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 PEQUENO HISTÓRICO :  O  MOVIMENTO FEMINISTA 

      MOVIMENTO FEMINISTA – ÚLTIMAS DÉCADAS     

           Podemos dividir o Movimento Feminista e o de Mulheres no Brasil e no mundo, em três 
grandes e bem definidos momentos após o sufragista do século XIX e  primeiras décadas do 
XX, sempre lembrando que o movimento feminista brasileiro não acontece isolado, alheio ao 
contexto mundial. No nosso país as organizações de mulheres, sob influência e orientação do 
Partido Comunista Brasileiro, tiveram uma razoável capacidade de articulação e mobilização no 
campo popular, ( luta pela moradia, saúde, transporte e creches), das artes e da cultura até a 
ditadura militar. 

            Ressurge o movimento, na década de sessenta, após um curto período de 
desmobilização, no contexto dos movimentos contestatórios de então, mostrando o caráter 
político da opressão, colocando a mulher no espaço  público, defendendo sua libertação 
sexual, portanto, do próprio corpo, quando pela primeira vez  o sexo não aparece ligado à 
maternidade. Com o uso do anticoncepcional pode-se  ter a atividade sexual sem culpa e sem 
preocupação com a geração de filhos.    

           Ainda que de forma extremamente precária a mulher volta ao mercado de trabalho, de 
forma definitiva, já que tentativas anteriores fracassaram, como logo após a Revolução 
Industrial e mesmo após a primeira guerra mundial, em que pese  ter sido grande, por 
exemplo,  o contingente feminino brasileiro na produção social,  nas duas  primeiras décadas 
do  século XX, especialmente  na indústria têxtil.   Para essa inserção, foram necessárias 
condições objetivas, tais, quais,  a necessidade do capital de  mais força de trabalho, a luta 
pelas creches, postos de saúde, e há quem diga que também por conta da existência dos 
chamados produtos de linha branca ( geladeiras, máquinas de lavar, etc), que, ao menos para 
a camada média da população que então surgia, facilitava a vida doméstica, a vida atinente à 
reprodução.          

     O Movimento aponta a sociedade patriarcal, com seu caráter hierárquico, assentado na 
família, como reprodutora da ideologia dominante na sociedade.  Entretanto, queimados os 
sutiãs nas fogueiras, as mulheres da camada média, predominantes nas lutas pelos direitos 
civis, especialmente as norte-americanas, voltam-se para suas vidas não atendendo às 
necessidades e aspirações da classe operária de libertação da exploração e opressão.   

            Em meados da década de setenta temos a chamada segunda onda do movimento    
feminista que, na América Latina, ocorre durante o período de ditaduras no continente, 
representando para o mesmo um período de resistência, no qual os movimentos sociais e o 
próprio partido, assim como outras forças políticas, são silenciados. A ONU reconhece a luta 
denominando a década ( 1975/1985)  como a década da mulher, reconhecendo então 
oficialmente o dia Oito de Março como o Dia Internacional da Mulher ( a indicação foi proposta 
no II Congresso das Mulheres Socialistas, em 1910, pela comunista alemã, Clara Zetkin, que 
se reconhecesse um dia como internacional de luta das mulheres).  

              

            As mulheres latino-americanas – principalmente as comunistas e socialistas - integram o 
processo de luta pela redemocratização do país.  As brasileiras, neste contexto, voltam a atuar, 



como nas décadas de quarenta e cinqüenta, junto com outros movimentos sociais, 
particularmente o operário e sindical sem, contudo, perder sua identidade enquanto 
Movimento. O retorno da caminhada para os setores mais populares da sociedade, o enriquece 
e o fortalece, ganhando grande visibilidade e identidade na sociedade. 

              

     Agora se pensa o corpo, relacionando-o não só com a atividade sexual livre e prazerosa, 
como na década de sessenta, mas também com a saúde da mulher. É criado o PAISM – Plano 
de Atendimento Integral à Saúde da Mulher- numa luta que tinha à frente, mulheres do PCB. 
As mulheres exigem postos públicos de saúde, os anticoncepcionais, orientações sobre 
sexualidade e doenças. Agudizam a luta pela legalização do aborto. Nos panfletos e 
documentos é mostrado o nível de exploração do capitalismo. Os partidos de esquerda criam 
em meados de oitenta, junto as suas direções, as frações e coletivos de mulheres, e, os 
Sindicatos, os departamentos e secretarias de mulheres.        

