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QUERIDAS MARGARIDAS,

Está chegando a hora de nos encontrarmos 
em Brasília para, juntas e em marcha, de-
nunciarmos os ataques aos direitos e à vida 

das mulheres do campo, da floresta, das águas e 
das cidades. Na capital do país anunciaremos a 
nossa plataforma política, apresentando propo-
sições que dialoguem com a sociedade sobre a 
construção do Brasil que queremos. 

Um Brasil com soberania popular, democracia, 
justiça, igualdade e livre de violência!

Mas até lá ainda temos muito chão! O caminho se faz ao caminhar e nós cons-
truímos a Marcha das Margaridas marchando, desde os nossos territórios, or-
ganizando e mobilizando as mulheres, discutindo, debatendo... E para contribuir 
com esse processo, a CONTAG e as organizações parceiras da Marcha das Mar-
garidas 2019 faz chegar até vocês esses 6 cadernos de debate, com a intenção 
de colaborar e animar os debates nas comunidades.

Os 6 cadernos tratam do lema e dos 10 eixos políticos que nos levam a marchar. 
Foram organizados para favorecer seu uso em nossas atividades, afinal, isso faci-
lita na hora em que nos dividimos em grupos para o debate dos temas. Porém não 
esqueçam que a luta da Marcha das Margaridas articula TODOS os eixos políticos. 
Por isso, não podemos achar que ao debatermos uma parte do material estamos 
dando respostas suficientes à nossa luta. Assim, pensem da seguinte forma, os 6 
cadernos só existem se forem debatidos e vividos em conjunto. São 6 partes de um 
único corpo. Bom, né?!

Ah! Também é muito importante dizer que será a partir dessas discussões, 
que elaboraremos a plataforma política da Marcha das Margaridas 2019. Ela 
reunirá as nossas proposições, sintetizando a diversidade de ideias e vozes pro-
duzidas pelas mulheres do campo, da floresta e das águas.

Cada palavra, ilustração, imagem, dado estatístico utilizado nestes cadernos 
foram pensados com todo o carinho, na intenção de provocar boas reflexões e de-
bates entre vocês, companheiras! Aproveitem este momento para a troca ideias e 
o agir coletivo na construção dessa Marcha, que é nossa.
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Para facilitar a utilização dos cadernos, detalhamos abaixo o lema os eixos 
políticos da Marcha:

• Caderno1 – Lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, 
democracia, justiça, igualdade e livre de violência, e o eixo Por democracia 
com igualdade e fortalecimento da participação política das mulheres;

• Caderno 2 – Pela autodeterminação dos povos, com soberania alimentar e 
energética e Pela proteção e conservação da sociobiodiversidade e acesso 
aos bens comuns;

• Caderno 3 – Por terra, água e agroecologia e Por autonomia econômica, 
trabalho e renda;

• Caderno 4 – Pela autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e 
a sua sexualidade e Por uma vida livre de todas as formas de violência, sem 
racismo e sem sexismo;

• Caderno 5 – Por previdência e assistência social pública, universal e solidá-
ria e Por saúde pública e em defesa do Sistema Único de Saúde.

• Caderno 6 – Por uma educação não-sexista e antirracista e pelo direito à 
educação do campo.

Agora, vamos aos debates!!! 

É importante que vocês: 

• Juntem as Margaridas das suas comunidades, assentamen-
tos, acampamentos, ramais, sítios, linhas, sindicatos, gru-
pos, associações para que realizem juntas as atividades de 
discussão desses cadernos.

• Anotem as ideias surgidas durante as discussões, elaborem os 
relatórios e enviem este material para a Secretaria de Mulheres Trabalhado-
ras Rurais Agricultoras Familiares da CONTAG, através do email: mulheres@
contag.org.br. Esperamos, com muito ânimo, as contribuições de vocês sobre 
cada um dos eixos políticos, que serão usadas na elaboração do documento 
propositivo, a plataforma política da Marcha das Margaridas 2019.

Avante, Margaridas!!! Vamos tecendo a nossa marcha, que é de luta, resis-
tência, proposição e em defesa do Brasil!!! 

Mazé Morais
Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras Familiares - CONTAG



5

MARGARIDAS NA LUTA POR UM BRASIL COM 
SOBERANIA POPULAR, DEMOCRACIA, JUSTIÇA, 

IGUALDADE E LIVRE DE VIOLÊNCIA.

TÁ! MAS O QUE É UM LEMA?
Um lema é uma ideia contida numa frase que serve de orientação ou de moti-

vação.

Através do lema, a Marcha das Margaridas diz pra sociedade e para o Gover-
no o que motiva as mulheres do campo, das florestas e das águas a marchar. O 
lema aponta a direção da nossa Marcha. É preciso saber pra quê marchamos e 
o nosso lema nos lembra que, em 2019, as margaridas marcham para defender e 
construir um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre 
de violência. Esse é o sentido e a direção da nossa luta!

O nosso lema fala de valores comuns que 
justificam a nossa ação coletiva, a nossa 
marcha!

Que valores são esses?

• Soberania popular 

• Democracia

• Justiça

• Igualdade

• Não violência! 

Vamos saber um pouco mais 
de cada um desses valores?

Bora lá... Vamos conhecer um 
pouco mais sobre o nosso lema...

O nosso lema diz que as marga-
ridas lutam por um Brasil com sobe-
rania popular!

Em 2019 a Marcha das Margaridas sairá às ruas apresentando o lema: 
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O QUE É SOBERANIA POPULAR?

Soberania popular diz respeito à capacidade do povo exercer o seu poder 
para decidir sobre as grandes questões que afetam os rumos do desenvolvi-
mento de um país e, portanto, a sua vida, o seu cotidiano.

Se o povo não pode participar das decisões políticas que irão atingir as 
suas vidas, ele não está exercendo a sua soberania.

Quando a Marcha das Margaridas expressa o seu desejo de um Brasil com 
soberania popular, ela reafirma a participação do povo na tomada de decisões 
importantes para o País. Ela está assumindo o compromisso com a soberania, 
que é a conquista pelo povo brasileiro da capacidade de definir com autono-
mia seus próprios objetivos, bem como os caminhos que deseja trilhar para 
alcançá-los.

A soberania popular é fundamental para que exista uma verdadeira demo-
cracia, aquela que se importa em saber exatamente o que pensam os eleito-
ras(es) e o povo, e seguir a sua vontade.
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MAS O QUE É DEMOCRACIA? 

Uma mesma palavra pode ser usada e compreendida de diferentes manei-
ras, não é mesmo? 

Antes de mais nada é preciso entender que democracia é um jeito de gover-
nar. Existem outras maneiras de governar?

Sim, existem! A ditadura, por exemplo, é um jeito de governar. Porém, dife-
rente da democracia, numa ditadura, o poder é exercido por uma pessoa ou 
por um grupo de pessoas, com supremacia do Poder Executivo. Na ditadura 
os direitos individuais são eliminados ou reduzidos. No Brasil, já vivemos uma 
ditadura, uma ditadura dos militares, que se manteve durante 21 anos, até 
1985, quando o Brasil elegeu, de forma indireta (e não através do voto) Tancre-
do Neves como Presidente da República. A partir de então passamos 
a viver uma transição para a democracia, que se firmou com a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988. Tudo isso foi resultado 
de muita luta e da organização de vários segmentos da socieda-
de em movimentos específicos, dentre eles os movimentos de 
mulheres trabalhadoras rurais.  

Quando os governantes tomam decisões que afetam a vida da população, 
sem escutar essa população, sem lhe dá chances de se expressar, sem consi-
derar a sua vontade, esses governantes estão ferindo a soberania popular e, 
desse modo, estão ferindo a própria democracia.

