
 Apesar de sermos mais da metade da po-
pulação mundial, ocupamos uma ínfima par-
cela dos postos de liderança nos governos, 
universidades e mercado de trabalho. Ga-
nhamos cerca de 70% dos salários pagos 
aos homens e ainda exercemos dupla ou 
tripla jornada, pois além do trabalho exter-
no, enfrentamos os afazeres domésticos, 
cuidado com filhos e muitas vezes também 
somos responsáveis pelos idosos da família. 
 Não importa se você reconhece a violên-
cia e a discriminação que a agride ou se 
você se enxerga fora do contexto de mu-
lheres que sofrem violências cotidianas.

 Se você nasceu mulher ou se tornou mu-
lher, se é uma feminista ou sente-se bem 
sendo recatada e delicada, se ocupa um 
lugar no espaço público ou se é dona 
de casa: é preciso falar sobre a condi-
ção de ser mulher em nossa sociedade.
 Na mídia, somos usadas para vender pro-
dutos e muitas vezes até mesmo expostas 
como mercadorias. Somos agredidas ver-
bal, emocional e fisicamente, violentadas e 
mortas por nossos companheiros, irmãos, 
pais, padrastos, que se colocam como do-
nos e senhores ou como “protetores”.

 Além disso, a sociedade prega o tempo 
todo que temos que ser mães perfeitas, 
esposas compreensivas, cuidadoras efica-
zes, trabalhadoras competentes, estudan-
tes inteligentes ou amigas carinhosas. Tais 
expectativas muitas vezes nos levam ao es-
tresse, na busca por corresponder a todos 
esses padrões, que se traduzem na submis-
são do ser mulher, em uma sociedade co-
mandada por homens brancos detentores 
de patrimônio milionário e heterossexuais.

  Não podemos mais encarar com naturalida-
de o enquadramento como seres de segun-
da categoria, tendo nossas vidas hierarqui-
zadas ao poder masculino. Não estamos aqui 
nos colocando contra os homens, mas contra 
um padrão de masculinidade que limita nos-
sa existência e ameaça nossas vidas. Assim, 
é urgente seguirmos com a discussão acer-
ca dos motivos pelos quais ser mulher é tão 
difícil, cansativo, perigoso e objetificante.



Embora sejamos a maioria da população brasileira, possuímos baixíssima 
representatividade na política.  
O Brasil ocupa o 154º lugar no ranking de mulheres na política, dentre 193 países 
analisados (Inter-Parliamentary Union); 
Na Câmara, são apenas 51 mulheres ocupantes do cargo de deputada federal, de um total 
de 513 deputados. No Senado, são 11 representantes femininas para um total de 81 
senadores (Tribunal Superior Eleitoral). 

A maior parte dos homicídios contra mulheres ocorre pela simples condição de 
sermos mulheres, o chamado “feminicídio”. 
A taxa de feminicídios no Brasil é a 5ª maior do mundo (Organização Mundial da Saúde); 
Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos 
por familiares; e em 33,2% destes casos, o crime foi praticado por parceiro ou ex-parceiro 
(Mapa da Violência, 2015); 
O local do assassinato aparece em 27,1% dos casos, o que revela que a casa, lugar que 
deveria nos proporcionar segurança, na realidade oferece alto risco de homicídio para as 
mulheres (Mapa da Violência, 2015). 

Mesmo quando somos vítimas, somos culpabilizadas pela violência que sofremos. 
1/3 da população brasileira acredita que, em casos de estupro, a culpa é da mulher. 
(Datafolha, em pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016). 


