
O sistema político em funcionamento 
no Brasil está baseado em uma série de 
regras, valores, procedimentos e ideologia 
que privilegiam a esfera do mercado e 
dos interesses econômicos. Ele valoriza 
e reproduz a ideia tradicional da família 
patriarcal e atua de modo a excluir tanto 
atores e atoras, quanto iniciativas que 
tenham como foco a transformação real das 
estruturas de desigualdade do nosso país. 

Setores conservadores estão presentes em 
todos os poderes que constituem o Estado: 
judiciário, legislativo e executivo. Em todos 
eles, visões conservadoras reproduzem a 
defesa de um modelo de família que não 
condiz nem com a realidade – haja visto o  
aumento no número de famílias que não 
se baseiam em um casal heterossexual com 
filhos – nem com a vontade de grande parte 
da população. 

A criminalização do aborto vem crescendo 
desde 2007 e essa disputa se acirra em 
períodos eleitorais. Os setores machistas 
violam todos os dias o princípio do Estado 
laico. Eles têm a grande mídia como porta-
voz e atuam de forma articulada nos  

Mudar a política 
coM a luta das Mulheres

poderes judiciário e legislativo, exercendo 
uma forte pressão sobre o conjunto do  
poder executivo.

O sistema político atual não só exclui as 
mulheres da representação nas instituições 
políticas como funciona a partir de uma 
lógica patriarcal – de determinar o lugar das 
mulheres como o das tarefas domésticas e de 
cuidados, com a imposição da maternidade, 
sem reconhecer o papel fundamental das 
mulheres na produção do viver. 

A auto-organização das mulheres é um 
ingrediente fundamental para transformar 
a política. E quando falamos em mudar a 
política, temos como objetivo transformar 
a lógica do Estado como um todo. 
Portanto, não basta apenas incluir mais 
mulheres nos espaços de poder, se o poder 
continua servindo aos interesses das elites 
econômicas. 

Democratizar o Estado e a política é 
fundamental para a construção da igualdade 
e para a transformação das relações de 
opressão. Por isso estamos em luta por uma 
transformação profunda no sistema político.

Elaine Cam
pos

Em todo o Brasil, 
mais de cem 
organizações 
e movimentos 
sociais participam 
da construção 
do plebiscito 
popular por uma 
constituinte 
exclusiva e 
soberana sobre o 
sistema político 
com um objetivo 
comum: discutir 
com a população 
e se mobilizar 
em torno da 
transformação 
do atual sistema 
político.



o feMinisMo 
transforMa 
a política

Chamamos esse Estado de 
patriarcal porque suas ações 
reproduzem ou reforçam a 
desigualdade existente na 
sociedade. Predomina uma visão 
de que a cidadania é neutra, como 
se não houvesse diversidade e 
desigualdade entre as pessoas, 
principalmente entre mulheres 
e homens, negras e brancos. 
Ou seja, por baixo de uma 
suposta universalidade está uma 
estrutura que opera para manter 
e invisibilizar a subordinação das 
mulheres aos homens. 

A estrutura patriarcal do 
Estado brasileiro não apenas 
exclui as mulheres da política, 
como também as exclui da própria 
cidadania. 

As mulheres só conquistaram o 
direito de ser parte da democracia 
depois que essa forma de governo 
já tinha sido organizada pelos 
homens. No Brasil, o direito ao 
voto foi conquistado há menos 
de cem anos, em 1932. A ideia 
de quem detinha o poder naquela 
época era de que os homens 
representavam os interesses da 
família, como se todos os membros 
da família tivessem a mesma 
opinião e objetivos.  

Essa ideia continua 
presente no Brasil e é parte 
dos questionamentos que o 
movimento feminista apresenta 
ao Estado e suas políticas. As 
reivindicações das trabalhadoras 
rurais, na Marcha das Margaridas 
por exemplo, questionam o 
ideal de família com um homem 
provedor ou representante dos 
interesses comuns do núcleo 
familiar. Elas demandam que o 
Estado reconheça as mulheres 
como sujeitos autônomos, 
politica e economicamente. Uma 
conquista da reivindicação de 
acesso igualitário à reforma agrária 
foi o estabelecimento, em 2003, 
da obrigatoriedade da titulação 
conjunta da terra. 

uM estado 
seM MachisMo 
é possível

Em países da América Latina, 
como Equador e Bolívia, as 
mulheres apresentaram a proposta 
de “despatriarcalização do Estado”. 

