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Chapa ‘É Na Luta Que As Mulheres Se Encontram’

Com Fernanda Curti para Secretária Estadual de Mulheres do PT-SP

Os patriarcas brancos disseram-nos: “penso,
logo existo”. A mãe negra dentro de cada uma
de nós - a poetisa - sussurra em nossos
sonhos: “sinto, logo posso ser livre”.

(Audre Lorde)

Inicialmente, a chapa É na Luta Que As Mulheres Se Encontram reúne companheiras da

CNB, Disparada e DAP. Ainda que tenhamos diferenças sobre como abordar a questão da

luta contra a opressão da mulher, acreditamos que este texto aponta para ações e dá a

base para prosseguirmos a discussão livre. Além disso, consideramos que no momento

difícil que enfrentamos no país devemos nos unir em torno de pontos que nos são comuns

para fortalecer o PT e a luta pelo fim dos governos Dória e Bolsonaro.

Mulheres no estado de São Paulo
São Paulo foi construída com as lágrimas, o sangue e o suor daquelas e daqueles

que sempre resistiram: o povo negro e indígena. É o centro do capital financeiro, ligado ao

agronegócio, à indústria de alimentos, à construção civil e à especulação imobiliária. Uma

terra onde chegam migrantes e imigrantes, nordestinas, bolivianas, nigerianas, peruanas,

angolanas, chinesas, japonesas, italianas, haitianas.

O neoliberalismo, no qual São Paulo está imerso, remete à perda de direitos, ao corte

de políticas sociais, à repressão e ao encarceramento. Com a Reforma Trabalhista, os

direitos assegurados pela CLT deram lugar ao mito do empreendedorismo, à ideia de

"pessoas-empresa", que transfere o risco para o trabalhador, enquanto quem está

realmente tendo lucro são as grandes corporações e os grandes aplicativos e/ ou os patrões

de fraudes trabalhistas de MEI. A precarização do trabalho, a perda de direitos e o corte das

políticas sociais atinge principalmente as mulheres, que são as que mais trabalham e a

maioria das pessoas mais pobres, ficando mais expostas a essas negligências sociais.

Os neoliberais se uniram aos ultra-reacionários, sendo forças internacionais, e cujo

principal alvo são as mulheres. Uma boa expressão é o Movimento Escola Sem Partido e



sua cruzada contra o que denominam "ideologia de gênero". Eles consideram que a

principal ameaça hoje em dia seriam as mulheres, que estariam desestruturando as famílias

e desvirtuando a juventude, para “se tornarem” LGBTs e “usuários de drogas”. O tal

“marxismo cultural” e a “nova versão do comunismo” trariam como principais inimigos dos

reacionários os movimentos de juventude, de cultura, de meio ambiente e de mulheres.

Esse movimento, com seus defensores no Brasil, adentrou os municípios do país, inclusive

o interior de São Paulo.

Mais recentemente, outro projeto do mesmo nível foi o de orientação à abstinência

sexual, idealizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos como

política de educação em saúde na Câmara Municipal de São Paulo. No mesmo sentido,

iniciativas de parlamentares feministas têm ganhado resistência sob os mesmos

argumentos e, mais do que isso, estruturam e mobilizam uma rede de fake news e haters

para impedir a atuação dessas mulheres, construindo uma verdadeira onda de violência

política de gênero.

A união dos neoliberais com os reacionários faz parte da explicação do fenômeno

Donald Trump, analisado por Wendy Brown em Nas Ruínas do Neoliberalismo. Aqui, houve

uma versão talvez ainda mais desastrosa, que o publicitário de Trump ajudou a eleger e que

bate continência para os Estados Unidos. Nesta versão, a união se materializa na

conhecida BBB da Casa, que deveria ser a mais vigiada do Brasil: não se trata do programa

de TV, mas da bancada do Boi, da Bala e da Bíblia no Congresso Nacional.