Portanto, um Brasil com soberania popular quer dizer que:

• O povo tem o poder de decidir as grandes questões;

• Ao povo é dada a possibilidade de se expressar;

• A democracia é exercida de forma representativa e participativa.

Por isso as Margaridas estão na luta também por um Brasil com democracia!

do Neves como Presidente da República. A partir de então passamos 
a viver uma transição para a democracia, que se firmou com a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988. Tudo isso foi resultado 
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Foi justamente na década de 1980 que começou a surgir as primeiras for-
mas de organização das mulheres do campo, que se proliferou em todo o 
País, reivindicando o seu reconhecimento como trabalhadora rural, o direito 
à sindicalização e acesso aos direitos previdenciários, garantindo que a se-
guridade social fosse respeitada. Ou seja, que as trabalhadoras rurais tives-
sem direitos à aposentadoria, licença-maternidade, auxílio-doença, pensão 
por morte, etc. Fruto da conquista da luta das mulheres, a Constituição de 
1988 permitiu que mulheres (com 55 anos de idade ou mais) que tivessem  
comprovado exercício da atividade rural pudessem obter aposentadoria por 
idade no valor de um salário mínimo, mesmo não tendo 
contribuído com o sistema previdenciário. Tais mu-
danças foram significativas, pois igualaram os direi-
tos de trabalhadores e trabalhadoras rurais.

idade no valor de um salário mínimo, mesmo não tendo 
contribuído com o sistema previdenciário. Tais mu-
danças foram significativas, pois igualaram os direi-

Mas vamos voltar a falar em democracia...
Embora democracia seja um nome que se dá a um jeito de governar, há 

várias maneiras de compreender o que é democracia, mas todas elas têm a 
ver com uma mesma coisa: o exercício da soberania popular. Sendo a demo-
cracia um regime onde a soberania deve pertencer ao povo, o que diferencia 
uma democracia de outra é a forma como a população exerce e participa dos 
espaços do poder.

Algumas pessoas entendem a democracia só como a possibilidade de voto. 
Nessa visão, o povo, através das eleições, delega seu poder a outros(as). A maioria 
dos votos define quem será o Presidente (chefe do executivo) e os representantes 
do povo no Congresso Nacional – deputadas(os) e senadoras(es) – Temos assim, 
segundo a legislação, uma democracia representativa. Nesse entendimento, a po-
pulação só é consultada uma vez a cada quatro anos. E após serem eleitos, os 
políticos podem agir praticamente como bem entenderem, até a próxima eleição. 

Mas para as Margaridas, embora as eleições sejam um momento importan-
te de participação política, só a existência de eleições não garante democracia 
plena, pois a democracia se coloca de outras maneiras e precisa ser construí-
da cotidianamente. A democracia passa pelo reconhecimento da diversidade, 
pela participação dos diferentes segmentos da população, sobretudo as 
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mulheres, nos espaços de decisão, 
influenciando sobre e a respeito das 
decisões relevantes; pela garantia 
dos direitos fundamentais e pela 
execução de políticas públicas que 
gere qualidade de vida e bem estar 
social para a maioria da população.

A democracia é um projeto em 
constante movimento e transfor-
mação. Vamos entender isso...

A retomada da democracia no 
Brasil foi consolidada com as eleições diretas, em 1989. A partir de então 
tivemos o Governo Collor, o Governo Itamar, o Governo Fernando Henrique, 
o Governo Lula e o Governo Dilma, que não deu continuidade em virtude de 
um golpe parlamentar encabeçado pela elite do País, e atualmente, o Go-
verno Bolsonaro. Se todos esses governos foram eleitos democraticamente, 
através do voto, o que difere um do outro? Justamente, a compreensão que 
eles tem da democracia.

A década de 1990 foi marcada, na vida política do País por governos, 
que, guardadas as suas diferenças, podem 
ser considerados neoliberais. Em 2003 
com a eleição do Lula, passamos a viver 
um outro tipo de democracia, uma demo-
cracia participativa; e hoje, após o golpe 
de 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro esta-
mos vivenciando uma democracia neolibe-
ral, liderada por uma direita conservadora 
e ultrarreacionária. 

O que isso significa? Significa que em-
bora eleitos democraticamente, através do 
voto, esses governos adotaram políticas 
diferentes de acordo com a maneira como 
eles veem e julgam o mundo. 

A democracia participativa 
é uma maneira de construir um 
modelo de gestão que valorize 
o princípio máximo da demo-
cracia, do poder soberano do 
povo. Ela está direcionada à 
participação e comunicação 
de todos os diferentes grupos, 
segmentos e movimentos so-
ciais que habitam uma mesma 
sociedade, com a intenção de 
terem as suas questões ouvi-
das, para que se busque o de-
senvolvimento para atender as 
necessidades de todos.



10 #RUMOA#RUMOA#RUMO MARCHADASMARGARIDAS2019

O que caracteriza uma democracia neoliberal?
A democracia neoliberal é um aprofundamento da democracia liberal, por 

isso, muitas vezes se utiliza uma ou outra palavra sem fazer distinção.

Para muitas pessoas não há diferença entre democracia neoliberal e li-
beral, porque ambas são guiadas pela ideia da não interferência do Estado 
na economia, pela diminuição da intervenção do Estado no mercado. Ambas 
orientam as suas ações pelo capital e pelo lucro. Assim sendo, compreendem 
que o neoliberalismo é um ressurgimento do  liberalismo, das ideias liberais 
que ganharam força no século XVIII, defendendo o individualismo, o direito à 
propriedade privada e um Estado que não intervisse no mercado e, ainda, ga-
rantisse as liberdades individuais. O neoliberalismo quando surge no século 
XX, ele traz a mesma ideia só que de forma mais agressiva, propondo a aber-
tura de mercados e a desregulamentação da economia, com privatizações de 
empresas estatais, afrouxamento das garantias dos direitos dos trabalhado-
res e controle ou rompimento do poder dos sindicatos.

Neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas 
que defende a não participação do Estado na economia. Para os neolibe-
rais o mercado deve ter liberdade total para regular as riquezas de um país 
(monetária e não-monetária), pois só assim haverá crescimento econômico 
e desenvolvimento social. O Estado, representado por um governo neoliberal, 
não interfere ou interfere muito pouco na economia e na vida social dos ci-
dadãos e cidadãs, que ficam, assim, desprotegidos e à mercê dos interesses 
do mercado.

A democracia neoliberal é guiada pela ideia de que o governo deve voltar 
suas ações para adoção de medidas de redução de serviços públicos, como 
as privatizações de empresas estatais, controle de gastos públicos, redução 
de investimentos públicos, pouca intervenção no mercado de trabalho, reti-
rar o controle sobre preço dos produtos, incentivo a empresas capitalistas, 
menores investimentos em políticas sociais, como saúde, educação, aposen-
tadoria, seguro desemprego e também políticas de assistências como pen-
são por morte, Bolsa Família, etc.

O neoliberalismo no Brasil começa com o governo de Fernando Collor 
(1990) e se consolida com a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presi-
dência, em 1995. O Governo FHC se mantém até 2002. Embora a sua política 
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econômica tenha apresentado resultados importantes ao conter a inflação, 
ao final do seu governo o Brasil apresentava uma elevada concentração de 
riqueza e poder, um esvaziamento da educação e da saúde públicas, aumento 
da pobreza e da miséria, aumento da desigualdade social, esgotamento dos 
ecossistemas e dos recursos naturais, aumento dos conflitos agrários e da 
violência do campo.

