
MULHERES NA VANGUARDA DAS 
LUTAS CONTRA A OPRESSÃO E A 
EXPLORAÇÃO 
1.Vivemos um contexto mundial marcado por uma forte polarização social, 
política e econômica que se expressa também na luta dos setores oprimidos.  

2- Ao mesmo tempo em que governos e capitalistas se utilizam da crise 
econômica para rebaixar as condições de vida dos trabalhadores, atacam os 
direitos democráticos destes setores, se utilizando das várias formas de 
opressão (machismo, racismo, xenofobia, LGBTfobia, etc.) para dividir os 
trabalhadores e aumentar a exploração sobre o conjunto da classe.  

3- Trump é talvez a expressão mais aberta e eloquente de como a burguesia 
imperialista utiliza as opressões para dividir a classe e descarregar seus planos 
de superexploração ao conjunto da classe trabalhadora para recuperar a 
economia capitalista. 

4- Mas, se crescem as desigualdades e a violência aos oprimidos, aumenta a 
resistência e o ódio à opressão. No caso das mulheres, vários exemplos 
evidenciam isso.  

5- O massivo e vitorioso dia de greve geral das mulheres contra as mudanças 
restritivas na legislação sobre o aborto na Polônia no ano passado e que 
obrigou o governo a retroceder.  

6- A indignação aos frequentes e brutais casos de feminicídios, estupros e 
assédios que tem levado centenas de milhares de mulheres às ruas em vários 
países da América Latina, generalizando por todo o continente o movimento 
iniciado em 2015 sob a bandeira de “Ni Una Menos”, com mobilizações 
massivas, principalmente na Argentina, mas também no México, Chile, 
Paraguai, Uruguai, Bolívia e Peru.  

7-A marcha das mulheres contra Trump em janeiro.   

8- E, evidentemente não poderíamos deixar de falar das manifestações pelo 8 
de março deste ano. O chamado à greve internacional de mulheres reuniu mais 
de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo e pode ser considerado o primeiro 
dia mundialmente coordenado de protestos nesta escala depois de anos, 
comparável em termos de tamanho, diversidade de organizações e países 
envolvidos, às manifestações internacionais contra o ataque imperialista no 
Iraque, em 2003. 

9- Muitos ativistas dos movimentos sociais no Brasil e no mundo opinam que 
esse ascenso das mulheres é uma exceção em meio a uma onda conservadora 
que tomou conta do mundo.  



10- Na nossa opinião, ocorre o contrário, o aumento das lutas contra opressão é 
parte do ascenso geral da classe trabalhadora.  

11-- Por isso, a essas lutas das mulheres por direitos, contra a opressão e a 
violência, se somam outras de caráter mais geral contra os planos de ajuste e a 
aplicação de contra-reformas sociais, por melhores condições de vida, saúde, 
educação, moradia e em defesa do emprego. 

12- Na Índia, em maio do ano passado, uma greve espontânea de operárias da 
indústria do vestuário envolveu cerca de 100 mil operárias e serviu de impulso 
para a greve geral de setembro. 

13- No Brasil, desde 2013 temos observado protestos em defesa dos direitos 
democráticos das mulheres e de outros setores oprimidos, primeiro com o 
“Fora Feliciano”, que combinava a luta das mulheres contra o machismo à dos 
LGBTs contra a LGBTfobia. Depois as manifestações contra o PL 5069 e pelo 
“Fora Cunha”.  

14- Em junho do ano passado, o estupro de uma jovem por 30 homens no Rio 
de Janeiro, provocou mobilizações em todo o país contra a “cultura do 
estupro”.  

15- Sem falar no processo de indignação e revolta nas periferias contra a 
violência policial racista, na qual as mulheres negras  assumem a vanguarda.  

16- Elisabeth Gomes da Silva, esposa de Amarildo, e Maria de Fátima Silva, 
mãe do dançarino DG, por exemplo, tornaram-se símbolos da luta contra o 
genocídio negro e centenas de mulheres negras  tomaram a frente em várias 
lutas, como nas ocupações das escolas secundaristas, onde as jovens negras da 
periferia desempenharam papel fundamental. 