O golpe de 2016, o governo Bolsonaro e a pandemia colocaram o país em um

pandemônio. A brutal volta da fome, a níveis mais graves do que antes do início do Bolsa

Família, como consequência do desemprego, da desvalorização do salário-mínimo e do

desmonte das políticas de proteção social. Toda política de morte na pandemia, disfarçada

de negacionismo, a corrupção na vacina, as mais de quinhentas mil pessoas mortas por

uma doença para a qual já existe vacina. As terras indígenas sendo invadidas a tiros, as

malocas das mulheres indígenas sendo queimadas, as meninas indígenas sofrendo

estupros coletivos e assassinatos. Execução de inocentes, incluive crianças e mulheres

grávidas, dentro da própria casa, a caminho da escola ou mesmo como resultado de

operações policiais que deveriam estar suspensas - afinal, especialmente vindo do Estado,

a “bala perdida” sempre encontra um corpo negro.

A isso, soma-se o agravamento da violência doméstica durante a pandemia, que

aumentou 50% em São Paulo no período. O governo Dória é inimigo das mulheres, e,



alinhado à política neoliberal, o estado de São Paulo segue o desmonte de políticas

públicas e serviços destinados à garantia dos direitos das mulheres. É nítida a negligência

com as mulheres vítimas de violência. Segundo dados Secretaria da Fazenda do Estado de

São Paulo, Dória cortou 61% do repasse destinado ao atendimento de mulheres vítimas de

violência e reduziu em 54% o orçamento para políticas de incentivo à autonomia das

mulheres. Não por acaso um dos principais atos de Dória como governador foi vetar o PL

91/2017, de autoria da deputada estadual petista Beth Sahão, que previa funcionamento

ininterrupto das Delegacias de Defesa da Mulher.

A saúde das mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Travestis também é

constantemente abandonada, seja com cortes no serviço de saúde pública, seja com a falta

de atendimento especializado, o despreparo e a indiferença. Ser mulher em um dos países

que mais mata mulheres no mundo já é um risco; ser uma mulher LBT é um risco ainda

maior. E a invisibilidade e a violência, incluindo o estupro corretivo contra mulheres lésbicas

e os assassinatos de transexuais e travestis, ambos causados pela LGBTfobia, contribuem

para aumentar ainda mais os índices de suicídio, doenças mentais, estresse, que com a

baixa efetividade nos tratamentos, a dificuldade na assistência básica e a falta de um

ambiente adequado para as expressões das diversas sexualidades e identidades,

produzem o extermínio desta população.

Além disso, com a pandemia, as mulheres ficaram mais sobrecarregadas do que já

eram: desemprego, insegurança econômica e intensificação das tarefas de cuidado,

inclusive com os idosos, pessoas doentes em tratamento e as crianças fora da escola, têm

impacto direto na saúde mental das mulheres. Dessa forma, fica nítida uma contradição:

embora as mulheres tenham estado na linha de frente do combate à pandemia, são elas

que têm sofrido mais com seus impactos. A verdade é que quem segurou a pandemia no

Estado e no país foram as mulheres, estando, portanto, mais expostas aos riscos da

doença. São as mulheres negras a maioria das trabalhadoras do SUS e da saúde e das

trabalhadoras da educação e das professoras, especialmente de crianças e adolescentes; o

mesmo ocorre na assistência social e no trabalho doméstico. Isso porque até hoje esses

postos de trabalho nas áreas da saúde e da educação, em como o trabalho doméstico, são

vistos como trabalhos de cuidados, que de um lado devem ser ocupados por mulheres e,

por outros, acabam sendo muito mais desvalorizados, muito embora a pandemia tenha

escancarado sua importância e seu valor. Ainda são elas que realizam trabalhos

reprodutivos e de cuidados em suas próprias casas, escancarando duplas e triplas

jornadas, de maneira não remunerada.



