
Artemis Mar�ns
Da Diretoria Colegiada do SINDSIFCE
Professora no IFCE Campus Tianguá

Bolsonaro já entregou ao Congresso o 
projeto de Reforma da Previdência. A Propos-
ta de Emenda à Cons�tuição (PEC) prevê o 
aumento da idade mínima e dos anos de 
contribuição, além da diminuição do valor 
dos bene�cios. Na prá�ca, será o fim da 
previdência pública, pois aponta uma severa 
alteração no regime da seguridade social do 
país, que inclui também a Saúde e a Assistên-
cia Social. 

O presidente e sua equipe querem 
ins�tuir um sistema de capitalização, onde 
cada pessoa, independentemente de suas 
condições, se responsabilizará por suas próprias aplicações 
no mercado financeiro, sem nenhuma garan�a futura 
sobre os riscos �picos desse mercado. 

As servidoras e os servidores públicos estão correndo 
esse mesmo risco e ainda são chamados de “privilegiados” 
diante do resto da população. A previdência capitalizada já 
é u�lizada, por exemplo, no Chile. Foi implementada por 
Pinochet e é um exemplo da crueldade que representa, 
com cerca de 90% dos aposentados recebendo menos de 
um salário mínimo e os expressivos números de suicídios 
nessa faixa etária. 

Mas o presidente segue em campanha para tentar nos 
convencer de que abrir mão do nosso direito de se aposen-
tar é uma questão de enfrentar privilégios e corpora�vis-
mos, ainda que os militares fiquem de fora. Usa uma falsa 
conta para forjar um déficit da previdência e jus�ficar seu 
desmonte, apesar dos números oficiais compilados pela 
Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (ANFIP) demonstrarem que isso é uma men�ra. 

O projeto de Reforma da Previdência se trata, 
também, de uma medida machista e misógina, pois pra�-

camente iguala o tempo de contribuição entre homens e 
mulheres, apesar destas sofrerem mais com o desemprego, 
com a diferença salarial e terem mais dificuldades em 
contabilizar esse tempo. Ignora a opressão que faz com que 
a maioria delas acumule o trabalho domés�co ou, em 
muitos casos, deixem de trabalhar fora para assumir os 
cuidados com a casa, com os filhos ou outros familiares. 
Além disso, essa reforma ataca as mulheres com a mudan-
ça na fórmula da pensão.

 
Portanto, é hora da classe trabalhadora voltar às ruas 

contra essa medida que representará a destruição das 
condições de vida de milhões de pessoas, especialmente 
das mulheres. É preciso que todas e todos façam parte da 
grande jornada de lutas que vem pela frente. As mulheres 
darão a largada com o 8 de março e o SINDSIFCE estará nas 
ruas com elas. Pela vida e o futuro das mulheres! Em defesa 
da Seguridade Social! Contra a Reforma da Previdência!
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8 de março e luta contra a reforma da Previdência / Foto: Camila Chaves.



COM DIVERSIDADE E RESISTÊNCIA
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O ano se inicia com diversos recados aos movimentos 
sociais historicamente cons�tuídos: aos LGBTQIs, a Medida 
Provisória de nº 870/19, assinada por Bolsonaro, que signi-
fica a nossa exclusão da lista de polí�cas e diretrizes des�-
nadas à promoção dos Direitos Humanos, mesmo quando o 
Brasil ocupa o topo do ranking de assassinatos contra nossa 
população, sobretudo no que diz respeito às pessoas 
transexuais; às mulheres, o desengavetamento da Proposta 
de Emenda à Cons�tuição 181, que proíbe a interrupção da 
gravidez em qualquer circunstância, ou seja, mesmo em 
caso de estupro, de risco à vida da mulher, ou de gestação 
de fetos sem cérebro; aos quilombolas e indígenas, a garan-
�a de que “não haverá mais um palmo de terra demarca-

do”; ao povo negro, a legi�mação ainda mais forte do 
genocídio, a par�r de um pacote de leis que não só reite-
ra os autos de resistência, como traz em seu texto a 
possibilidade da polícia matar de forma deliberada; aos 
movimentos de trabalhadores sem terra e sem teto, a 
criminalização, com apoio da grande mídia; aos idosos e 
a todos os demais trabalhadores e trabalhadoras, a 
certeza de que a aposentadoria começa a se tornar 
ainda mais di�cil de se alcançar. 

Dentro desse panorama no mínimo catastrófico, em 
que adentramos a par�r de um governo de agenda ultra-
liberal, fica uma certeza: a de que os ataques aos movi-
mentos sociais e, sobretudo, às minorias historicamente 
oprimidas, fazem parte de um projeto de enfraqueci-
mento das lutas da classe trabalhadora, para melhor 
atender aos interesses do mercado financeiro, mas fica 
também a compreensão da importância que esses movi-
mentos têm na resistência e no combate a esse projeto.

