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Deputada Federal mulher mais bem votada 
no Rio Grande do Sul nas eleições de 2018.  Foi 
candidata a Prefeita de Porto Alegre em 2020. Foi 
líder da bancada do PSOL na Câmara dos Depu-
tados durante os primeiros 8 primeiros meses da 
pandemia do coronavírus. Empenhou uma luta 
incansável para enfrentar a política genocida e 
negacionista de Bolsonaro, garantir a vacinação e 
salvar vidas. Autora da emenda que garantiu no 
Congresso Nacional o duplo auxílio emergencial 
(R$ 1.200) para as mulheres chefes de família. 
Foi eleita, pelo voto do júri popular, ao 13º lugar 
no Prêmio Congresso em Foco 2020, um dos prê-
mios mais tradicionais da imprensa brasileira. É a 
primeira parlamentar bibliotecária da história da 
Câmara dos Deputados. Esteve como vereadora 
de Porto Alegre durante 10 anos.

“NÃO BASTA SER MULHER,
TEM QUE ESTAR DO LADO CERTO”

Fernanda melchionna - deputada federal (PSOL/RS)
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Editorial Coleção de Cadernos de 
Educação Política

Vivemos tempos conturbados e de 
grande polarização social e políti-
ca. Tempos como este são também 
aqueles em que os debates e visões 
de mundo, ao confrontarem-se na 
prática, precisam passar na prova 
da teoria.

A chegada da pandemia do corona-
vírus trouxe tristeza, lutos e lições. A 
Covid-19 escancarou a desigualdade 
social produzida pelo capitalismo global 
e a cadeia de injustiças que dela decor-
re. Escancarou a falência do modo de 
vida que coloca o lucro acima das vidas. 
Escancarou que vivemos uma crise de 
dimensões humanitárias em nosso país 

e no mundo. 
Por tudo isso, 
colocou uma 
pergunta na 
cabeça de 
milhões: se este 
mundo está 
caminhando 
para um rumo 
errado, qual 
rumo se deve 
tomar? 

Se você 
pegou este 
caderno para 
ler, deve ter 
essa pergunta 
em mente. 
É a pergunta 

que marca nossos tempos, mas ela só 
pode ser respondida recorrendo aos 
recursos teóricos acumulados pela 

humanidade em sua história. Desde 
já, alertamos que não apresentaremos 
aqui nenhuma receita de bolo para o 
mundo novo. Seria reconfortante, mas 
ela não existe. As respostas à crise 
que passamos (e estamos passando) 
e a construção de uma saída neces-
sitam de ação coletiva, organizada e 
consciente. Esta Coleção de Cadernos 
de Educação Política tem por objetivo 
ajudar no trabalho de politização e 
organização popular, disponibilizando 
de maneira didática um conjunto de 
conceitos que nos permitam compre-
ender a realidade em que vivemos 
e, sobretudo, transformá-la. É um 
desafio grande. Tudo que é humano 
é passível ao erro, mas geralmente 
quanto mais coletivo se é, menos 
se erra. Por isso, estes cadernos são 
produto de trabalho coletivo. Grupos 
de Trabalho, com centenas de pesso-
as, que debateram e se dedicaram a 
elaborar e selecionar o conjunto de 
textos que aqui estão.

Quando dizemos que a construção 
de uma sociedade realmente justa, 
na qual a maioria do povo controla 
a política e a economia necessita de 
ferramentas teóricas, não estamos 
afirmando que os problemas que 
vivemos se resolvem apenas em um 
terreno abstrato de “muita teoria para 
pouca prática”, como se diz. A vida se 
resolve na luta concreta. Entretanto, 
se a política tem a tarefa de apresen-
tar respostas aos problemas práticos, 
a teoria tem a importância de fazer as 
perguntas corretas, que orientam as 

“A VIDA SE 
RESOLVE NA 
LUTA CONCRE-
TA, E A TEORIA 
nos serve 
como uma 
ferramenta 
para ação 
coletiva.”
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respostas políticas. A teoria é ainda 
mais que isso, ela permite que nos 
adiantemos aos acontecimentos, pois 
nos fornece ferramentas conceituais 
para apreender as tendências reais e 
como a realidade não é estanque nem 
imutável, a teoria nos serve como 
uma ferramenta para ação coletiva. 
Tal como um martelo não pode ser 
usado para apertar um parafuso, a 
teoria que quer conservar ou dis-
torcer a realidade não serve para 
transformá-la. 

Por isso, estes Cadernos são uma 
iniciativa de nosso mandato e assumi-
mos a inteira responsabilidade pelo 
conteúdo aqui publicado, embora, 
felizmente, eles tenham sido constru-
ídos em conjunto com os diferentes 
movimentos sociais e com intelectuais 
e militantes que se dedicam às lutas 
do nosso tempo, o que os torna muito 
mais ricos. Agradecemos muito tal 
disposição de todas, todos e todes. 
É a partir da elaboração daquelas e 
daqueles implicados na luta real pela 

transformação social que emergem 
as questões e proposições aqui 
desenvolvidas, portanto os textos 
aqui apresentados respiram lutas. Os 
Cadernos vêm de um lugar de lutas 
e para esse lugar buscam ser úteis - 
foram pensados para serem materiais 
de suporte às inúmeras reuniões de 
militantes atuantes nos movimentos 
sociais e políticos espalhados pelo 
país. Esperamos, com esta iniciativa, 
contribuir para socializar conhecimen-
tos e, especialmente, para a educação 
política de nosso povo, tão necessá-
ria neste momento grave de nossa 
história. Um povo que conhece sua 
história, que pensa com sua própria 
cabeça, que acredita em suas próprias 
forças e que luta para mudar a vida é 
invencível. Como dizia Freud, a razão 
pode falar baixo, mas ela nunca se 
cala. Venceremos.

Boa leitura! 

Lute pelos seus direitos e conte 
com nosso mandato e com o PSOL. 
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A luta das mulheres muda o mundo 
e para que possamos ser agentes des-
sa mudança faz-se urgente que nos 
organizemos politicamente. Partimos 
do entendimento que existir como 
mulher, trabalhadora, negra, originá-
ria, LGBTQIA+ em um país que mata 
uma mulher a cada 24 horas, que, nos 
últimos 10 anos, reduziu em 11% os 
homicídios de mulheres não-negras, 
enquanto os homicídios de mulheres 
negras cresceram 12% e que uma mu-
lher trans ou gênero-diversas é morta a 
cada dois dias, é resistir politicamente. 

Dedicamos este trabalho e esforço 
às mulheres como nós: trabalhado-
ras, mães, netas, filhas, avós, Ma-
rias, Mahins e Marielles. Milhares e 
milhares de mulheres que tiveram 
suas vidas brutalmente atingidas pelo 
vírus e pela irresponsabilidade de um 
governo genocida em (não) adminis-
trar a maior crise sanitária da atuali-
dade. Mulheres que estão fechadas 
em casa com seus abusadores, que 
estão se desdobrando entre trabalho, 
cuidado, ensino a distância dos filhos, 
afazeres domésticos (que triplicam 
com a maior permanência em casa), 
mulheres trabalhadoras da saúde que 
estão na linha de frente do combate 
ao coronavírus. É a vocês, mulhe-
res brasileiras, que este Caderno 

Feminista se destina. Mais que isso, 
aqui as suas vozes encontrarão eco e 
amplitude. Somente a partir de uma 
perspectiva feminista é que nos recu-
peraremos  dos efeitos deste grave e 
letal momento histórico.

Neste Caderno você vai encontrar 
reflexões sobre a vida, a luta e a 
resistência das mulheres. E sabemos 
que vida, luta e resistência, para nós, 
mulheres, são indissociáveis, já que 
para (sobre)vivermos ao patriarcado 
temos de lutar e resistir. O Caderno 
é uma ferramenta de luta, de unida-
de, de formação e de compreensão 
da importância do feminismo; mais 
que uma ferramenta, ele serve como 
inspiração para que sigamos cada vez 
mais unidas e combativas.  

No primeiro capítulo deste Cader-
no abordaremos as origens do femi-
nismo. Os sistemas sociais não são 
naturais, são construídos pelas rela-
ções humanas e possuem muitas for-
mas de se perpetuarem na socieda-
de, no entanto podem (e devem!) ser 
desconstruídos por nós, feministas. O 
nosso feminismo, constituído a partir 
de um processo histórico, combate 
um sistema social no qual o poder é 
ocupado e exercido por homens de 

 APRESENTAÇÃO 

“É a vocês, mulheres 
brasileiras, que este Caderno 

Feminista se destina. Mais 
que isso, aqui as suas vozes 

encontrarão eco e amplitude”
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modo a constituir uma malha social 
rígida e estruturada. Apresentare-
mos, no segundo capítulo deste 
Caderno, contextos nos quais a luta 
social se insere, períodos históri-
cos marcados pela organização da 
classe trabalhadora e o modo como 
a luta das mulheres incidiu (e incide) 
no seio das organizações políticas 
operárias. Trataremos, no terceiro 
capítulo, da adesão exponencial de 
meninas e mulheres à causa feminis-
ta, fato esse que denota uma tomada 
consciência massiva a respeito dos 
efeitos danosos do patriarcado em 
nossa tessitura social. 

O feminismo no mundo hoje é 
pauta do quarto capítulo, no qual 
abordaremos a pandemia sob um 
olhar feminista e a luta feminista 
internacional. No quinto capítulo ver-
saremos sobre as marcas profundas 
na organização política que a vitória 
de Bolsonaro em 2018 deixou: foi a 
vitória de um pensamento retrógrado, 
conservador, violento e intolerante. 
Entretanto, o movimento feminista, 
antirracista e LGBT também sair ven-
cedor, não somente com a eleição de 
parlamentares que representam essas 

pautas, mas também com a organiza-
ção política dos movimentos sociais, 
comunitários, de mulheres: um rastro 
da primavera feminista de 2015 e das 
ocupações secundaristas de 2016.

As questões da mulher no merca-
do de trabalho são pauta do sexto 
capítulo: nem recatada e nem do lar, 
as mulheres estão na rua pra lutar. 
Inseridas no mundo do trabalho, pa-
gamos um alto custo para estar nestes 
espaços, carga horária exaustiva, salá-
rios menores e o bônus dos afazeres 
do lar empilhados ao final do dia. Não 
deixando de mencionar as atividades 
reprodutivas, as primeiras atribuídas às 
mulheres e qualificadas como de me-
nor valor, mesmo que sejam essenciais 
para a manutenção da sociedade.

A frente das mulheres contra este 
governo genocida é abordada no capí-
tulo sétimo deste Caderno. A luta das 
mulheres, ao se opor socialmente às 
políticas neoliberais e conservadoras, 
toma cada vez mais um corpo político 
antibolsonarista. O capítulo oitavo 
aborda o legado de Marielle Franco. A 
brutalidade do seu fim não calará sua 
voz: ela deixou sementes. Uma legião 
de mulheres se levantou para continu-
ar sua história. Lutar por justiça pelo 
seu assassinato é uma tarefa histórica 
da nossa geração. 

O capítulo nono trata das questões 
referentes à violência de gênero. O 
feminicídio, ou seja, o assassinato de 
mulheres, costuma ser o desfecho 
mais trágico a partir de outras violên-
cias: psicológicas, patrimoniais, físicas 
e sexuais. Mais de 70%  das violências 
que as mulheres e meninas sofrem no 
Brasil ocorrem dentro de suas casas, 
o que se agravou ainda mais com a 

“ Os sistemas sociais 
não são naturais, são 

construídos pelas relações 
humanas e possuem muitas 
formas de se perpetuarem 
na sociedade, no entanto 

podem (e devem!) ser 
desconstruídos por nós, 

feministas.”



11

pandemia e com a piora nas condi-
ções de vida da população.

Vivemos num país extremamente 
perigoso para a população LGBTI+, no 
Brasil uma pessoa LGBTI+ é morta a 
cada 26 horas. Abordaremos a questão 
do feminismo interseccional no capí-
tulo décimo: somos minas, manas e 
monas! Nossos corpos e nossa luta são 
cruzados por diversas subjetividades 
e fatores. Precisamos respeitar e lutar 
pela vida de todas, não se trata de divi-
dir a comunidade, mas de reconhecer 
os diversos preconceitos vivenciados 
por cada uma, e lutar, lado a lado. 

A partir da experiência do feminismo 
negro fazemos, no capítulo 11, um 
convite a repensar toda a sociedade 
por meio de uma lente que não hierar-
quize opressões (gênero, raça e classe), 
mas que note que os corpos atraves-
sados por essa opressão, corpos que 
carregam em si uma essência revolu-
cionária capaz de abalar as estruturas 
de uma sociedade alicerçada em sua 
exploração. Porque quando a mulher 
negra se movimenta, toda a estrutura 
da sociedade se movimenta com ela.

O capítulo 12 nos mostra que a 
única saída possível é a revolução, 
uma revolução transvestigênere. Não 
há como pactuar, ceder, concordar 
ou negociar com um CIStema que 
encerra em sua estrutura a exclusão 
e a expulsão de corpos e existências 

divergentes. A normatividade tóxica 
determina a política de morte para os 
corpos desviantes: tudo o que não é 
o homem branco, cisgênero, hete-
rossexual, cristão e rico é intolerável 
e deve ser eliminado. Para sobrevi-
ver, é preciso transgredir, pois nós 
definitivamente nos recusamos ao 
lugar de abjeção e de desumanidade 
a que tentam nos reduzir de todas as 
formas, a todo momento. 

O direito ao corpo é abordado 
no capítulo 13. Nossa aparência 
infelizmente ainda determina como 
seremos vistas socialmente. Busca-
mos respeito à diversidade dos corpos 
e fim dos julgamentos nutridos por 
pensamentos capacitistas, machistas, 
capitalistas e racistas. Por séculos, fo-
mos queimadas, espancadas, estupra-
das e silenciadas, ainda hoje somos 
vitimas dessa lógica misógina. A luta 
feminista grita que nosso corpo não é 
público e não seremos alvo de assé-
dio ou violência. Diante desse cenário 
de estigma, preconceito e negação de 
direitos, as feministas trouxeram para 

“ Uma legião de mulheres se 
levantou para continuar sua 

história. Lutar por justiça pelo 
seu assassinato é uma tarefa 
histórica da nossa geração.”
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o debate não apenas a vivência da 
opressão pelo corpo com deficiência, 
mas também as questões de desigual-
dade. A maternidade romantizada exi-
ge supermulheres: trabalhar, estudar, 
cuidar da casa, do marido, dos filhos 
e, de preferência, praticar esporte e 
ter boa aparência. Vamos lutar para 
desmistificarmos a maternidade, para 
vermos nossas decisões respeitadas e 
as responsabilidades compartilhadas.

O capítulo 14 tem como pauta uma 
questão delicada e polêmica: o aborto.  
O Ministério da Saúde estima que mais 
de um 1 milhão de abortos ocor-
rem no Brasil, o que o coloca como 
a quarta causa de óbitos maternos. 
Segundo pesquisa do Departamento 
de Serviço Social da Universidade de 
Brasília (UnB), uma em cada cinco 
mulheres brasileiras até completar 
40 anos já terá feito um aborto. Por 
serem clandestinos, as condições 
financeiras são determinantes para o 
risco que a mulher corre. As que têm 
dinheiro fazem em clínicas particulares 
com segurança. Já as mulheres pobres 
são as que mais sofrem e perdem a 
vida, por realizarem em locais sem 
condições mínimas de higiene ou até 
mesmo perfurarem o próprio útero 
com agulhas de tricô.

O espaço e a presença das mulhe-
res na cultura brasileira é tema do 
capítulo 15. A cultura é construída por 

mulheres que, mesmo muitas vezes 
apagadas da história, quebraram os 
paradigmas e se apropriaram dos 
meios tradicionalmente masculinos 
para reivindicar seus direitos de contar 
e ser protagonista de sua própria 
história. A cena do slam ganha cada 
vez mais força, aliando poesia a pautas 
importantes, como feminismo, negri-
tude e desigualdade social. A partir 
das vivências individuais, cria-se um 
espaço de fala e escuta no qual todas 
têm voz.

Por fim, o capítulo 16 nos lembra 
que sozinhas andamos bem, mas jun-
tas andamos muito melhor. O processo 
de reconhecer-se como mulher dentro 
de uma sociedade opressora propi-
ciou o surgimento de uma consciência 
de irmandade, união e apoio mútuo 
entre as mulheres. Esse apoio mútuo 
não significa concordar com todas as 
decisões pessoais de cada uma, mas 
entender que todas estão unidas pela 
opressão sofrida.  Reconhecer que 
não somos inimigas e reconhecer nas 
lutas das nossas companheiras uma 
luta que também é nossa é uma forma 
de tornar o mundo um espaço melhor 
para meninas e mulheres viverem!

Ser mulher é um ato político e é na 
luta que a gente se encontra.

É sobre viver e sobreviver. 

Boa leitura!
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1. Viemos de longe 
– as origens do 
feminismo

“Feminismo é a noção radical de 
que as mulheres são gente!”¹. Essa 
frase tem sido muito utilizada nos 
últimos tempos para reafirmar o 
óbvio, mas também para causar des-
conforto àqueles que ainda pensam 
que mulheres e homens são feitos de 
substâncias diferentes e, portanto, 
devem ter funções e obrigações dife-
rentes na sociedade. A ideia radical 
de que as mulheres são gente é a 
gênese do pensamento que funda o 
movimento histórico, social e político 
que reivindicamos como feminismo. 
Aliás, o correto seria falarmos de 
feminismos, pois ao longo da História 
várias vertentes de pensamento e 
pautas estiveram entrelaçadas ao 
pensamento feminista.