São criadas as DDMs – Delegacias da Mulher ( a primeira, inédita no país e no mundo, surgiu 
em 1985 na cidade de São Paulo), fruto da pressão das lutas das feministas nas ruas, e, do 
contexto político de redemocratização do país contra o descaso do Poder Judiciário, dos 
distritos policiais e de outros setores da sociedade  com os casos de violência contra a mulher. 
( a campanha ganha as ruas com a chamada “ quem ama, não mata”)      

            As mulheres ( camada média e da classe operária) continuamos ingressando no 
mercado de trabalho, envolvendo-se diretamente na produção, ainda com grandes diferenças 
salariais entre homens e mulheres no exercício da mesma função. O Movimento atua nas ruas 
( uma das principais características das feministas ). As mulheres do campo, as empregadas 
domésticas e outras categorias profissionais não gozavam dos direitos sociais, trabalhistas em 
especial, iguais aos demais trabalhadores. A década atinge profundamente as trabalhadoras 
porque o Brasil, a partir de exigências especialmente do FMI, vive a década da estagnação em 
função de mais uma crise do capital, após o período antecedente de relativo crescimento 
econômico. (capitalista). 

           A terceira fase, na década noventa, é marcada pelas conseqüências do processo de 
globalização neoliberal com suas novas formas de organização da produção, privatização dos 
serviços públicos, atingindo profundamente a inclusão da mulher na produção social, cujo 
mercado de trabalho fica mais precarizado. 

            O Movimento parece não se dar conta da dimensão do problema, certamente pela perda 
do horizonte classista.   Combate os efeitos e não as causas da pobreza e da intensificação do 
nível de exploração, trazidos pelo capital da através do projeto neoliberal. Não há críticas 
profundas ao sistema e às estruturas de poder.  

            É período de despolitização do Movimento. As lideranças feministas,provavelmente  sem 
referencial memorial-histórico, em função da ditadura militar, distanciam-se  da história e 
ideologia marxista. Na questão econômica, acreditam em mudanças na condição de vida das 
mulheres a partir da participação em governos populares e numa luta para criação de mais 
direitos no campo agora das políticas públicas. Tendem a centrar a luta não na questão capital 
e trabalho e sim somente nas relações de gênero, olvidando-se da questão de classe. Há 
também uma valoração ao movimentismo.  

     Como as propostas são feitas nos marcos do capitalismo sem  questionar a natureza do 
Estado, sem apontar para a necessidade de superação do mesmo, sem críticas às estruturas 
de poder e, claro, também pelo machismo, há um evidente refluxo do movimento na década de 
noventa.  



            Há já no início de 2000 uma evidente crise do capital, mas, cada vez mais, a mulher vai 
para o mercado de trabalho, ganhando pela primeira vez na história do país mais anos de 
estudos que os homens em que pese tal fato não se traduzir em melhoria na sua remuneração. 
Nesse ano o Movimento ganha força com a criação da Marcha Mundial das Mulheres, nascido 
a partir de uma vitoriosa luta das mulheres no Canadá por um aumento considerável do salário 
mínimo ( Marcha “Pão e Rosas). Nas profissões, destaca-se, a   reprodução e reforço da 
discriminação, com a insistência do papel   da mulher como cuidadora (merendeiras, 
enfermeiras, operadoras de telemarketing, professoras do nível médio do ensino público) , 
apesar de uma razoável presença feminina na indústria química e metalúrgica, a partir da 
existência de um maquinário de produção mais leve e, com a exigência do capital, de um maior 
nível de escolaridade, especialmente nos centros de produção  mais avançados  do país.   

     O Movimento prossegue na sua luta no enfrentamento à violência contra a mulher, forçando 
o país a ser signatário de tratados e convenções internacionais (CEDAW, Convenção de 
Belém,  a de Direitos Humanos de Viena de 1993, a de Raça e Etniade Durbain).  

     O desenvolvimento dos meios de comunicação, o nível de organização, as conferências 
mundiais específicas ( como a de Beijin de 1995)  levam novamente o movimento brasileiro 
para o mundo,  numa rica troca de experiências e conhecimento de formas de luta.   

