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Ao longo de sua atividade revolucionária, Lênin escreveu e falou muito em 
seus discursos sobre a emancipação da mulher trabalhadora, operária e 
camponesa, na causa da emancipação da mulher estar ligada, de maneira 
indissolúvel, à luta pela causa operária e a luta pelo Socialismo.   

                              (Extraído do livro Sobre a Emancipação da Mulher 
V.Lênin) 

                                                                                                                       
Apesar de não ser tema central, no XlV Congresso do PCB, envio minha contribuição 
para a Tribuna de Debate, sobre o Movimento de Mulheres, essa transversalidade 
precisa de ser melhor discutida e entendida no seio do nosso partido. Temos que 
construir uma política com programa para o segmento.   

  

Em 2009 completam 77 anos do voto feminino, e se olharmos essa conquista 
de forma coerente veremos, ainda, que o segmento não obteve grande 
expressão na política. Sabendo que somos 52% do eleitorado e que no Brasil a 
apenas 6.566 vereadoras e 418 prefeitas, isso significa que a composição das 
Câmaras Municipais tem 87,4% de homens e 92,5% dos Municípios tem 
homens em sua direção.  

A luta da mulher pela inclusão na sociedade capitalista, com forte corte 
machista, tem sido muito dura e lenta. Ainda há pouca visibilidade para o 
segmento, apesar de algumas conquistas significantes, como: o direito ao 
voto, a invenção da pílula anticoncepcional nos anos 60, o aumento de 
escolaridade, o divórcio, entre outras.  

A partir das grandes transformações nas estruturas das primeiras sociedades, 
com o surgimento da agricultura e da propriedade privada, surge uma nova 
divisão do trabalho. Nessa nova configuração  de sociedade, a criação de 
novas leis que garantissem a legitimidade da prole, transferiu o direito 
materno para o direito paterno. A garantia desse reconhecimento atenderia a 
necessidade da nova ordem social, pois os herdeiros legítimos ficariam e 
cuidariam dos bens acumulados pelo direito privado. A Mulher, até então livre 
e dona de sua vontade, torna-se prisioneira do matrimonio monogâmico.  

O Estado, a igreja e a família se tornam o tripé de sustentação do sistema 
Capitalista. O casamento monogâmico se afirma como transmissor da nova 



ordem, procedendo, dessa forma, como fiel ao conceito em defesa do Estado, 
da Propriedade Privada e da acumulação de Herança.  

A nova ordem social do Estado insere a mulher na sociedade como criadora 
do lar, escravas domésticas, semi-incapaz, sexo frágil a ser protegida pelo 
homem que é o chefe da sociedade conjugal. Lênin apontou que só o 
desenvolvimento nos investimentos de políticas estatais na ordem de 
facilitação seriam capazes de libertar as mulheres da escravidão domésticas.   

A luta feminina não esmorece diante de perversas circunstâncias. A mulher 
vai à luta e, em 1932, conquista o Direito ao Voto no Brasil. Depois, nos anos 
60, chega a pílula anticoncepcional que a libera de gravidez não desejada. É 
uma verdadeira revolução de comportamento. A mulher tem autonomia 
parcial sobre seu corpo, pois com a Lei 4121/62 não seria mais necessária à 
autorização do marido para que a mulher trabalhasse fora de casa, pois até 
então essa atitude patriarcal era vigente no Brasil. Com a instituição do 
Estatuto da Mulher, nos anos 60, essa prerrogativa machista deixa de existir.  

Ao entrar no mercado de trabalho a mulher depara com o desequilíbrio do 
mesmo referente: a diferenciação de salários entre os trabalhadores e as 
trabalhadoras. Apesar dessa discriminação, tal conquista apresenta novos 
horizontes em sua existência. O advento do trabalho  abriu uma nova 
perspectiva que possibilitou descobrir um mundo novo, mas não menos 
pesado, pois o preço dessa liberdade será alto, dado que além de um salário 
menor que o do homem ela terá de arcar com a dupla ou tripla jornada de 
atividades relacionadas com seu recente estilo de vida.  