Esse cenário impõe a necessidade de reforçar e ampliar as mobilizações nas ruas e

nas redes pelo Fora Dória e Bolsonaro. A cada dia o BolsoDória intensifica os ataques a

toda classe trabalhadora, principalmente contra as mulheres, e por isso devemos exigir o

fim imediato destes governos. Também reforça a necessidade da retomada de um projeto

popular de nação, que busque enfrentar os desafios colocados. Isso passa pela preparação

do Partido dos e das Trabalhadoras e sua militância para as eleições de 2022, pela

construção da campanha do companheiro Lula e das candidaturas de mulheres do PT, mas

não pode estar descolada da necessidade de refletir para além da disputa eleitoral,

atualizando o programa do partido, para ser capaz de se reformular, na síntese do que é o

novo que revisita a raiz, e incluir as reformas estruturantes que reorganizem as bases

socioeconômicas que foram destruídas pelo governo ilegítimo de Temer e aprofundadas no

governo Bolsonaro, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte Livre, democrática e

soberana, conforme aprovado no 6° congresso (2017). Para isso, é necessário um grande

nível de mobilização e organização social, especialmente da classe trabalhadora e dos

setores comprometidos com a construção de um Brasil mais justo.

Neste sentido, o estado de São Paulo, que também será palco da disputa nacional –

considerando os principais atores do próximo pleito –, não pode se perder nesta

nacionalização e relegar a agenda local à condição secundária. Para a apresentação de um

programa que seja verdadeiramente alternativo ao desmonte promovido pelos tucanos há

quase trinta anos no Estado é fundamental a construção de um processo articulado com os

diversos setores dos movimentos social e popular na formulação programática, nas

mobilizações de rua e na disputa eleitoral, estabelecendo um canal de diálogo permanente

com as lideranças destes movimentos e na coordenação de campanha.

Os feminismos populares petistas
Ao passo que as mulheres dão a sustentabilidade da vida no sistema capitalista,

pelo trabalho de cuidados, os movimentos feminista e de mulheres defendem a

sustentabilidade da vida. A vida acima do lucro.

Os movimentos de economia feminista e solidária e de enfrentamento à violência e

pela legalização do aborto. Os coletivos feministas em escolas e universidades. A luta por

creche, moradia, saúde, transporte e por trabalho digno. As mulheres negras resistindo pelo

bem viver; as indígenas, quilombolas e trabalhadoras rurais em luta pela terra; as lésbicas,

bissexuais, travestis e transexuais na busca por visibilidade e o direito de existir. As diversas

expressões dos movimentos feministas.



Em todos eles há (e historicamente houve) a construção das mulheres do PT, e suas

práticas e formulações hoje embasam o feminismo popular petista, que emerge de diversas

raízes e se encontra em sínteses, como a interseccionalidade, com marcadores de classe,

raça, identidade de gênero e orientação sexual.

Secretarias de Mulheres do PT
É papel dos Setoriais e das Secretarias Setoriais mediar a relação do PT com

entidades e os movimentos sociais e populares, com as bases do partido e com a

sociedade em geral. Trata-se da instância mais adequada para que as filiadas e os filiados

se organizem por setores de atuação, contribuindo para que o PT dialogue e interaja com

as demandas e bandeiras específicas. Não se trata, portanto, de estruturas paralelas ou

descoladas do núcleo dirigente do partido, tão pouco de espaço para reprodução das

disputas e divergências estabelecidas na sociedade ou nos movimentos, mas de um

coletivo de militantes cuja responsabilidade é debater dissensos, construir consensos e

elaborar sínteses.

As mulheres petistas sempre estiveram um passo à frente na luta por mais mulheres

na política, aprovando a paridade em todas as instâncias de direção do PT e apresentando

mulheres para as disputas proporcional e majoritária. Elegemos Dilma Rousseff a primeira

mulher presidenta da história do Brasil, e Fátima Bezerra, a única governadora mulher do

país.