           E, diz-se novamente porque a organização mundial           das mulheres, na verdade, 
ocorrera com a revolução soviética ( inspiradora, inegavelmente, do maior índice de conquistas 
de direitos pela e para a mulher, naquilo  que Lênin chamava da obrigação   de terminar a 
revolução burguesa)   e,  depois,  definitivamente, logo  após a segunda guerra mundial,  
quando, especialmente as européias e mesmo as norte-americanas,  ingressam, em massa, no 
mercado de trabalho.   

      A FDIM – Federação Democrática Internacional de Mulheres- fundada em 1945, em função 
talvez das perseguições aos partidos comunistas, de onde eram, em geral, originárias suas 
militantes feministas, retoma sua força no Brasil. Entendendo o caráter internacionalista da luta, 
é instrumento propulsor da organização das mulheres pelo mundo, organização, tendo à frente, 
portanto, as mulheres  comunistas, o que,  é de se lembrar,  já que a social democracia  
européia e o arremedo tardio brasileiro dela,  teimam em apagar da história muitas conquistas 
das mulheres, conquistas essas dos comunistas.    

     De qualquer forma, a FDIM, como todos os organismos criados e orientados pelos 
comunistas, teve atuação praticamente reduzida na América Latina, por conta do período 
ditatorial e depois com a queda da União Soviética, tal qual aconteceu com a FSM ( Federação 
Sindical Mundial, FDJM ( Federação Democrática Mundial da Juventude),o Conselho da Paz  e 
outras  organizações.   

     Para as mulheres comunistas do PCB o período se delonga mais ainda por conta da 
tentativa de liquidação do partido, o que, obrigou as mulheres a se dedicarem muito mais 
à (re)organização de seu principal instrumento de luta, no caso, o Partido.    

                 

            Finalmente, a Academia reconhece o movimento que, até então, tinha um histórico de 
lutas nas ruas, e, a partir da criação da categoria “relações de gênero”, procura conceituar e 
dar  visibilidade às relações – sempre camufladas – de poder entre os homens e mulheres. O 
Movimento, (através do CLADEM), chega às conseqüências de levar o Brasil às barras de um 
Tribunal Internacional, como um país que pratica a impunidade no que diz respeito à violência 
contra a mulher. As comunistas reconhecem as relações de gênero, mas dessa categoria não 
afasta jamais a questão de classe. 



            Por pressão do Movimento de Mulheres pelo cumprimento das normas dos tratados 
internacionais assinados em décadas anteriores, no que se refere à saúde integral das 
mulheres, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos sociais, e, particularmente 
no que se refere à violência de gênero ou sexista,  surgem programas e legislações 
específicas, como é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que,  evidentemente, não 
pode,  como quer parte do Movimento, servir      de panacéia para os problemas de exploração 
capitalista, mas, que, de qualquer forma, representa um avanço para a vida das mulheres e, 
portanto da sociedade.  

            A Lei Maria da Penha, de qualquer forma, dá  visibilidade para as mulheres mais pobres 
a algo que não aparecia no horizonte social e nem mesmo institucional, e, por isso tido como 
inexistente: a violência doméstica, denunciada pelas feministas, nas últimas décadas.  Com ela 
há quebra de  paradigmas no campo do direito penal já que até o advento da Lei Maria da 
Penha, cuidava-se apenas do infrator esquecendo-se totalmente das vítimas.Por ela também 
se reconhece, dando oficialidade, às relações homossexuais.      

            Mas é o próprio estado brasileiro repressor ( sim, ele obviamente não é neutro, como 
sabemos as marxistas: o Estado é sempre de classe) que, por seus serviços públicos, não 
implementa  a lei, a ela resistindo.     

     Nestes anos dois mil as feministas continuamos derrotadas na questão da legalização do 
aborto, numa luta feroz, pelo estado laico, pelo direito à autonomia ao próprio corpo,  portanto,  
contra a Igreja Católica e outras,e, obviamente, os conservadores.Talvez não tenha ainda o 
Movimento encontrado uma metodologia adequada para essa luta,como em países onde a lei 
recentemente foi aprovada ( Portugal, Uruguai). É preciso conversar com o movimento sindical 
, operário, sobre a questão. 

