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POR UM 8M DE LUTA E RESISTÊNCIA!
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É impossível ler o livro O Conto da Aia de Margaret Atwood (2017)³ e não traçar 
comparações com o contexto que estamos vivendo. Paira pelas nossas cabeças o 
pensamento: estamos caminhando cada vez mais para a sociedade dos sonhos 

daqueles que estão no poder e, o pior, é identificar em cada ato, cada discurso, medidas 
que caminham na direção de um projeto que faz apologia ao machismo, sexismo, racismo, 
ao aprofundamento da desigualdade de classe, a intolerância religiosa, à opressão de 
gênero4, com a disseminação de ódio à diversidade sexual.

Vivemos um momento atravessado por questões bastante tênues, política e 
economicamente, no Brasil, na América Latina e no mundo. A crise capitalista, em seu 
processo de manifestação desigual e combinada, apresenta características particulares em 
nosso país, mas que acompanha uma tendência mundial de aumento de governos e grupos 
de caráter extremamente autoritário e fascista, de aprofundamento da exploração da classe 
trabalhadora e ampliação da perseguição, coerção estatal. Esse momento também carrega 
consigo a intensificação das desigualdades, violências e mortes em razão de gênero e raça.

Não é casual que esse texto começou fazendo alusão ao livro Conto da Aia. Precisamos 
estar “atentas e fortes” aos atos e ações cotidianas. Às normas morais ressuscitadas, à 
intensificação de discursos com atitudes racistas, homofóbicas, sexistas que podem, a 
depender de nossa maior ou menor resistência, serem pouco a pouco naturalizadas e 
estabeleceram a sociedade dos sonhos dos que estão no poder (eles têm, pois, existência 
concreta). Precisamos estar atentas, pois as desigualdades de classe, gênero e raça 
(estruturais, nas palavras de Saffioti5), indicam, de fato, o grau de desenvolvimento da 
sociedade em direção à emancipação humana. 

No atual contexto, especialmente no Brasil, pode-se dizer que estamos nos afastando 
desse horizonte utópico. Vivencia-se o aumento da desigualdade social, com maior 
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“En todas las profecías está escrita la 
destrucción del mundo.

Todas las profecías cuentan que el 
hombre creará su propia destrucción.
Pero los siglos y la vida que siempre 
se renueva engendraron también una 
generación de amadores y soñadores.

Hombres y mujeres que no soñaron 
con la destrucción del mundo, sino 

con la construcción del mundo de las 
mariposas y los ruiseñores”.

(BELLI, Gioconda, 2011)
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incidência em relação às desigualdades de gênero e raça/etnia, que são intensificadas nos 
últimos anos, mas que acompanham a formação sócio-histórica do país. O desenvolvimento 
social do Brasil tem suas raízes no racismo e no sexismo.

Dados do “Retrato da desigualdade de gênero e raça no Brasil”, divulgado em 
março/2017, apresenta uma série histórica de 1995 a 2015, indica que as mulheres 
trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens (2015); 90% das mulheres declaram 
realizar atividades domésticas contra 50% dos homens (dados que não se alteraram ao 
longo de 20 anos). No que se refere à questão da renda, entre as mulheres, o referido 
estudo igualmente demonstra que, quanto maior a renda, menor a proporção de mulheres 
que realizam afazeres domésticos. 

O mesmo relatório também indica que, apesar do rendimento das mulheres negras 
ser proporcionalmente o que mais aumentou (80%) entre 1995 e 2015, e o dos homens 
brancos ser proporcionalmente o que menos cresceu (11%), permanece inalterada a escala 
de remuneração, em toda a série histórica: homens brancos têm os melhores rendimentos, 
seguidos de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Também merece registro 
a diferença da taxa de desocupação entre sexos: em 2015, a feminina era de 11,6%, 
enquanto a dos homens atingiu 7,8%. Em relação às mulheres negras, ela chegou a 13,3% (e 
8,5% para homens negros). Tais dados evidenciam a abissal disparidade de classe existente 
no Brasil, com relevância para o recorte de raça/etnia e gênero. Igualmente, podem ser 
observadas a mesma disparidade, no aumento dos índices de violência contra mulheres6, 
homossexuais e pessoas trans*7, bem como o retorno de pautas de caráter conservador e 
retrógado, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros indicadores. 