Reforma da Previdência de Temer é cruel para as 
mulheres 

17- As manifestações do 8 de março mostraram também que não há 
contradição entre as demandas das mulheres    com as da classe trabalhadora. 
Porque os ataques dos governos ao conjunto da classe atingem de maneira mais 
cruel os direitos das mulheres. 

18- A reforma da previdência de Temer é um dos maiores exemplos disso. Essa 
reforma é péssima em todos os aspectos, mas são seguramente as mulheres 
trabalhadoras que  mais direitos perdem com ela. Não se trata simplesmente de 
igualar a idade para a aposentadoria para homens e mulheres, as medidas 
propostas não levam em conta a desigualdade de homens e mulheres na 
sociedade e que acarreta uma enorme desvantagem para as mulheres no 
mercado de trabalho. 

19- Aumento da Idade mínima para aposentadoria: O governo quer aumentar a 
idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 55(no Serviço Público) e 



60(no setor privado) para 65 anos, além disso, está propondo desvincular o 
valor da aposentadoria ao salário mínimo. Se já é difícil para as mulheres se 
aposentar hoje imagina se a idade aumentar. E ainda por cima com um 
benefício menor que o salário mínimo! Isso é condenar as mulheres a uma 
velhice de pobreza, principalmente as mulheres negras.  

20- Fim da aposentadoria por tempo de contribuição: A proposta é igualar o 
tempo de contribuição entre homens e mulheres e aumentar o tempo mínimo 
para se aposentar de 15 para 25 anos de contribuição. Acontece que a maioria 
das mulheres hoje já se aposenta por idade porque não consegue ao longo da 
vida acumular 15 anos de contribuição, imagina aumentando. Segundo cálculos 
de especialistas, considerando as dificuldades que os trabalhadores em geral 
enfrentam no mercado de trabalho, para aposentar integralmente, os homens 
teriam de trabalhar até os 75 anos. Já as mulheres até os 84 anos!  

21- Fim da aposentadoria especial: Na educação a maioria dos profissionais 
são mulheres. Atualmente, elas têm o direito de aposentar com 25 anos de 
contribuição e 50 anos de idade. Com a reforma elas perdem esse direito. Se a 
educação básica já é a categoria com maior número de adoecimento hoje, o que 
será delas tendo que ficar até os 65 anos na sala de aula! 

22- É por isso e muito mais que as mulheres trabalhadoras têm que se colocar 
na linha de frente contra a reforma da previdência e ajudar a impulsionar a 
greve geral que o país necessita para barrar esses e todos os outros ataques à 
classe trabalhadora e também para derrotar e botar pra fora o governo Temer e 
todos os seus comparsas! 

Fim de toda violência machista 

23- Diariamente, milhares de mulheres são vítimas da violência machista no 
país. A cada 10 segundos uma mulher é agredida, a cada 12 minutos uma é 
estuprada e a cada uma hora e meia uma é assassinada devido à violência 
doméstica. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres e, infelizmente, a 
situação vem piorando.  

24-As mulheres, são obrigadas a conviver com o medo e a insegurança fora e 
dentro de casa, mas são as mulheres negras, as que mais sofrem, porque contra 
elas se volta um tipo de violência que combina machismo e racismo e faz com 
que se tornem as principais vítimas.  

Quando machismo e racismo se combinam 

25- A violência doméstica é maior entre as mulheres negras. 60% de todas as 
mulheres agredidas no país são negras. Por outro lado, a taxa de feminicídios, 
ou seja, o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, entre as negras 
é mais que o dobro que entre as brancas. E essa diferença vem aumentando a 
cada ano. Entre 2003 e 2013, o assassinato de mulheres brancas caiu 9,8%, 
enquanto que o de mulheres negras subiu 54%.  



26- Essa condição da mulher negra, de principal vítima da violência de gênero, 
é fruto da combinação de machismo e racismo. As mulheres negras estão na 
base da pirâmide social, são as que ocupam os piores postos de trabalho e 
recebem os menores salários, são a maioria entre os desempregados e os que 
vivem nas regiões mais pobres das cidades, onde a falta de infraestrutura 
urbana e de segurança pública agravam o drama.   