     Nas políticas públicas defende-se que o Estado trate o assunto da violência e outros direitos 
da mulher,  transversalmente, de forma interdisciplinar.  Cada vez  mais se leva em conta a 
questão de gênero e raça/etnia, porém, o Movimento, com freqüência,  se omite quanto a uma 
visão classista do problema, provavelmente por não ter no trabalho, nas  relações dele com o 
capital, a centralidade da luta.     

     Em meados da década de noventa as mulheres do PT – Partido dos Trabalhadores, têm um 
importante papel de organização das mulheres do campo, a partir  da CONTAG, através da 
Marcha das Margaridas, ( o nome é um tributo à trabalhadora rural Margarida Alves,  
assassinada pela  repressão do Estado) e do MST  (Movimento dos Sem Terra)  quando levam 
a questão da condição feminina para o  campo    numa   luta  para que a titulação das terras 
fosse também para as mulheres, contra a violência doméstica ( durante muito tempo ignorada 
)  presente nos acampamentos e assentamentos e o direito de notas (fisco/ financeiras)  em 
nome das mulheres. Hoje, a discussão encontra-se bastante avançada com e pelas mulheres 
do campo, levando em conta o gênero  nas relações sociais, mas, sobretudo, a luta contra o 
capitalismo, a agressão do agro-negócio ao meio ambiente e a questão da soberania alimentar 
( essa última, especialmente com as mulheres da Via Campesina).      

     Há  hoje, sem dúvida, um início  de saída do refluxo do  Movimento, com a retomada da 
visão classista, com a ligação do movimento com os demais movimentos sociais,  o que, aliás,  
ocorreu com a participação expressiva das mulheres no movimento da Luta contra a Alca. 
Hoje, o Movimento leva em conta temas, como os direitos sexuais e reprodutivos, a 
democratização dos meios de comunicação, com um recorte para a questão da mercantilização 
do corpo da mulher  com o reforço e reprodução dos preconceitos e discriminações nas grades 
programáticas televisivas e em outros meios  de comunicação, há uma especial atenção a  luta 
contra  o imperialismo e promoção de guerra e agressões  . ( Iraque, Haiti,  Palestina, Cuba, 
Venezuela, Bolívia, Equador, e, quiçá à margem dos outros movimentos sociais e mesmo dos 



partidos de esquerda,  os países mais pobres da África. ( na qual está concentrada a pobreza 
das mulheres.)       

     Também na agenda das mulheres, a não privatização dos serviços públicos básicos (saúde, 
educação), legalização do  aborto, e na luta contra o imperialismo, a reestatização de  algumas 
empresas (Petrobrás, Embraer, a Vale, as Telefônicas)   No campo, as mulheres prosseguem 
na luta pela reforma agrária, pela não degradação do meio ambiente  ( no Nordeste lutam as 
mulheres pela não privatização da água), a garantia de soberania alimentar, havendo um início 
de luta conjunta com maiores  estreitamentos   de laços entre as mulheres da América Latina. 

           

     Lentamente o Movimento vai se politizando novamente, sem negar as especificidades da 
luta feminista, as relações de gênero, enquanto uma relação de poder, porém,  levando em 
conta a centralidade do trabalho e sua relação com o capital, a luta anti-imperialista, a ligação 
das lutas feministas com as demais lutas sociais, e, sobretudo, a necessária reaproximação 
com a mulher trabalhadora.  

     O projeto neoliberal deixou como herança maldita muitos equívocos para o Movimento de 
Mulheres. Estimulou,  durante mais de uma década, a divisão e dispersão do Movimento, 
apoiando, inclusive com recursos materiais, as ONGs, ( organizações não governamentais), 
com seus trabalhos em áreas específicas com total ignorância da  luta de classes. Houve e 
ainda há uma credibilidade excessiva em programas  governamentais e suas políticas públicas, 
na maioria das vezes, com um caráter meramente compensatório já que implementadas   por 
um Estado compromissado com o capitalismo, embora, evidentemente, algumas vezes, 
representem conquistas para o cotidiano da vida das mulheres.   

     Nessa década e até hoje, o capitalismo leva  uma parte do Movimento de Mulheres a 
trabalhar com empresas – com verbas advindas da Lei de Responsabilidade Social -  que as 
adotam para cumprimento de programas que não implicarão em nenhuma  mudança estrutural 
na vida das mulheres,  particularmente, as mais pobres, e, o que é pior, empresas que com 
freqüência não cumprem as mais simples obrigações da  legislação trabalhista com as 
mulheres, porém, de forma escandalosa, doam verbas para projetos sociais de entidades 
feministas. Também, muitas vezes, com a distribuição de verbas públicas para o movimento, 
com o governo, evidentemente, estabelecendo as pautas. 