Segundo dados apresentados pelo monitor da violência, do site G18, 2019 registra 
aumento de 7,3% nos casos de feminicídio, em relação à 2018. Em média, uma mulher 
é morta a cada 7 horas no país. Particularmente, em Santa Catarina, pode-se observar 
processos abertamente violentos. Recentemente, em Florianópolis, vivenciamos mais 
um caso de feminicídio9 e são diversas as denúncias de violências10, inclusive policial, 
direcionadas à população LGBT, às mulheres, negras e negros e população indígena e 
quilombola moradores de Florianópolis. 

Diante desse contexto, nossa tarefa fundamental é fechar fileiras nas diversas 
mobilizações que tem acontecido pela cidade e no país11, em especial nesse 8 de março! 
Sob a bandeira VIVER COM DIGNIDADE E LIBERDADE: TRABALHO, CORPO 
E TERRITÓRIO, o 8 de Março em Santa Catarina está acontecendo em várias cidades 
com programação de debates, cultura e manifestações. Como boas portadoras de sonhos 
que somos, mesmo que em todas as profecias estejam previstas a destruição do mundo, 
podemos (e vamos) deter os traficantes da morte12. 

O conjunto CFESS/CRESS na construção do legado crítico, em defesa das liberdades, 

6 Ver: “Em números: violência contra a mulher brasileira”. Disponível em: http://emais.estadao.com.br/
blogs/nana-soares/em-numeros-a-violencia-contra-a-mulher-brasileira/. Acesso em janeiro/2018. Ver 
também “Relógio da Violência”, que calcula em tempo real situações de violência contra mulheres no 
Brasil e no Mundo. Disponível em: http://www.relogiosdaviolencia.com.br/#.
7 Ver relatório “Pessoas LGBT mortas no Brasil” (2017): “A cada 19 horas um LGBT é barbaramente 
assassinado ou se suicida vítima da “LGBTfobia”, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes 
contra as minorias sexuais. Segundo agências internacionais de direitos humanos, matam-se muitíssi-
mo mais homossexuais aqui do que nos 13 países do Oriente e África onde há pena de morte contra os 
LGBT. E o mais preocupante é que tais mortes crescem assustadoramente: de 130 homicídios em 2000, 
saltou para 260 em 2010 e 445 mortes em 2017”. Disponível em: https://homofobiamata.files.wordpress.
com/2017/12/relatorio-2081.pdf, acesso em janeiro/2018.
8 Disponível em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/03/05/mesmo-com-queda-re-
corde-de-mortes-de-mulheres-brasil-tem-alta-no-numero-de-feminicidios-em-2019.ghtml. Acesso em 05 
mar 2020.
9 Ver matéria: https://www.nsctotal.com.br/noticias/professora-e-morta-a-facadas-dentro-de-escola-no-
-bairro-campeche-em-florianopolis. Acesso em 05 mar 2020.
10 Ver matéria: https://catarinas.info/mulheres-denunciam-violencia-policial-em-carnaval-de-rua-de-flo-
rianopolis/. Acesso em 05 mar 2020.
11 Atentar para a paralização nacional do dia 18 de março, contra a Reforma administrativa, pela recom-
posição do orçamento da educação e em defesa das liberdades democráticas!
12 Alusão ao poema de Gioconda Belli, Los portadores de sueños, 2011.
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da democracia e dos direitos humanos, acumulou em suas pautas, como trincheiras 
programáticas, a luta das mulheres, do direito à diversidade sexual a luta antirracista e 
as lutas emancipatórias, como centrais e estruturais para o desvendamento da realidade.

Como mulheres e assistentes sociais nosso lugar é nas ruas no 8M todos os dias nos 
movimentos, nas políticas públicas, em todos os espaços de trabalho e militância, na 
formação e exercício profissional. 

Que o capitalismo, o sexismo e o racismo caiam juntos!
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