Essa proposta anuncia a garantia 
de uma cidadania plena para as 
mulheres, onde sua ação enquanto 
sujeitos políticos e econômicos 
não seja nem tutelada, nem 
questionada. Despatriarcalizar 
o Estado e a sociedade significa 
romper com o monopólio 
masculino sobre o poder, e garantir 
o direito das mulheres de decidir 
sobre suas vidas, seus corpos, 
mas também sobre a economia, a 
política e a cultura. 

A despatriarcalização só é 
possível com a igualdade real. 
Desde o início do feminismo, 
as mulheres lutam para que seus 
direitos sejam garantidos em leis, 
como o direito ao trabalho, à 
educação e ao divórcio. Mas ao 
mesmo tempo em que garantimos 
os direitos nas leis, o machismo 
e o mercado vão recriando a 
desigualdade. A participação 
das mulheres no mercado de 
trabalho cresce, mas o Estado não 
garante o cuidado e educação 
das crianças em creches públicas, 
nem os homens compartilham 
o trabalho doméstico. Assim, as 
mulheres trabalham dentro e fora 
de casa, têm uma jornada total 
de trabalho maior do que a dos 
homens, recebem menos e estão 
sobrecarregadas. Isso dificulta, 
entre outras coisas, que as mulheres 
tenham tempo até mesmo de 
pensar que elas também podem 
participar do mundo público, da 
vida política do país.

É preciso alterar o papel 
do Estado com a produção do 
viver, passando de uma ação 
complementar para um papel 
ativo na alteração das dinâmicas de 
distribuição de responsabilidades 
com o cuidado na sociedade, 
com um padrão igualitário. O 
compromisso com a igualdade 
como principio organizador da 
sociedade que queremos construir 
não pode ficar para depois. 

repartir 
o poder, 
radicalizar 
a deMocracia

Para democratizar o poder, 
disputamos o sentido público 
do Estado e lutamos para 
que a garantia de direitos 
prevaleça sobre os interesses do 
mercado. A universalização da 
cidadania deve caminhar junto 
com a desmercantilização 
da vida social, afirmar e 
ampliar os direitos dos setores 
historicamente oprimidos, 
excluídos e discriminados, 
notadamente as mulheres, 
negros, indígenas e a 
população LGBT. 

O poder de decisão 
popular não pode ser 
restrito ao dia da eleição. A 
realização das conferências 
em diferentes áreas foi um 
avanço importante nos 
últimos anos.  Mas, sem um 
diálogo permanente, que 
envolve não apenas a consulta, 
mas a ampliação do poder 
decisório da população, estes 
processos correm o risco de 
se tornar meramente formais. 
Para transformar o Estado, é 
urgente redefinir o modelo 
de participação que orienta 
a construção das políticas, 
com o reforço da participação 
popular direta, de mecanismos 
de auto-gestão e da ampliação 
permanente de direitos. 

A democratização do 
poder passa, ainda, pela 
democratização dos meios 
de comunicação, do controle 
social sobre eles e do livre 
acesso à produção e difusão 
de conteúdo por parte da 
população. Além disso, o fim 
das práticas autoritárias de 
repressão e violência policial, 
que criminalizam quem 
vive na pobreza ou quem 
lutam contra ela, é parte 
fundamental da luta por 
transformações no Estado.

Mulheres 
eM luta pela 
reforMa política

A luta pela reforma política no 
Brasil é antiga. Mas, foi durante as 
manifestações de junho de 2013, 
quando milhares de jovens foram 
às ruas lutar pela ampliação de 
seus direitos, que a necessidade de 
uma reforma do sistema político 
brasileiro ganhou evidência.

É verdade que muitas coisas já 
avançaram no Brasil, nesses últimos 
anos. Mas há muitas outras que 
necessitam urgente mudança. 

Os homens, em especial os 
brancos, não podem continuar 
como referência universal e que 
representa toda a sociedade. Temos 
que respeitar a representatividade 
na política de acordo com a 
realidade do país, que é constituído 
de mulheres e homens, de 
diferentes raças, orientações sexuais, 
idades, do campo e da cidade.

