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“A luta de classes, fato histórico e não a afirmação teórica, é 

refletida no nível do feminismo1. As mulheres, como os homens, 

são reacionárias, centristas ou revolucionárias. Elas não 

podem, portanto, travar a mesma batalha juntas.” 

Mariátegui, Reivindicações Feministas. 

 

 

A Luta da mulher trabalhadora é a luta do povo 

O dia a dia de todas as mulheres é marcado pelo medo de ser agredida, abusada 

sexualmente, isto é, violentada pelo fato de ser mulher. Entretanto, a violência não ocorre da mesma 

forma para todas as mulheres, pois a sociedade em que vivemos é estruturada em classes sociais 

demarcadas pela raça.  

 Há uma classe social possuidora de fortunas e, que, controla econômico e politicamente a 

sociedade. As pessoas que compõem essa classe são os donos de fábricas, de multinacionais, 

empresários, banqueiros e fazendeiros. Dentre eles estão as  62 pessoas mais ricas do mundo, que 

possuem tanto dinheiro e bens ao ponto dessa riqueza ser equivalente aquilo que metade da 

população mundial tem2. É comum, que as pessoas dessa classe social estejam ocupando cargos no 

parlamento – das prefeituras ao congresso federal. Caso essas pessoas não estejam nesses cargos, 

elas financiam candidaturas ou partidos políticos eleitoreiros. 

Por outro lado, a maioria das pessoas vivem em condições precárias de existência. No 

primeiro semestre de 2016, 23,4% da população brasileira vivia com menos de um salário mínimo3. 

O desemprego tem levado, cada vez mais, ao trabalho informal, sem carteira assinada e a maioria da 

população, tanto os desempregados quanto os assalariados, tem percebido, no dia a dia, que 

sobreviver se torna mais difícil. Uma realidade marcada pelo acesso mínimo à educação, saúde, 

moradia, alimentação e transporte público.  

 Outro aspecto revela que os negros e os indígenas, seus descendentes, seja na cidade ou no 

campo, são aqueles que majoritariamente estão submetidos a essas condições precárias, além de 

serem o principal alvo da violência policial e do encarceramento em massa. Não é coincidência ser 

tão comum que negros, indígenas e seus descendentes vivam privados de condições dignas de vida. 

                                                 
1 Feminismo: Entendemos que o termo feminismo não representa a luta das mulheres da classe trabalhadora por 

questões ideológicas, politicas e metodológicas. Todavia, mantivemos o uso do termo como recurso didático. 

2 Quem são as 62 pessoas cuja riqueza equivale à de metade do mundo: 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/quem-sao-as-62-pessoas-cuja-riqueza-equivale-a-de-metade-do-

mundo.html 

3 Cerca de 23% da população ganham menos que o salário mínimo: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/12/internas_economia,539871/cerca-de-23-da-

populacao-ganham-menos-que-o-salario-minimo.shtml 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/quem-sao-as-62-pessoas-cuja-riqueza-equivale-a-de-metade-do-mundo.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/quem-sao-as-62-pessoas-cuja-riqueza-equivale-a-de-metade-do-mundo.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/12/internas_economia,539871/cerca-de-23-da-populacao-ganham-menos-que-o-salario-minimo.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/12/internas_economia,539871/cerca-de-23-da-populacao-ganham-menos-que-o-salario-minimo.shtml
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Os mais de 300 anos de escravidão marcam a sociedade brasileira, de todas as formas – a herança 

escravista é viva! 

 Essas duas classes sociais constituem atualmente a sociedade em que vivemos, isto é, no 

modo de produção e reprodução de vida no capitalismo há o conflito entre a classe burguesa e a 

classe trabalhadora. A classe trabalhadora é constituída por diversos setores, o que incluem 

desempregados, empregadas domésticas, prostitutas, trabalhadores informais, terceirizados e 

aqueles que vivem de bicos, dentre os outros que vivem em condições precárias de vida e de 

emprego. 

  As condições subumanas de emprego, que chegam a colocar em risco a vida de 

trabalhadores, a escassez dos direitos trabalhistas quando aplicados, a tripla jornada de trabalho 

(casa-estudo-emprego) são situações facilmente reconhecidas pelas mulheres da classe trabalhadora. 