Por ser um processo histórico, o 
nosso feminismo combate um sistema 
social em que o poder é ocupado e 
exercido por homens, que chamamos 
de patriarcado. Os sistemas sociais 
não são naturais, são construídos pe-
las relações humanas. O patriarcado, 
portanto, pode ser entendido como 
uma “permissão” para que os homens 
explorem as mulheres por se sentirem 
superiores. É fundamental compreen-
der que o patriarcado é um sistema 
construído e que possui muitas 
formas de se perpetuar na sociedade, 
porém pode (e deve!) ser desconstruí-
do por nós, feministas.

 1. A frase foi escrita pela jornalista Marie Shear em 1986 em sua resenha de A Feminist 
Dictionary.

Nina Becker e Renata Carrero

O sistema patriarcal conecta as 
noções de família e de propriedade 
privada. A chamada “família tradicio-
nal” define a posição das mulheres na 
sociedade como parte da propriedade 
privada e a acumulação de riquezas 
dos homens. Isso coloca as mulheres 
em condição de dependência econô-
mica do marido ou do pai. É no seio 
da família patriarcal que começam 
a opressão, a interdição de direitos, 
a exploração e vulnerabilização das 
mulheres, e é nela que se consolida a 
divisão sexual do trabalho com base 
na suposta naturalização dos papéis 
de homens e mulheres.

A partir da percepção dessas 
desigualdades, as mulheres 
começaram a se organizar 
para combater esse sistema. 
Dentro da história do femi-
nismo costumamos chamar 
de “ondas” os períodos de 
ascensão das lutas feministas. 
A chamada primeira onda é 
conhecida como o período da 
luta das sufragistas pelo direito 
ao voto feminino entre o séc 
XIX e início do séc XX. Mesmo 
antes, as mulheres negras já se 
organizavam para reivindicar o 

  P
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direito de disporem livremente 
de seus corpos e suas vidas 
em resistência a escravidão. 
As mulheres trabalhadoras 
também lutavam por leis 
trabalhistas que garantissem 
seguridade às mulheres na 
maternidade.

A frase “o pessoal é politico”² 
é simbólica para compreender 
a segunda onda, ao identificar 
que os abusos e violências so-
fridos pelas mulheres em suas 
vidas particulares não eram um 
problema individual, mas sim 
resultado da estrutura patriar-
cal. A partir da segunda metade 
do século XX, cresce a luta das 
mulheres contra as diferenças 
salariais, pela oferta de creches 
24h, pelo direito ao controle 
reprodutivo, pelo aborto legal e 
pela liberdade sexual. Se iden-
tifica que existem diferenças 
entre os direitos conquistados e 
a realidade experimentada por 
elas. É neste período que surge 
o feminismo negro enquanto 
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².Título do ensaio da feminista e escritora Carol Hanisch na antologia Notes From the Second Year: 
Women’s Liberation de 1970.

movimento organizado e 
independente e a defesa de 
que classe, raça e sexualidade 
são decisivos na identidade das 
mulheres e na opressão sofrida. 

A partir da década de 1990, 
a terceira onda defende que 
tanto os gêneros quanto os 
sexos são construções sociais. 
Vemos a crítica a pensamen-
tos definitivos, a significados 
fixos, às concepções binárias. 
Desenvolve-se, a partir de 
Kimberlé Creenshaw, a ideia 
de interseccionalidade, se-
gundo a qual as mulheres são 
atingidas por  tipos diferentes 
de opressão. Observamos o 
fortalecimento do feminismo 
negro e da ideia de liberdade 
de escolha individual, ques-
tões como a pornografia e o 
trabalho sexual passam a ser 
abordadas desde o espectro 
da sexualidade e emancipa-
ção econômica e não apenas 
desde da violência e subalter-
nização de gênero.

  T
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2. Feminismo e 
marxismo: a luta das 
mulheres e o desejo de 
transformar o todo
Fernanda Melchionna

Estamos vivendo uma nova onda do 
feminismo. Se neste momento a luta 
é contra a covid-19, impossibilitando 
estarmos nas ruas, até aqui fomos 
linha de frente em várias mobilizações 
sociais, nos processos de revolução 
democrática ao redor do mundo, na 
ocupação das ruas contra os impactos 
da crise econômica aberta em 2008. 
No entanto, nossa presença muitas 
vezes é retirada dos livros de história. 
Na Revolução Francesa, por exemplo, 
constam Danton, Robespierre, mas 
Olympe de Gouges quase não aparece, 
mesmo sendo uma revolucionária, 
pioneira em defender os direitos das 
mulheres e autora de “O direito das 
cidadãs e dos cidadãos”. 

    Este texto pretende estudar a 
intersecção entre o feminismo e o 
marxismo. Embora tenhamos publica-
ções sobre capitalismo e a exploração 
feminina, é difícil encontrar algo sobre 
mulheres nas Organizações Interna-
cionais dos Trabalhadores. Busquei 
unificar a situação da luta social, as or-
ganizações da classe trabalhadora em 
cada período histórico e de que forma 
a luta das mulheres insidia dentro das 
organizações políticas operárias. 

    A Associação Internacional dos 
Trabalhadores, chamada Primeira 

Internacional, surge em um momento 
de consolidação da revolução burgue-
sa pós-revolução industrial. A primeira 
Internacional foi fundada em 1864 
e teve como um de seus dirigentes 
Karl Marx. As condições e jornada 
de trabalho eram terríveis, de 14, 16 
horas por dia e crianças de três anos 
já trabalhavam nas minas. Não havia 
licença-maternidade e muitas mulhe-
res, cujo salário era em média 70% 
menor que o salário dos homens, da-
vam ópio para os filhos não chorarem. 
Elas não participavam dos sindicatos 
e nem tinham direito à auto-organiza-
ção. O primeiro debate sobre gênero 
na Internacional foi sobre o mercado 
de trabalho. Pierre-Joseph Proudhon, 
que tinha muito peso no movimento 
operário, dizia que o fato das mu-
lheres entrarem no mercado era um 
absurdo, porque rebaixava o salário 
dos homens e era também uma 
promiscuidade, uma vez que eram 
responsáveis pelo espaço privado. 
Marx afirmava que as mulheres en-
travam no mercado de trabalho como 
consequência do capitalismo, e que 
a emancipação das mulheres tinha 
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que vir junto com a emancipação da 
classe trabalhadora. Marx defendia 
que o movimento operário deveria ser 
contra o capitalismo para derrotar a 
desigualdade de gênero e de salários. 
A Internacional, que durou 11 anos, 
acabou em decorrência do balanço da 
Comuna de Paris, primeira experiên-
cia de tomada do poder pelos proletá-
rios. A luta da Comuna também teve 
direção de mulheres, Louise Michel 
foi uma das mais famosas, ela se 
vestia de homem para dirigir as tropas 
revolucionárias, foi presa depois da 
derrota da Comuna.

Em 1889 surge a Segunda Interna-
cional. Fundada por Engels, Bebel, 
Kautsky, e outros. Os movimentos 
operários se transformaram em fortes 
partidos socialistas e trabalhistas, com 
peso importante no mundo. O Partido 
Social-Democrata da Alemanha (SPD) 
chegou a controlar muitos sindicatos 
e até a ter um banco. Nessa interna-
cional coincidiam elementos revolu-
cionários com elementos reformistas. 
A obra de Rosa Luxemburgo “Refor-
ma ou Revolução” foi escrita nesse 
contexto de polêmica e propõe-se a 
refutar a obra de Eduardo Bernstein, 
“Socialismo Evolucionário”. A temática 
das mulheres volta, mas agora com 
a participação das próprias. Engels 
foi pioneiro em abordar as relações 
desiguais entre gêneros no livro 
“Origem da Família, da propriedade 
privada e do Estado” e também Bebel 
com “A mulher e o socialismo”. Os 
partidos socialistas começavam a ter 
uma coluna de mulheres militantes, 
na qual se destacava Clara Zetkin, 
revolucionária alemã. Além dos temas 
gerais, ela foi pioneira em defender o 
sufrágio universal. Internamente, dizia 

que não adiantava conquistar o su-
frágio universal para que as mulheres 
burguesas pudessem votar em quem 
exploraria as mulheres proletárias. A 
luta das mulheres tinha que ser uma 
combinação com a classe operária 
contra o capitalismo. Foi de Clara, na 
primeira Conferência das Mulheres 
Internacional Socialista, em 1910, a 
proposta do 8 de Março como o Dia 
Internacional das Mulheres.

Tratamos agora sobre a Revolução 
Russa que se deu em um país com 
características pré-capitalistas e saído 
da servidão feudal. A Rússia vivia 
sob o czarismo de Nicolau II, uma 
monarquia autocrática marcada pelo 
autoritarismo e pela repressão. A 
fome e a miséria assolavam os campo-
neses. A indústria, muito recente, se 
concentrava nas principais cidades. As 
mulheres participavam da produção 
industrial e protagonizavam greves, 
porém, as organizações dos trabalha-
dores eram hegemonicamente mascu-
linas. Em 1905 acontece o Ensaio Ge-
ral, mobilização que uniu a burguesia 
ascendente, que queria comandar o 
poder político, e o proletariado jovem 
sofrido – a partir dessa união muitas 
greves foram organizadas. O movi-
mento tentou ser capitalizado por 
Padre George Gapon, um apoiador 
do czarismo: organizou uma passeata 
pacífica até o palácio para entregar 
uma carta para o czar, no entanto, os 
cossacos abriram fogo e milhares de 
pessoas morreram. Como resposta, o 
czar cria a Duma, um parlamento que 
vai garantir eleições de deputados. 
A mobilização arrefece, e então ele 
dá um golpe: só será parte da Duma 
quem tem dinheiro e posses. E adivi-
nhem se as mulheres poderiam votar? 
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Claro que não. A partir 
desse episódio, greves e 
mobilizações se poten-
cializaram e insurgiu uma 
poderosa organização que 
foi crucial para a Revolu-
ção de 1917: os Sovietes, 
conselhos populares dos 
operários e dos soldados.

Um importante debate 
abre-se no movimento 
revolucionário e sobre a 
participação das mulhe-
res. Qual seria o caráter 
da revolução? Os mencheviques 
diziam que a revolução era democrá-
tico-burguesa, logo, quem deveria 
fazer a revolução era a burguesia. Os 
bolcheviques, comandados por Lenin, 
afirmavam que era uma revolução de-
mocrático-burguesa com a participa-
ção dos trabalhadores e camponeses, 
mas que, ao derrotar o absolutismo 
e se instalar um regime capitalista na 
Rússia, abria a possibilidade de uma 
luta direta pelo socialismo. Trotsky 
dizia que era uma revolução democrá-
tico-burguesa, mas que a medida em 
que os trabalhadores seriam sujeito 
social e político dessa revolução junto 
com os camponeses, ela se transfor-
maria numa revolução socialista na 
dinâmica, pois não teria sentido políti-
co os trabalhadores armados fazerem 
uma revolução e depois entregarem 
as armas para os burgueses explo-
rá-los. Ele dizia que a dinâmica da 
revolução era socialista, assim como 
Rosa Luxemburgo. Produz-se o debate 
sobre a união pela igualdade das 
mulheres, e nessa união participam 
burguesas e socialistas. Alexandra 
Kollontai em sua obra destaca que 

quando a União pela Igualdade das 

Mulheres tentou organizar as mulhe-
res a sua maneira, isso é: tentou criar 
uma organização mista, idílica, das 
senhoras contratantes e das contra-
tadas, empregadas domésticas, estas 
últimas voltaram-se contra as femi-
nistas burguesas e, para desgosto das 
madames, foram às pressas a organi-
zar seu partido político de sua própria 
classe e seus sindicatos específicos. 

Vale citar também a importância de 
Inês Armand e Nádia Krupskaia - que 
é conhecida de modo reducionista 
como “a mulher de Lênin” - teórica, 
feminista, voltou-se para questões 
relacionadas à Educação.

Em 8 de março de 1913 celebra-
-se o primeiro Dia Internacional da 
Mulheres. As feministas socialistas 
criam um jornal: “A operária” - iam às 
fábricas para construírem o partido 
junto às trabalhadoras. Em 1914 
eclode a Primeira Guerra Mundial. 
A Internacional, organização na qual 
conviviam socialistas revolucionários 
e reformistas, divide-se. Uma ala, os 
“defensistas”, defendia a “paz civil” e 
a ajuda do movimento operário para 
que os governos burgueses dos seus 
países ganhassem a guerra. A outra, 

“APENAS JUNTO 
COM AS MULHERES 
PROLETÁRIAS, 
O SOCIALISMO 
SERÁ 
VITORIOSO”
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os “derrotistas”, afirmavam que era 
necessário transformar a guerra im-
perialista da burguesia em uma guer-
ra dos trabalhadores contra as suas 
burguesias. Não faria sentido matar 
os irmãos trabalhadores de outros 
países e servir de bucha de canhão 
dos interesses imperialistas.

O partido russo assumiu a posição 
de transformar a guerra em guerra 
revolucionária. O partido quase se 
unifica em torno das ideias de Lenin, 
Trotsky e outros. Entretanto, na 
Alemanha, o Partido Social Democra-
ta cede. Rosa Luxemburgo começa a 
construir uma nova organização dos 
trabalhadores e Karl Liebneck foi o 
único deputado socialista que votou 
contra os créditos de guerra. Eles 

firmaram uma 
parceria que 
permitiu formar 
a Liga Espárta-

co, e depois o 
Partido Comunis-

ta, pouco antes de 
serem assassina-
dos a mando do 

governo social democrata durante a 
Revolução Alemã de 1919.

A situação da Rússia piora com a 
guerra: fome, desabastecimento, 14 
milhões de homens vão para o front e 
as mulheres, que já estavam come-
çando a se organizar e participavam 
das indústrias, começam a entrar 
no mercado de uma forma global, 
para suprir a ausência dos homens 
que estão no front e garantir que 
a produção não pare. Isso é muito 
importante para que as mulheres se 
transformem, além de sujeito social, 
também em sujeito político, de modo 
a enxergar-se como classe. Não à toa 
que a Revolução de Fevereiro de 1917 
eclode em um 8 de Março, momento 
em que as mulheres começam a fazer 
panelaços, a exigir pão e a volta dos 
maridos e filhos da guerra em um 
movimento espontâneo.

No dia seguinte as mobilizações 
ampliam-se e derrotam o czarismo. 
As mulheres foram o rastilho de uma 
mobilização que empalmou com a 
classe trabalhadora, com os partidos e 
que conseguiu em cinco dias derrotar 
um regime secular. Com o vácuo polí-
tico, a Duma forma cautelosamente o 
Governo Provisório Russo, um governo 
de caráter liberal, sob o comando do 
primeiro-ministro menchevique, o 
príncipe Lvov que, sem apoio, acabou 
por demitir-se a favor de Kerenski. 
Lênin, que estava exilado na Suíça du-
rante a Revolução de Fevereiro, vendo 
a dinâmica da revolução, apresenta as 
famosas “Teses de Abril”, uma reo-
rientação do partido para ideia de que 
a questão da tomada do poder pela 
classe estava colocada. O Governo Pro-
visório mantinha a Rússia em guerra e 
seguia com os problemas de falta de 

“não estamos 
perdidos. pelo 
contrário venceremos 
se não tivermos 
desaprendido a 
aprender”



19

alimentos e desabastecimento, o que 
havia sido o estopim para a revolução 
democrática-burguesa. As ideias con-
tidas nas “Teses de Abril” aproximam 
Lênin às ideias de Trotsky e de Rosa 
Luxemburgo. Os bolcheviques come-
çam a preparar-se. Existiam elementos 
de duplo poder: os Soviets controla-
vam setores estratégicos da própria 
organização social. Um duplo poder no 
sentido de quem os comandava não 
era o governo de Kerenski, era a orga-
nização e a orientação da classe.

Em junho há uma sublevação 
armada da classe, que ainda não 
tinha condições para fazer a revolu-
ção. Os bolcheviques dizem que não 
é o momento de fazer a revolução, 
mas, sim, é momento de abaixar as 
armas para preparar o momento da 
tomada do poder. Inclusive os men-
cheviques já estavam no governo 
nessa época e começam a perseguir 
e prender os bolcheviques. 

Em julho, a extrema-direita orga-
niza um golpe e os bolcheviques, 
juntamente com o Governo Pro-
visório, que os estava prendendo, 
fazem unidade de ação em armas e 
derrotam o golpe da extrema direita. 
Desse episódio vem a famosa frase: 
“apoiemos o fuzil sobre o ombro 
de Kerensky e disparemos contra 
Cornilov”, o que denota a riqueza da 
elaboração política de Lenin. Cons-
trói-se paulatinamente a ideia do 
Congresso Pan Russo de Operários, 
Soldados e Camponeses. Com o lema 
“todo o poder aos Soviets!” e “paz, 
pão e terra!” organiza-se a revolução 
que tomará o poder em outubro.

O peso das mulheres nesse pro-
cesso foi determinante. A mudança 

do social para o político, que tem 
a ver com os anos de preparação, 
de agitação, da entrada em setores 
estratégicos, foi fundamental para 
a revolução avançar. Tanto é que, 
logo que a revolução se consolida, a 
Rússia é o primeiro país a fazer o ca-
samento civil desvinculado da igreja 
e legalizar o divórcio - isso em 1917, 
no Brasil só foi possível em 1970. Em 
1920 legaliza-se o aborto na União 
Soviética. Escolas, lavanderias e 
comedores públicos começam a ser 
criados para libertar as mulheres do 
trabalho doméstico.

Entre 1918 a 1921 houve uma guerra 
civil. Os exércitos imperialistas e orga-
nizações do exército branco se aliaram 
para derrotar o regime revolucionário. 
Mesmo assim, as mulheres organiza-
ram o Congresso das Trabalhadoras, 
pela base. Os debates fundamentais 
giravam em torno da paridade nos So-
viets, e da paridade dentro do partido. 
Elas possuíam a compreensão de que, 
além de mudar o modo de produção, 
precisavam emancipar-se, e algo que 
não seria automático, por isso era 
necessária também a auto-organização 
das mulheres. 