Enquanto mulher LGBTQI, não posso deixar de notar 
como meus companheiros andam amedrontados, 
mesmo dentro das ins�tuições de ensino nas quais estão 
lotados, sobretudo quando precisamos respaldar ou 
garan�r, dentro dessas ins�tuições, a�vidades que 
tratam sobre a violência contra a mulher ou sobre a 
homofobia. Esses temas parecem estar ficando cada vez 
mais perigosos de serem citados em qualquer âmbito. O 
perigo que se revela no medo de falar remonta necessa-
riamente às formas de controle sobre nossos corpos, 
aqueles corpos que socialmente são compreendidos 
como “fora da norma”. O corpo gay, lésbico, traves�, 
transexual, negro, gordo, os “corpos desviantes” detém 

sobre si as marcas históricas da opressão. Também nesses 
corpos e em suas subje�vidades se inserem os riscos à 
estrutura dominante e as resistências às formas de invisibi-
lização, de extermínio e de precarização. Esses corpos, 
quando unidos pela subje�vidade de suas opressões e das 
lutas contra estas, movimentam estruturas.

É a par�r dessa percepção sobre como esta estrutura 
funciona que precisamos unir nossas forças. Os movimen-
tos sociais são conhecidos por serem formadores de consci-
ência polí�ca e linha de frente no combate às subalterniza-
ções de gênero, raça e classe. Agora, mais do que nunca, 
esses movimentos são também parte essencial no enfren-
tamento às medidas que atacam diretamente a classe 
trabalhadora. A ocupação dos espaços polí�cos é estratégi-
ca para essa formação e para a garan�a de que a cor�na do 
medo não vai silenciar nossas pautas. 

Sigamos em luta. 

Trabalhadora sem teto durante protesto / Foto: Camila Chaves.



UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA
Raquel Andrade
Vice-pres. Comissão da Mulher Advogada da OAB/CE 
Advogada no IFCE Campus Fortaleza

“Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. A frase mais 
famosa da filósofa Simone de Beauvoir diz bem mais do 
que permite uma primeira leitura. É provoca�va, per�nen-
te, quase incômoda. Nos chama à reflexão sobre algo cada 
vez mais latente na contemporaneidade: a construção 
social, histórica e cultural da nossa condição de mulher. 
Mais ainda: a necessidade de refutarmos a naturalização 
dos elementos atribuídos a essa condição.

No Brasil, ser mulher significa que uma de nós é 
estuprada a cada 11 minutos. Que 536 de nós sofre violên-
cia �sica a cada hora. Que uma de nós é morta a cada duas 
horas. Quando se tratam de mulheres negras esses núme-
ros se agravam, e muito. São verdadeiras sobreviventes. 
Parece que o mundo está sempre em guerra. E indepen-
dente da mo�vação histórico-cultural, quase sempre há um 
inimigo comum: a mulher.

Por essa razão nós também devemos ser inimigas, mas 
do sistema patriarcal, capitalista e misógino que não nos 
reconhece como sujeitas de direitos. Do basilar direito à 
vida aos nossos direitos reprodu�vos, sempre há meios 
que impedem de alcançarmos a plenitude da nossa femini-
lidade e principalmente da nossa sexualidade. A razão? 
Uma, de imediato: o medo de que sejamos livres e não 
tenhamos mais medo. Essa ideia deve ter atormentado do 
carrasco que nos queimou na fogueira ao marido que nos 
espancou entre quatro paredes. 

Não é contraditório que diante desse cenário, somos 
nós as heroínas incansáveis dos modelos 
sociais que nos oprimem? Somos as cuida-
doras universais, as trabalhadoras que 
exercem mul�tarefas intermináveis desde 
sempre, sem reconhecimento. Re�rem as 
mulheres e a ordem social muda, pra pior. A 
pirâmide social em qualquer sistema tem na 
sua base mulheres, mais ainda, mulheres 
negras. E mesmo escravizadas pelas imposi-
ções de padrões ina�ngíveis, seguimos 
firmes. Somos as melhores, mesmo em 
condições profundamente desiguais. Sabem 
por quê? Fomos forjadas na luta e resistên-
cia é o nosso primeiro nome.

O mundo precisa de nós. Mas nós 
também precisamos de um mundo sem 
machismo. É esse o inimigo a ser comba�do. 

Se ninguém “nasce” mulher, ninguém nasce machista. É 
outra construção social. É por isso que precisamos tanto do 
feminismo. 

Ser feminista está além de qualquer definição rasa que 
induz ao sexismo para deslegi�má-lo. Feminismo é uma 
outra palavra para igualdade, já disse Malala. Feminismo 
também é outra palavra para jus�ça. Qualquer busca pelo 
bem comum será em vão, enquanto nós mulheres formos 
invisibilizadas, subalternizadas e violentadas co�diana-
mente e isso não for mo�vo de perturbação.