       É certo que a divisão atual internacional do trabalho é cada vez mais baseada na divisão 
sexual e na precarização de suas condições.  Vai se fechando um ciclo de excessiva 
credibilidade na conquista de direitos de cidadania, sem uma visão classista, e, sem dúvida, as 
comunistas do PCB,  terão  um papel muito  importante nessa virada. O movimento feminista 
brasileiro, pela sua forma criativa de organização tem grande prestígio para as mulheres do 
mundo onde ele é organizado.  

O PAPEL DO PCB   

     Ficaram estagnadas as grandes discussões sobre a    atuação dos comunistas no que se 
refere ao feminismo, em função de fatores e internos e externos. Internos: incompreensão e 
ignorância sobre as relações de gênero, desorganização das mulheres no interior do partido, 
desconhecimento das formas de lutas travadas nos diversos períodos, ausência de teorização 
e de formas de repensar a relação com o Partido, divergências táticas não resolvidas e, por fim, 
por machismo no interior do partido. As razões externas dizem respeito ao impedimento do 
estado burguês  da existência do próprio partido, à queda do muro, a ação deletéria dentro do 
próprio partido a partir de meados de oitenta. 



          

      Há sim a necessidade de desconstrução da questão do poder, oculta nas relações 
homens/mulheres, relações essas,  fruto de uma construção histórica que precede à existência 
do capitalismo, mas que delas se apropria para reproduzir essas relações no desenvolvimento 
de seus interesses. Não se pode   ignorar   as pautas específicas das  mulheres, a luta pela 
extinção de uma cultura e ideologia que impedem a libertação das mulheres, as lutas 
desenvolvidas no curso da luta contra o capital. Nesse sentido, para os que querem 
transformar totalmente a sociedade, superando o modelo capitalista,  a luta feminista ganha um 
caráter  estratégico.  

         

     Qualquer revolução socialista terá que enfrentar também a questão de gênero em seu 
programa, como fazem,  aliás, os países socialistas, nos quais a violência física contra a 
mulher encontra-se praticamente debelada, entretanto, o mesmo não se pode falar  de 
preconceitos, discriminações, porque em que pese o enfoque classista das políticas de Estado, 
a construção sócio-cultural construída durante séculos deixou fortes raízes. O diferencial no 
trato da questão, entre um país capitalista e um socialista é que neste último a questão das 
relações de gênero  é também uma questão de Estado. As mulheres são ouvidas. Assim, à 
guisa de exemplo, em Cuba, não se constrói nenhuma política pública sem que seja ouvida a 
Federação de Mulheres Cubana, uma organização autônoma em relação ao governo cubano.    

      As comunistas sabemos  que a luta é pela superação da ordem   capitalista, contra o 
imperialismo. Temos  que resistir a essa armadilha do capitalismo que, com freqüência, 
seleciona as mulheres, como mediadoras de políticas públicas   reformistas,   referentes  em 
geral a programas de   educação, saúde e moradia, ou seja, ligadas à gestão e  administração 
da pobreza,   na qual   somos construídas como entidades sociais que nada tem a ver com    o 
que é considerado economia, com a produção e reprodução, enfim com a exploração do 
capital.   

            Os comunistas do PCB, nos seus  estudos e atuação nos movimentos, devem  usar as 
categorias filosóficas marxistas (  em que pese a quase inexistência de textos específicos sobre 
a questão da mulher por Karl Marx e mesmo Engels).  Ocorre que, é grande a contribuição das 
categorias marxistas para uma análise sistemática sobre a opressão de gênero e a exploração 
econômica sobre a mulher. Na verdade, é a visão marxista que aponta para a gênese do 
problema:  se a construção das relações de gênero – a naturalização da  opressão de um 
sobre o outro - é histórica e social, então é possível a sua desnaturalização, a desconstrução 
da condição de subordinação das mulheres. O que foi construído pode então ser destruído. 
Maternidade não é destino: é opção. Também não é seu destino ser discriminalizada, ganhar 
menores salários que os homens no exercício da mesma função, apesar de seu maior índice 
de anos de escolaridade, ter sua sexualidade reprimida, sensação de não pertencimento ao 
espaço público com a sua não conseqüente ocupação, etc.    