Lênin morre em 1924, em decorrên-
cia ocorre a degeneração do partido 
e da revolução. Stalin ascende à lide-
rança do partido e começa, com teses 
muito graves, a renegar a revolução 
socialista internacional, fazendo a 
defesa da “revolução num só país”, 
suprimindo os espaços democráticos, 
começam os expurgos da Oposição de 
Esquerda em 1927, o desmonte dos 
Soviets e do poder popular.

Nos anos 30, Trotsky monta a IV 
Internacional para manter o legado 
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das internacionais anteriores numa si-
tuação extremamente defensiva para 
manter viva a luta dos revolucionários 
internacionalistas.  No entanto, ao 
suprimir a oposição, as conquistas do 
movimento revolucionário retroce-
dem. Esse projeto conservador e con-
trarrevolucionário de Stalin também 
ataca as conquistas das mulheres. Em 
1936, cria-se um código civil que difi-
culta o divórcio, devolve as mulheres 
às casas e desmonta-se a militância 
feminina e feminista e as conquistas 
obtidas na revolução.

É de extrema importância estudar-
mos essa que é uma das principais 

revoluções do século XX, a Revolução 
Russa de 1917, que mudou a dinâmica 
do mundo e abriu uma nova etapa a 
nível internacional. Um processo muito 
rico que precisa ser compreendido do 
ponto de vista da nossa teoria e da 
nossa análise, assim como a contrarre-
volução stalinista precisa ser combati-
da, ainda mais nesses tempos em que 
há quem defenda o indefensável. Fa-
z-se também muito relevante atentar 
ao papel das mulheres nesse processo 
histórico vitorioso. As mulheres mu-
dam o curso dos acontecimentos, elas 
mudam o mundo – os exemplos aqui 
expostos são expressão disso e devem 
servir para inspirar nossa luta. 
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Vivenciamos um crescimento 
exponencial de meninas e mulheres 
combatendo a opressão machista. 
Temas como direitos sexuais e repro-
dutivos, igualdade salarial, empode-
ramento feminino, que outrora eram 
considerados tabus, hoje estão na 
pauta do dia. Apesar desse avanço, 
ainda há muitos estereótipos que 
precisam ser desconstruídos. 

Com frequência escutamos frases 
como: posso ser feminista e ter filhos? 
Tenho que querer ser superior aos 
homens? Posso usar salto? Quando são 
interpeladas sobre o assunto, muitas 
dizem que não são feministas porque 
seu sonho é casar, ter filhos e viver uma 
vida doméstica feliz. Outras irão dizer 
que feministas não toleram os homens. 
Essas são mentiras historicamente 
propagadas e que muitas vezes contri-
buem para que as mulheres não lutem 
por direitos, enfraquecendo, assim, o 
movimento. Nosso silêncio é fundamen-
tal para a manutenção do patriarcado. 
Mas, afinal, o que é o feminismo?

O feminismo é um movimento de 
luta por direitos civis das mulheres e 
igualdade de direitos políticos e sociais, 
sem ser sexista, ou seja, sem discrimi-
nação de gênero. Como o conhecemos, 
surgiu nos Estados Unidos na segunda 
metade dos anos 60 e se alastrou para 
diversos países entre os anos 1968 
e 1977. Existem diversas correntes 

dentro do feminismo, no entanto, dizer 
que uma mulher que casa não pode 
ser feminista é o mesmo que dizer 
que feministas não usam salto e nem 
batom, ou seja, um disparate. Uma 
coisa não tem nada a ver com a outra! 
O feminismo defende a liberdade de 
escolha. Radicalmente falando, é o 
movimento que luta para afirmar que 
mulheres também são gente e garantir 
direitos igualitários. 

Nós mulheres somos muitas e diver-
sas. Por isso, o movimento feminista 
é plural. Existem lutas femininas em 
diversas frentes contra a opressão 
e o tolhimento de direitos da mu-
lher. A luta das mulheres negras, das 
trabalhadoras, das mulheres trans, 
pelo fim da violência, pela legalização 
do aborto, pelo direito à creche. Do 
movimento feminista da América 
Latina aos incontáveis grupos de 
mulheres lutando para serem vistas e 
respeitadas. Nossas lutas são inúme-
ras e ocorrem em todo o mundo. O 
nosso feminismo respeita e acolhe. A 
sua dor é a nossa luta. Portanto, além 
de sermos muitas e diversas, juntas 
somos muito mais fortes. 

O futuro será feminista ou não será! 
Especialmente no Brasil, ser feminista 
é uma necessidade. É uma questão de 
sobrevivência. Num país que ocupa o 
macabro 5º lugar na lista de femini-
cídios, não existe outra alternativa 

3. seja 
feminista!
Camila Goulart, Gabriela Prestes 
Marília Bavaresco e Neide Kellen 
Sequeira
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“O feminismo é o movimen-
to que luta para afIrmar 
que mulheres também são 
gente e garantir direitos 

igualitários. ”

que não seja a busca pela igualdade 
de direitos, justiça e o fim da violên-
cia. Fora isso, a representatividade é 
outro problema.  A política é um lugar 
inóspito para as mulheres. Segundo 
pesquisa da ONU Mulheres, estamos 
em 9º lugar entre 11 países da Améri-
ca Latina referente a direitos políticos. 
Tivemos muitos avanços, como por 
exemplo, a Lei Maria da Penha, no 
entanto ainda temos muito que lutar.

Ser mulher no mundo hoje é ser 
resistência! Ainda existem países 
que fazem casamentos arranjados 
de meninas, milhares morrem em 
decorrência de abortos clandesti-
nos, estudar é proibido. Há também 
a questão da desigualdade salarial. 

Para ser feminista basta entender que 
a busca pela igualdade feminina, a 
equiparação de direitos e o respeito à 
mulher em TODOS os aspectos da vida 
trará benefício para toda a humanida-
de. Por tudo isso, se você se indigna 
com a opressão à mulher, mesmo que 
ocorra em qualquer lugar do globo, 
você já é uma feminista. Se assuma!



23

4.  O novo 
 sempre vem 
Luciana Genro

Em “O velho está morrendo e o 
novo não pode nascer” (autonomia 
literária, 2020), Nancy Fraser apre-
senta um panorama da política norte 
americana que me parece ser muito 
útil aos nossos debates sobre balanço 
e perspectivas da esquerda brasileira.

Partindo da constatação de que 
atravessamos uma crise política 
global que envolve o enfraquecimen-
to brutal da autoridade dos partidos 
e do establishment político e que, 
portanto, há uma busca por novas 
ideologias, organizações e lideranças, 
Fraser aponta a existência de uma 
crise de hegemonia. Simplificando o 
conceito desenvolvido por Antonio 
Gramsci, hegemonia “é o termo que 
ele usa para explicar o processo pelo 
qual uma classe dominante faz com 
que sua dominação pareça natural ao 
infiltrar pressupostos de sua própria 
visão de mundo como sendo o senso 
comum da sociedade.” (p. 35)

A contrapartida organizacional da 
construção da hegemonia é a consti-
tuição de um bloco hegemônico, isto 
é, “uma coalizão de forças díspares 
que a classe dominante reúne e atra-
vés dela afirma sua liderança.”

O bloco hegemônico pré-Trump era 
o que Fraser chama de “neoliberalis-
mo progressista”, uma aliança entre 
correntes liberais do feminismo, da 
luta antirracista, do ambientalismo, 
da luta LGBTQ+, com os setores finan-
ceiros e de ponta da economia norte 
americana, isto é, Wall Street, Vale do 
Silício e Hollywood.

Para entender esta aliança é pre-
ciso se apropriar de dois conceitos 
utilizados por Fraser: distribuição e 
reconhecimento.

Distribuição é a visão sobre como a 
sociedade deve alocar os bens, espe-
cialmente os rendimentos, a riqueza. 
Está diretamente relacionada com a 
estrutura social e a divisão de classes. 
O reconhecimento expressa a forma 
de como a sociedade reparte o res-
peito e a estima, as marcas morais de 
pertencimento. Está relacionado com 
as hierarquias dos status sociais.

Segundo Fraser, a combinação des-
tes dois aspectos de direito e justiça 
forjou a hegemonia capitalista nos 
Estados Unidos e na Europa desde 
a metade do século XX. Para ela, 

“O velho está 
morrendo e o novo 
não pode nascer”
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distribuição e reconhecimento são os 
“componentes essenciais a partir dos 
quais as hegemonias são construídas” 
(37) e foi o descrédito do nexo nor-
mativo entre eles que rompeu o bloco 
hegemônico anterior a Trump e possi-
bilitou o surgimento do “trumpismo”.

Esse bloco hegemônico “progres-
sista – neoliberal” tinha como eixo de 
sua política econômica desmantelar 
barreiras e proteções à livre circulação 
do capital. Essa linha, iniciada por 
Ronald Reagan e aprofundada e con-
solidada por Clinton, provocou uma 
redução brutal do padrão de vida da 
classe trabalhadora e da classe média 
e transferiu riqueza para os de cima, 
inclusive para os altos escalões das 
classes profissionais gerenciais. Junto 
com esta política plutocrática veio 
“um ethos de reconhecimento super-
ficialmente igualitário e emancipató-
rio. No centro deste ethos estavam 
os ideais de diversidade, empodera-
mento das mulheres, direitos LGBTQ+, 
pós-racialismo, multiculturalismo e 
ambientalismo. Esses ideais foram 
interpretados de uma maneira especí-
fica e limitada, totalmente compatível 
com a ‘Goldman Sachsificação’ da 
economia dos EUA”. (39)

O antagonista deste bloco hegemô-
nico do neoliberalismo progressista 
era o neoliberalismo reacionário. Sua 
política de distribuição era similar, 
embora seus discursos afirmassem 
defender os pequenos negócios, seu 
objetivo era o fortalecimento das 
finanças, da produção militar e da 
energia não renovável. O que o dife-
renciava do neoliberalismo progres-
sista era a sua visão do que seria uma 
ordem de status mais justa:  racista, 
patriarcal, homofóbica, anti-imigrante 

e pró-cristã. Suas diferenças mais 
importantes estavam no campo do 
reconhecimento e não da distribuição.

Fraser define que “a hegemonia 
tem a ver com a autoridade politica, 
moral cultural e intelectual de uma 
determinada visão de mundo – e com 
a capacidade desta visão de mundo 
de se incorporar em uma aliança 
durável e poderosa de forças sociais e 
classes sociais. O neoliberalismo pro-
gressista desfrutou desta hegemonia 
por várias décadas. Agora, no entanto, 
sua autoridade está severamente 
enfraquecida, se não completamente 
despedaçada.” (76)

Esta polarização entre dois modelos 
que do ponto de vista econômico são 
muito semelhantes deixou órfãos as 
vítimas da financeirização e da glo-
balização corporativa em “uma zona 
vazia e desocupada, onde a política 
antineoliberal e em favor das famílias 
trabalhadoras poderia ter se enrai-
zado.” (46) É o que Fraser chama de 
“lacuna hegemônica”. (45)

Quando Barack Obama surge no 
cenário político, em meio à pior crise 
financeira desde a Depressão, alguns 
acharam que ele poderia preencher 
este vazio: “Barack Obama poderia 
ter aproveitado a oportunidade para 
mobilizar seu apoio de massas em 
favor de um grande deslocamento 
para longe do neoliberalismo, mesmo 
diante da oposição do Congresso. Em 
vez disso, ele confiou a economia às 
próprias forças de Wall Street que 
quase a haviam destruído.” ( 46)

Expressão desta lacuna foi o 
movimento Occupy Wall Street, em 
2011. Um descontentamento que não 
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encontrava interlocutores na política 
institucional irrompeu e acabou, se-
gundo Fraser, servindo principalmente 
para reeleger Obama em 2012, mas 
também prenunciando um terremoto 
que estava por vir. A frustração e a 
crise de representatividade seguiram, 
os dois blocos neoliberais colapsaram 
e o “terremoto finalmente abalou a 
corrida eleitoral de 2015-2016, quan-
do o descontentamento prolongado 
transformou-se, de repente, em plena 
crise de autoridade política.” (48)

O resto da história é bem conheci-
da, com Bernie Sanders encarnando 
o anti establishment pela esquerda e 
Trump pela direita. Fraser define estes 
dois fenômenos como populismo 
reacionário e populismo progressista, 
utilizando o termo “populismo” no 
sentido de uma política com apelo 
popular, sem a conotação pejorativa 
que lhe é atribuída no Brasil¹.

Ambos criticavam a política neoli-
beral de distribuição, mas suas políti-
cas de reconhecimento eram opos-
tas. Universalismo e igualitarismo 
versus nacionalismo e protecionismo. 
A base social que Trump disputou 
era branca, hétero, cristã, uma classe 
trabalhadora tradicional que havia 
perdido espaço, prestígio e dinheiro. 
E estava furiosa.

Mas Trump foi, pelo menos em 
parte, um estelionato eleitoral. Ele 
abandonou a política “populista” de 
distribuição e dobrou a aposta na po-
lítica reacionária de reconhecimento, 
constituindo assim um “neoliberalis-
mo hiper-reacionário”. (53)

Mas Trump não constituiu um 
novo bloco hegemônico. Sua derrota 

eleitoral em 2020 confirma a tese de 
Fraser:

“Ao desativar a face econômico–popu-
lista de sua companha, o neoliberalismo 
hiper-reacionário de Trump busca res-
tabelecer a lacuna hegemônica que ele 
ajudou a abrir em 2016 – exceto que ele 
não pode, agora suprimir essa lacuna. 
Agora que o rei populista está nu, parece 
duvidoso que a parcela da classe traba-
lhadora da base de Trump fique satisfei-
ta, por muito tempo, apenas com uma 
dieta de (des) reconhecimento.” (54)

Escrito em 2019, e inserido no 
esforço de apoio a Bernie Sanders 
para representar o Partido Democrata 
nas eleições, o texto de Fraser contém 
um vaticínio preciso: as políticas de 
reconhecimento que se desconectam 
com o eixo da justiça distributiva 
servirão aos esforços para “restaurar 
o status quo anterior sob alguma nova 
forma. Nesse caso, o resultado seria 
uma nova versão do neoliberalismo 
progressista.” (55) A vitória de Joe 
Biden e Kamala Harris se encaixa pre-
cisamente neste conceito, o que não 
quer dizer, em hipótese alguma, que a 
derrota de Trump não tenha sido uma 
grande vitória.

A narrativa de Fraser sobre a 
situação e os impasses da política 
norte-americana tem particularidades 
que são próprias ao país. Entretanto, 
há muitos pontos de contato com a 
situação mundial em geral e com a 
situação brasileira em particular.

Se olharmos para o Brasil de Fer-
nando Henrique Cardoso podemos 
visualizar claramente o neoliberalis-
mo progressista de Clinton (nem tão 
progressista quanto o norte-america-
no, por razões óbvias), assim como as 

¹ Mais sobre o tema populismo neste sentido ver MOUFFE, Chantal. Por um populismo de esquerda, 
editora Autonomia Literária, 2020.
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esperanças despertadas e frustradas 
por Obama podem ser identificadas 
com aquelas despertadas por Lula e 
desmoronadas com as consequências 
da crise econômica sob Dilma Roussef. 
O significado do movimento Occupy 
Wall Street tem paralelo no levante 
de junho de 2013, que destapou o 
descontentamento, deixou paralisada 
a maior parte da esquerda e abriu 
uma caixa de pandora que desaguou 
em Bolsonaro. O paralelo entre Trump 
e Bolsonaro é bastante óbvio.

As eleições municipais demons-
traram que Bolsonaro está longe de 
fechar a crise de hegemonia aberta 
principalmente com a falência do pe-
tismo e sua política de conciliação de 
classes. Demonstraram também a for-
ça que ganhou a pauta antirracista e 
a consolidação das mulheres e LGBTs 
como atores políticos importantes.

 A crise de hegemonia segue aberta 
e nada garante que seu desenlace 
será semelhante ao que ocorreu nos 
Estados Unidos, com um reestabele-
cimento do neoliberalismo progres-
sista. Há muitas variáveis em aberto, 
que vão desde a possibilidade de um 
impeachment de Bolsonaro – se as 
elites políticas concluírem que para 
superar a crise econômica agravada 
pela pandemia será preciso removê-lo 
do cargo – até sua permanência com 
consequências eleitorais ainda difíceis 
de antever.

Nas eleições norte americanas, 
após a luta por Bernie Sanders todos 
se uniram a Joe Biden para derrotar 
Trump. Não é possível descartar que 
algo semelhante venha a ocorrer no 
Brasil. A derrota de Trump foi um 
acontecimento de grande magnitude, 

justamente por ele representar, 
assim como Bolsonaro no Brasil, 
uma tentativa hiper-reacionária 
de encerrar a crise de hegemonia, 
fechando também as brechas por 
onde se expressam os movimentos 
sociais mais progressistas e acabando 
com as liberdades democráticas e as 
conquistas civilizatórias tão duramen-
te arrancadas. A tarefa do PSOL não é 
menor diante deste cenário.

Gramsci nos ensina que nesta crise 
em que  o velho já morreu e o novo 
ainda não pode nascer, há um inter-
regno no qual  surgem “fenômenos 
patológicos” dos mais variados tipos². 
Estes fenômenos estão por toda par-
te. Nos Estados Unidos o maior dos 
últimos tempos suponho tenha sido 
a ocupação do Capitólio por milícias 
trumpistas, um gesto de desespero 
diante da derrota, mas também uma 
senha  sobre os métodos que a extre-
ma direita está disposta a utilizar no 
mundo todo.

No  dia a dia do Brasil vemos o vigi-
lante de supermercado, super explo-
rado, que espanca um homem pobre 
e negro até a morte; o policial, com o 
colete a prova de balas vencido, que 

² GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol 3. 2ed. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 
184.

