resistem cotidianamente para sobreviver no país que mais as assassina, se 

compararmos com o restante do mundo. A onda de violência e fascismo ataca os poucos 

avanços que tivemos na visibilização dessa população tão marginalizada. Não aceitaremos 

nenhum passo atrás! Existimos e resistimos! 

Contra a violência patriarcal e racista, as mulheres estão na lutas por autonomia, 

justiça e liberdade. Denunciam o conservadorismo dos que querem censurar o pensamento 

crítico nas escolas e dos que tentam, de todas as formas, controlar o corpo e a sexualidade 

das mulheres. 

Nós, mulheres estudantes, temos o compromisso com a transformação da sociedade 

e, por consequência, das escolas. Se hoje a violência é o método que o patriarcado racista 

usa para nos dominar, nós utilizaremos a nossa solidariedade e força coletiva para acabar 

com ela. Por isso, convocamos todas as estudantes secundaristas a construírem a luta 

feminista coletiva em suas escolas e universidades, lutando pela construção de mecanismos 

institucionais que busquem acabar com a violência nesses espaços em suas mais variadas 

formas de opressão. 

A luta diária contra o machismo, o racismo, a lesbofobia, a transfobia, o enfrentamento 

ao capitalismo racista e patriarcal, ganha as ruas para dizer: não queremos essa política de 

retrocessos, de precarização e de injustiça social! 

Não esqueceremos jamais de onde viemos, pois nossa força para lutar é fruto das 

milhares de mulheres que resistiram antes de nós e hoje seguem resistindo. Por todas as 

Margaridas, Dandaras, Heleniras e Marielles, contra todo autoritarismo e violência nós 

seremos resistência! 

Por isso, a diretoria de mulheres da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(UBES) convoca uma campanha contra o assédio nas escolas e em defesa do direito das 

mulheres de permanecerem dentro das salas de aula. A nossa luta é pelas nossas escolas, 

nossos corpos e nossos direitos! 

 