A luta feminina será  permanente em sociedades estruturadas pelos Sistemas 
Capitalistas, cuja inclusão plena da mulher será impossível. Sistemas 
regulados pelos mercados financeiros, onde o Bem Estar Social agoniza, as 
políticas públicas de investimentos em facilitação para o seu desenvolvimento 
são extremamente escassos ou inexistentes. As pouquíssimas creches não 
atendem a grande demanda, programas da saúde da mulher são precários, os 
baixos salários, o subemprego é o que há, a violência doméstica entre outras 
situações apontam erros seculares ao segmento.  

Diante desse quadro insatisfatório, a mulher há de continuar lutando não 
apenas como segmento, mas principalmente como sujeito da história na 
possibilidade da construção da Nova Sociedade, da Sociedade Socialista, pois 
só o Socialismo liberta através da Igualdade de Oportunidade.  

A mulher, ao longo de sua existência, tem se deparado com forte aparado 
machista, são séculos de julgo e nesse contexto os partidos políticos, os 
movimentos e demais atividades onde homens e mulheres dividem os mesmos 
espaços não são diferentes. Estudos feitos pelo IBGE, entre 2003 e 2008, 



apresentam as mudanças mais significativas durante os últimos cinco anos e 
mostram dados nada animadores. Mesmo sendo a maioria da população total e 
ocupando 53,5% da população economicamente ativa do país, uma 
trabalhadora com salário médio recebe 71,3% do rendimento do homem. Elas 
também ocupam uma posição desanimadora no topo da pesquisa: o 
desemprego penaliza 1 milhão de mulheres, enquanto 779 de homens se 
encontram nessa situação. Em relação à forma de inserção no mercado de 
trabalho, apenas 40% de mulheres trabalham com carteira assinada, enquanto 
esta proporção ficou em 50% para os homens.  

Nós mulheres do PCB temos o dever de trabalhar na possibilidade de reverter 
esse quadro, pois sabemos que a mulher hoje em inúmeras famílias é a 
principal provedora da mesma. O fortalecimento do movimento de mulheres 
deverá estar em nossa agenda de ação; o Coletivo Ana Montenegro deverá 
atuar junto a outras organizações femininas, mas, principalmente, construir 
espaços e ações próprias, em que o corte de classe seja sua principal bandeira. 

 Está comprovado mundialmente que o movimento de mulheres começa a 
ganhar as ruas; na América Latina,  as ações femininas ganham visibilidade 
cada vez maior; o encontro em Quito, em maio de 2009, foi mais um 
indicativo. As comunistas do PCB não devem fugir à luta.  
  

Propostas para inclusão no programa político do Coletivo de Mulheres 
Ana Montenegro  

Propostas de Lutas para as Mulheres no Brasil e no Mundo:  

• Solidariedade na Luta Antiimperialista e Anti-Capitalista na América 
Latina; 

• Defesa da Paz Mundial e da Autodeterminação dos Povos; 
• Contra a Violência, nas Ruas, nas Favelas e nas Periferias; 
• Luta Permanente pela Retirada das Tropas Internacionais do Haiti; 
• Repúdio ao Estado Assassino de Israel; 
• Lutar  Contra a Criminalização do Aborto e Lutar pela sua Legalização; 
• Apoio à Luta do Povo Palestino, como aos demais povos em luta no 

Oriente Médio; 
• Repúdio à Perseguição nazi-fascista aos Emigrantes no Mundo; 
• Luta Permanente Pela libertação dos Cinco Heróis Cubanos presos no 

Império do Norte; 
• Fortalecer os Governos Progressistas da América Latina, e no restante 

do Mundo; 
• Repúdio aos Golpes e Defesa das Soberanias das Nações; 
• Lutar pelo Pleno Emprego, Nenhum Direito a Menos, Avançar nas 

Conquistas. 
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