No fim das contas, nos resta a revolução: das mulheres, 
pelas mulheres. Os homens são bem vindos a apoiar. O 
machismo também pode ser muito severo com eles. Mas, 
que fique claro: mais do que o nosso lugar de fala, esse é o 
nosso lugar de luta. O feminismo não se resume a um mero 
viés ideólogo, é instrumento universal de sobrevivência das 
mulheres.

Fomos nós que parimos esse mundo. É das nossas 
entranhas que saem os que nos violam, nos matam. Mas é 
também de onde saem as que nos amam, nos acolhem e 
nos apoiam. Imaginem o tamanho do nosso poder: dar a 
vida, formar o outro. Sabe do que precisamos? Usar esse 
poder ao nosso favor. Unidas por uma educação feminista, 
já seria um grande começo.

Olhem atentas para si, para dentro: todas já somos 
vitoriosas das nossas próprias batalhas. Quando nos 
unirmos por nós, seremos plenas. Mais ainda, seremos 
livres. Porque seremos todas, em uma só. 

Feliz dia de luta da mulher!

Amanhecer pela vida das mulheres / Foto: Camila Chaves.



SER MULHER NO IFCE

Raquel Nepomuceno
Psicóloga no IFCE Campus Jaguaribe
CRP 11/07525

Quando recebi o convite para escrever sobre a condi-
ção de ser mulher no IFCE, demorei um tempo para decidir 
sobre que tema enfa�zar. Escrevo sobre as estudantes que 
sen�ram dificuldade até de vir às aulas, por conta do assé-
dio que sofriam? Enfa�zo as escutas sobre autoes�ma 
devastada por quem deveria colaborar para o desenvolvi-
mento emocional e profissional? Cito reuniões ins�tucio-
nais, seja de categoria ou de organização sindical, em que 
as falas das mulheres são tratadas com condescendência e 
como se �vessem menos importância? Será que tenho 
espaço pra tocar nessas feridas sempre tão abertas, mas 
cujo latejar temos historicamente ignorado?

Como acredito que uma ins�tuição se constrói de 
diversos laços e espaços, resolvi usar este que me foi 
concedido para chamar minhas colegas e meu colegas a 
uma reflexão que pouco fazemos ainda, em minha percep-
ção, enquanto um cole�vo de trabalho. Ao longo desses 
quase sete anos de Ins�tuto, �ve o privilégio de conhecer 
inúmeras mulheres-maravilhas (cis e trans), incríveis por 
sua capacidade de elaboração, de condução de processos, 

mulheres de luta e de garra. Uma delas em espe-
cial, a Profa. Dra. Cris�ane Sousa da Silva, me 
ensinou um exercício novo e inquietante em 
nossas discussões no Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas (NEABI) e na vida: todas 
as vezes em que você adentrar um espaço 
acadêmico, especialmente os voltados à gestão, 
observe quantas mulheres – sobretudo mulhe-
res negras e/ou indígenas – estão presentes ali 
em lugar de destaque.

Então gostaria que meu convite neste 8 de 
março fosse a essa reflexão. É possível que essas 
mulheres não estejam nos espaços acadêmicos 
e de gestão por pura falta de capacidade? Nós de 
fato acreditamos que apenas o esforço e a capa-
cidade (ou a falta dela, como já ouvi muitas 
insinuações a respeito) fazem com que nossos 

espaços de representação sejam ainda majoritariamente 
masculinos e brancos? Nossas ações têm contribuído para 
que nossa cara permaneça a mesma desde há tanto tempo 
ou temos colaborado para que essa situação se modifique 
de algum modo? 

Mas talvez a questão mais importante a levantar seja: 
o que temos feito, no âmbito individual e como ins�tuição, 
para que essas mulheres-maravilhas tenham de fato o reco-
nhecimento que merecem? Não falo de bajulação ou de 
colocar uma música que roman�ze a “feminilidade” e 
entregar um bombom no Dia Internacional da Mulher. 
Fazer isso em um dia no ano enquanto ignora totalmente a 
capacitação e os direitos à integridade �sica e mental das 
mulheres na ins�tuição é tão adoecedor para nós quanto 
não fazer nada. Falo de respeitar os corpos, os espaços e as 
ideias de nossas mulheres, de modo a garan�r que nossa 
ins�tuição seja um lugar seguro e de desenvolvimento para 
todas nós, estudantes e servidoras que entregamos tanto 
de nós para que o IFCE aconteça.

É com essas palavras, que entendo serem tão di�ceis 
quanto essenciais, que desejo um feliz e forte dia de luta 
das mulheres para todas nós que fazemos desta uma 
ins�tuição melhor todos os dias.
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Servidoras do IFCE durante protesto / Foto: Camila Chaves.