“a necessidade de 
buscar a construção 

de um novo bloco 
contra-hegemônico, 
que una todos os que 

resistem aos ataques de 
Bolsonaro.”
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mata um jovem negro ao confun-
di-lo com um assaltante; o homem 
branco, desempregado há seis anos, 
que mata a ex-mulher na frente das 
filhas; o macho, frustrado com sua 
sexualidade reprimida, que espanca a 
travesti por odiar desejá-la. Exemplos 
de algozes cruéis que também, em 
alguma medida, são vítimas de um 
sistema que está podre, mas não 
vai cair sozinho. Faltam uma visão 
programática e uma perspectiva or-
ganizacional. Um programa anticapi-
talista que englobe as demandas por 
distribuição e reconhecimento e uma 
organização que possa levar adiante 
a luta por este programa.

Uma conclusão se ilumina com o 
texto de Fraser, guardadas as diferen-
ças entre o Brasil e os Estados Unidos: 
a necessidade de buscar a construção 
de um novo bloco contra-hegemôni-
co, que una todos os que resistem aos 
ataques de Bolsonaro. Este bloco deve 
lutar para conquistar também setores 
populares que votaram nele em 2018 
– não por ele ser racista, misógino e 
homofóbico, mas apesar de ele ser 
assim – e que estavam em busca de 
uma representação para suas espe-
ranças de pertencimento e inclusão 
dizimadas pela crise econômica que 
se arrasta desde 2008 e que ganhou 
novo impulso com a pandemia.

Para fazer isso é preciso destacar as 
raízes comuns das injustiças de classe 
e do status no capitalismo, fazendo a 
conexão entre as pautas de reconhe-
cimento e distribuição. Não é possível 
tratar da luta antirracista sem revelar 
o entrelaçamento entre raça e classe, 

assim como nossa luta pelos direitos 
das mulheres e das pessoas LGBTQ+ 
não é apenas para buscar diversificar 
a ordem social existente, dando mais 
representatividade a um sistema 
político e econômico que se beneficia 
das mais diversas formas de opressão 
para aumentar a exploração.

É preciso buscar um novo bloco 
contra-hegemônico que tenha a clas-
se trabalhadora como força dirigen-
te. Mas esta classe, como descreve 
Fraser, não pode ser “restrita a uma 
maioria étnica branca de homens 
heterossexuais, trabalhadores de ma-
nufatura e da mineração”, segmento 
que alimentou o trumpismo nos 
Estados Unidos e que encontra seu 
paralelo no Brasil nos setores mais 
atrasados da classe trabalhadora que 
apoiaram Bolsonaro.

Esta classe trabalhadora com ca-
pacidade de ser o eixo do novo bloco 
contra-hegemônico deve ser vista de 
forma “interseccional”, englobando 
massivamente imigrantes, mulheres 
e negros, trabalhadores precarizados, 
entregadores e trabalhadoras domés-
ticas (remuneradas ou não). Os sindi-
catos são fundamentais, se puderem 
se reinventar e recuperar sua repre-
sentatividade e liderança, englobando 
os novos segmentos ainda desorgani-
zados. Esse bloco poderá também se 
tornar a força dirigente capaz de atrair 
a juventude, a comunidade LGBTQ+ 
e os setores mais empobrecidos da 
classe média. O desafio do PSOL é ser 
uma força organizacional que tenha 
capacidade de impulsionar, e quiçá 
liderar, a formação deste bloco.
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“Um feminismo que visa 
libertar todas as mulheres 
deve ser anticapitalista”

nancy fraser
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5.  Feminismo no 
mundo hoje

Já abordamos em outros capítulos 
como as lutas feministas tiveram um 
importante papel histórico. Resgatar 
o histórico de lutas das mulheres nos 
permite compreender o presente, 
desse modo, pergunta-se: pelo que as 
mulheres têm lutado neste início de 
século XXI? Por meio de campanhas 
nas redes sociais, protestos nas ruas e 
uma verdadeira renovação de grupos 
e coletivos organizados por mulheres 
jovens, é possível reivindicar que faze-
mos parte de uma nova onda femi-
nista. As ‘novas’ lutas feministas têm 
causado grandes impactos na cultura, 
nas relações sociais e nas instituições 
pelo mundo afora. Dentre as pautas 
estão as liberdades civis, o direito à 
educação das meninas e os direitos 
reprodutivos. Novas pautas têm sido 
agregadas ao movimento, como a luta 
contra a violência doméstica, o direito 
ao corpo, o fim da violência sexual e a 
representatividade política. 

A pandemia da COVID-19 e as 
mulheres

Sobre o período marcado pela pan-
demia, a deputada estadual Luciana 
Genro¹ já escreveu:

Quem vai fazer o trabalho extra não 
pago, cuidar dos filhos que não podem 
ir à escola e da alimentação da famí-
lia que está toda em casa? Ora, quem 
sempre fez. Esse enorme subsídio à 
economia que é o trabalho doméstico 

Marília Bavaresco e Nina Becker

não pago feito majoritariamente pelas 
mulheres fica mais visível e também 
mais pesado durante a pandemia. Mas 
o problema não se restringe ao período 
da pandemia. A crise econômica vai se-
guir, o desemprego vai continuar subin-
do, assim como a precarização e a “ube-
rização” do trabalho. As mulheres são e 
serão as mais atingidas. O aumento da 
violência doméstica já foi identificado 
durante a pandemia. E vai seguir alta 
quanto mais mulheres perderem a sua 
quase sempre precária independência 
financeira. Este olhar feminista sobre as 
consequências da pandemia é funda-
mental para que possamos pensar me-
didas imediatas e também estruturais.

Nossa luta é internacional

As mulheres não são apenas as 
maiores vítimas das atuais crises – elas 
são também as principais protagonis-
tas das lutas para solucioná-las. Temos 
visto grandes movimentos de mulhe-
res surgindo na Polônia, Argentina, 
Itália, Espanha, Brasil, Turquia, Peru, 
Estados Unidos, México, Chile e deze-
nas de outros países. Não há luta no 
mundo que não tenha um grande pro-
tagonismo de mulheres! Os primeiros 
movimentos dessa nova onda se ini-
ciaram em 2011, no Canadá, momento 
em que as mulheres se organizaram na 
primeira Marcha das Vadias contra a 

¹.Um olhar feminista sobre a pandemia, publicado em 23 de junho de 2020, disponível em <https://
movimentorevista.com.br/2020/06/um-olhar-feminista-sobre-a-pandemia>
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feminismo-finca-raizes-na-politica-da-america-latina>

cultura de culpabilizar as vítimas pelos 
assédios machistas sofridos. 

Enquanto isso, na América Latina, 
as mulheres enfrentam problemas pa-

recidos, porém 
com agravante: 
a cultura racista 
e machista 
colonial. Os 
homens lati-
no-americanos 
historicamente 
consideram-se 
dominantes 
sobre suas mu-
lheres, escravos 
e trabalhadores. 

As consequências dessa cultura são 
a feminização da pobreza, violên-
cia, abortos clandestinos, violações, 

“Não há luta 
no mundo que 
não tenha 
um grande 
protagonismo 
de mulheres!”

prostituição e feminicídios impunes.

A escritora chilena Alia Trabucco resu-
me bem: “O movimento feminista sem-
pre foi o propulsor da revolta social.”² 
Apenas nos últimos anos as mulheres 
foram a vanguarda de movimentos 
como o levante popular do Chile em 
2018, os protestos contra a violência 
machista – grande responsável pelos 
feminicídios – no México, em 2019, e a 
vitória da legalização do aborto na Ar-
gentina. Todas essas lutas fortaleceram 
as mulheres no mundo todo!

Tudo isso sugere que, por mais que 
tenhamos avançado muito, ainda te-
mos muito a conquistar. Apenas com 
um feminismo que seja internacional 
e anticapitalista teremos mais vitórias 
para comemorar.
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6. A extrema-direita 
venceu. Feministas, 
antirracistas e 
LGBTs também

Rosana Pinheiro-Machado | Janeiro de 2019

Sobre a força, latência e o efeito 
duradouro adquirido pelo movimento 
feminista nos últimos anos

Em 2016, em uma escola secunda-
rista de uma favela de Porto Alegre, 
Lucia Scalco e eu nos deparamos com 
dezenas de meninos fãs do “mito”. 
Por muito tempo, só conseguíamos 
enxergar esse fato, que dominava 
nossa análise.

Isso, em grande medida, prejudi-
cava dar a devida atenção a meninas 
como Maria Rita, de 17 anos, única 
filha mulher de um soldado bolso-
narista. Ela discutia cotidianamente 
com seu pai e irmão e, em 2018, já 
havia conseguido convencer a mãe 
que “eles não tinham argumentos, 
apenas raiva de tudo”.

A antropóloga Claudia Fonseca, 
nos anos 1980, chamava as mulheres 
de periferia de “mulheres valentes”: 
líderes comunitárias, mães e trabalha-
doras – mas não necessariamente fe-
ministas. O que nós encontramos em 
2016, quando nos permitimos olhar as 
coisas sob lentes diferentes, foi que as 
filhas das valentes agora se denomina-
vam feministas, enfrentavam o poder 
patriarcal com argumentos sólidos, 
dados e conhecimento aprofundado 

de política. E melhor: elas eram em 
maior número do que os “minions”.

Talvez o que nos esteja faltando 
para começar 2019 é conseguir deslo-
car o foco exclusivo no círculo vicioso 
das manchetes trágicas e no aumento 
do autoritarismo para valorizar as 
grandes conquistas que mudaram 
uma geração inteira, e que produzirá 
impactos sociais e institucionais pro-
fundos daqui a alguns anos.

A crise de 2007/2008 propiciou 
a explosão de uma primavera de 
ocupações e protestos em massa no 
mundo todo. Muito é dito sobre o 
quanto essas manifestações causaram 
a ascensão da extrema direita. Menos 
atenção tem sido dada, entretan-
to, ao fato de que existiram outros 
desdobramentos possíveis dessas 
manifestações.  Tanto o Occupy nos 
Estados Unidos quanto as 
Jornadas de Junho de 
2013, por exemplo, 
também foram 
marcos do forta-
lecimento de uma 
nova subjetividade 
política que busca, 
na ação microscó-
pica da ação direta, o 
afeto radical, a imagina-
ção e a horizontalidade.

Quem sabe inver-
temos as lentes de 
análise? O reacio-
narismo emergen-
te também pode 
ser entendido, 
entre muitos 
outros fatores, 
como uma 
reação à 
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explosão do feminismo, do antirra-
cismo e da luta dos grupos LGBTs, 
que sempre se organizaram no 
Brasil, mas que, nos últimos anos, 
atingiram uma capilaridade inédita 
— e perturbadora, para muitos.

Impulsionada pelo contágio das no-
vas mídias digitais, emergiu a quarta 
onda feminista no mundo todo –es-
pecialmente no Sul global (veja abaixo 
alguns exemplos) –, que é orgânica, 
emergiu de baixo para cima e cada vez 
mais reinventa localmente 
os sentidos do movimen-
to global #metoo. A onda 
internacional perpassa todas 
as gerações, mas é entre as 
adolescentes que desponta 
seu caráter mais profundo 
no sentido de ruptura da 
estrutura social: há uma nova 
geração de mulheres que não 
tem nada a perder e a temer.

Diz o cântico das marchas fe-
ministas que a “América Latina 
vai ser toda feminista”. Neste 
ano, as universidades chilenas, 
por exemplo, foram ocupadas 
contra o assédio sexual. Na 
Argentina, filhas do movi-
mento #niunamenos, as pibas 
(ativistas jovens) comandaram 
as vigílias durante a votação do 
aborto no Senado. Atualmen-
te, meninas de 12, 13 anos já 
vão para a escola com o lenço 
verde, que simboliza a luta 
pelo aborto legal.

A cena feminista asiática 
está em plena ebulição. Na 
Coreia do Sul, as “irmãs de 
Seul” marcharam contra o 
abuso sexual e a misoginia. 

Na China, depois da prisão de cinco 
ativistas, o feminismo tem explodido 
em todo o país, e as jovens fazem 
performances criativas, como ocu-
par os banheiros masculinos, contra 
o machismo e o autoritarismo.

O mesmo ocorre em diversos países 
africanos. A juventude secundarista e 
universitária de Moçambique fun-
dou o Movfemme, o Movimento das 
Jovens Feministas. Sob forte repres-
são, elas organizam eventos menores, 
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como rodas de conversa em torno de 
uma fogueira para falar de sexualida-
de e direitos das mulheres.

Furando a bolha institucional

Lúcia Scalco e eu percebemos o 
rastro da primavera feminista de 
2015 e das ocupações secundaristas 
de 2016 na periferia de Porto Alegre. 
Nós fazemos pesquisa lá há dez anos 
e percebemos que a intensidade e a 
capilaridade do feminismo entre as 
adolescentes era inédita. Existe toda 
uma nova geração de feministas, e 
elas foram fundamentais na conten-
ção do crescimento de Bolsonaro no 
bairro em que moram. Muito antes de 
existir o movimento #elenão, elas já 
enfrentavam seus pais, irmãos e com-
panheiros e, assim, mudavam o voto 
de suas mães e avós, que tradicional-
mente seguiam o voto dos maridos.

O grupo Mulheres Unidas contra 
Bolsonaro reuniu em poucos dias 4 
milhões de mulheres no Facebook e 
o movimento #elenão foi a explosão 
disso tudo, constituindo-se também 
um grande momento de politização de 
mulheres. O backlash (contra-ataque) 
não veio apenas dos bolsonaristas, 
mas também de alguns intelectuais de 
esquerda que, direta ou indiretamente, 
responsabilizaram as mulheres pelo 
crescimento de Bolsonaro na última 
semana no primeiro turno, desprezan-
do as muitas variáveis políticas que 
levaram àquele cenário – argumento 
já refutado em artigo acadêmico de 
Daniela Mussi e Alvaro Bianchi.

Essa onda feminista relativamen-
te espontânea já começa a furar 
e renovar a bolha institucional, 

elegendo mulheres no Brasil e nos 
Estados Unidos.

Enquanto a direita tradicional derre-
teu nessas eleições, e o PSL cresceu de 
forma fenomenal na extrema direita, o 
PSOL também elegeu Aurea Carolina, 
Sâmia Bomfim, Fernanda Melchionna, 
Talíria Petrone como deputadas fede-
rais; e a Rede elegeu Joênia Wapicha-
na, a primeira indígena eleita no país. 
Além, é claro, das vitórias da Bancada 
Ativista, de Monica Francisco, Erica 
Malunguinho, Luciana Genro, entre 
outras, em nível estadual.

Primeiros frutos das sementes 
de Marielle Franco, essas mulheres 
jovens possuem com forte vínculo 
com o ativismo e com a realidade 
popular. Essa nova bancada feminista 
não procurou surfar na onda de Junho 
de 2013 ou da Primavera Feminista de 
2015 simplesmente – elas vêm organi-
camente das ruas e das lutas.

Nos Estados Unidos, as eleições do 
chamado “midterm” surpreendeu e 
derrotou Trump no Congresso, tendo 
significativo número de recorde de 
mulheres eleitas, como as democra-
tas Rashida Tlaib e Iham Omar (as 
primeiras islâmicas da eleitas), Deb 
Haaland e Sharice Davids (as primeiras 
indígenas eleitas), Ayanna Pressley (a 
primeira negra eleita por Massachus-
sets) e Alexandria Ocasio-Cortez, a 
mais jovem deputada já eleita.

Ocasio-Cortez tem sido um caso 
exemplar da renovação política. 
Mulher, mãe e latina do Bronx, ela 
encarna as lutas das minorias ao 
mesmo tempo em que resgata uma 
linguagem dos laços de amor da 
família e comunidade. Ela também 
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produz um discurso mais universa-
lista que dialoga diretamente com 
os anseios da classe trabalhadora 
constantemente usurpada: empre-
go, segurança, sistema de saúde e 
educação. Em suma, ao falar do amor 
e das dificuldades da vida cotidiana, 
ela atinge temas básicos que tocam 
no âmago dos anseios populares – 
temas que, apesar de básicos, têm 
sido deixados de lado pela grande 
narrativa da esquerda brasileira.

As diferenças de contexto norte-a-
mericano e brasileiro são enormes, 
evidentemente. Mas, em comum, 
essas mulheres encarnam um ra-
dicalismo necessário, conectado a 
uma ética e estética do século 21. 
Fazendo forte uso das redes sociais, 
por meio de stories do Instagram, 
essas mulheres transformam a 
política outrora hostil, inacessível e 
corrupta em algo atraente, palpá-
vel e transparente. São mulheres 
de carne e osso que fazem política 
olho no olho não apenas em época 
de eleição. Afinal, não basta apenas 
ocupar a política como também 
mudar o jeito de fazê-la.

Podemos, então, dizer que a configu-
ração política de hoje extrapola as aná-
lises convencionais da polarização entre 
esquerda e direita, mas aponta para a 
existência de dupla divisão de ideologia 
e posicionalidade, ou seja, de um lado 
situa-se o tipo ideal do homem branco 
de direita e, de outro lado, a mulher 
negra/lésbica/trans/pobre.

Quando o desespero bater sob o 
governo autoritário e misógino de Jair 
Bolsonaro,  é importante olhar adiante 
e lembrar que muita energia está vindo 
de baixo, a qual, aos poucos, vai atingir 
os andares de cima. É uma questão de 
tempo: as adolescentes feministas irão 
crescer, e o mundo institucional terá 
que mudar para recebê-las.