Foi nesse contexto que, no ano 2000 as Margaridas marcharam pela pri-
meira vez “contra a fome, a pobreza e a violência sexista”

As consequências perversas das políticas adotadas no governo neoliberal 
de Fernando Henrique Cardoso impulsionou a eleição de Luís Inácio Lula da 
Silva, que assume o seu primeiro mandato em 2003. A eleição de Lula sig-
nificou o afastamento do modelo neoliberal de democracia. Os movimentos 
sociais, a classe trabalhadora, a população brasileira enfim, exigiam maior 
participação da sociedade na política econômica e na gestão do Estado como 
forma de enfrentamento ao neoliberalismo.

Com o Governo Lula o Brasil iniciou os seus primeiros passos na cons-
trução de uma democracia participativa, que diferentemente da democra-
cia neoliberal, traz a ideia de que o Estado deve induzir e promover o de-
senvolvimento do país e não entregar essa função para o mercado. Que 

o Estado deve investir 
em infraestrutura bá-
sica, em educação, em 
saúde, na assistência 
social, nas forças pro-
dutivas do país, na pro-
dução de alimentos, na 
produção de energia, 
deve desenvolver po-
líticas de combate à 
desigualdade, à misé-
ria e à violência, etc. 
E mais: que o Estado 
para fazer isso precisa 
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proporcionar a oportunidade de participação de todas as pessoas, mulhe-
res e homens, e de todos os segmentos que fazem parte dessa sociedade.

Esse modelo de democracia participativa esteve presente nos go-
vernos Lula e Dilma, no período de 2003 a 2016. Esses governos se 
abriram ao diálogo com diversos movimentos sociais do campo, com 
as chamadas populações tradicionais (quilombolas, ribeirinhos, extra-
tivistas etc., mobilizados em defesa de seus direitos territoriais) e com 
os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais, organizadas no inte-
rior dos movimentos mistos (como o movimento sindical e o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) ou em organizações próprias. 
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Para isso foram criados ou ampliados diversos canais de interlocução 
como as conferências, conselhos, ouvidorias, audiências públicas, me-
sas de diálogo, etc. A agricultura familiar foi reconhecida como estra-
tégica para a produção de alimentos. Um conjunto de políticas públicas 
que afetam a agricultura familiar e o meio rural foram implementadas, 
a partir de um olhar mais específico para os vários segmentos que com-
põem as populações do campo, tais como as mulheres, agricultoras(es) 
familiares, quilombolas, ribeirinhas(os), extrativistas etc. Os Governos 
investiram no fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e de políticas já existentes voltadas para este público, inclusi-
ve, criando espaços próprios para elaboração e execução das políticas 
para as mulheres rurais, como a Diretoria de Políticas para as Mulhe-
res Rurais e mesmo a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM). O Programa Nacional de Habita-
ção (PNHR), o plano de expansão das universida-
des públicas, o ProUni, o Pronera, o Pronatec, a 
criação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), as políticas afirmativas contra a discri-
minação racial, de mulheres e minorias sexuais e o 
amplo conjunto de medidas que impulsionaram o 
avanço da agricultura familiar nos últimos anos fo-
ram formulados e decididos com a participação da 
população envolvida, por meio de inúmeros canais 
criados ou ampliados, para consolidar a democracia participativa no 
país, como as conferências nacionais de políticas públicas. Com isso, a 
abrangência das ações públicas aumentou, assim como a capacidade 
de formulação dos movimentos sociais. 

Atualmente, estamos vivenciando a radicalização da democracia neo-
liberal, iniciada e consolidada com o golpe de 2016 que tirou a presidenta 
Dilma Rousseff do poder e foi consolidado com o Governo Bolsonaro. E 
à medida que isso vem acontecendo, a soberania popular perde espa-
ço para aqueles que operam na lógica de mercado, enfraquecendo a de-
mocracia e retirando, principalmente, da população mais empobrecida, 
direitos já conquistados, impactando, sobretudo, na vida de milhões de 
mulheres que habitam o campo, a floresta e as águas.

para as mulheres rurais, como a Diretoria de Políticas para as Mulhe-
res Rurais e mesmo a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM). O Programa Nacional de Habita-
ção (PNHR), o plano de expansão das universida-

), as políticas afirmativas contra a discri-
minação racial, de mulheres e minorias sexuais e o 
amplo conjunto de medidas que impulsionaram o 
avanço da agricultura familiar nos últimos anos fo-
ram formulados e decididos com a participação da 
população envolvida, por meio de inúmeros canais 
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Por isso as Margaridas resistem e lutam por um Brasil com democra-
cia. Uma democracia representativa e participativa, com igualdade de 
gênero e raça!

Igualdade e justiça são dois outros valores anunciado no lema da Mar-
cha das Margaridas. 

Em abril de 2016 Dilma Roussef foi afastada da presidência por um golpe par-
lamentar, com forte apoio da grande mídia e a omissão e conivência do Supremo 
Tribunal Federal. Importante dizer que foi um golpe liderado por homens bran-
cos, conservadores, de elite e dissociados da pauta das mulheres. Michel Temer, 
vice-presidente no Governo Dilma, se torna presidente, apresentando um pro-
grama que é completar o ajuste fiscal de FHC. O seu Governo promove significa-
tivo retrocesso em matéria de direitos: é aprovada a PEC do Teto dos Gastos, a 
Lei da terceirização, a Reforma Trabalhista e se inicia a Campanha pela Reforma 
da Previdência. Por outro lado, é retomada as privatizações (Pré-sal, Eletrobrás, 
terras, etc.) e a legislação ambiental ´começa a ser desmontada. Esse golpe foi 
uma atentado à democracia. Mas não parou por aí. Ele tinha outro objetivo: in-
viabilizar a candidatura de Lula nas eleições de 2018: primeiro, condenando-o; 
tornando-o “ficha suja”; e, finalmente, prendendo-o. Mesmo preso, Lula tinha 
nas pesquisas quase 40% das intenções de voto. A prisão de Lula (sem provas) 
foi outro duro golpe à democracia, por que além de impedir o maior líder popular 
que este país já teve, de concorrer às eleições (e provavelmente, ganhar), deu as 
condições para que Jair Bolsonaro, um ultraconservador, de direita, ganhasse as 
eleições. Assim sendo, hoje, o grito de “Lula Livre” representa um grito de resis-
tência, por justiça e em defesa da democracia.
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QUANDO A MARCHA DAS MARGARIDAS ANUNCIA NO SEU LEMA QUE 
LUTA POR UM BRASIL COM IGUALDADE, O QUE ELA QUER DIZER?

Primeiro, que quer um Brasil que garanta igualdade econômica com maior 
nivelamento na distribuição da riqueza produzida no país, que possa garantir 
o acesso de todos os diferentes segmentos da população, independente de 
gênero, cor, etnia, credo religioso, local em que se vive (se no meio urbano 
ou no meio rural) aos bens materiais (renda, alimentação, moradia, roupas, 
transporte, etc.) e serviços (saúde, educação etc.).

Mas também que quer um Brasil que se paute na ideia de igualdade a partir 
do respeito ao outro(a) e do próprio autorrespeito. Uma igualdade que reconhe-
ça e afirme as diversas identidades, de gênero, étnico-raciais, de classe etc.

Se as Margaridas lutam por um Brasil com igualdade é porque reconhe-
cem que ainda somos um país desigual, não só do ponto de vista econô-
mico, mas também social e que essa desigualdade atinge mais uns do que 
outros, principalmente, as mulheres, a população negra, a população indí-
gena, a população rural, a população mais empobrecida. 
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Temos desigualdade nas relações de gênero, nas relações interétnicas (en-
tre etnias), nas relações econômicas, nas relações culturais, e também na pos-
sibilidade de acesso aos direitos garantidos pela Constituição de 1988, e até 
mesmo na possibilidade de lutar por esses e por novos direitos. Sim, porque 
existem pessoas que têm maiores condições de lutar por direitos do que ou-
tras. Então a gente tem uma quantidade grande de desigualdades e de formas 
de desigualdades na nossa sociedade.