Cresce também a violência contra lésbicas e transexuais 

27- O machismo também se manifesta na violência contra lésbicas e 
transexuais. Só em 2015, 50 mulheres lésbicas e 119 transexuais foram 
assassinadas. O risco de uma transexual ser assassinada no Brasil é nove vezes 
maior que nos Estados Unidos. Isso sem falar do estupro corretivo, aquele que 
é cometido para “ensinar a mulher a gostar de homem”. 

Crise econômica e violência  

28- A crise econômica agrava a violência porque o desemprego e redução da 
renda das famílias tornam as mulheres trabalhadoras e pobres mais 
dependentes financeiramente de seus companheiros agressores. O corte de 
investimentos em infraestrutura como iluminação pública, asfaltamento e 
calçamento das ruas e em segurança pública deixam as mulheres ainda mais 
vulneráveis. Sem falar do medo do desemprego que faz com que as mulheres 
que sofrem assédio sexual no local de trabalho tenham medo de denunciar. 

Dilma não defendeu as mulheres durante seu governo 

29- Dilma não fez nada para amenizar o sofrimento das mulheres vítimas da 
violência machista.. Os cortes de verbas para o combate à violência foram um 
exemplo de sua falta de compromisso com as mulheres. Além disso, não fez 
nada, também, em defesa da descriminalização do aborto, deixando que 
milhares de mulheres morressem por falta de atendimento adequado nestas 
situações. 

30- A Lei Maria da Penha, que em 2016, completou 10 anos, tem se mostrado 
pouco eficaz no combate à violência contra as mulheres por falta de orçamento.  
Faltam delegacias especializadas, e quando estas existem, em geral não 
funcionam 24 horas por dia. A maioria das cidades não possuem varas 
especializadas, casas abrigo, ou qualquer outro instrumento de assistência para 
as mulheres vítimas.  

Uma saída classista para o fim da violência machista e 
da retirada dos direitos das trabalhadoras 

31 -A luta contra a violência à mulher não pode estar desvinculada da luta 
contra os governos, os patrões e o capitalismo. 



32- As mulheres trabalhadoras têm que se colocar na linha de frente na 
luta contra toda forma de opressão, contra a reforma da previdência e 
ajudar a impulsionar a greve geral que o país necessita para barrar esses e 
todos os outros ataques à classe trabalhadora e também para derrotar e 
botar pra fora o governo Temer e todos os seus comparsas! 

 

33-Não pagamento da dívida, mais dinheiro para o combate à violência a 
mulher 

34-Ampliação da Lei Maria da Penha. Construção da rede de assistência 
às vítimas. Proteção imediata às mulheres agredidas e punição rigorosa 
aos agressores.  

35-Campanhas educativas de combate ao machismo e à violência contra as 
mulheres. 

36-Orientação sexual nas escolas para diminuir os riscos de transmissão de 
DSTs e gravidez indesejada 

37-Distribuição gratuita de camisinhas e pílulas anticoncepcionais 
(inclusive a do dia seguinte) 

38-Legalização do aborto com o devido atendimento pelo SUS 

39-Iluminação pública, asfalto e calçamento de ruas em todos os bairros. 

40-Fim das demissões. Emprego formal para todas as trabalhadoras. 
Aumento geral dos salários. Salário igual para trabalho igual. Acesso à 
moradia e a direitos sociais. 

41-Fim do machismo, racismo e lgtbfobia  

 

• Assinam: Ana Luiza (Aposentada e diretora de base TRF3), Angélica Olivieri 
(JF Execuções Fiscais /Diretora Sintrajud) Cleber Aguiar ( TRF3 / diretor do 
Sintrajud), Cleide Navas(Aposentada do TRF3), Eliseu Trindade ( TRF3), Inês 
Leal de Castro (JT Barra Funda/Diretora Sintrajud), João Carlos Carvalho (JF 
de Marília/Diretor Sintrajud), José Carlos Sanches (JF Franca), Maria Helena 
Garcia Leal(Aposentada TRF3/Diretora Sintrajud) Miriam Bastos (JF Capital), 
Raquel Morel (TRE/Diretora Sintrajud), Ronald Fumagalli (JT Barra Funda).  
 
 

 

     



 