Elas sentem na pele, todos os dias, essa exaustiva rotina e ao chegarem em casa, geralmente nas 

periferias ou nas favelas, presenciam o terror do Estado por meio de seus lacaios que invadem suas 

casas sem nenhum mandato judicial   e assassinam seus filhos a sangue frio. A bala perdida tem 

destino certo, é para dilacerar as famílias pretas e pobres.  

  As necessidades que se apresentam como específicas às mulheres, como por exemplo, 

acompanhamento pré-natal, creches públicas, equipe médica capacitada para fazer exames 

ginecológicos de rotina à realização de partos sem violência para mulher e para a criança não estão 

na contramão das necessidades da classe trabalhadora. As creches públicas colocam em debate a 

garantia do direito ao trabalho e ao estudo. O acompanhamento pré-natal e a capacitação da equipe 

médica é uma questão de saúde pública, gratuita e de boa qualidade.  

 

A falsa ideia de libertação vendida pelo feminismo: derrotar as correntes do feminismo! 

  Entre os assédios, humilhações e ameaças diárias seja na rua, no emprego e até mesmo em 

casa, o feminismo reformista/eleitoral, a via institucional tem mostrado suas limitações históricas no 

combate as violências. Nas delegacias de combate a violência contra mulher, há casos de mulheres 

serem humilhadas pela equipe de atendimento, quando vão fazer a denúncia. Em anos eleitorais, são 

comuns as candidatas de diversos partidos (tanto de esquerda quanto de direita) aparecerem nos 

bairros, na comunidade que nunca antes foram, fazendo showmícios, prometendo melhorar os 

serviços de saúde/educação/transporte e dizendo que vão representar "as mães, as trabalhadoras, as 

donas-de-casa, as negras, as lésbicas, as travesti e transexuais" quando forem eleitas. No entanto, 

quando as eleições acabam, essas candidatas não aparecem mais e, mesmo quando ganham as 

eleições, ao longo de quatro anos, os serviços continuam os mesmos chegando até mesmo a 

piorarem. As candidatas e seus partidos políticos eleitoreiro vendem e defendem a ideia de que só é 

possível fazer mudanças, em prol da população pobre, se estiverem ocupando algum cargo no 

parlamento.  

  Nas universidades e escolas, não é diferente. O feminismo reformista é expressado pelas 

juventudes de partidos políticos eleitoreiros, cotidianamente e em cada período de eleição. 

Normalmente, essas juventudes são compostas por uma seção feminista e em período de campanha 

eleitoral, especialmente em anos de eleição presidencial, os esforços para conquista de cargos nos 

Grêmios Estudantis (escolas) e nos Diretórios Centrais Estudantis (DCE's/universidade) ficam mais 

evidentes. Por meio do fundo partidário e da política do bom amigo (cooptação) são capazes de 

mobilizar os estudantes durante a campanha eleitoral, chegando a oferecer cargos em troca de votos. 

Com o término das eleições, todo o fervor das juventudes eleitoreiras acaba. Quando os estudantes 

se mobilizam sem mediação e de forma mais contundente, por exemplo, paralisando aulas ou 

ocupando algum setor da burocracia universitária, é comum que os eleitos do DCE ou Grêmio 

considerem a ação precipitada e,  quando não, ilegítima, mesmo que o coletivo de estudantes tenha 

decidido em assembleia.  
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  A verdadeira face da via reformista/eleitoral é mostrada, ou seja, seu principal norte é a 

conquista de cargos no parlamento e direções das entidades representativas (sindicatos, DCE’s, 

Grêmios, etc), pois analisam e defendem que os ataques aos direitos da classe trabalhadora são um 

problema de direção. Portanto, trocando a gestão tudo pode se resolver e, nesse caso, quem está 

apto para gerir e mudar a política são os partidos políticos e não os setores da classe trabalhadora 

organizados pela base. 

 É urgente que as mulheres da classe trabalhadora tenham como horizonte em sua luta, a 

autodefesa, a independência aos partidos políticos, governos, empresas e ao Estado. Se organizando 

em seus locais de estudo, trabalho e/ou moradia, construindo um poder de baixo para cima, da 

periferia ao centro, do campo a cidade, tendo como princípio a combatividade.  A combatividade, 

diga-se de passagem, é uma característica tão presente no dia a dia das mulheres dos setores mais 

precarizados da classe trabalhadora, pois, elas se levantam diante a violência policial bloqueando as 

ruas e rodovias com barricadas, conseguem ser atendidas nos postos de saúde e hospitais ou 

matricular seu filho na creche/escola porque fizeram barraco, isto é exigiram seu direito, movendo 

céu e terra para serem respeitadas e tratadas como ser humano.  