Na maioria das vezes desigualdades como a de gênero e a de cor justifi-
cam a distribuição desigual de renda. O papel social atribuído a alguém por 
ser mulher, por exemplo, justifica salários menores em relação aos homens; 
justifica também que os recursos fiquem nas mãos do homem “chefe de fa-
mília”, que determina o seu uso, etc.

A divisão sexual do trabalho e as desigualdades de gênero nas famílias 
é um exemplo, as jornadas de trabalho e o tempo dedicado pelas mulheres 
aos afazeres domésticos espelham exatamente tais desigualdades. A so-
brecarga de trabalho cumprida por elas, ao se responsabilizarem por suas 
famílias e exercerem outras atividades, além das domésticas e de cuidados, 
é exaustiva e revela a permanência das desigualdades de gênero. Por isso 
dizemos que esfera familiar é o espaço privilegiado de resistência cultural a 
transformações em direção à igualdade de gênero.

A desigualdade permeia as relações entre homens e mulheres no nosso 
país e se reflete tanto na esfera privada (família), como nos espaços públicos 
(na política, no movimento sindical, nos partidos, no trabalho, etc.). Por isso 
as Margaridas afirmam que uma demo-
cracia que não reconheça e não combata 
as diversas dimensões da desigualdade 
de gênero – quase sempre acompanha-
da da desigualdade étnico-racial e de 
classe – não é uma democracia plena. E 
por isso também se mantém firme na luta 
pela igualdade.

A reflexão sobre igualdade de gênero 
leva a gente a pensar sobre justiça.
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POR QUE A JUSTIÇA É UM DOS ASPECTOS DA IDEIA DE IGUALDADE?

Veja bem, a justiça universal traz a concepção de que “todos são iguais 
perante a lei” e, portanto, devem ter os direitos assegurados pela Constitui-
ção de 1988. Mas a gente sabe que, no nosso cotidiano, uns são mais iguais 
que outros. A igualdade de direitos não existe se a gente não reconhece as 
desigualdades, e que essas desigualdades não são causadas apenas pela má 
distribuição de recursos, mas que se mantém pela dominação e opressão de 
determinados grupos sobre outros.

 A justiça social que a Marcha carrega no seu lema reconhece a dominação 
e a opressão de gênero, de raça e de classe. Por isso carrega uma ideia de  
justiça social que busque não apenas a igualdade econômica entre desiguais, 
mas que reconheça as especificidades e diferenças sociais, de gênero, raça e 
classe, para que as demandas de setores e grupos colocados à margem pela 
sociedade sejam escutadas e consideradas.

O não reconhecimento da desigualdade de gênero está na base da PEC 
06/2019 da reforma da previdência apresentada pelo Governo Bolsonaro. Ela 
propõe o aumento do tempo de aposentadoria das mulheres de 55 para 60 
anos. A PEC não reconhece que há uma desigualdade na divisão sexual do 
trabalho, que destina às mulheres maiores responsabilidades do trabalho não 
remunerado e consequentemente, mais tempo de trabalho semanal do que 
aquele dedicado pelo homem. Essa proposta foi feita em nome da igualdade. 
Mas ela é uma proposta justa?

Mas tem outro aspecto importante nisso tudo...
Quando as relações são desiguais significa também que há uma desigual-

dade de poder. Significa dizer que determinados grupos sociais tem mais 
poder do que outros. As pessoas são desiguais porque elas têm poderes de-
siguais. Assim é na relação entre mulheres e homens, entre brancas(os) e ne-
gras(os), entre indígenas e não indígenas, entre patrões e trabalhadoras(es), 
entre pobres e ricos. As desigualdades também estão ligadas à quantida-
de de poder que as pessoas têm. E embora todas as pessoas tenham mais 
ou menos poder, há uma imensa concentração de poder, mais em alguns 
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grupos do que em outros. 
Assim, o poder está mais 
concentrado nas mãos 
dos homens, por exemplo, 
do que das mulheres; nas 
mãos dos brancos(as) do 
que dos negros(as); dos 
proprietários de terra do 
que dos sem-terra.

Não é por acaso que se a gente observar a 
composição do Congresso Nacional, veremos 
que a grande maioria é de homens brancos e 
ricos. Na Câmara de Deputados, 85% são ho-
mens; mais de 75% são brancos e mais de 80% 
com formação universitária, sendo a maioria 
profissionais liberais (empresários, ruralistas, 
médicos, advogados, etc.). Isso indica no nos-
so sistema que o poder é muito pouco distri-
buído e de forma não democrática.

PODER E VIOLÊNCIA: ISSO TEM ALGO A VER?
Sim! Um dos meios de manter o poder é o uso da violência. Por isso, ao 

lutar por igualdade, a Marcha das Margaridas luta pelo fim da violência. Pois 
a violência é um mecanismo de manutenção da ordem e de perpetuação das 
desigualdades, e são as mulheres, a população negra, a população LGBTI 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais) e a popula-
ção rural as mais atingidas.

Os números do Relatório da Comissão Pastoral da Terra revelam que 2017 
registrou o maior número de assassinatos em conflitos no campo dos últi-
mos 14 anos, foram 71 assassinatos e cinco massacres em um ano, acompa-
nhados de brutalidade e crueldade assustadoras. Além do aumento no nú-
mero de mortes, aumentou também a violência generalizada: tentativas de 
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No livro Violência e Desigualdade no Bra-
sil publicado pela SOF SempreViva Organiza-
ção Feminista, de 2017, está dito que “entre 
as mulheres, são as negras, jovens, menos 
escolarizadas e com filhos as que predomi-
nam como vítimas; entre a população negra, 
os homens jovens e com menor escolaridade 
e renda são os mais atingidos; e na popula-
ção LGBT, são os homens negros e jovens os 
mais vitimados pela violência homofóbica. 
Entre as mulheres, a violência é majoritaria-
mente doméstica, praticada por pessoas co-
nhecidas, e o tipo predominante é a violência 
física. Entre a população negra, ocorre entre 
pessoas conhecidas, mas não entre cônjuges 
e amigos, além da cometida por desconheci-
dos. Já entre a população LGBT, a violência 
ocorre nas vias públicas e é cometida prin-
cipalmente por desconhecidos ou vizinhos. 
Existe hoje no Brasil uma ofensiva conserva-
dora que resulta no recrudescimento da vio-
lência contra as mulheres e a população ne-
gra, no controle do corpo e da sexualidade, e 
no cerceamento dos direitos territoriais das 
comunidades tradicionais (...)”.

assassinatos subiram 63% 
e ameaças de morte 13%. 
2017 foi o ano com o maior 
número de conflitos pela 
água desde 2002. Em 2018 
o Brasil registrou ao menos 
24 assassinatos ligados a 
conflitos no campo, sendo 
54% de lideranças de movi-
mentos agrários, indígenas, 
quilombolas e ribeirinhos.

Isso indica que a vio-
lência é seletiva, afetando 
de forma desproporcional 
alguns grupos da socieda-
de. Ela não é um infortúnio 
pessoal, mas tem origem na 
constituição desigual dos 
lugares ocupados por esses 
grupos, particularmente, 
pelas mulheres e pela popu-
lação negra. Isso significa 
dizer que a desigualdade é estrutural, e resulta de uma sociedade capitalista, 
patriarcal e racista, reproduzida por relações de poder, que se mantém pelo 
uso da violência física e simbólica.