Nossas conquistas em nível global 
são extraordinárias, mas muitos não 
irão te contar isso. A onda feminista 
dará força para resistir. Tenho confian-
ça que muitas e renovadas versões 
do #elenão serão reeditadas, e miram 
não apenas derrubar os projetos 
de Bolsonaro, mas principalmente 
servir de espaço para a politização de 
mulheres. Mesmo derrotadas, somos 
vencedoras. Feliz 2019.

nota:

Publicado originalmente em 9 de janeiro de 2019 no site The Intercept Brasil. Dispo-
nível em: <https://theintercept.com/2019/01/08/extrema-direita-feministas-antir-
racistas-lgbts/>. Agradecemos a autora que liberou a publicação neste Caderno.
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7. Nem recatadas 
e nem do lar - As 
mulheres no mundo 
do trabalho
Luciana Kramer, Monique Prada, Nathalia 
Bittencurt e Nina Becker

Historicamente, o patriarcado 
sempre designou às mulheres o 
papel de cuidadoras da vida priva-
da. Até pouco tempo, o único local 
de trabalho das mulheres era o lar. 
No entanto, a partir do momento 
que, por necessidade de gerar mais 
lucro para o sistema capitalista, 
permitiu-se que mulheres e crianças 
entrassem no mundo do trabalho, 
nós mulheres não deixamos de 
ser responsáveis pela gerência das 
tarefas domésticas. O convite para 
o mundo do trabalho veio com alto 
custo: carga horária exaustiva, salá-
rios menores e o bônus dos afazeres 
do lar empilhados ao final do dia.

As mulheres são maioria em várias 
profissões do trabalho reprodutivo, 
relacionado às atividades de cuida-
do. O trabalho reprodutivo é histó-
rica e sistematicamente realizado 
pelas mulheres, e enganosamente 
é visto como um “ato de amor”, da 
“natureza” das mulheres. O sistema 
capitalista se vale dessa concepção 
enganosa para desconsiderar os 
direitos e as dificuldades desses 
trabalhos e normalmente desqualifi-
ca as trabalhadoras em comparação 
aos trabalhos considerados “mascu-
linos”, muito melhor remunerados. 

Existem diversas profissões nas quais 
a maioria são mulheres: professoras, 
bibliotecárias, enfermeiras, assisten-
tes sociais etc.  Porém, ao obser-
varmos os espaços de poder nessas 
profissões, a representatividade das 
mulheres diminui drasticamente, 
por exemplo: docência superior (em 
especial em programas de pós-gra-
duação); atividades políticas-sociais, 
como presidência de conselhos de 
profissões, associações de profissio-
nais; destaques acadêmicos; cargos 
de chefia, entre outros casos. 

Outro questionamento relevante 
mas geralmente ignorado quando 
falamos de gênero e trabalho é a 
liberdade do corpo das mulheres. E 
quando o corpo também é a ferra-
menta de trabalho? As trabalhadoras 
sexuais são muitas vezes marginali-
zadas dentro do próprio movimen-
to feminista na discussão sobre a 
libertação das mulheres. Como afirma 

“Nem recatadada 
e nem do lar, a 

mulherada tá na 
rua pra lutar!”
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Monique Prada (2018, p. 69): 

Precisei de muitas leituras até per-
ceber, por exemplo, que todo o sexo 
pago era apresentado como estupro. 
Uma ideia terrivelmente ofensiva: en-
quanto mulher, eu sabia muito bem 
diferenciar sexo consensual de estupro. 
A ideia de que podíamos estabelecer 
limites nas relações pagas era ignora-
da; a possibilidade de sabermos o que 
estávamos fazendo era tratada como 
inexistente. Segundo o que esses textos 
me diziam, uma prostituta que diz que 
consentiu em fazer sexo estaria sem-
pre enganada, iludida pelo dinheiro, 
forçada por sua situação financeira a 

aceitá-lo. Seu consentimento, portan-
to, não deveria ser levado em conta.

O que gostaríamos de lembrar é que 
o grande problema é justamente a 

Contribuição da própria autora com trechos do texto: PRADA, Monique. Puta – sujeito, não objeto. 
Refletindo sobre quem somos: (re)pensando feminismos. In: PRADA, Monique. Putafeminista. São 
Paulo: Veneta, 2018. p. 67-72.

exploração do sistema capitalista que 
faz com que nós, mulheres e homens, 
tenhamos que vender a nossa força de 
trabalho em troca de alguns trocados. 
Monique (2018, p. 68) segue: 

Lutar por políticas públicas que garan-
tam às mulheres mais e melhores op-
ções de vida, lutar por equiparação sa-
larial entre homens e mulheres e lutar 
pelos direitos das trabalhadoras sexuais 
não são, e não podem ser, excluden-
tes. [...] Também é urgente fortalecer 
espaços onde possamos lembrar que, 
antes de prostitutas, somos mulheres, 
e que podemos, sim, ser feministas.

Na rua ou em casa, a igualdade de 
gênero (ainda) não existe de fato. É 
um caminho pouco conhecido, pelo 
qual as trabalhadoras que vieram 
antes de nós também trilharam. 
E no qual nós, mulheres de 2021, 
temos cada vez mais instrumentos 
para seguir também. Os exemplos 
históricos de avanços conquistados 
pelo feminismo nos mostram que 
a força feminina já está preparada 
para se tornar emancipação e assim 
ocupar os espaços de poder, criando 
uma nova forma de encarar todo tipo 
de  trabalho que seja natural para 
mulheres e homens.

“ Os exemplos históricos de 
avanços conquistados pelo 
feminismo nos mostram que 

a força feminina já está 
preparada para se tornar 

emancipação”
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8. mulheres na 
linha de frente: 
defesa radical da 
vida contra um 
governo genocida
Luana Alves

No meio de uma das maiores 
crises das últimas décadas, é 
momento de reafirmar a luta 
das mulheres como absolutamente 
estratégica. Não apenas para superar 
a crise que se abate economicamen-
te, socialmente e sanitariamente 
sobre a população brasileira,em espe-
cial a população mais empobrecida, 
mas também para criar e fortalecer 
ferramentas de luta por uma outra 
estrutura econômica e social, radical-
mente diferente da estrutura capita-
lista que nos trouxe até esse ponto de 
caos. No Brasil, o governo Bolsonaro 
aprofunda continuamente sua política 
neoliberal e neofascista, ainda que, 
num momento de pandemia como 
o que estamos vivendo, essa política 
signifique a morte ou o empobreci-
mento absoluto do povo. Essa política 
neoliberal, como sabemos, se abate 
mais agudamente sobre as mulheres 
pobres e negras: nos piores postos de 
trabalho, mais sujeitas ao desempre-
go, mais responsáveis pelo cuidado 
familiar, mais dependentes de políti-
cas públicas de educação, saúde, e as-
sistência social. A política deliberada 
de aumento de preços, desemprego 
em massa, cortes de políticas públi-
cas, atinge diretamente as mulheres. 

Além disso o governo Bolsonaro não 
só prejudica as mulheres do ponto 
de vista puramente econômico: sua 
política patriarcal e neofascista mira 
nossos direitos sexuais e reprodutivos, 
como visto nas ofensivas do ministé-
rio de Damares; procura disputar cul-
turalmente uma hegemonia da ideia 
conservadora de “família tradicional” 
que só contribui para a violência 
contra nós; batalha para a liberação 
de armas, o que fortalece os feminicí-
dios. É um governo que se utiliza até 
da estética da masculinidade violenta.

O desmonte com a saúde pública 
também nos atinge profundamen-
te, em especial num momento de 
pandemia. As mulheres são maioria 
no contingente de trabalhadores da 
saúde e também as maiores cuida-
doras de familiares adoecidos. Ou 
seja, é um governo formado majo-
ritariamente por homens machistas 
comprometidos com os interesses de 
uma elite econômica por um lado, e 
uma maioria de mulheres batalhando 
pela vida da população pelo outro. Não 
apenas somos as maiores interessadas 
na queda deste governo, mas já fica 
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 1.  rosana pinheiro-machado:  cientista social, antropóloga e autora do 
livro Amanhã vai ser Maior (2019)

 2.  debora diniz: antropóloga, professora (UnB) e pesquisadora. Fundado-
ra do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS) e referência no 
debate sobre aborto no Brasil

 3.  monique prada:   prostituta, ativista, escritora brasileira e membro do 
GASC da ONU Mulheres Brasil

 4.  fernanda melchionna: deputada federal, mulher mais bem votada nas 
eleições de 2018 para o cargo. Foi líder do PSOL na Câmara dos Deputados (2020)

 5.  luciana genro:  deputada estadual do Rio Grande do Sul, fundadora e 
dirigente do PSOL. Foi candidata à presidência da república em 2014

 6.  erika Hilton:   veradora do PSOL de São Paulo e ex-codeputada 
estadual da Bancada Ativista. Transvestigênere, negra, luta pelo direito à vida 
e dignidade para todas as que são marginalizadas e excluídas pelo CIStema. 
Ex-estudante de Gerontologia da UFSCAR

 7.  lélia gonzález:  ativista e intelectual que denunciou o racismo e o 
sexismo como formas de violência que subalternizam as mulheres negras. 
Fundadora do Movimento Negro Unificado contra Discriminação e o Racismo 
(1978), hoje Movimento Negro Unificado (MNU), principal organização na luta 
do povo negro no Brasil. Professora, filósofa e antropóloga

 8.  nísia trindade:  presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - a 
mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América 
Latina, vinculado ao Ministério da Saúde. Criadora do Observatório Covid-19, 
rede transdisciplinar que realiza pesquisas e sistematiza dados epidemioló-
gicos para subsidiar políticas públicas sobre a coronavírus. Lidera as ações da 
Fiocruz no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil.

 9.   sylvia rivera   ativista americana pelos direitos das pessoas trans e 
trabalhadora comunitária em Nova York. Fundadora da Ação de Travestis Re-
volucionárias de Rua, grupo que ajudava pessoas jovens e pobres que haviam 
sido abandonadas por suas próprias famílias. É reconhecida por ter sido a 
primeira a enfrentar a opressão policial na Revolta de Stonewall 

 10.  angela davis: filósofa, escritora, professora e ativista norte-americana, 
se tornou um dos símbolos mundiais na luta antirracista e umas das mais impor-
tantes feministas contemporâneas. Foi militante do Partido Comunista e do grupo 
Panteras Negras, na década de 70 nos EUA. É autora do livro ‘Mulheres, raça e 
classe’, sobre a visão interseccional entre ser mulher, negra, pobre e periférica

 11.  marielle franco: negra e periférica, foi ativista pelos direitos hu-
manos e vereadora do PSOL/RJ,  brutalmente assassinada em 15 de março de 
2018 - pela qual seguimos até hoje na luta por Justiça.
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 12.  conceição evaristo:  uma grande expoente da literatura contempo-
rânea, romancista, poeta e contista. Autora do romance Ponciá Vicêncio sobre 
discriminação racial, de gênero e de classe. Foi candidata à Academia Brasilei-
ra de Letras (2018) e vencedora do Prêmio Jabuti, na categoria Personalidade 
Literária do Ano (2019)

 13.  marsha p.johnson: negra e ativista trans, que lutava pelos direitos da 
comunidade LGBTI+ e pela libertação de pessoas trans e homossexuais presas 
injustamente nos EUA. Foi drag queen (Black Marsha) e uma das primeiras ati-
vistas a dar início à resistência contra opressão policial na Revolta de Stonewall 

 14.  clara zetkin:  revolucionária alemã e uma das fundadoras do Parti-
do Comunista da Alemanha. Na primeira Conferência das Mulheres Interna-
cional Socialista, foi a propositora do 8 de Março como o Dia Internacional das 
Mulheres. Autora do livro Como nasce e morre o fascismo

 15.  carolina de jesus:  uma das primeiras escritoras negras do Brasil e 
é considerada uma das mais relevantes para a literatura nacional. Catadora de 
papel e favelada, é autora do livro Quarto de Despejo - Diário de uma Favela-
da (1960) sobre a questão racial, política e a realidade nas periferias, que virou 
best-seller mundial

 16.  alexandra kollontai:   líder revolucionária russa e teórica do mar-
xismo, membro do partido bolchevique e militante da Revolução Russa (1917)

 17.  silvia federici:   intelectual militante de tradição feminista marxista 
autônoma e autora do livro Calibã e a Bruxa, um estudo sob a ótica marxista e 
interseccional do feminismo e capitalismo

 18.  bell hooks:  escritora norte-americana, professora, teórica feminista so-
bre raça, gênero e classe. Uma das vozes mais emblemáticas do feminismo negro

 19.  nancy fraser:  teórica crítica feminista norte-americana, uma das 
organizadoras da Greve Internacional das Mulheres (2017) e autora do mani-
festo Feminismo para os 99%

 20.  simone de beauvoir:  uma das maiores teóricas do feminismo mo-
derno e da Segunda Onda. É escritora francesa, filósofa, intelectual, ativista e 
professora. Integrante do movimento existencialista francês e autora do clás-
sico O Segundo Sexo, que redefine o sexo como um fator biológico e gênero 
como uma construção social

 21.  rosa luxemburgo:  líder revolucionária, internacionalista e teórica 
marxista. Foi membro do Partido Socialdemocrata Alemão (SPD) e autora 
do livro  “Reforma ou Revolução”, contra a teoria revisionista de Bernstein. 
Fundadora da Liga Spartakus, organização socialista que deu origem ao Partido 
Comunista da Alemanha (KPD). Acabou presa e assassinada, em 1919, por se 
opor à IGM e em retaliação por parte de seus antigos colegas da socialdemo-
cracia por suas contribuições para a luta revolucionária
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evidente que somos linhas de frente 
nas mobilizações concretas que já vem 
acontecendo, ainda que com maior 
ou menor visibilidade. Do ponto de 
vista “macropolítico”, vemos que uma 
grande quantidade de mulheres da 
esquerda, negras, ou de alguma forma 
contrárias ao bolsonarismo, foram 
eleitas para as Câmaras de Vereadores 
país afora. Em São Paulo, a bancada do 
PSOL aumentou de 2 para 6 mandatos, 
sendo que os quatro novos mandatos 
são encabeçados por mulheres. Essa 
tendência é nacional. 

Mas é nas lutas de base que a força 
das mulheres se evidencia. Com o 
déficit habitacional se expandindo, 
movimentos de ocupações de terre-
no, ligadas ou não a uma organização 
centralizada, vão crescendo. Essas 
movimentações de ocupação, apesar 
de muitas vezes lideradas por ho-
mens, são organizadas na base princi-
palmente por mulheres. Também tem 
crescido uma tendência de mobiliza-
ções de combate à fome, como redes 
de solidariedade de doação de cestas 
básicas, cozinhas comunitárias e 
entregas de refeições. Mais uma vez, 
mobilizações organizadas por mulhe-
res, principalmente mulheres ligadas 
a movimentos sociais e comunitários. 
A luta por saúde e educação também 
tem passado por nós: trabalhado-
ras da saúde realizaram protestos 

importantes nos últimos meses, de-
nunciando não só condições de traba-
lho precárias, mas também governos 
irresponsáveis e negacionistas. No 
campo da educação, vemos professo-
ras tomando a frente nas lutas contra 
a abertura precoce de escolas, numa 
batalha pela vida de toda a comuni-
dade escolar. Próximo de nós, vemos 
os movimentos de educação popular, 
como a Rede Emancipa, movimen-
to composto majoritariamente por 
mulheres, crescendo e se enraizando, 
mesmo num contexto dificil de orga-
nização remota. A educação popular, 
como ferramenta política, pedagógica 
e organizativa, se mostra mais uma 
vez muito atual: é uma educação que 
tem lado, o lado da classe trabalha-
dora, e serve não simplesmente para 
passar conteúdos, mas para despertar 
a consciência histórica, a consciência 
de classe, dos sujeitos envolvidos, 
chamando-os para a luta contra a 
estrutura exploradora e alienante que 
nos envolve.

A luta das mulheres, ao se opor 
socialmente às políticas neoliberais e 
conservadoras, toma cada vez mais 
um corpo político antibolsonarista.  
Cabe a nós, militantes feministas 
negras, feministas marxistas, militante 
socialistas, batalhar pelo fortaleci-
mento desses movimentos, e disputar 
seu sentido político anti-sistêmico. 
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9. porque lutar
por marielle 
franco?
Anne Tavares, Carla Zanella, Gabriela Lagranha 
e Juliana Lopes e Raquel Matos

Marielle Franco, aos 38 anos de 
idade, foi brutalmente assassinada 
ao lado do seu motorista Anderson 
Gomes. Mas quem era essa mulher e 
por que foi vítima dessa violência? Ne-
gra, periférica, “cria da Maré”, um dos 
maiores complexos de comunidades 
do Rio de Janeiro. Filha de trabalhado-
res, aos 19 anos foi mãe. Feminista e 
LGBT, era casada com Mônica Benício, 
hoje vereadora carioca. Iniciou sua 
militância ao ingressar no cursinho pré-
-vestibular comunitário e teve seu co-
tidiano marcado pela violência policial. 
Foi nessa época que conheceu Marcelo 
Freixo, grande parceiro. Mari era filiada 
ao PSOL, partido com uma trajetória de 
coerência e combatividade, que vem 
organizando ativistas radicais por uma 
sociedade igualitária, contra privilégios 
da casta política e pelo fim da diferen-

ça entre ricos e pobres. Marielle só 
podia ser do PSOL. Em 2016 foi eleita 
vereadora, sendo a quinta mais votada 
do estado. Contrariou as estatísticas 

num país onde não passamos de 15% 
em cargos eletivos e que ocupa o 140º 
lugar de representatividade feminina 
entre 193 países, segundo a ONU. Fez 
história como primeira mulher preta e 
bissexual eleita, quando as mulheres 
negras estão muitas vezes relegadas a 
subempregos. De acordo com o IBGE, a 
maioria das famílias brasileiras são for-
madas por mães solos (11,4 milhões), 
a maioria delas chefiadas por uma mu-
lher negra (7,4 milhões) que ganham, 
em média, R$1.400 por mês. Enquanto 
isso, homens brancos ganham, em 
média, mais de R$3.000 por mês. 

Marielle sempre buscou inverter 
essa lógica, durante seu mandato 
criou projetos de lei que visavam a 
diminuir a desigualdade e a violência 
nas comunidades. Infelizmente, foi 
vítima dessa crueldade. Segundo uma 
pesquisa realizada pela ONG Justiça 
Global, atentados políticos têm au-
mentado exponencialmente, sobretu-
do contra mulheres. Parlamentares, 
jornalistas e ativistas têm sofrido 
agressões e execuções, especialmente 
após as eleições 2018, período de 
ascensão da extrema-direita no Brasil. 