 Não é possível estar do mesmo lado em que estão às mulheres que lucram com a miséria, 

fome, adoecimento, pobreza, encarceramento e morte do povo trabalhador, seja na cidade ou no 

campo, seja no Brasil ou em qualquer outro país. Afinal, quem são as mulheres que estão nas 

universidades fazendo os serviços de limpeza? Quem são as mulheres que veem suas casas sendo 

derrubadas?  Quem são as mulheres que odeiam a sua cor, seu cabelo e seus traços, a si mesma? 

Quem são as mulheres que deixam seus filhos para cuidar dos filhos da patroa? Quem são as 

mulheres que veem sua aldeia sendo queimada por pistoleiros? Quem são as mulheres ameaçadas a 

saírem de suas terras por ordem de fazendeiras, ministra e presidenta? Quem são as mulheres que 

passam por situações humilhantes ao visitar os filhos/esposos/parentes nas penitenciárias? Quem 

são as mulheres que precisam se prostituir para ter o que comer e onde morar? Quem são as 

mulheres que enfrentam jornadas exaustivas de trabalho e adoecem? Quem são as mulheres que 

dividem o tempo entre estudo e trabalho em call centers, lanchonetes, restaurantes, bares? Quem 

são as mulheres que ao serem abandonadas pelo marido trabalham como manicures, pedicures, 

cabeleireiras, vendedoras ambulantes?  

São as mulheres da classe trabalhadora, inclusive as que estão desempregadas ou na 

informalidade, seja do campo ou da cidade. Estas mulheres são, em sua maioria, negras ou 

indígenas. É sob as mulheres do povo que também perpassam as opressões pela sexualidade e 

identidade de gênero, como no caso das violências sofridas por mulheres lésbicas e/ou trans. 

É tarefa das mulheres do povo, se munir na teoria e na prática contra machismo, racismo e 

a homolesbotransfobia. Na construção e fortalecimento da luta das mulheres do povo torna-se 

necessário renegar as concepções feministas que colocam as violências contra mulheres como 

condição inerente aos homens, determinada pelos genes, exclusivo da personalidade ou 

comportamento de uma pessoa. Pois, pelo contrário, devemos incorporar os homens da classe 

trabalhadora em nossas fileiras de combate ao machismo e suas expressões. Além disso, cabem as 

mulheres do povo renegar o feminismo reformista e a via institucional de concepção de luta, 

rechaçando também as linhas pautadas na hipervalorização da individualidade dos sujeitos, 

fragmentando-os em dezenas de partes sem nenhuma conexão. 

Outro aspecto desse feminismo é o feminismo pós-moderno. No geral, suas manifestações 

são carregadas de falas e práticas em defesa da liberdade individual e sexual da mulher, de modo 

que as ações políticas priorizadas são atos de beijaços, abraços coletivos. Isto é, toda sorte de 

expressões que, mesmo em momentos de crise estrutural política, econômica e social, voltam-se 

para dar um caráter festivo e lúdico a luta das mulheres. Esses feminismos são praticados e 

promovidos pelas juventudes eleitoreiras, como por exemplo, o RUA-PSOL e o Levante Popular da 

Juventude – PT. 
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Construir a luta da mulher trabalhadora: Fortalecendo o Quilombo e Construindo o 

Sindicalismo Revolucionário 

A luta das mulheres do povo precede compreender que vivemos em uma luta de classes, 

mas não qualquer uma, pois como sinalizado, raça-etnia é fundamental na estruturação da sociedade 

brasileira e na forma e funcionamento do capitalismo. A classe trabalhadora tem cor!  

Desde o período colonial, as mulheres do povo se levantam junto aos homens e resistem. 

Os indígenas e negros escravizados fugiam para as matas, travavam batalhas com os algozes 

colonizadores. Os quilombos erguidos pelos negros são a genuína expressão de sua organização e 

força, é o movimento de “rebeldia permanente e organizada” que juntos a outras insurreições 

populares ( balaiada, cabanagem, revolta dos malês) fizeram o sistema  escravista entrar em crise.  