O uso da violência dificulta e impede determinados grupos 
de se fazerem representar nos espaços de decisão, que são 
também espaços de poder. É o caso das mulheres, das(os) ne-
gras(os), das(os) rurais, das(os) indígenas.

Por isso a justiça social que a Marcha carrega no seu lema 
pode ser compreendida em três dimensões que articuladas 
buscam dar respostas ao dilema da desigualdade. A primei-
ra, dimensão se pauta na busca de igualdade econômica entre 
desiguais. A segunda, reconhece a dominação e a opressão e também as 
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A gente fala que a violência é simbólica quando ela não provoca ferimen-
tos diretamente sobre os nossos corpos, mas provoca dor e causas muitos 
estragos como o sentimento de impotência, de incapacidade, de medo, de 
desvalorização, de insegurança. Tudo que ameaça a gente de exercer livre-
mente a sexualidade, o nosso direito de ir e vir, que inibe o nosso direito de 
participar, que faz a gente se calar ou inibe o nosso comportamento, que faz 
a gente se sentir diferente do “normal”, tudo isso é violência simbólica. Ela 
está por todos os lados, é sorrateira e atinge o nosso psicológico. Ela está no 
comentário sobre a roupa que a gente usa, no controle de nossa liberdade se-
xual, nos preconceitos contra a mulher que estaria fora dos ‘padrões’ de be-
leza, nas críticas aos nossos ‘modos’, no questionamento sobre a nossa inte-
ligência e capacidade etc. Quem é mulher sabe, a lista é enorme. Mas muitas 
vezes temos dificuldades de perceber ou ainda responder a tais agressões. É 
preciso que todas as mulheres lutem contra este tipo de violência que muitas 
vezes não traz consequências para o corpo, mas infligem nossa alma, nossa 
autoestima, nossa maneira de estar e conquistar espaços na vida.

especificidades e diferenças sociais, de gênero, raça e classe, para que as 
demandas de setores e grupos colocados à margem pela sociedade sejam 
escutadas e consideradas. E a terceira, complementando as outras duas, diz 
respeito à demanda por voz de grupos que não predominam e muitas vezes 
nem mesmo estão presentes nas estruturas representativas da organiza-
ção social, mas que devem se fazer representar, porque esses  são espaços 
de poder e decisão, e  dizem respeito as suas existências no plano pessoal,
econômico e social, bem como as condições para participarem ativa e poli-
ticamente dos acontecimentos nas coletividades próximas e distantes, rom-

pendo com ciclos tradicionais 
de dependência, exploração e 
subordinação, como é o caso 
das mulheres e mais especifi-
camente das mulheres negras 
e das mulheres rurais. 

Por isso a Marcha das Mar-
garidas traz como um dos seus 
eixos: 

Por democracia com igualda-
de e fortalecimento da participa-
ção política das mulheres
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POR QUE AS MARGARIDAS MARCHAM POR DEMOCRACIA?

Fomos ensinadas(os) a entender a democracia como um regime político, 
composto por partidos, três poderes, eleições, direitos civis de igualdade e li-
berdade, mas acredite, isso é muito pouco para compreender a democracia!!! 

Vamos falar um pouco mais então sobre democracia e participação... 

POR DEMOCRACIA COM IGUALDADE E 
FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

DAS MULHERES
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Porque a democracia tal qual a entendemos se assemelha a compreensão 
da filósofa Marilena Chauí, segundo a qual a democracia é uma forma social 
que tem como princiPaís características três aspectos: 

• Ela se baseia na criação e conservação de direitos para a população;

• Ela considera como legítimos e necessários a diversidade de indiví-
duos e os conflito de pensamentos; 

• Ela se apoia na soberania popular, onde pertence ao povo, não ao 
governante, o direito de decidir os rumos do país.

Levando em conta estas características, vamos refletir um pouco sobre 
como anda a democracia no nosso país. Seria possível dizer que no Brasil 
vivemos uma democracia forte? Acreditamos que não. Nós, Margaridas, en-
tendemos que têm sido bem difícil colocar a democracia em pé no Brasil. Sabe 
por que?  Se considerarmos apenas as três características citadas por Marile-
na Chauí, vemos que elas têm sido a cada dia mais atacadas:

• A cada dia é anunciada a retirada de direitos, com cortes de recursos 
e o fim ou enfraquecimento de políticas públicas e programas governa-
mentais que, em geral, são destinados às pessoas mais pobres, como 
o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e as ações de forta-
lecimento da agricultura familiar. Quanto menos direitos assegurados, 
mais cresce a desigualdade. Você sabia que no Brasil apenas 6 pessoas 
detém a mesma riqueza que a metade da população mais pobre? 

• O Brasil foi identificado, pela Organização Não Governamen-
tal Global Witness como país mais letal para ativistas e de-
fensores da terra e do meio ambiente. Em 2017 foram 
registrados 57 assassinatos de lutadoras(es) da ter-
ra e meio ambiente, sendo o setor do agronegócio o 
mais violento. A crescente criminalização das lutas 
sociais, por meio de perseguição, ameaças e até 
assassinatos crescem de forma alarmante. Recente-
mente, o Deputado Federal Jean Wyllys renunciou ao 
seu mandato e teve que sair do país, diante de perse-
guições e ameaças de morte. 

O Brasil foi identificado, pela Organização Não Governamen-
tal Global Witness como país mais letal para ativistas e de-
fensores da terra e do meio ambiente. Em 2017 foram 

A crescente criminalização das lutas 
sociais, por meio de perseguição, ameaças e até 

 de forma alarmante. Recente-
mente, o Deputado Federal Jean Wyllys renunciou ao 
seu mandato e teve que sair do país, diante de perse-
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• Do ponto de vista da nossa soberania, ela passa longe de ser po-
pular. Como vimos na primeira parte desse caderno, se o povo não 
pode participar das decisões políticas que irão atingir as suas vidas, 
ele não está exercendo a sua soberania. E o que percebemos é que 
os espaços de escuta e diálogo, entre a população e o governo, como 
os conselhos, conferências, fóruns, vêm sendo destruídos. Algo bem 
alinhado com os pronunciamentos feitos pelo atual presidente do Bra-
sil durante sua campanha eleitoral, quando repetidas vezes afirmou 
querer o fim de todas as formas de ativismo. Assim, o período recente 
têm nos reservado privatizações, retiradas dos direitos sem nenhum 
tipo de diálogo com a sociedade.

Definitivamente, estes exemplos mostram que estamos longe de vivermos 
num Brasil com democracia plena. Mas isso não tem acontecido somente 
no nosso país. Em outras partes do mundo existem fatos concretos de que 
os princípios democráticos vêm sendo pouco a pouco corroídos. Mesmo nos 
países onde as relações de trabalho tenham conseguido um grau maior de 
bem-estar e de avanço de direitos, a democracia como uma forma de organi-
zação está se desestruturando.
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E, sabe por que? Porque a lógica neoliberal quer buscar a todo custo au-
mentar, desenfreadamente, seu grau de acumulação de bens e riquezas. A 
receita para isso é precarizar ao máximo as condições de vida, retirar direitos 
e superexplorar a mão de obra das(os) trabalhadoras(es). 

Vamos observar alguns exemplos ao redor do mundo. Vocês ouviram falar 
recentemente nas manifestações dos coletes amarelos na França? Ele é um 
movimento de protesto espontâneo, que começou em outubro de 2018 e que 
toma as cidades francesas até hoje, exigindo a redução dos impostos sobre 
combustíveis, a reintrodução do imposto sobre fortunas, o aumento do salá-
rio mínimo, assim como políticas de melhoria da democracia representativa. 
As(os) manifestantes receberam este nome por usarem coletes amarelos flu-
orescentes com o objetivo de chamar atenção durante os protestos. As mani-
festações surgiram em reação ao aumento dos preços dos combustíveis e ao 
alto custo de vida na França, que impactam diretamente nas classes trabalha-
doras e médias, especialmente das zonas rurais e áreas periurbanas (entorno 
das cidades), resultantes das reformas fiscais e sociais propostas pelo gover-
no do presidente Emmanuel Macron. 

