
 
 
Mulheres na resistência, ocupando as escolas e o Brasil 

 

Somos as que ocupamos nossas escolas, as praças, as ruas de nossas 

cidades e de todo o Brasil. As que lutam e constroem a muitas mãos e a cada 

dia, o horizonte de que outro mundo é possível, somos a resistência e a 

esperança. 

O IV Encontro de Mulheres Estudantes da UBES contou com a participação de 

caravanas de secundaristas de todo o país. Colocando-nos à altura dos 

desafios do momento, que são gigantes. Passado um ano do golpe, a 

conjuntura exige cada vez mais mobilização em defesa da democracia, da 

nossa soberania nacional, barrando os retrocessos e impedindo a venda do 

Estado brasileiro.   

Seguimos na resistência, ocupando as ruas do Brasil em defesa da democracia 

e do estado laico, porque compreendemos que somente no Estado 

democrático é que nós, jovens mulheres, passamos a ter direitos assegurados 

sob a constituição, mesmo sabendo que ainda estamos muito aquém da 

igualdade de gênero. Temos um congresso nacional que não representa o 

povo brasileiro, o mais atrasado e conservador desde 1964, que na sua maioria 

é composto por homens, velhos, ricos e brancos. Têm apresentado e aprovado 

reformas que não passaram pelo crivo das urnas, retirando direitos históricos 

das trabalhadoras e dos trabalhadores, como a Reforma Trabalhista que 

diminuí o horário de intervalo de almoço, ameaça o direito às férias e coloca 

como solução o diálogo com os patrões. Assim como a lei da Terceirização, 

tendo em vista que 70% dos trabalhadores terceirizados no país são mulheres, 

que estão sendo demitidas ou tendo seus postos de trabalho cada vez mais 

precarizados. E junto com esse pacote de desmonte dos nossos direitos, o 

Congresso apresenta também a Reforma da Previdência, desconsiderando a 

realidade de vida das brasileiras e brasileiros, prejudicando toda a classe 

trabalhadora, em especial as mulheres.  Quando iguala o tempo de 

contribuição entre homens e mulheres, desconsiderando a jornada dupla, que 

vivemos. 

A educação cada vez mais é sucateada. As universidades públicas sofrem uma 

das maiores crises da história, nas escolas professores estão sem receber 

salários, a educação do campo e indígena é cada vez mais atacada e a ciência 

nacional padece sem financiamento. Esse cenário apresenta para nós 

mulheres uma triste realidade Nos tirar a educação significa dar passos para 

trás na nossa emancipação feminina, a educação é parte fundamental para 

nossa autonomia e empoderamento. Não vamos aceitar retrocessos, vamos 



 
 

defender a educação pública e denunciar propostas como a lei da mordaça que 

tenta retirar das escolas o papel de espaço para o pensamento crítico e de 

acolhimento da diversidade. É urgente uma escola sem machismo, em que as 

estudantes parem de ser assediadas e violentadas dentro do ambiente escolar 

e, para a construção dessa escola sem machismo, é necessário fortalecer a 

importância do debate de gênero nas salas de aula. 

A agenda conservadora em vigor fortalece as estruturas do patriarcado e ataca 

a construção de um projeto de escola e de uma sociedade feminista, libertária 

e democrática. É na contramão desses ataques que as estudantes 

secundaristas debateram no 4º EME o papel das mulheres no movimento 

estudantil, a realidade das mulheres negras, lésbicas, bis e transexuais. 

Discutiram o direito de viver sem violência e ainda o papel da cultura na 

transformação da sociedade. 

Somos filhas da luta, sabemos que o momento é de retrocessos e retiradas de 

direitos. Mas nós meninas somos forjadas na resistência, ocupamos nossas 

escolas, enfrentando ladrões de merenda, o massacre psicológico e muitas 

vezes físico da polícia militar e coronéis que tentam de todas as maneiras 

privatizar a educação pública, ou governadores/ditadores que massacram 

estudantes, professores e servidores públicos, sabemos que a luta é o único 

caminho. 

Somos a geração que tem reinventado a forma de fazer movimento estudantil. 

Ocupamos nossas escolas e fomos protagonistas nesse processo. Em cada 

debate, oficina, aulão organizado nas ocupas mostrávamos ser possível termos 

uma escola, e até mesmo uma sociedade, que combata o machismo, o racismo 

e as lgbtfobias. 

A grande mídia a todo momento mercantiliza nossos corpos, criminaliza a 

liberdade sexual e faz apologia a cultura do estupro, a ponto de criar na 

sociedade o senso comum de que nossos corpos são públicos, tendo que ouvir 

de um juiz que não há constrangimento algum ao sermos assediadas nos 

transportes públicos, chegando a ponto de terem uma ejaculação em alguma 

parte dos nossos corpos. A democratização da mídia é também necessária 

para a emancipação, voz ativa e empoderamento de todas nós. Sabemos que 

existe uma cultura de dominação e é essa cultura que precisamos combater e 

transformar. 

 

A primavera feminista fez florescer ainda mais forte em nós, o sentimento de 

união entre as mulheres, vivemos um momento de afirmação, e não temos 



 
 

vergonha de dizer, queremos ter poder sobre nossos corpos, nossas escolhas, 

com igualdade de gênero e sendo respeitadas nas nossas decisões. 

Assumimos-nos sem medo, como feministas. 

O mel da mocidade é o fel dos governantes e ao denunciar a perda de direitos 

e fazer a defesa da democracia no 4° EME da UBES, deixamos um recado 

muito nítido ao presidente ilegítimo e machista Michel (Fora) Temer, o Brasil 

não está à venda e não aceitaremos nenhum direito a menos. Somos herdeiras 

de Anita Garibaldi, Dandara dos Palmares, Olga Benário, Zilda Xavier de 

Pereira, Loreta Valadares, Maria Bonita, Helenira Rezende e muitas outras 

lutadoras, trazemos conosco a força e garra de cada uma delas e a unidade 

das mulheres é nossa bandeira de esperança. 

São muitos os desafios colocados, mas ainda maior é a nossa força e 

disposição para juntas enfrentar o golpismo e conservadorismo. É com essa 

disposição que as estudantes secundaristas firmam a construção de um projeto 

de mobilização em comum, mantendo-se na linha de frente da resistência e 

acreditando que as mulheres em movimento mudam o mundo! 

 

4º ENCONTRO DE MULHERES SECUNDARISTAS DA UNIÃO BRASILEIRA 

DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS 

São Paulo, 7 de setembro de 2017 