     O método e conceitos marxistas possibilitam entender a lógica das relações humanas, das 
relações de dominação ( de classe) que acabam por atingir homens e mulheres. Marx desnuda 
essas relações que surgem ou aparecem camufladas. A possibilidade da transformação, a 
noção de historicidade, de ser sujeito histórico, o  conceito e apontamento das classes sociais, 
e a lógica da relação entre elas, com a opressão de uma sobre a outra, desnudam  a questão 
do poder. Uma forma não idealista de ver o mundo é instrumento importante para a luta pelos 
direitos e interesses das mulheres, na luta revolucionária de mudança dessa ordem capitalista. 



     No Movimento temos que demonstrar que não queremos ser gestoras do Capital, nem de 
suas crises. Nós queremos mais do que  melhorar a situação das mulheres :    queremos 
superá-la e essa superação total passa pelo socialismo.  

      Essa pequena história do Movimento não pode ser ignorada no interior do partido. Não 
pode ter o caráter de uma luta menor, ou não pode ser desqualificada como uma luta da 
camada média.  

     Afinal, Engels  e  Marx apontam no 18 Brumário que “ os   homens  fazem a sua própria 
história mas não a fazem  como querem e sim sob certas circunstâncias que encontram e que 
lhes são transmitidas do passado” . A resistência das mulheres, as vitórias, derrotas, os 
eventuais descaminhos, são parte da historia dos trabalhadores, estão ligadas às 
circunstâncias históricas. Contudo, está implícita a possibilidade humana das mulheres serem  
sujeitos de sua própria história, agentes de uma caminhada para o socialismo.  

 A demonstração científica de que os processos sociais são mutáveis, não são fixos, vai, 
evidentemente, mudar a visão que se tinha, até então, dos fatos históricos. Essa noção, 
desnaturalizou as  desigualdades entre homens e mulheres, ou como querem as feministas, as 
desigualdades de classe, gênero, raça/etnia superando então a abordagem de que estava e 
era essencial na natureza humana, a dominação, a subordinação. ( O 18 Brumário de Luiz 
Bonaparte, Karl Marx e Friederich Engels- Editora Alfa Ômega – São Paulo) 

    

       Há  que se garantir a soberania e autonomia das mulheres         sobre suas vidas, seus 
corpos, a gravidez não como uma  fatalidade do destino, com pleno reconhecimento de 
modelos  abertos de  sexualidade e familiar sem qualquer interferência das  religiões e também 
do Estado, que  queremos  laico,  com a recusa dos modelos de formas de reprodução, 
produção e de   consumo  impostos pelo capitalismo sem qualquer  respeito às  relações de 
equilíbrio familiar e  com a natureza e meio  ambiente, a construção da  igualdade e tantos 
outros valores, não ignorando que essa construção completa  passa obrigatoriamente  pelo 
socialismo.      
  
  
  

PROPOSTAS PARA A NOSSA ORGANIZAÇÃO.   

♀ Contribuir para a união das forças de esquerda feminista socialista, recuperando os seus 
valores, tais como, o corte classista, a independência das mulheres trabalhadoras frente aos 
patrões, ao Estado, as discriminações sofridas, o caráter internacionalista  e antiimperialista da 
luta feminista, a luta pelo socialismo.   

♀ Constituir, inclusive juridicamente, o Coletivo de Mulheres Ana Montenegro para discutir 
nossa organização interna e para atuação no Movimento enquanto frações com pautas 
específicas:   estudos dos documentos do PCB,  as formas de organização interna, orientações 
sobre nossa atuação no Movimento, implementação  da linha partidária, estudos, teses, 
atuação na base.  

♀Chamamento para um futuro Encontro Nacional em 2.010, precedido de encontros regionais, 
a partir de um seminário internacional em comemoração aos 100 anos do II Congresso 
Socialista,  onde a comunista Clara Zetkin, em 1910, propôs a escolha de uma data para 
comemoração do dia de luta das mulheres, em Copenhagen. Essa é uma idéia e uma 



oportunidade de fazer um evento grande, chamando as outras forças para compor precedido 
do que aqui chamamos de “JORNADAS CLARA ZETKIN” ( dez maiores empresas).  