“MARIELE: negra, 
periférica, ‘cria da maré’, 

filha de trabalhadora, 
feminista e lgbt”
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Além dos horrores de Bolsonaro e 
sua familícia, vejamos o exemplo do 
escroque Daniel Silveira, que se alçou 
após quebrar a placa em homena-
gem a nossa companheira, foi eleito 
deputado federal e acabou sendo 
preso por exaltar a ditadura militar 
e fechamento do STF. É nosso dever 
exigir a cassação do seu mandato. 
No caso de Marielle, apesar de seus 
assassinos estarem presos, até hoje 
seus mandantes são desconhecidos. 
Contudo, é inevitável ligar sua morte 
a um crime político, pois sua estada 
na Câmara de Vereadores foi marcada 
pelo enfrentamento às milícias e pelo 
combate ao armamento. 

A luta coletiva sempre foi de gran-
de importância para Mari, pois sabia 
que só assim conseguiríamos comba-
ter os preconceitos da nossa socieda-
de. Por isso, seu legado continua vivo 

e a brutalidade de seu assassinato 
não calará sua voz. Marielle deixou 
sementes. Uma legião de mulheres se 
levantou para continuar sua história. 
Nas últimas eleições, centenas de 
candidatas, muitas delas mulheres 
negras, foram eleitas comprometidas 
com seu legado. Apesar das tentativas 
de calar a voz dessas mulheres, elas 
não ocupam o parlamento sozi-
nhas, por todo o mundo, e no Brasil, 
existe um levante negro por justiça 
e igualdade - sem dúvida, Marielle 
estaria em sua linha de frente. Lutar 
por justiça pelo seu assassinato é uma 
tarefa histórica da nossa geração. É 
não permitir que nos exterminem 
por sermos quem somos: feminis-
tas, de esquerda, radicais, classistas, 
antirracistas e contra a LGBTfobia. As 
mulheres negras são imparáveis! Não 
deterão a primavera!
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10. violência de 
gênero
Bruna Ghiorzi, Carina Kunze e Tamires Paveglio

Se homens e mulheres são vítimas 
de violência no Brasil qual seria a im-
portância de se falar tanto no termo 
“violência de gênero”? 

Em primeiro lugar, o termo “gêne-
ro” expressa essa diferença cultural 
e socialmente compreendida entre 
aquilo que atribuímos como sendo 
características essencialmente mas-
culinas ou essencialmente femini-
nas - e que de “essência” não tem 
nada - ou seja, aquelas atribuições 
que aprendemos desde criança que 
cabem aos homens ou às mulheres. 
Falar sobre “gênero” é uma forma de 
questionar essa hierarquia construída 
historicamente. A violência de gênero 
inclui a violência exercida pelos ho-
mens contra mulheres mas, não só, 
também inclui as violências pratica-
das contra crianças e adolescentes 
no exercício da função patriarcal. 
Segundo Saffioti (2001), a função 
patriarcal é o que dá condições para 
que os homens determinem as nor-
mas de conduta sociais e façam valer 
sua vontade e projeto de dominação. 
A violência de gênero, de acordo com 
Meneghel e Portella (2017),  é uma 
forma de punir e manter as mulhe-
res em situação de subordinação 
impossibilitando que elas vivam com 
autonomia e de acordo com suas 
aspirações e vontades.

A violência praticada contra mu-
lheres apenas pelo fato de serem 
mulheres se expressa em diferentes 

aspectos, alguns deles mais visíveis 
e outros menos. O feminicídio, ou 
seja, o assassinato de mulheres, por 
exemplo, costuma ser o desfecho mais 
trágico a partir de outras violências: 
psicológicas, patrimoniais, físicas e 
sexuais. Mais de 70%  das violências 
que as mulheres e meninas sofrem no 
Brasil ocorrem dentro de suas casas, 
o que se agravou ainda mais com a 
pandemia e com a piora nas condi-
ções de vida da população. Também é 
preciso considerar aquelas violências 
que ocorrem estruturalmente, como 
a dificuldade de acesso à educação 
ou ao mercado de trabalho, o assédio 
cometido por homens em posição 
de autoridade ou poder, entre tantos 
outros exemplos do cotidiano das 
brasileiras, o que as torna ainda mais 
vulneráveis social e economicamente, 
principalmente quando consideramos 
as trabalhadoras, as donas de casa e 
as mães que sozinhas sustentam seus 
filhos e outros familiares. 

No sistema capitalista as tarefas 
relacionadas ao cuidado, como as 
atividades domésticas e a criação dos 
filhos,  foram diferenciadas das tarefas 
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de obtenção de lucro, associadas 
ao trabalho fora de casa (ARRUZZA; 
BHATTACHARYA; FRASER, 2019). Essas 
tarefas foram atribuídas às mulheres 
e qualificadas como de menor valor, 
mesmo que sejam essenciais para a 
manutenção da sociedade. Quando 
são terceirizadas, geralmente são 
outras mulheres que as realizam e, 
principalmente, mulheres negras. 
A desvalorização e desqualificação 
dessas atividades colocam a mulher 
em situação de subordinação, uma 
vez que precisam superar as barreiras 
da desigualdade salarial, das duplas 
ou triplas jornadas que incluem o 
trabalho fora e dentro de casa. 

Partindo do entendimento que não 
são só as mulheres que sofrem com a 
estrutura patriarcal e capitalista, uma 
estrutura que domina nossas relações 
cotidianas, percebemos que existem, 
ainda, inúmeras barreiras no caminho 
para nossa libertação, somente a luta 
organizada e coletiva pode desestabi-
lizar os alicerces dessa estrutura. Para 
que possamos estar livres, precisamos, 
antes de tudo, estarmos vivas; com 

isso, temos algumas alternativas que 
nos permitem, mesmo que com alguns 
limites e falhas, tomar frente em de-
núncias de ataques machistas e misógi-
nos. O Brasil conta hoje com estruturas 
de denunciação que combatem as 
violências de gênero, as Delegacias da 
Mulher e as Centrais de Atendimento 
à Mulher (disque 180) atuam, junto 
à Lei Maria da Penha, na escuta e na 
acolhida qualificada àquelas que rela-
tam ataques; as ligações são gratuitas 
e o atendimento funciona o dia todo e 
todos dias. Também, diversas vítimas 
de agressão temem a denúncia, por 
futuros ataques ou até mesmo pelo 
abandono das instituições. 

Nesse sentido, há a perspectiva dos 
relatos serem feitos diretamente nas 
unidades de saúde próximas para que, 
assim, sejam atendidas e encami-
nhadas para as demais instâncias 
de organização de enfretamento às 
violências contra mulheres. Sabemos 
que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido, mas, ao criarmos redes de 
apoio, juntas somos mais fortes para 
construirmos uma nova sociedade. 
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11. Por um feminismo 
interseccional: 
das minas, manas e 
monas! 
Victória Farias e Gabriela Lagranha

Vivemos num país extremamente 
perigoso para a população LGBTI+, 
no Brasil uma pessoa LGBTI+ é morta 
a cada 26 horas. Somente em 2019 
foram 297 homicídios e 32 suicídios. 
Apesar da redução de números, em 
comparação a 2018, não significa a 
adoção de políticas públicas efetivas: 
é resultado da auto-organização da 
comunidade LGBT, principalmente 
após o inimigo da nossa existência 
chegar ao poder: Jair Bolsonaro. 
Quem não lembra dos discursos 
extremamentes LGBTfóbicos durante 
e após a campanha? Ou da nomea-
ção de pessoas totalmente retrógra-
das para cargos que deveriam nos 
proteger? Nada temos a esperar de 
um homem que se autointitula como 
“homofóbico orgulhoso”. 

Infelizmente, as minas e manas são 
as que mais sofrem opressão: além de 
mulheres, somos Lésbicas, Transexu-
ais, Bisexuais e Travestis! Apesar disso, 
vivenciamos o apagamento histórico 
dentro da comunidade, já que ainda 
vivemos numa cultura em que opres-
são contra LGBTs é considerada “ho-
mofobia” (preconceito que homens 
gays sofrem por serem gays). Precisa-
mos relembrar e reafirmar constan-
temente que nós também sofremos, 
além do machismo, opressões pela 

orientação sexual: lésbicas sofrem 
lesbofobia, bissexuais sofrem bifobia, 
transexuais sofrem transfobia. E o 
pior, todos essas opressões matam! 

O Brasil é o país que mais mata 
pessoas transexuais e transgêneros 
no mundo. De 2016 a 2017, dos 325 
casos de assassinatos de transexuais, 
171 se concentraram no Brasil, isso é, 
52% dos casos globais. Além disso, a 
morte de mulheres lésbicas aumen-
tou 237% em 3 anos - isso tudo num 
contexto de enorme subnotificação 
e nenhum dado sobre bifobia, o que 
dificulta a adoção de políticas públi-
cas efetivas. A população brasileira 
reconhece que existem diversos tipos 
de preconceitos contra as mulhe-
res LBTs: 92% reconhece que existe 
lesbofobia, 90% indica o preconceito 
contra bissexuais, 93% e 91% sabem 
que existe preconceito contra traves-
tis e transexuais, respectivamente 
- números que são bem diferentes 
quando se trata na admissão de 
preconceito pessoal: 27% assume 
preconceito pessoal contra lésbicas, 
29% contra travestis, 28% contra 
transexuais e 28% contra bissexuais. 

A conta não bate: a população 
brasileira precisa se reconhecer 
LGBTfóbica e assumir uma postura 
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de educação sobre a pluralidade da 
nossa sociedade. Pode causar um 
estranhamento a quem está lendo 
esse texto: mas, afinal, precisa tanto 
dessa separação? Isso não causa 
mais dificuldade na organização? E 
é nesse ponto que entra a luta das 
mulheres LGBTs. 

Nossos corpos e nossa luta são 
cruzados por diversas subjetivida-
des e fatores. Somos mulheres que 
enfrentam o machismo que estrutura 
a sociedade brasileira. Muitas de nós 
enfrentam também o racismo, já que 
55% da população brasileira é auto-
declarada negra, número que impacta 
na composição da comunidade LGBT, 
e sofrem, além do machismo e da 
LGBTfobia, a discriminação racial. Por 
isso, precisamos respeitar e lutar pela 
vida de todas, não se trata de dividir 

a comunidade, mas de reconhecer os 
diversos preconceitos vivenciados por 
cada uma, e lutar, lado a lado, com as 
minas e manas! 

Mas qual o caminho a partir de 
agora? 

Não se tem uma fórmula pronta 
para acabar com a LGBTfobia, infe-
lizmente. São anos de preconceito 
estrutural e estruturante. Muitas 
mulheres lutaram antes de nós e 
muitas ainda lutarão. Somente com a 
organização coletiva, por meio de mo-
vimentos sociais, de coletivos LGBTs, 
de partidos parceiros, conseguiremos 
fazer com que nossas pautas ecoem e 
se tornem políticas públicas necessá-
rias para o combate do preconceito e 
por nossos direitos!  
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12. quando a mulher 
negra se movimenta, 
toda a estrutura 
da sociedade se 
movimenta com ela!
Carla Zanella e Debora Cristina 

Mulher negra e luta, no Brasil, 
como em outros países marcados 
pelo legado da escravização do povo 
negro, são palavras praticamente 
sinônimas. Enquanto o advento da 
sociedade capitalista e do patriarcado 
impuseram divisões sociais e políticas 
que submeteram as mulheres à con-
dição de subjugação, destinadas ao 
trabalho doméstico e de reprodução, 
as mulheres negras carregavam em 
seus corpos e história os horrores da 
escravidão. No Brasil foram 3 séculos 
nos quais corpos e sujeitos negros não 
eram considerados humanos, mas 
unidades de trabalho, propriedade de 
sujeitos brancos.

Isso jamais foi impedimento para 
que as mulheres negras lutassem, 
embora em condições extremas, 
estiveram sempre na linha de frente, 
criando e organizando estratégias de 
resistências, seja nos quilombos, nos 
terreiros e em outras irmandades 
religiosas, nas famílias. As mulheres 
negras tornaram-se especialistas em 
resistir para sobreviver: sobreviveram, 
apesar de crescerem ouvindo que 
o boi que assusta tem a cara preta, 
que o gato que dá azar é preto, que a 
inveja que já é ruim, fica pior quando 

é preta, que o humor que desrespei-
ta é negro, que quando a coisa está 
ruim ela está preta, que a lista do 
que não presta é negra, que falar mal 
de alguém é denegrir. Sobreviveram 
apesar de seus cabelos, roupas e 
cultura estarem na moda apenas se 
for no corpo branco. Sobreviveram 
apesar de crescerem ouvindo que 
seu cabelo é errado, que a cor da sua 
pele é errada, que seu nariz é errado, 
que seu corpo é errado. Sobreviveram 
apesar de ganharem menos com mais 
anos de estudo. Apesar das jornadas 
triplas, apesar de serem as maiores 
vítimas de feminicídio, apesar de 
verem seus filhos morrerem nas mãos 
da violência policial. Mais difícil ainda 
é sobreviver se for lésbica, pior se for 
transgênera, pior se for gorda, pior se 
for “mãe solteira”, pior se for muito 
jovem ou se for velha de mais. Sobre-
viveram denunciando o machismo do 
homem negro e o racismo na luta da 
mulher branca. Para ambos, nossa voz 
é inconveniente porque aponta a falha 
que eles não querem enxergar. E não 
cabendo nem lá, nem aqui, criaram 
brechas e sobreviveram e de tanto 
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sobreviver acabaram aprendendo a 
viver contrariando todas as estatísticas. 

E é somente a partir da percepção 
da distinção dessa experiência entre 
mulheres negras e brancas, entre 
mulheres e homens, e especialmen-
te entre mulheres negras e homens 
brancos, podemos compreender que 
gênero e raça não se tratam de con-
dições biológicas, mas sim de cons-
trução histórica e social para justificar 
opressões.  Ao mesmo tempo que, ao 
sentir em seus corpos a experiência 
do machismo e do racismo, também 
experienciamos a análise crítica da 
sociedade, afinal, são as mulheres 
negras que seguem recebendo os me-
nores salários, são as mulheres negras 

que mais sofrem violência doméstica, 
violência obstétrica, além de serem 
as que mais possuem dificuldades de 
mobilidade social.

Por isso, nesse sentido, nem que 
seja em sua expressão física, as 
mulheres negras são, invariavelmen-
te, a oposição ao domínio capitalista 
masculino e branco. A experiência 
do feminismo negro é um convite a 
repensar toda a sociedade através 
de uma lente que não hierarquize 
opressões (gênero, raça e classe), mas 
que note que os corpos atravessados 
por essa opressão carregam em si 
uma essência revolucionária capaz de 
abalar as estruturas de uma sociedade 
estruturada na sua exploração.
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13. a revolução é 
transvestigênere
Erika Hilton

A única saída possível é a revolu-
ção. Não há como pactuar, ceder, 
concordar ou negociar com um 
CIStema que encerra em sua es-
trutura a exclusão e a expulsão de 
corpos e existências divergentes. Que 
normatiza a partir de uma binaridade 
predatória, que necessita oprimir e 
eliminar o outro para ser. Esse não é o 
viver em que acredito. Não é o Bem-
-Viver que me ensinaram as parentas 
indígenas. Assim como nossos passos, 
nossas formas de existir vêm de lon-
ge. Nomear e dar a conhecer as exis-
tências transvestigêneres tem sido um 
caminho. Aqui, cabe um parêntese 
para explicar o termo: a palavra trans-
vestigênere foi criada por mim e pela 
ativista Indianara Siqueira, e abrange 
as diversas identidades de gênero: 
pessoas trans, travestis, não-binários 
e intersexos estão nela contemplades. 
Assim, enfrentar a lesbotransfobia ou 
entender que o pronome é indife-
rente para não-binários, para citar 
apenas dois exemplos, são formas 
de desconstruir a cisheteronormati-
vidade – branca e cristã, diga-se de 
passagem. E, a partir daí, buscar uma 
nova construção de humanidade. 

Falo especificamente da nossa reali-
dade: a realidade de pessoas LGBTs no 
Brasil, onde tem que ser boca de chupar 
facão na brasa. Onde tem travesti morta 
à luz do dia, viado é espancado na rua, 
sapatão e homem trans sofrem estupro 
corretivo. Onde viver e envelhecer são 

privilégios. É aqui e agora que urge a 
necessidade de sair da encruzilhada da 
necropolítica. E é ele mesmo, um CIS-
tema binário e racista, quem dita quem 
vive e quem morre, que faz da incom-
preensão da diferença sua base e forma 
de ação. A normatividade tóxica deter-
mina a política de morte para os corpos 
desviantes: tudo o que não é o homem 
branco, cisgênero, heterossexual, cristão 
e rico é intolerável e deve ser eliminado. 
Para sobreviver, é preciso transgredir, 
pois nós definitivamente nos recusamos 
ao lugar de abjeção e de desumanidade 
a que tentam nos reduzir de todas as 
formas, a todo momento. 

Nossa transgressão é buscar a 
equidade na diferença. Não somos 
nem queremos ser iguais. Queremos 
ser respeitades em nossas singu-
laridades. E respeito, nesse caso, 
é cidadania, é garantia de direitos. 
Assegurar direitos é revolucionário. 
E, ao contrário do que se pensa – ou 
melhor, do que certos segmentos 
conservadores e reacionários pen-
sam – é dever do Estado promover o 
acesso e a inclusão de grupos sociais 
historicamente discriminados. O Bra-
sil é signatário de acordos internacio-
nais que preconizam a adoção de po-
líticas públicas e de ações afirmativas 
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para corrigir distorções e reduzir as 
desigualdades, tais como cotas nas 
universidades e incentivos fiscais 
a empresas para a contratação de 
negrxs e pessoas trans. Obviamente 
não se trata de privilegiar segmentos 
ou de aprovar ou contratar candida-
tos que não estariam aptos às vagas, 
mas de interromper o ciclo da exclu-
são, que faz com que essas pessoas 
estejam há várias gerações alijadas 
das oportunidades por serem quem 
são, e não por alguma suposta e 
injustificada falta de capacidade. 