Outro capítulo bastante antidemocrático da nossa história recente é a ob-
sessão do presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, 
em construir o muro que cortará a fronteira com o México, mesmo sem apoio 
de grande parte do parlamento e da população. Num país, como os EUA, aon-
de as leis de imigração são uma das mais rígidas do mundo e os migran-
tes mexicanos são parte importante da força de produtiva (precarizada) do 
país, os argumentos de Trump para a construção do muro soam, no mínimo, 
preconceituosos. A alegação do presidente é que com o muro será possível 
conter a migração de pessoas que representam um problema em relação à 
criminalidade e emprego. Certa vez, Trump afirmou publicamente que o Méxi-
co não envia aos EUA seus melhores cidadãos, e sim criminosos e infratores 
– declaração que não repercutiu nada bem entre os mexicanos. 

Diante desses exemplos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, vemos que 
a luta por democracia nunca foi tão necessária.

É a entrada de pessoa ou grupo de pessoas estrangeiras em deter-
minado país, para trabalhar e/ou para fixar residência, permanente-
mente ou não.
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Não nos enganemos companheiras, não basta apenas a realização de eleições 
nos níveis municiPaís, estaduais e nacional, para dizer que um país é verdadei-
ramente democrático. Basta olhar o Congresso Nacional e ver que a maioria das 
pessoas que ocupam cargos ali são proprietários ou aliados de grandes empresá-
rios. Isto acontece porque a lei, ainda que indiretamente, permite que empresas 
e empresários financiem campanhas políticas. 
Assim o resultado das eleições fica definido pelo 
poder econômico e não pela vontade popular.

É por isso, que as Margaridas marcham 
por democracia, entendendo que para ela se 
efetivar é preciso que o povo possa participar 
das decisões de forma autônoma e soberana; 
que os direitos sejam assegurados pondo fim 
à fome, pobreza, concentração de terras e ri-
quezas... e enfim, a todo tipo de desigualdade 
social, econômica, cultural e política; e que todas as pessoas sejam respeita-
das em sua diversidade de gênero, raça, etnia, credo e etc.

Nossa marcha por democracia é para construir um Brasil aonde as mu-
lheres, em sua diversidade, sejam vistas e valorizadas como gente capaz de 
participar dos rumos da história. 

COMO ANDA A DEMOCRACIA EM NOSSO PAÍS?
Em 2016, a democracia brasileira sofreu um dos mais profundos golpes, o 

impeachment da primeira presidenta mulher da nossa história, Dilma Rous-
seff. Setores dos poderes legislativo e judiciário, juntamente com a mídia tra-
maram um dos mais cruéis capítulos da nossa história política. Com requin-
tes de machismo e fingida legalidade, o Congresso Nacional tirou do cargo a 
presidente por ter assinado, em 2015, decretos que liberavam recursos para 
execução de programas sociais, sem o aval do Congresso, nem previsão no 
orçamento. Este tipo de medida, conhecida por pedalada fiscal, já havia sido 
adotada por vários governantes do executivo federal e estadual, entretanto, 
foi pela primeira vez taxada como ato de improbidade administrativa.

Pela lei, é quando um agente político ou gestor(a) público(a), du-
rante o exercício da sua função, comete atos que ferem os princípios 
básicos da administração pública.
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Durante pouco mais de dois anos, 
o Brasil foi administrado por Michel 
Temer e seus aliados, sob os quais, 
ao longo de todo este período, recaí-
ram várias acusações de corrupção, 
nenhuma delas devidamente apura-
da e julgada. Sob o pretexto de re-
duzir as despesas públicas, o desgo-
verno Temer enfraqueceu e pôs fim a 
importantes ministérios, políticas pú-
blicas e programas, em sua maioria 
eram destinados às populações mais pobres. Alguns exemplos são: o fim do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; a Reforma Trabalhista; a aprovação 
da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos públicos, 
impactando diretamente nos recursos destinados à educação, saúde, habi-
tação, etc.

Uma profunda dor marca este momento político: o brutal assassinato da 
vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em março de 2018. O 
alvo foi a mulher negra da periferia, representante do povo trabalhador. De-
fensora dos direitos humanos, da luta das mulheres e do povo negro e pobre 
das favelas, ela incomodou os poderosos do crime organizado carioca. Embo-

ra os dois suspeitos pelo seu 
assassinato tenham sido pre-
sos recentemente, ainda per-
manece sem resposta quem 
foi o mandante da execução. 
Vale lembrar que o motorista 
de Marielle, Anderson Gomes, 
também morreu nesta em-
boscada. Foi neste clima, que 
meses depois, realizaram-se 
as eleições estaduais e gerais
de 2018. 
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Mas com a realização das eleições a democracia brasileira anda muito 
bem, né?! 

Não é bem assim! Temos motivos suficien-
tes para dizer que a nossa democracia vive 
momentos de muita fragilidade. Em primeiro 
lugar, porque o processo eleitoral foi marca-
do por pouco debate de ideias e muita violên-
cia. Quem não lembra da chuva de notícias 
mentirosas (fake news) e do ódio que chegou 
ao triste registro de assassinatos por motiva-
ção política?

Não bastasse tudo isso, o Brasil 
mantém encarcerado o primeiro pre-
so político, depois da instalação da 
democracia pós-1985, o ex-presiden-
te Luís Inácio Lula da Silva. Lula que 
estava na frente das pesquisas elei-
torais, foi condenado e preso, depois 
de um processo judicial sem provas, 
mas cheio de exageros e persegui-
ções da mídia.

Ah! o processo eleitoral também 
produziu muitas contradições. Por um lado, a Câmara dos Deputados e o 
Senado apresentaram a maior renovação, desde a década de 1990, com a 
eleição de 52% novos parlamentares, uma maioria que nunca havia con-
quistado cadeira no Congresso Nacional. Por outro, é também verdade que 
se trata de uma renovação aparente, pois 141 dos estreantes foram eleitos 
em função da relação de parentesco com políticos tradicionais, lideranças 
evangélicas, policiais linha dura ou celebridades. 

Além de uma renovação aparente, os resultados demonstraram uma 
composição conservadora do Congresso Nacional alavancada pela candi-
datura de Jair Bolsonaro (PSL), que impulsionou o aumento do número de 
parlamentares de extrema direita. É possível perceber a continuidade do 
poder de certos grupos políticos familiares se perpetuando no parlamento. 

Um dos casos foi a morte 
do mestre de capoeira, Moa 
do Catendê. Moa foi assas-
sinado a facadas por eleitor 
de Bolsonaro, depois que ex-
pressou opinião contrária às 
ideias do então candidato à 
presidência.
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Estas eleições não alteraram a correlação de força das maiores bancadas 
dentro do parlamento, afinal, o número de representantes a serviço dos in-
teresses das bancadas da bala, do agronegócio e das igrejas evangélicas 
foram mantidos ou ampliados.

No que diz respeito ao aumento da representação feminina, que saiu de 
51 mulheres parlamentares para 77, é possível afirmar que, na sua maioria, 
elas são representantes ligadas a partidos de direita ou de extrema direita, 
herdeiras de figuras tradicionais na política ou defensoras de propostas 
que divergem das pautas históricas dos movimentos feministas.