O financiamento público das campanhas eleitorais possibilita criar condições para

ampliar o número de mulheres petistas nos espaços de poder. Assim, é necessário convidar

mulheres para serem eleitas pelo PT e não apenas para completar a chapa. Para isso é

importante avançar na paridade das chapas e dos recursos eleitorais como estratégia

política partidária. A luta por mais mulheres na política é, essencialmente, a luta em defesa

da democracia, pois apesar de maioria do eleitorado desse país, ainda são elas a minoria

nos espaços de decisão política.

Ressalte-se que é a construção conjunta que faz com que essas sínteses sejam

possíveis e, na maioria das vezes, o que aproxima é maior que o que separa. A tarefa das

mulheres do PT é maior do que as disputas internas: o compromisso é com as pessoas,

aquelas que acreditam na volta de Lula e do PT em 2022. Se o petismo é maior que o PT,

consequentemente também está além das direções. É grande a responsabilidade no

próximo período: do interior ao litoral, na capital e na região metropolitana, as pessoas

precisam do Partido dos Trabalhadores e o PT precisa das mulheres.



Propostas - próximos passos das Mulheres e da Secretaria do PT-SP

● Encontros de Mulheres nas Macrorregiões;

● Municipalização das secretarias de mulheres do PT;

● Composição no calendário dos movimentos feministas nas cidades e regiões;

● Instalação da Casa de Acolhimento das Mulheres Petistas do Estado de São Paulo:

espaço de vivência e acolhimento para mulheres vítimas de violência de gênero;

● Agenda de Formação das Mulheres do PT para todas as militantes, dirigentes,

parlamentares, filiadas e simpatizantes;

● Elaboração de plataforma eleitoral das mulheres por direitos, influenciando na

formulação de um projeto petista para o Estado de São Paulo, dialogando com as

chapas proporcionais e majoritárias;

● Realização de Seminário com foco no fortalecimento e participação das mulheres

das periferias;

● Realização de ciclo de oficinas temáticas nas diferentes regiões do Estado, a partir

de eixos temáticos como: Emprego e Renda; Educação, Moradia, Saúde,

Transporte, entre outros, para contribuir na formulação do programa de governo e na

atualização do projeto petista;

● Fortalecimentos dos atos do 8 de março e do 25 de julho, além dos 21 dias de

ativismo pelo fim da violência contra a mulher, priorizando as cidades com

vereadoras petistas e secretarias de mulheres, articulando uma plataforma política

integrada;

● Acompanhamento da Frente Estadual de Legalização do Aborto;

● Assistência às mulheres do NEPP - Núcleo Estadual de Acompanhamento de

Políticas Públicas;

● Acompanhamento dos mandatos das mulheres do PT, oferecendo estrutura de

comunicação, elaboração legislativa e suporte jurídico, sempre que necessário;

● Articulação com as Deputadas Estaduais e com a bancada do PT da ALESP;



● Eleição de Lula e Haddad 2022: Contribuição com o programa, o engajamento e a

discussão política entre as mulheres;

● ELAS por ELAS 2022: Reeleição e ampliação da bancada de deputadas estaduais e

eleição de uma bancada federal de mulheres do PT;

● Realização de atividades culturais, debates, saraus, oficinas, pela internet ou

presencialmente, na medida em que os cuidados permitirem e em parceria com as

macrorregiões e os municípios;

● Articulação com os coletivos feministas e com os movimentos sociais, criando

espaços de encontros e mantendo diálogos permanentes;

● Manter e ampliar articulação e o diálogo com mulheres que estão na direção e

executiva estadual e direções municipais;

● Articulação com outras Secretarias e Setoriais com pautas interseccionadas com a

Secretaria de Mulheres - Combate ao Racismo, LGBTQIA+, Juventude, Educação,

Cultura, Jurídico, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Saúde, entre outras - para

construção de atividades e projetos conjuntos;

● Ampliação da comissão de enfrentamento à violência: combate à violência política

no PT-SP, em todas as instâncias;

● Paridade do Fundo Eleitoral entre candidaturas de homens e mulheres.