Depois do brutal assassinato de 
Marielle Franco – um dos maiores 
atentados recentes contra a demo-
cracia – compreendemos que uma 
das saídas era ocupar o parlamento. 
Nossa reação e resposta foi eleger, em 
2018, as primeiras transvestigêneres 
para esses espaços de poder: em São 
Paulo, Erica Malunguinho e eu, Erika 
Hilton; em Pernambuco, Robeyoncé 
Lima. Ser as primeiras a ocupar esses 
lugares traz inúmeros desafios, desde 
os cotidianos olhares de estranha-
mento pelos corredores da Assem-
bleia Legislativa, até enfrentar o 
preconceito, a ignorância ou 
mesmo a má-fé de nossos 

pares, igualmente eleitos para legislar 
para o povo, mas que desonram qual-
quer prerrogativa republicana. Per-
cebemos que nossas subjetividades 
são absolutamente necessárias como 
formuladoras de políticas para todes, 
mas especialmente para corrigir desi-
gualdades históricas e estruturais. 

Na contramão de nossos esforços, 
estão o retrocesso e a mediocrida-
de. A cada passo, a cada avanço, a 
cada conquista, a retaliação chega 
por meio do ódio, da covardia e da 
dissimulação. Na capital paulista, 
certamente a cidade com a maior po-
pulação LGBT do país, a administração 
pública tem promovido um desmonte 
das políticas e serviços mais aces-
sados por essa população. Como se 
não bastasse o sucateamento dos 
equipamentos de assistência social, 
que sofrem com a falta de recursos, 
materiais e profissionais para o aten-
dimento ao público, agora também 
são frequentes as tentativas de 
fechamento dos espaços e interrup-
ção dos serviços. E em todo o estado, 
a onda conservadora tenta intervir na 
educação, monitorando e censuran-
do temas relacionados à orientação 

sexual e identidade de gênero, 
ferindo o direito de crianças e 
adolescentes à informação e 
à uma educação verdadeira-

mente libertadora. 
Estamos diante 
de um Estado que 
faz de tudo para 
impedir a liberta-

ção de mentes e 
a emancipação 
dos sujeitos. 
Eles até cria-
ram um termo, 

“não há 
orgulho para 
alguns sem a 
libertação 
de todos 
nós”
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a chamada “ideologia de gênero”, 
esvaziado de verdade e de sentido.
Mesmo assim, obtivemos vitórias. 
E eles colecionam derrotas. Porque 
não desistiremos e nada mais será 
como antes. 

Em 2019, celebramos 50 anos da 
Rebelião de Stonewall, um mar-
co internacional das lutas LGBTs. 
A rebeldia e a organização foram 
fundamentais para as conquistas 
de direitos que se seguiram. Aqui 
no Brasil, temos um registro mais 
antigo: Xica Manicongo, no século 
XVI, a primeira transvestigênere de 
que temos notícia. Negra e escraviza-
da, foi morta usando “vestes de uma 
feiticeira africana”. Nossa insurreição 
e resistência têm raízes profundas. 

A estrada é longa e ainda há muito 
caminho pela frente. É certo que já es-
tamos distantes do ponto de partida, 

² Canto entoado por militantes LGBTs nas manifestações de rua.

embora não saibamos o dia em que 
nos encontraremos, todes juntes, 
na linha de chegada. Todas as saídas 
possíveis para a comunidade LGBT 
passam pela organização, pela elabo-
ração de estratégias, pela ocupação 
dos espaços de poder e pelas conquis-
tas coletivas. Só assim avançaremos. 

²

nota:

Publicado originalmente no livro “Tem Saída? Perspectivas LGBTI+ sobre o Bra-
sil”, organizado por Taynah Ignacio, Andressa Duarte Mourão, Guilherme Gomes 
Ferreira, Joanna Burigo, Tamires de Oliveira Garcia e Winnie Bueno e publicado pela 
Editora Zouk em 2020. Agradecemos à autora e equipe editorial pela autorização da 
publicação neste Caderno.
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“Honrar a nós mesmas, amar 
nossos corpos, é uma fase 
avançada na construção de 
uma autoestima saudável.”

bell hooks
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14.1 o corpo da 
mulher 
Clara Beatriz Saboia, Irka Barrios e Solange 
Setta Machado

Na natureza cada ser vivo é res-
ponsável pelo seu corpo: nosso corpo 
é nosso território, mas às mulheres 
essa lógica nem sempre se aplica. 
Seja por meio de violência, normas 
sociais, crenças e religiões, a mulher 
é historicamente subjugada a uma 
ordem patriarcal perversa .

Em “O mito da beleza” (1991), Nao-
mi Wolf denuncia os padrões ditados 
e incentivados pelo capitalismo que 
lucra em cima da insatisfação com 
o corpo das mulheres. A aparência 
determina como a mulher será vista: 
se é uma chefe “menos atraente”, não 
tem vida pessoal; se tem boa aparên-
cia, não se importa com a família; se 
é preocupada com a aparência e com 

a família, jamais ocupará um cargo de 
chefia! Ao sermos encaixadas em um 
padrão, somos forçadas a buscar uma 
beleza inalcançável. Basta! Respeitem 
a diversidade dos corpos e acabem 
com os julgamentos nutridos por 
pensamentos capacitistas, machistas, 
capitalistas e racistas.

A respeito dos nossos direitos 
sexuais e reprodutivos, o Progra-
ma Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) aponta diretrizes construídas 
num esforço coletivo e visa garantir 
direitos para as mulheres, popula-
ção LGBTQIA+, profissionais do sexo 
e pessoas com deficiência. Mais 
do que nunca, estamos sob forte 
ameaça de retrocessos. No caso do 
aborto, por exemplo, a discussão se-
gue parada há anos no Congresso e 
está longe de ser direito. Se o corpo 
é nosso, queremos ter direito a fazer 
nossas escolhas sobre ele! Precisa-
mos reafirmar que o nosso corpo 
não é público, e que não seremos 
alvo de ataques ou imposições.

“Respeitem a 
diversidade 
dos corpos e 
acabem com os 
julgamentos 
nutridos por 
pensamentos 
capacitistas, 
machistas, 
capitalistas E 
RACISTAS.”
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14.1 mulheres 
com deficiência 
e feminismo: um 
debate necessário
 Cristina Kenne, Fernanda Viccari, Irka Bar-
rios e Solange Setta Machado

A compreensão do conceito de 
deficiência a partir artigo 2° da 
Lei Brasileira de Inclusão traz uma 
definição que dissocia a deficiência 
da capacidade dos corpos, traz a não 
participação efetiva das pessoas com 
deficiência devido à falta de equida-
de no acesso às políticas públicas e 
sociais e também aos espaços públi-
cos e políticos de decisão. 

Historicamente os corpos das mu-
lheres com deficiência são lidos como 
não produtivos, ou seja, não têm valor 
dentro de uma sociedade capitalista. 
Essa invisibilidade coloca esses corpos 
num papel de inferioridade, já que 
não performam como o esperado de 
um corpo sem deficiência. A tudo isso 
dá-se o nome de capacitismo, que são 
atitudes preconceituosas em função 
das capacidades ou não que uma pes-
soa tem em decorrência de sua defici-
ência. De acordo com o último censo 

(IBGE, 2012), o percentual da popu-
lação feminina com pelo menos um 
tipo de deficiência é de 26,5% contra 
21,2%, na população masculina. Esses 
dados apontam para a importância da 
formulação de políticas públicas volta-
das a essa população de mulheres.

Diniz (2007) contrapõe a visão 
biomédica que reduz a pessoa a um 
diagnóstico a um modelo social que 
contempla a diversidade de corpos 
e percebe a deficiência como uma 
característica, um entendimento no 
qual a pessoa reconhece-se com a de-
ficiência e não a partir dela. Devemos 
construir um movimento feminista 
que naturalize a participação da 
mulher com deficiência e acolha suas 
especificidades.

Referências:

DINIZ, Debora. O que é deficiência? São Paulo: Brasiliense, 2007. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Brasileiro de 
2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
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14.3 maternidade 
real e a luta por 
direitos
Camila Goulart

A maternidade romântica e a 
vida real numa sociedade patriarcal 
capitalista são pura contradição. 
Desde deixarem de nos contratar, pois 
podemos engravidar, até a imposi-
ção para engravidarmos. Sistema de 
saúde precário e assédio no traba-
lho para que não falte para fazer o 
pré-natal. Direito de decidir tolhido, o 
Brasil ocupa o 2º lugar do mundo em 
número de cesáreas, 55% dos partos. 
Disparidade entre licença materni-
dade e paternidade, 4 meses para a 
mulher e 5 dias para os homens. O pai 
tem responsabilidade com a criança, 
deveria ter licença igualitária, como 
na Espanha, por exemplo.

No retorno ao trabalho, metade das 
mulheres são demitidas, a outra sofre 

assédio: não faltar por causa do filho 
doente, seguido do discurso de falta 
de rendimento. Na pandemia é pior. 
Escolas fechadas e as mães obrigadas 
a voltar a trabalhar. Muitas acabaram 
perdendo o emprego. As que estão 
em home office, tripla jornada. Para 
os patrões machistas não interessa, é 
“privilégio” estar em casa.

Crianças necessitam de cuidados, 
de amor, de presença. E mulheres 
necessitam de apoio, respeito e direi-
tos. A maternidade romantizada exige 
supermulheres: trabalhar, estudar, 
cuidar da casa, do marido, dos filhos 
e, de preferência, praticar esporte e 
ter boa aparência. Temos que lutar 
para desmistificar a maternidade, ter 
decisões respeitadas e responsabilida-
des compartilhadas. Direitos garan-
tidos pelo Estado. Creches, escola 
de turno integral, salários e licenças 
igualitárias, fiscalização no retorno. Só 
será possível numa nova sociedade, 
pensada e construída por mulheres 
trabalhadoras e homens conscientes. 
O caminho é longo, mas somos muitas 
e somos fortes.
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“Quem não se movimenta, 
não sente as correntes que o 
prendem.”

rosa luxemburgo
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15. Pela vida e pela 
autonomia das 
nossas mulheres!
Fernanda Melchionna | Dezembro de 2016¹

A descriminalização do aborto 
voltou à discussão no Brasil nesta 
semana. A primeira turma do STF 
entendeu que praticar aborto nos 
três primeiros meses de gestação não 
é crime, ao revogar a prisão preventi-
va de cinco pessoas que trabalhavam 
numa clínica clandestina no Rio de Ja-
neiro. A decisão abre um precedente 
para que outros magistrados sigam o 
mesmo entendimento. O aborto aqui 
é considerado crime cuja pena é de 
um a três anos de prisão. A lei permite 
a interrupção legal somente em casos 
em que a gravidez representa risco de 
vida da mãe, é resultado de estupro 
ou quando o feto é anencéfalo.

O Ministério da Saúde estima que 
mais de um 1 milhão de abortos ocor-
rem no Brasil, o que o coloca como 
a quarta causa de óbitos maternos a 

partir deste ano. 
Segundo pesquisa 
do Departamento 
de Serviço Social 
da Universidade 
de Brasília (UnB), 
uma em cada cin-
co mulheres brasi-
leiras até comple-
tar 40 anos já terá 
feito um aborto. 
Por serem clandes-
tinos, as condições 
financeiras são 

determinantes para o risco que a 
mulher corre. As que têm dinheiro 
fazem em clínicas particulares com 
segurança. Já as mulheres pobres são 
as que mais sofrem e perdem a vida, 
por realizarem em locais sem condi-
ções mínimas de higiene ou até mes-
mo perfurarem o próprio útero com 
agulhas de tricô. Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 47 mil 
mulheres morrem por ano em todo o 
mundo por complicações relacionadas 
a abortos clandestinos.

Talvez esse seja um dos temas mais 
polêmicos da nossa sociedade. Os 
conceitos de quando começa a vida 
para a religião e para a ciência são 
distintos. O Conselho Federal de Me-
dicina defende que toda mulher deve 
ter autonomia, até a 12º semana de 
gestação, para decidir se quer ou não 
interromper a gravidez. A bancada 
fundamentalista pressiona para que 
o aborto siga proibido, contribuindo 
para que o debate seja reduzido a um 
tabu, deixando de encará-lo como um 
caso de saúde pública.

¹ Artigo publicado pela então vereadora do PSOL de Porto Alegre Fernanda Melchionna em Zero 
Hora em 5 de dezembro de 2016.

“Descrimi-
nalizar e 
legalizar o 
aborto não 
significa 
obrigar 
ninguém a 
abortar”
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Em todo o mundo, as mulheres 
vão às ruas para lutar contra violên-
cia de gênero, contra o machismo 
e pelo direito ao próprio corpo. No 
final de 2015, o corrupto Eduardo 
Cunha tentou dificultar o acesso à 
interrupção da gravidez mesmo em 
casos de estupro. Foi emparedado 
pela Primavera Feminista, quando 
milhares de mulheres foram às ruas 
para protestar contra o retrocesso. 
Em outubro deste ano, o governo da 
Polônia tentou retroceder na lei que 
permite o aborto, fazendo com que 
milhares de mulheres fossem às ruas 
e protagonizassem uma greve geral.

Descriminalizar e legalizar o aborto 
não significa obrigar ninguém a abortar. 
Em 2012, o Uruguai legalizou o aborto e 
desde então nenhuma morte materna, 
em decorrência dessa prática, foi regis-
trada. Além disso, o número de mulheres 
que decidiram levar adiante a gravidez 
após solicitar um aborto legal cresceu 
30%. Descriminalizar o aborto significa 
salvar milhares de vidas de mulheres que 
recorrem a isso pelos mais diversos mo-
tivos, que não cabe nem a nós e nem ao 
Estado julgar. O nosso dever é zelar pela 
saúde pública e direitos de cada cidadão, 
o que inclui o direito ao próprio corpo 
das nossas mulheres!
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16. Pensando a 
Cultura como 
Cultivo

Clara Beatriz Saboia, Leonor Eugênia Soares 
Ferreira e Tânia Farias

O espaço e a presença das mulheres na 
história da Cultura Brasileira

De acordo com o historiador 
Alfredo Bosi (1992, p. 11), a palavra 
cultura advém do verbo latino colo, 
que significa “eu moro, eu cultivo”. 
Inicialmente, a palavra designava as 
culturas agrícolas e, depois, o ver-
bete passou a se referir ao conjunto 
de ideias e tradições de um povo. 
Partindo dessa ideia, pensaremos 
cultura como cultivo, defenderemos 
a necessidade de cultivar mais os 
espaços, as vozes, a dignidade e os 
corpos das mulheres que atuam na 
cultura e nas artes no Brasil.

Somamos mais de 50% da popula-
ção do nosso país. Nossa participa-
ção, dizemos mais, nossa assertiva 
participação, é inegável. E não nos 
faltam exemplos de mulheres que 
foram e são fundamentais para a 
nossa cultura. No entanto, quando 
falamos de cultura e arte, o número de 
mulheres que se destacam é sempre 
menor do que o número de homens. 
Será mesmo que não tivemos gran-
des artistas mulheres? Ou será que 
fomos, em certa medida, excluídas do 
protagonismo na arte e na cultura? Na 
“história oficial”, registrada, do teatro 
por exemplo, vemos pouquíssimas 
mulheres na direção de espetáculos, 
mas sabemos que as mulheres já há 
muito tempo pensam a cena teatral no 

Brasil. Devemos sempre questionar a 
situação da artista mulher, das ativistas 
culturais, em um mundo e uma história 
da arte e da cultura sempre domina-
das pelos homens. Espaços em que o 
eurocentrismo, o privilégio branco e a 
heteronormatividade imperam.

Observamos, por exemplo, a litera-
tura da história da arte, os museus e 
galerias, a partir de uma perspectiva 
patriarcal, formaram os cânones artís-
ticos ocidentais. Em 2017, a exposição 
“Guerrilha Girls: gráfica, 1985-2017”, 
que mostrava os passos trilhados 
pelo do grupo feminista Guerrilha 
Girls, dos EUA, ocupou o Museu de 
Arte de São Paulo (MASP). Numa das 
peças gráficas uma frase chamava a 
atenção: “As mulheres precisam estar 
nuas para entrarem no Metropolitan 
Museum?”. 5% das artistas na seção 
de arte moderna são mulheres, mas 
85% da nudez nas obras é feminina. 
No MASP, 6% dos artistas do acervo 
em exposição são mulheres, mas 60% 
dos nus são femininos¹.

Quanto ao cinema, os dados são um 
pouco mais animadores. Em 2019, a 
Agência Nacional do Cinema (Ancine) 
divulgou um dos maiores estudos 
relacionados à presença das mulheres 
no cinema brasileiro. O ano analisado 
foi o de 2016 e os resultados foram 
assustadores: dos 142 longas-metra-
gens lançados comercialmente naque-
le período, apenas 19,7% tinham sido 
dirigidos por mulheres (nenhum deles 
dirigido e roteirizado por mulheres 
negras). Esse quadro vem sendo 
revertido graças à união e organização 
de mulheres do cinema, que tomaram 
para si a tarefa de ampliar ao máximo 
o número de mulheres nos sets de 
filmagem, em todas as funções. 

 ¹Disponível em: https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017 Acesso em março 
de 2021.
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Na cena teatral brasileira, temos 
nos movido contra o apagamento 
e invisibilidade que sofremos na 
história do teatro brasileiro. A história 
do teatro, já marcada pelo equívoco 
de, num país com dimensões conti-
nentais como o Brasil, ser limitada à 
perspectiva do teatro feito no eixo 
Rio-São Paulo, também registra pouco 
a presença das mulheres encenado-
ras, o que faz com que as mulheres 
pouco figuram como encenadoras nos 
livros que pretendem contar a história 
do nosso teatro. São mulheres que 
assumiram, mais que a direção da en-
cenação, diversas outras atividades: 
atuação, gestão, pesquisa, direção 
visual e, principalmente, a construção 
de uma poética da encenação.