O ano de 2019 iniciou com a posse de Bolsonaro seguida de vários escânda-
los envolvendo o próprio presidente, seus familiares, ministros e partido político. 
Fatos relacionados à corrupção, que vão desde o repasse de verbas por parte 
de cargos comissionados de um dos seus filhos eleito deputado estadual e can-
didaturas laranja de mulheres, para utilização dos recursos do fundo partidário 
por candidatos do PSL, que envolveu o ministro do turismo.

Os primeiros meses 
de governo também 
é marcado pela ado-
ção de medidas que 
dividem opiniões en-
tre brasileiras(os), uma 
delas é a Reforma da 
Previdência, que ataca 
os benefícios das(os) 
trabalhadoras(es) mais 
pobres, principalmente 
das mulheres. 

Outra questão extre-
mamente polêmica é a flexibilização da posse de armas de fogo. O Decreto 
9.685/2019, que regulamenta o tema, foi lançado exatamente no período 
de crescente aumento do número de feminicídio no país, que consiste em 
crime de ódio baseado no gênero, amplamente conhecido como assassi-
nato de mulheres. Só no mês de janeiro de 2019 foram registrados mais de 
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100 casos de feminicídio, 
que em sua maioria acon-
teceram nas casas das 
vítimas, por atuais ou ex-
-parceiros, sendo usado 
em grande parte armas de 
fogo (dados da Universi-
dade de São Paulo - USP). 
Ao garantir que um maior 
número de homens tenha 
o direito a possuir armas 
de fogo em suas casas, tor-
nam os lares espaços ainda mais ameaçadores para a vida das mulheres. 
Todas nós sabemos que a violência contra as mulheres tem no espaço do-
méstico o principal ambiente onde ocorrem as agressões e assassinatos. O 
que este governo têm feito é desamparar as mulheres com a fragilização das 
instituições, como a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) e, tam-
bém, do orçamento voltado ao enfrentamento à violência. E mais, armam os 
maridos, namorados, parceiros e familiares. Por isso, para as Margaridas um 
país verdadeiramente democrático garante políticas de igualdade de gênero 
e enfrentamento às formas de violência sexista.

Outro ponto que exemplifica o despreparo e desrespeito deste governo 
com as demandas das mulheres é a fala da Ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos. Quando empossada ao cargo de ministra, Damares 
Alves gravou vídeo dizendo que o Brasil viverá uma nova era a partir de 
agora, onde meninas vestem rosa e meninos azul. Estas palavras podem 
parecer inofensivas, mas guarda conservadorismo, intolerância e o dis-
ciplinamento das mulheres. Revela a intransigência de governantes que 
não reconhecem as mulheres como seres livres, mas como reprodutoras 
e cuidadoras do espaço privado. Um governo que quer desautorizar as 
mulheres a viverem para além dos papéis relacionados à maternidade, 
aos cuidados com a família e todas as atribuições do mundo privado e 
que reforça o poder masculino, do provimento, virilidade e comando da 
esfera pública.
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ENTÃO PARA AS MARGARIDAS A LUTA POR DEMOCRACIA ESTÁ DI-
RETAMENTE LIGADA À LUTA POR IGUALDADE E PARTICIPAÇÃO POLÍTI-
CA DAS MULHERES?

Sim, nossas lutas por democracia estão diretamente ligadas à partici-
pação política das mulheres e de todo povo historicamente excluído, como 
negras(os), indígenas, quilombolas, trabalhadoras(es) rurais e da periferia 
das cidades.

Para o feminismo, a participação das mulheres é uma condição impor-
tante para a democracia. Mesmo sendo mais de 50% da população brasi-
leira, as mulheres ainda são uma pequena minoria nos espaços de direção 
dos sindicatos, partidos, governos e demais esferas de poder. Isso porque 
as regras para a disputa do poder são, logicamente, feitas por quem detém 
o poder, sem nenhuma intenção de democratizá-lo. Assim, são os homens 
brancos e da elite que definem as regras do jogo político.

O resultado das eleições de 2018 mostrou bem esse problema: temos um 
Congresso cada dia mais conservador, além de não ser espelho da com-
posição social brasileira, a maior parte da população, são mulheres (51%) 
e se declara de cor preta ou parda (quase 47%). Entretanto, a Câmara dos 
Deputados é composta por uma maioria de brancos (75%) e homens (85%). 
Além disso, mesmo tendo o Brasil baixos índices de escolarização da sua 
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COMO AS MULHERES TÊM FEITO A LUTA POR DEMOCRACIA E IGUAL-
DADE DE PARTICIPAÇÃO?

Não basta só dizer que as relações sociais, construídas ao longo da his-
tória, produziram uma hierarquia que colocou as mulheres numa posição 
de menor valor, em relação aos homens. Mais que constatar, é preciso criar 
mecanismos que alterem as bases dessa desigualdade. Por isso, os movi-
mentos negros e feministas pautaram a necessidade de implementação 
das ações afirmativas.

As ações afirmativas, como as cotas, a paridade e outras, têm por obje-
tivo reparar desigualdades, fazendo com que os segmentos historicamen-
te excluídos possam acessar oportunidades que nunca estiveram efetiva-

população e altos índices de trabalhadoras(es) desempregadas(os), nosso 
parlamento é composto por 80% de deputados com ensino superior comple-
to e por profissionais liberais, sendo destes, 26% empresários.

Será que estes representantes conhecem mesmo as necessidades e de-
sejos do povo?  Será que eles estão comprometidos com a democracia, 
plena em direitos e respeito à diversidade? 

Temos visto que não. Seus interesses são os mesmos das empresas ou 
dos segmentos que os colocaram no poder. Hoje as maiores e mais influen-
tes bancadas da Câmara dos Deputados e Senado Federal são as do agro-
negócio, dos evangélicos e dos vinculados a polícia ou forças armadas. 

Para os parlamentares que representam os interesses empresariais tudo 
deve ser transformado em mercadoria, em negócio e fonte de riquezas para 
alguns, gerando desigualdades e mais injustiças para a maioria da popula-
ção, assim, as terras, as águas, a saúde, a educação devem ser privatizados. 
Já os que atendem aos interesses religiosos compreendem que as decisões 
do Estado devem estar de acordo com as convicções e doutrinas da sua 
instituição religiosa. Nesse ponto, companheiras, é preciso dizer que não po-
demos questionar o direito das pessoas escolherem as correntes religiosas e 
vivenciarem a espiritualidade da forma que lhe faça bem, mas é preciso sim, 
questionar as tentativas de impor ao Estado e a toda sociedade, uma forma 
de enxergar o mundo pelas lentes de uma única religião. 
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mente disponíveis, dado o racismo, o sexismo e a desigualdade de classe 
que estruturam as relações no nosso país. As ações afirmativas parte da 
ideia de que para gerar oportunidades iguais, é preciso criar ações dife-
renciadas, proporcionais ao grau de exclusão vivido por determinados seg-
mentos da sociedade, como mulheres, indígenas, negras(os), populações 
LGBTs, rurais e etc. Veja a ilustração abaixo, ela dá uma ideia de como 
funcionam as ações afirmativas:

Como demonstra a ilustração, não podemos negar que existem diferen-
ças em nossa sociedade, diferenças que impedem determinado grupo de 
pessoas a acessarem direitos e participarem com dignidade da vida social. 
A melhor forma de superar os efeitos perversos da desigualdade é gerando 
oportunidade, de acordo com as necessidades de cada grupo, para que 
todas(os) tenham as mesmas condições de vida e participação.  