Atualmente, isto não acontece 
no sistema político brasileiro. E 
do jeito que está não dá mais para 
continuar. Nosso sistema está como 
uma casa velha, deteriorada, e com 
poucas janelas e espaços para todos 
e todas que ali moram. E, quanto 
mais o tempo passa, mais difícil fica 
continuar morando nessa casa sem 
uma reforma.

Para ilustrar o que acabamos de 
dizer, vejamos como está o nosso 
Congresso Nacional:

 91% dos que estão no 
congresso, ou seja, deputados e 
senadores são homens;

 Apenas 9% são mulheres, 
sendo que as mulheres são 51% da 
população;

 Apenas 8,5% são negros e 
negras, sendo que esta população é 
51% no Brasil;

 Menos de 3% são jovens, 
sendo que a juventude representa 
25% da população brasileira. 

Entre estes, a maioria é 
heterossexual, representantes 
de latifundiários e de setores 
religiosos, banqueiros, grandes 
empresários e donos dos grandes 
meios de comunicação. Assim, a 
representação da classe trabalhadora 
é minúscula.

 

o que é   
preciso Mudar

Hoje, o nosso sistema político 
é como uma casa com uma única 
janela, aberta apenas para que você 
vote em um deputado ou senador 
e depois essa janela se fecha e esse 
deputado/senador decide os rumos 
do país e da população a portas e 
janelas fechadas, sem a sua opinião ou 
mesmo conhecimento. Este sistema 
está preso no Congresso, no sistema 
eleitoral. Por isso, quando falamos em 
reformar o sistema político, queremos 
mudar essa situação, abrir essa janela, 
e construir mais portas e novas janelas 
para que mais pessoas possam olhar, 
entrar e opinar sobre o presente e o 
futuro do País. 

Não podemos permitir que 
as grandes empresas continuem 
financiando as eleições. No Brasil, 
uma campanha de deputado custa 
em média 3 milhões de reais. 
Dessa forma, só é eleito quem tem 
relação com grandes empresários 
financiadores das campanhas. E, 
quando são eleitos, defendem os 
interesses destes setores econômicos.  

Lutamos pelo financiamento 
público de campanha, o que pode 
garantir também que mais mulheres, 
tenham condições de se candidatar 
e, efetivamente, se eleger. Hoje, 
muitos partidos apenas incorporam 
a candidatura de mulheres devido 
à cota obrigatória de 30%. Mas a 
maioria das candidatas não recebe 
nem apoio, nem incentivo durante 
sua campanha. Garantir condições 
efetivas para a classe trabalhadora, do 
campo e da cidade, jovens e negras 
sejam eleitas é garantir que a agenda 
política destes setores estejam na 
pauta do Congresso Nacional. 

É preciso mudar a forma que os 
partidos apresentam seus candidatos 
nas eleições. Hoje, vemos campanhas 
personalistas, e é comum votar 
em uma pessoa, e não no projeto 
político que ela representa. Uma das 
alternativas é o voto em lista, em que 
os partidos apresentam sua lista pré-
ordenada de candidatas e candidatos, 
intercalando homens e mulheres para 
garantir a paridade. Assim, o voto 
seria em um programa, em propostas 
e ideias, e não em um indivíduo. 

o estado é 
capitalista e 
patriarcal
A exclusão das mulheres 
da política tem a ver 
com a separação entre 
o mundo público e o 
mundo privado, que 
se aprofundou com o 
capitalismo. O feminismo 
sempre denunciou que 
essa separação tem 
função ideológica de 
manter a subordinação 
das mulheres, porque na 
sociedade capitalista e 
patriarcal a esfera pública 
é mais valorizada. Ao 
mesmo tempo, quando 
afirmamos que “o pessoal 
é político”, questionamos 
as relações de poder que 
se estabelecem no interior 
das famílias, na esfera 
privada. 

A separação entre o 
público e o privado é 
estruturada pela divisão 
sexual do trabalho, que 
separa o trabalho de 
homens e mulheres, 
valorizando mais o que é 
realizado pelos homens. 
O trabalho remunerado, 
chamado de produtivo, 
é aquele que se realiza 
no mercado e no mundo 
público. No espaço 
privado, da família, as 
mulheres realizam todo o 
trabalho de produção do 
viver, o trabalho doméstico 
e de cuidados, de forma 
não remunerada.