♀ Recuperar o patrimônio deixado por Ana Montenegro,com seus escritos, livros, vídeos, etc. 
Buscar formas de conhecimento/publicização de sua obra, sempre lembrando que ANA foi uma 
das primeiras feministas no Brasil a colocar a questão do corte de raça no Movimento 
Feminista. Ter conhecimento do local e os materiais dela que estão numa universidade da 
Bahia.    

 ♀ Restabelecer os contatos com a FDIM – Federação  Democrática Internacional de 
Mulheres -, privilegiando as nossas relações com ela. Para filiar-se à FDIM, ingressar na CMB 
– Confederação das Mulheres Brasileiras – É preciso ter o Coletivo de Mulheres Ana 
Montenegro devidamente registrado aqui no Brasil enquanto uma entidade feminista ( não 
pode ser mista),  

Trabalhar com outras entidades também especialmente com as Frentes pela Legalização do 
Aborto, contra a exploração capitalista e a pobreza desumana em alguns lugares do planeta.  

A FDIM – Federação Internacional Democrática de Mulheres, é presidida hoje pelo Brasil, 
tendo como presidente, Márcia Campos, ex- MR8/PMDB, hoje, Partido Pátria Livre, partido 
recentemente criado, com um programa de cunho nacionalista, e de apoio ao Governo Lula. E, 
por outro lado, a MMM – Marcha Mundial das Mulheres – que tem uma luta contra o 
capitalismo e o imperialismo, formada especialmente por mulheres da DS do PT, recuou diante 
do Governo Lula, em que pesem as palavras de ordem em sentido contrário.    

Neste quadro, a situação se complica um pouco para nós, daí   apontar-se para um momento 
de firmar a nossa organização primeiramente no interior do Partido, e, ao mesmo tempo,  a 
partir de tal organização,  ir construindo o COLETIVO DE MULHERES ANA MONTENEGRO, 
no Movimento  dando-lhe visibilidade, debatendo e dialogando  com o mesmo, sobre as 
questões de classe, o socialismo, a exploração capitalista, e, claro, também as questões de 
gênero e etnia.    

     Estabelecer conexão entre o Coletivo de Mulheres Ana Montenegro e os movimentos 
sociais.  

♀ Trabalhar a solidariedade internacional, especialmente, na luta contra os povos oprimidos, 
tais como Cuba, Palestina, o povo Sarawui, Haiti, Honduras, países da África, etc.       

♀ Debater, elaborar pesquisas e estudos sobre as formas pelas quais a  organização da 
produção capitalista, a crise do capital,  as guerras imperialistas, atingem a humanidade e 
particularmente as mulheres trabalhadoras, as imigrantes, a prostituição e o tráfico de 
mulheres.   

♀ Luta pela legalização do aborto: integrando-se às Frentes de Luta, criando espaços 
próprios, etc.  

♀ Combate às formas pelas quais os meios de comunicação atingem as mulheres 
(democratização dos meios e do conteúdo das comunicações) exigindo o respeito as nossas 
diversidades culturais, aos nossos direitos, aos nossos saberes, combater os meios de 
comunicação enquanto instrumentos do Estado burguês na sua construção ideológico-cultural, 
que reforça as discriminações e os preconceitos.      



♀Ações, junto ao poder público, com propostas de alteração  de visão do poder público sobre 
as mulheres, gerando mudança nos paradigmas no que diz respeito ao atendimento e 
tratamento dado às mulheres nos mais serviços públicos.     

Lutar pela divisão sexual do trabalho doméstico já que as mudanças ocorridas, a ida das 
mulheres para o mercado de trabalho não repercutiu na mudança de papéis entre homens e 
mulheres na igual divisão das responsabilidades familiares. É preciso lutar para o levantamento 
de dados sobre a questão e construir formas de combate a este trabalho invisibilizado, não 
valorado, nas relações de reprodução e produção.  

♀ Discutir e refletir com as mulheres da periferia pobre, sobre a queda sobre os seus ombros, 
de uma responsabilização pelos chamados problemas sociais, trazendo-os para a esfera dos 
problemas econômicos.  

♀ Promoção da mulher nas instâncias do partido: cursos, estímulos para o estudo, o preparo 
para disputas políticas ( partidárias, sindicais, estudantis, etc.)   

 