A luta das mulheres por ações afirmativas que promovessem maior 
participação política provocou mudanças no sistema político eleitoral. As 
duas principais conquistas foram: 1) cumprimento, pelos partidos políticos 
e legendas, da cota de, no mínimo, 30% de candidatas mulheres aos car-
gos de deputadas(os) estaduais ou distritais, federais e vereadoras(es), 
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definida pela Lei 9.504 de 1997; 2) a destinação de 30% dos recursos do 
fundo eleitoral para candidaturas de mulheres, como aprovada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral, em 2018. 

É importante continuarmos pautando a importância destas e outras 
ações afirmativas, voltadas à participação das mulheres, com autonomia 
e liberdade. Precisamos, ainda, estar atentas as tentativas de desqualifi-
cação das políticas de cota voltadas à participação política das mulheres. 
O escândalo protagonizado pelo partido do atual presidente (PSL), inves-
tigado por registrar candidaturas laranjas de mulheres, para uso dos 30% 
do fundo eleitoral, vem sendo usado para pôr em dúvida a efetividade das 
ações afirmativas. Mas, será que o problema está nas cotas ou na falta 
de ética de muitos partidos e candidatos que distorcem o sentido político 
das ações afirmativas? As cotas para as mulheres no sistema eleitoral são 
duramente atacadas, pois, quando exercidas de forma transparente e com 
a efetiva autonomia das mulheres, elas alteram as relações de poder e me-
xem nos privilégios dos que querem permanecer no poder. 

Persistimos na luta pelo fortalecimento das instituições democráticas 
com a participação das mulheres e, principalmente, das formas e espaços 
de participação popular, para além do voto. Entretanto, para nós, mulhe-
res, a democracia é uma forma social fundamental, mas não basta lutar 
por democracia só como um sistema político fixo, limitado às suas estru-
turas e instituições. É preciso pensar a democracia numa perspectiva dife-
rente, como uma forma de organizar a vida social.

A democracia - como defendem os movimentos feministas - tem que ser 
em casa, na cama, na rua e na política. Se nós não temos uma sociedade 
democrática nos espaços privados do lar, da família, da comunidade, tam-
bém não teremos um ambiente de trabalho, uma escola, um sindicato e 
governos democráticos. Por isso, a luta das mulheres do campo, da flores-
ta e das águas por democracia deve se fazer todos os dias e em todos os 
lugares. Do quarto e quintal da casa até o Congresso Nacional.
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E NO ESPAÇO SINDICAL, COMO ESTAMOS CONSTRUINDO RELAÇÕES 
DEMOCRÁTICAS COM A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES?

No Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR),
a conquista de mais participação e poder para as mulheres e a luta por mais 
democracia no movimento também tem sido longa. Nos anos 1970, no Brasil, 
mulheres rurais ocuparam sindicatos na luta pelo direito a serem sindicaliza-
das, reivindicação que se ampliou para conquistar voz e voto nos sindicatos 
e depois, nos anos 90, para conquistar cotas, nos espaços de direção e de-
liberação do MSTTR. Esta história de lutas abriu caminhos para profundas 
discussões e a aprovação da paridade de gênero nos espaços deliberativos 
do sistema CONTAG. Esta foi uma conquista das trabalhadoras rurais, que 
com habilidade e diálogo têm construído caminhos para tornar o movimento 
sindical um espaço mais forte e democrático.

Paridade na política sindical quer dizer que mulheres e homens devem 
ter as mesmas condições de participar politicamente, de ocupar espaços de 
poder no MSTTR. Paridade significa possibilitar que homens e mulheres te-
nham oportunidade de aprender, crescer e se formar nos estudos e debates 
políticos, nas instâncias de decisão do movimento sindical.

Hoje a luta é pela paridade, porque sabemos que no dia a dia os homens 
têm mais condições de participação que as mulheres. Eles têm mais tem-
po livre e tem mais apoio político e financeiro da família e da direção do 
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NOSSAS FORMAS DE RESISTÊNCIA...

O poder das mulheres nasce de sua própria organização. Quando não 
estamos organizadas nós, mulheres, ficamos fracas e isoladas cada qual na 
sua família, na sua comunidade, no seu sindicato, sofrendo os problemas, a 
exploração, a discriminação, a violência e 
a injustiça, sem poder fazer quase nada, 
apenas tendo a força de resistir.

Sozinhas nos enfraquecemos... Agora, 
quando estamos juntas, não tem pra nin-
guém: somos mais fortes!!!!

movimento, que é formada principalmente por homens. Por isso os homens, 
mesmo com pouco preparo e experiência tem mais chances de participação 
política que as mulheres. Muitas vezes, nós, mulheres, mesmo quando so-
mos mais preparadas do que muitos companheiros, não conseguimos avan-
çar em participação nas direções.

A paridade foi aprovada no 11º Con-
gresso Nacional de Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais da CONTAG 
(em 2013) e vem sendo implementada, 
desde 2017, no âmbito da diretoria da 
CONTAG. Até o próximo Congresso, em 
2021, as instâncias deliberativas e enti-
dades filiadas devem criar as condições 
para efetivá-la. Sabemos que 14 FETA-
Gs já aprovaram a paridade em seus 
Congressos Estaduais, e destas, 10 já 
contam, em suas diretorias, com parti-
cipação paritária de homens e mulheres. Mesmo com estes importantes passos, 
muito ainda temos que avançar para que a paridade de gênero gere mais do 
que números iguais. O verdadeiro efeito político gerado pela paridade deve ser a 
democratização das práticas políticas e das relações de poder, de forma que as 
mulheres tenham igualdade de condições para participarem e exercerem seus 
mandatos, sendo respeitadas, tendo autonomia e estando livres das formas de 
discriminação machista e da violência, ainda reproduzidas no mundo sindical.

35
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Quando as mulheres rurais se organizaram em movimentos, em grupos, 
em coletivos elas se tornaram uma força política reconhecida e respeitada 
pelos outros. Assim conseguimos ter mais voz, sermos mais ouvidas, pro-
testarmos e ter mais força para mudar as coisas em casa, no sindicato e 
ter mais poder para negociar e conquistar políticas públicas que garantam 
nossos direitos na prática.

A Marcha das Margaridas é um exemplo desta força política que nasce 
da organização das mulheres rurais. Organizadas, nós conquistamos impor-
tantes direitos, como os previdenciários e importantes políticas, como a titu-
lação conjunta da terra em nome da mulher e do homem e outras tantas. Foi 
pela organização e força das mulheres que conseguimos ser reconhecidas 
como trabalhadoras rurais e termos o direito a ser sindicalizadas. E dentro 
do movimento sindical, ocupamos espaços através da criação de Comis-
sões/Coordenações/Secretarias de Mulheres em âmbito nacional, estadual 
e municipal.

A auto-organização das mulheres é parte fundamental da nossa luta por 
igualdade, democracia e por melhores condições de participação política. 
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Organizadas em grupos e coletivos, nós, mulheres trabalhadoras nos for-
talecemos, por meio do diálogo, dos debates e do acolhimento de nossas 
questões. Compreendemos os desafios comuns que nos marcam dentro de 
uma sociedade patriarcal e racista e formulamos estratégias unificadas que 
nos fortalecem, individual e coletivamente.
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PARA DEBATER MAIS:
1) Na sua comunidade e município, como está a participação e a organi-

zação das mulheres? 

2) As mulheres têm participado de maneira decisiva nas associações, 
cooperativas, sindicatos, da política partidária, dentre outros espaços? O que 
limita a nossa participação?

3) Como anda a implementação da paridade de gênero em seu sindicato 
e FETAG? Quais desafios ainda se colocam para a participação das mulheres 
nos espaços de decisão e direção no movimento sindical?

4) O que podemos fazer para dar mais vez e voz para as mulheres e forta-
lecer nossa participação?

#RUMOA#RUMOA#RUMO MARCHADASMARGARIDAS2019
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