No mundo privado, as 
mulheres são associadas 
ao amor, aos cuidados, 
à sensibilidade e vistas 
como seres a disposição 
dos outros. Já o mundo 
público é associado à 
liberdade, aos direitos 
e aos homens, que 
interagem enquanto 
cidadãos iguais.



o que é uMa 
constituinte?
É a realização de uma 
assembleia de representantes 
eleita pelo povo para criar 
ou modificar a maneira de 
funcionar a economia, a 
política, as instituições e o 
Estado – que é composto 
pelo governo, congresso e o 
judiciário –, ou seja, como 
deve funcionar a sociedade 
e vida no País. As decisões 
dessa assembleia resultam 
em uma Constituição. A do 
Brasil é de 1988.
A proposta do plebiscito é 
uma Constituinte que seja 
verdadeira democrática, 
eleita exclusivamente para 
decidir sobre o Sistema 
Político.

plebiscito popular 
O plebiscito popular é um 
instrumento de democracia 
direta. É uma consulta pública 
de opinião, na qual toda a 
população – a partir de 16 anos 
– pode votar para aprovar ou 
não uma questão. Atualmente, 
as leis brasileiras permitem que 
somente o Congresso Nacional 
convoque um Plebiscito. Em 
contraposição, desde 2000, os 
movimentos sociais brasileiros 
começaram a organizar 
Plebiscitos Populares sobre 
temas estratégicos para o país. 
Milhares de pessoas discutiram 
e opinaram sobre a dívida 
externa, em 2000, a Área de 
Livre Comércio das Américas 
(ALCA), em 2002, a privatização 
de estatais e a anulação do leilão 
da Vale, em 2007. 
Entre os dias 1 de 7 de setembro 
de 2014, a população irá opinar 
na seguinte questão: 
Você é a favor de uma 
Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político?

Mulheres no plebiscito popular
por uMa constituinte exclusiva e soberana sobre o sisteMa político

www.plebiscitoconstituinte.org.br
plebiscitoconstituinte@gmail.com
facebook.com/plebiscitoconstituinte

participe!
ajude organizar!

Com o Plebiscito Popular, 
queremos pressionar o Congresso 
para que haja uma Constituinte 
que transforme o sistema político 
e, assim, façamos as mudanças 
necessárias para mudar a vida das 
mulheres e o nosso país. 
Queremos igualdade; queremos 
acabar com a tutela do Estado 
sobre nossos corpos e nossas 
vidas; queremos as mulheres 
negras, indígenas, lésbicas 
presentes nos espaços de poder e 
decisão!
Queremos dividir o poder, que 
se concentra nos homens e 
socializar o trabalho doméstico 
e de cuidados, que se concentra 
nas mulheres. Queremos 
compartilhar a terra, a água, os 
bens comuns e toda riqueza do 
país com todos os brasileiros e as 
brasileiras. Queremos políticas de 
igualdade, mobilidade, educação 
e reforma agrária que garantam 
a permanência da população 
rural no campo. Queremos 
que o Estado não permita que 
mais meninas e mulheres sejam 
vítimas da exploração sexual e do 
tráfico internacional. Lutamos 
para que o Estado garanta às 
mulheres o direito de trabalhar, 
estudar e se divertir sem 
sofrer violência. Lutamos pela 
legalização do aborto, para que 
o Estado garanta e a sociedade 

respeite nosso direito de decidir 
sobre a maternidade. 
A organização do Plebiscito 
depende de cada uma e todas 
juntas, em cada canto e todo 
lugar. Queremos que todas 
entendam o sistema político, 
para então questionar e nos 
ajudar a mudá-lo. Para nós 
da Marcha Mundial das 
Mulheres esse é um intenso 
processo de educação popular, 
um importante processo de 
formação. É uma estratégia para 
fazer ecoar nossas lutas nas ruas, 
redes e roçados.
Para construir o plebiscito, basta 
se juntar com outras mulheres e 
se reunir em um lugar que todas 
as pessoas tenham acesso para 
discutir esse assunto (pode ser 
a sede de algum grupo, a escola 
ou mesmo a casa de alguém). 
Chame as pessoas do seu bairro, 
do trabalho, da sua banda, do 
grupo de jovens, do cineclube, 
do grupo de mulheres para 
todas construírem juntas. Esses 
comitês podem ser os lugares de 
referência para a coleta de votos 
entre os dias 1º e 7 de setembro.
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