 A boa nova desta luta

A cultura popular e afro-brasileira 
sofre todo tipo de discriminação, 
tanto racial quanto religiosa. Ao 
mesmo tempo, reproduz a estrutura 
patriarcal dominante, o que se atesta 
no tratamento conferido às mulheres 
que delas participam. Em relação às 
mulheres negras do rap e do hip hop, 
tampouco a situação é diferente:  
num ambiente majoritariamente mas-
culino, elas não têm se intimidado e 
estão mostrando a que vieram. 

 Seguimos com outra boa nova, 
o slam

Hoje, com o surgimento das novas 
tecnologias e a popularização da In-
ternet e das redes sociais, ter acesso 
a plataformas, material de pesquisa 
e pessoas dispostas a escutar nossas 
histórias tornou-se uma tarefa mais 
fácil, mas que ainda pode e deve ser 
melhorada. É necessário que haja 
uma integração entre as mulheres 
das comunidades e dos centros da 
cidade, compartilhando sua cultura 
e suas histórias, a fim de fortalecer 
todas as mulheres.

A cena do slam ganha cada vez mais 
força, aliando poesia a pautas impor-
tantes, como feminismo, negritude e 
desigualdade social. A partir das vivên-
cias individuais, cria-se um espaço de 
fala e escuta no qual todas têm voz. 
Além disso, essa modalidade de poesia 
falada contribui para o empodera-
mento e a visibilidade da população 
periférica e silenciada. O slam é uma 
das muitas formas de protestar por um 
país e por um mundo mais igualitá-
rio, provando a importância do papel 
que a arte independente, a música, a 
literatura têm como armas de com-
bate e resistência ao obscurantismo e 
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autoritarismo dos nossos tempos. 

Somos muitas mulheres ligadas 
à cultura e sabemos que o movi-
mento feminista tem alcançado ao 
longo dos tempos notáveis vitó-
rias em termos legislativos e civis. 
Ainda não é suficiente e, por isso 
mesmo, seguimos buscando mais 
inserção no mercado de trabalho 
e também ambientes seguros e 
livres do machismo e da misoginia. 
Lutamos por oportunidades que 
nos garantam o direito de receber o 
mesmo que os homens por traba-
lhos iguais ou equivalentes. E contra 
a invisibilização e o apagamento, de 
que trata esse artigo, em todos os 
campos. Como militantes das artes 
e da cultura, estamos lutando para 
acabar com tal invisibilização. Para 
que, num futuro próximo, nossos 
nomes como diretoras, dramaturgas, 
cenógrafas, compositoras, pintoras, 
esculturas etc sejam referências 

Referências:

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1992.

para as que virão depois de nós.

Nos últimos anos, período em que 
nosso país parece estar na Idade 
Média, demos alguns passos para 
trás. Temos que defender o óbvio 
e levantamos as nossas vozes para 
dizer que somos trabalhadoras da 
cultura. Nossa dignidade de trabalha-
doras vem sendo solapada dia a dia. 
Com o avanço da extrema direita, 
nossos direitos trabalhistas vêm 
desaparecendo.

Nosso projeto de cultivo estético 
e político aponta para uma cena 
onde o desejo de Rosa Luxemburgo 
seja conquistado também para as 
trabalhadoras da cultura e das artes. 
Concluímos este texto (mas não a re-
flexão aqui proposta) com umas das 
mais célebres frases de Rosa Luxem-
burgo: “Por um mundo onde sejamos 
socialmente iguais, humanamente 
diferentes e totalmente livres”.
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“Palmares é um exemplo 
livre e físico de uma 
nacionalidade brasileira, uma 
nacionalidade que está por se 
constituir”

lélia gonzález
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17. Eu sozinha ando 
bem, mas com você 
ando melhor
Ana Deisi Schneiders Crucillo, Leonor Eugênia 
Soares Ferreira, Luciana Rollsing e Nina Becker

Existe uma ‘armadilha’ construída 
pelo patriarcado que coloca as mu-
lheres sempre em situação de com-
petição. O movimento feminista luta 
para desconstruir a ideia de competi-
tividade e rivalidade entre mulheres. 
O processo de reconhecer-se como 
mulher dentro de uma sociedade 
opressora propiciou o surgimento 
de uma consciência de irmandade, 
união e apoio mútuo entre as mulhe-
res: a sororidade. Esse apoio mútuo 
não significa concordar com todas as 
decisões pessoais de cada uma, mas 
entender que todas estão unidas pela 
opressão sofrida. Reconhecer que não 
somos inimigas, e reconhecer nas lu-
tas das nossas companheiras uma luta 
que também é nossa, é uma forma de 
tornar o mundo um espaço melhor 
para meninas e mulheres viverem.

O nosso feminismo é a união entre 
mulheres trabalhadoras do campo 
e da cidade, entre mães, mulheres 
negras, indígenas, cis, lésbicas, trans, 
latinas. Defendemos um feminismo 
de desenvolvimento coletivo, que 
reforça o sentimento de empatia 
entre as mulheres, que  permite agir 
com respeito sem rotular ou reforçar 
os estereótipos de gênero. Estamos 
criando redes de contato por meio 
das lutas nos movimentos sociais, nos 
partidos políticos, nas organizações 

comunitárias. Estamos aprendendo e 
ensinando a partir da educação popu-
lar, libertadora e emancipatória, uma 
educação que desconstrua os mitos 
da feminilidade e abra caminhos para 
novas possibilidades de ser.

Como inspiração, trazemos a ex-
periência das mulheres capoeiristas: 
nos últimos anos, vários coletivos 
femininos têm se formado nas rodas 
de capoeira. Não é difícil entender 
o porquê de os coletivos feministas 
terem se formado nesse ambiente, já 
que mulheres são invisibilizadas nas 
rodas de capoeira e há uma grande di-
ficuldade de mulheres obterem gradu-
ações mais altas por mais que tenham 
capacidade, conhecimento e quali-
ficação para tal. Desse modo, a luta 
das mulheres capoeiristas é a mesma 
de todas as mulheres: conquista de 
espaço, lugar de fala, reconhecimen-
to. A experiência prática fez perceber 
que as capoeiristas tinham as mesmas 
pautas e que precisavam se organizar 
para unificar a luta. Além das pautas 
exclusivas da capoeira, as capoeiristas 
foram percebendo a necessidade de 
ampliar o debate para temas como: 
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violência doméstica, assédio, ques-
tões de gênero, machismo, jornada 
dupla de trabalho, ocupação dos 
espaços de trabalho, violência contra 
a mulher na roda. 

Todo esse movimento embasou e 
qualificou o debate com o fortaleci-
mento de cada uma. O empoderamen-
to facilitou a discussão, trouxe à tona 
as necessidades e também a busca de 
soluções e de alternativas. As mulheres 
capoeiristas perceberam que existe 
a urgência de embasamento político, 

de trazer esse debate para dentro da 
capoeira, urgência de empoderamen-
to para exigir seus direitos, de não se 
calar, perceberam que não estão sós, 
que uma puxa a outra, que nenhuma 
mulher estará só na roda de capoeira. 
A organização coletiva feminista contri-
bui para o fortalecimento das mulheres 
como sujeitos políticos, capazes de 
articularem-se coletivamente para 
lutarem por igualdade de direitos e 
oportunidades. Afinal, a luta de uma é 
a luta de todas! 

O feminismo, nesse sentido, trata-se 
principalmente do direito de ser o que 
se quer ser, ou seja, a liberdade de 
poder escolher os caminhos que se 
quer seguir sem imposições de papéis 
já predeterminados. Como diz Bell 
Hooks (2018, p. 7) em O feminismo é 
para todo mundo: “estamos preci-
sando da renovação do comprometi-
mento da solidariedade política entre 
as mulheres”.  Vamos juntas renovar 
esse compromisso?!

“Defendemos um 
feminismo de 

desenvolvimento 
coletivo, que reforça o 
sentimento de empatia 

entre as mulheres”
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 PROJETOS E INICIATIVAS FEMINISTAS
 MANDATO (2019-2020)
2020:

 APROVADOS: 

PL 1826/2020 - Mais que palmas 
aos profissionais da saúde: garante 
indenização de R$ 50 mil a depen-
dentes de profissionais e auxiliares da 
saúde incapacitados ou que torna-
rem-se vítimas da Covid-19 - maioria 
mulheres. Construído junto ao movi-
mento Mais do Que Palmas, mobili-
zado pelo ator Gregório Duvivier e o 
Nossas. (Veto de Bolsonaro derrota-
do e aprovado em 2021) 

Emenda de Plenário - garantiu o 
duplo benefício (R$ 1200) do auxílio 
emergencial às mulheres chefes de 
família monoparentais (aprovada 
em 2020);

PL 2508/2020 - Prioridade do 
auxílio emergencial às mulheres 
chefes de família: garantiu prioridade 
à mulher provedora e chefe de família 
no recebimento do auxílio emergen-
cial no valor de R$ 600. (aprovado e 
vetado por Bolsonaro em 2020)

PL 1552/2020 - Medidas para abri-
gar mulheres em situação de violên-
cia: garante ações para o abrigamento 
de mulheres em situação de violência 
doméstica durante a pandemia. Em 
co-autoria com Sâmia Bomfim e depu-
tados do PSOL. (Aprovado na Câmara 
dos Deputados em 2020 e aguarda 
apreciação pelo Senado)

 EM TRAMITAÇÃO:

PL 2968/2020 - Proteger quem cui-
da: Projeto que prevê a ampliação do 
auxílio emergencial de quem chefia 
famílias monoparentais para 12 me-
ses. Com colaboração de Luana Pires e 
Débora Diniz. (Em tramitação)

PL 3791/2020 - Prioridade na 
testagem para COVID-19 às mulheres 
cuidadoras: garante prioridade para 
mulheres de baixa condição sócio-e-
conômica e que ocupam o posto de 
cuidadoras das famílias e comunida-
des na testagem para a COVID-19. 
Com colaboração de Luana Pires e 
Débora Diniz. (Em tramitação)

PL 1267/20 - Ampliação da divul-
gaçao do Disque 180 na pandemia: 
prevê ampliação e divulgação do 
Disque 180 para proteção da vida das 
mulheres em situação de violência. 
(Em tramitação)

PL 5208/2020 - Ampliação da 
proteção social às vítimas de crimes 
sexuais: altera a Lei Maria da Penha 
para ampliar a proteção às vítimas de 
crimes sexuais, estendendo às vítimas 
de crimes contra a dignidade sexual o 
atendimento especializado que hoje 
é dado às mulheres sobreviventes de 
violência doméstica. Foi proposto no 
Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres e faz re-
ferência ao caso da influenciadora di-
gital Mariana Ferrer, que foi vítima de 
abuso sexual e, durante a audiência 
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judicial que analisava o caso, teve 
seus direitos humanos violados. (Em 
tramitação)

PL 4399/2020 - Dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica: institui o dia 29 
de agosto como o “Dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica”. (Em tramitação)

PL 3667/2020 - Isenção de taxas 
para transexuais, travestis e interse-
xuais na retificação de nome: instituiu 
a isenção de taxas para retificação de 
nomes civis e de gênero de pessoas 
transgênero, travestis, intersexuais ou 
não-binárias e também a isenção das 
taxas para geração de segunda via de 
documento após a mudança do nome.  
(Em tramitação)

PDL 410/2020: suspende a porta-
ria 2282 do Ministério da Saúde que 
obriga mulheres estupradas a dar 
detalhes do estupro (ver o feto via 
ultrassom, citar nome do suspeito, 

data, etc) para dificultar o acesso ao 
procedimento legal do aborto em 
caso de estupro. (Em tramitação)

2019:

PL 173/2019 - Trabalho Igual, Salá-
rio Igual: institui o Programa Nacional 
de Igualdade de Gênero nas relações 
salariais e de trabalho, criando instru-
mentos para combater a desigualdade 
salarial entre homens e mulheres e 
cria o Selo Nacional Empresa Machista 
para as empresas que não respeita-
rem a regra e a publicação de lista 
pública das empresas machistas no 
site do Ministério da Economia. (Em 
tramitação)

PL 878/2019 - Combate à violência 
obstétrica: dispõe sobre o atendimen-
to humanizado no parto e pós-parto 
para combater a violência obstétrica. 
(Em tramitação)
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 EMENDAS PARLAMENTARES 
Sempre construímos nosso traba-

lho parlamentar junto ao povo e aos 
movimentos sociais e encaramos nos-
so mandato como um megafone das 
lutas sociais. Não seria diferente com 
a definição da destinação das nossas 
emendas parlamentares.

Do total de 15 milhões do qual 
tivemos direito em 2019, 50% são de 
investimento obrigatório na área da 
saúde. Priorizamos o repasse para 
locais de atendimento 100% SUS pelo 
nosso compromisso com a garantia 
da saúde pública no Brasil. As de-
mais emendas foram distribuídas em 
diferentes áreas, fruto de demandas 
de movimentos sociais e de entidades 
de classe, de forma a suprir a falta 
de recursos para implementação de 
políticas públicas em diversas áreas. 
Confira as emendas que visam fortale-
cer a luta das mulheres e o combate à 
pandemia do coronavírus: 

2019: ¹

Pelo fim da revista vexatória nos 
presídios femininos: R$ 450 mil

A verba foi destinada à Secretaria 
de Estado da Administração Peniten-
ciária para compra de dois escâneres 
corporais, utilizados para fazer a 
segurança pública na entrada da Peni-
tenciária Feminina Madre Pelletier e à 
Penitenciária Feminina de Guaíba. 

Luta contra o Racismo e em defesa 
dos direitos dos Povos Tradicionais 
de Matriz Africana: R$ 500 mil

Construída conjuntamente ao Fórum 

Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional dos Povos Tradicionais e 
Matriz Africana, a verba destinada será 
para a promoção da saúde, da Sobe-
rania e da Segurança Alimentar dos 
Povos Tradicionais de Matriz Africana e 
para o combate ao Racismo.

Pela valorização do atendimento 
a pacientes vítimas de violência no 
Hospital Fêmina: R$ 2 milhões

O Hospital Fêmina, do Grupo Hos-
pitalar Conceição, presta um atendi-
mento que é referência à vítimas de 
violência sexual no Estado, atendendo 
6 mil mulheres por mês. Por isso, é tão 
importante a destinação dessa verba 
para ajudar na adequação estrutural 
e garantir um espaço humanizado, 
com acolhimento que respeite os 
princípios da dignidade da pessoa, sem 
discriminação e com privacidade para 
as vítimas de violência. No espaço, as 
pacientes recebem toda a orientação 
adequada para denúncia da violência e 
registro da ocorrência, caso seja de sua 
vontade, atendimento visando a redu-
ção do dano psicológico e, à vítima de 
estupro, orientação para a realização 
do processo de aborto legal. 

Combate à LGBTfobia. Por mais 
estrutura para Delegacia de Polícia de 
Combate à Intolerância: R$ 200 mil

A verba visa colaborar com o 
aparelhamento (compra de viatura) 
da Delegacia de Polícia de Combate 
à Intolerância, que será criada pela 
Polícia Civil do RS, com a finalidade de 
prevenir e reprimir as infrações penais 
resultantes de discriminação ou de 

² Veja todas as emendas em: www.fernandapsol.com.br/emendas-parlamentares
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preconceito de raça, cor, etnia, reli-
gião procedência nacional, identidade 
de gênero ou orientação sexual, com 
foco especial na violência sofrida pela 
comunidade LGBTI.

Basta de transfobia! Por mais 
empregos para a população trans: R$ 
250 mil

Para contribuir com a melhoria 
dos índices de empregabilidade da 
população trans, destinamos R$ 250 
mil para que a Secretaria da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos do RS 
realize editais de financiamento de 
projetos da sociedade civil organizada 
(ONGs e movimentos sociais) para a 
realização de ações que estimulem e/
ou desenvolvam a empregabilidade 
de pessoas travestis e transexuais ou 
a qualificação destas pessoas para o 
mercado de trabalho. A seleção de 
instituições parceiras acontecerá por 
meio de processo seletivo em edital 
público com acompanhamento do 
Conselho Estadual de Promoção dos 
Direitos LGBT.

2020:²
Como parte dos esforços para o 

combate à pandemia, destinamos, 
dentre as indicações de emendas 
impositivas da bancada gaúcha e das 
verbas extras, aprovadas pelo Con-
gresso Nacional, todo o montante de 
recursos para hospitais públicos. 

Nossas indicações de emendas na 
Bancada Gaúcha:

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 
(Osório): R$ 517.000,00

SANTA CASA DE ALEGRETE (Alegre-
te): R$ 517.000,00

SANTA CASA DE CARIDADE DE 
URUGUAIANA (Uruguaiana): R$ 
517.000,00

HOSPITAL VILA NOVA (Porto Alegre): 
R$ 517.000,00

Nossas indicações de emendas 
para ações de combate à pandemia:

HPS – HOSPITAL DE PRONTO SO-
CORRO (Porto Alegre): R$ 800.000,00

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (Canoas): 
R$ 800.000,00

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
PRESIDENTE VARGAS (Porto Alegre): 
R$ 800.000,00

HOSPITAL VILA NOVA (Porto Ale-
gre): R$ 400.000,00

2021:
Até o fechamento deste Caderno, 

nosso mandato destinou, como parte 
da verba da Bancada Gaúcha, R$ 5 
milhões para o Rio Grande do Sul 
para aquisição de vacinas contra a 
COVID-19.

 ¹ Veja todas as emendas em: www.fernandapsol.com.br/balanco2020
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“Você nunca tem seus 
direitos completamente, uma 
pessoa, até que todos tenham 
seus direitos.”

marsha p johnson
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