Se antes os quilombos eram o berço de mulheres e homens negros combatentes, hoje  são 

nas periferias e favelas que essas pessoas resistem. As favelas são o laboratório da guerra racial 

promovida pelo Estado, é nesse território que o povo preto e pobre se mantêm  através da 

solidariedade, construindo espaços de luta e lazer. Os grupos de mães, que perderam seus filhos 

assassinados pela violência policial, tem se tornado uma forma de organização mais comum nas 

periferias. A realização de saraus, slam, batalhas de rap colocam-se não apenas como um espaço de 

entretenimento, mas também de denúncia. 

As lutas comunitárias travadas nos bairros e nas ruas pelas mulheres e homens do setor 

mais precarizado da classe trabalhadora que, evidenciam a herança escravista do capitalismo no 

Brasil, carregam a ancestralidade das guerreiras e guerreiros quilombolas. Nesse sentido, o 

fortalecimento das mulheres do povo aponta para o resgate da combatividade enquanto princípio de 

organização, construindo-a através da ação direta e da autodefesa para construir o sindicalismo 

revolucionário a fim de travar lutas em nossos locais de moradia, trabalho e estudo. Ombro a ombro 

com os homens da classe trabalhadora, pois é tarefa revolucionária de cada homem combater o 

machismo em sua prática. Sem ilusão com os partidos eleitoreiros tanto de direita quanto de 

esquerda, sem "rabo preso" com empresas, Ong's, governos municipais/estaduais/federal e Estado. 

Nós por nós, com solidariedade, organização, combatividade e autonomia – eis o caminho da 

vitória!  

 Desse modo, o programa sindicalista revolucionário na luta das mulheres do povo sinaliza 

para seguintes tarefas: 1) Impulsionar a autodefesa munindo na prática e teoricamente  

evidenciando a relação visceral entre classe social e raça – a pedra angular na compreensão e 

combate ao sistema capitalista, especialmente no Brasil; 2) Estabelecer e consolidar contato com os 

grupos de mães contra a violência policial existentes nas favelas; 3) Impulsionar a criação de 

comitês de cultura e luta popular nos bairros ou realizar parcerias com grupos comunitários de 

cultura; 4) Desenvolver formulações diretivas sobre a organização de trabalhadores superexplorados 

e marginalizados; 5) Propagar a defesa de assistência psicológica nas Universidades direcionada aos 

estudantes cotistas, residentes da moradia universitária e aos trabalhadores terceirizados por meio 

da seção de atendimento psicológico; 6) Propagandear e consolidar a luta nas Universidades em 

defesa do acolhimento e assistências às estudantes que são mães por meio da implantação de 

fraldários nas universidades, abertura e expansão de vagas para Educação Infantil nas creches 

universitárias para que acolham os filhos de estudantes bem como os filhos das/dos terceirizadas.  

 Por fim, lembremo-nos e sigamos os exemplos das mulheres negras que construíram com 

autonomia e autodefesa, juntos aos seus companheiros, os Quilombos para lutar contra a 

exploração, maus tratos bem como contra todos os tipos de violências, abusos cometidos pelos 

sinhôs e sinhás brancos. As bravas guerreiras indígenas que protegem suas famílias e terras 

resistindo ao extermínio de seu povo há mais de 500 anos. As mulheres curdas no Oriente Médio 

nos frontes de batalhas, junto aos companheiros, para derrotar o ISIS. E como bem disse a mulher 
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negra mais procurada no mundo pelo FBI, que militou no Panteras Negras e no Exército de 

Libertação Negra – Assata Shakur : 

Eu declarei guerra a todas as forças que têm estuprado nossas mulheres, 

castrado nossos homens e mantido nossos bebês com a barriga vazia. Eu 

declarei guerra aos ricos que prosperam com a nossa pobreza, aos políticos 

que mentem para nós com faces sorridentes e a todos os estúpidos, robôs 

sem coração, que protegem a eles e a sua riqueza ( Trecho da carta “ Para 

meu Povo”, 1973). 

 

 

É BARRICADA, GREVE GERAL, CONTRA O MACHISMO, ESTADO E O CAPITAL! 

A LUTA DA MULHER É A LUTA DO POVO! A LUTA DO POVO É A LUTA DA MULHER! 

É PRA MULHER, É PRA MULHER, A BARRICADA,  O MOLOTOV É PRA MULHER! 

É NO FUZIL, É NA PEIXEIRA, VAMOS CONSTRUIR UM BATALHÃO DE 

GUERRILHEIRA! 

 


