
CONFERENCIA DE ROSE MARIE MURARO

Pela primeira vez na história do Brasil, o povo brasileiro se mobi-
liza, para discutir a Constituinte. A maioria não sabe o que é Constituin-
te ou Constituição, confunde Código com Constituição e quer fazer
uma Constituição de 1.500 páginas.

Nós, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, fizemos um
movimento nacional, visando à participação na Constituinte, porque
pretendemos eleger 30 mulheres com uma plataforma sobre a condi-
ção da mulher. Embora desejando tratar de temas gerais, desejamos
fixar uma plataforma comum, contendo os pontos que sejam consen-
suais. Queremos obter cerca de 10 milhões de assinaturas do povo bra-
sileiro.

Pela primeira vez, em 500 anos de história do Brasil, o povo parti-
cipa das discussões preliminares sobre a Constituinte. Embora a Comis-
são de Estudos Constitucionais seja elitista, saída, de certa forma, de
cima para baixo, está havendo, de baixo para cima, uma resistência mui-
to grande. Espero que a Assembléia Constituinte tenha a necessária
sensibilidade para levar isso em conta.

Sobre os problemas e reivincidacões da mulher, na Constituinte,
tenho minhas idéias: o maior problema é a discriminação. Para dar
uma idéia concreta do que seja, utilizo um estudo das Nações Unidas,
resultado de 10 anos de pesquisa em 121 países do mundo, que nos dá
a importância de se eleger a mulher constituinte. Esse estudo, transfor-
mado em um relatório de mil páginas, pode ser resumido em apenas
uma: a mulher faz, no mundo inteiro, dois terços de todo o trabalho
e recebe um terço da massa de salários. Entre cada 100 pessoas que têm
alguma propriedade, 99 delas são homens e uma é mulher. De cada 100
pessoas que têm alguma posição de poder, 99 são homens e apenas uma
é mulher. Dos cuidados de saúde prestados à população mundial, 75%
são dados pela mulher, principalmente o atendimento da saúde primá-
ria, sendo que 90% dos partos são feitos por parteiras. No mundo intei-
ro, 75% das verbas destinadas à saúde vão para hospitais e homens, náo
chegando à população porque não são destinados às pessoas media-
doras entre instituições e saúde popular. Por isto nos países do Terceiro
Mundo há alta incidência de doenças de todos os tipos.

Nem a própria mulher sabe a dimensão de seu trabalho e foi só
através desse estudo das Nações Unidas que se passou a considerar a sua
grande importância, que, eu acho modifica todas as noções das Ciências
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Sociais, pois nada pode ser feito em abstrato, mas, sim, com as condi-
ções concretas.

Um dos exemplos mais importantes encontrados neste estudo foi
o caso da África: quem inventou a agricultura nos tempos pré-históri-
cos foi a mulher e lá ainda 84% do trabalho agrícola são realizados pela
mulher. Com a entrada do europeu colonizador - e, com ele, o capita-
lismo e a supremacia masculina - começa-se a ensinar novas técnicas
aos homens, que passam a fazer monocultura de exportação e, conse-
qüentemente, diminuir a produção de alimentos de uma maneira tão
terrível, que o Continente Africano, que era o grande exportador de
trinta a quarenta anos atrás, hoje é um continente completamente in
vadido pela fome. A fome do mundo está na África, justamente pelo
desprezo dado ao trabalho da mulher. Alguns sinais de reversão, a partir
do estudo das Nações Unidas, estão sendo observados. No Quênia, por
exemplo, foi destinado algum dinheiro à mulher, para fazer trabalho
agrícola, e a produtividade destas plantações revelou ser superior em
26% à produtividade das plantações feitas por homens.

A expulsão, pelo sistema capitalista, dos trabalhos que a mulher
faz milenarmente, está causando grandes males ao mundo e ao sistema
capitalista, em termos internacionais. A mulher não sabe, ainda, a
importância enorme do seu trabalho dentro das instituições. Para se ter
uma outra idéia, no caso concreto do Brasil, há um estudo do IBGE
mostrando que, em 1950, éramos 2 milhões de mulheres como força
de trabalho e, em 1980, passamos a 12 milhões. Crescemos, portanto,
seis vezes, enquanto o número de homens cresceu apenas três vezes. O
número da população economicamente ativa permaneceu mais ou me-
nos estável e esse dado, conjugado com os anteriores, demonstra que o
número de desempregados entre os homens é muito maior do que entre
as mulheres, o que, de fato acontece, segundo o IBGE. Isto ocorre
porque, quando o sistema pode, o patrão substitui o homem pela mu-
lher: a massa de salários das mulheres é 40% abaixo da massa de salários
dos homens, pelo mesmo trabalho. Isso significa que, por mais que al-
gumas categorias tenham conseguido e assegurado suas reivindicações, a
massa dos salários da classe trabalhadora, incluindo o setor de serviços
e da área profissional da classe média, tem baixado, no decorrer das úl-
timas décadas.

A taxa de mais valia, sugada pelo sistema, aumenta cada vez mais,
com o crescimento do número de mulheres inseridas na força de traba-
lho. Tudo aquilo que a gente acha que é libertação não passa de um uso,
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uma cooptação dos movimentos de libertação da mulher, conduzido
e reforçado pelo sistema para que o lucro aumente no Brasil.

Meu espanto aumentou quando estudei todos os países da Amé-
rica Latina onde o mesmo padrão foi encontrado: na população eco-
nomicamente ativa, há a diminuição relativa da for ça de trabalho mas-
culina e o aumento da feminina. Na pirâmide de salários, e aí incluin-
do o trabalho da mulher negra e branca no Brasil, 90% das pessoas que
recebem até dois salários mínimos são mulheres e negros. Entre os
que recebem mais de 20 salários mínimos, mais de 90% são homens e
apenas 5% são mulheres. Vemos, dessa forma, que as mulheres não
só recebem 40% menos do que os homens pelo mesmo trabalho, como
também estão maciçamente colocadas nas faixas mais baixas da força
de trabalho. Isto significa que a mulher é um instrumento privilegiado
da luta de classes. Isto é, o sistema capitalista e o empresariado ser-
vem-se da mulher para aviltar a éondição das classes trabalhadoras
como um todo. Isto aconteceu na Europa até fins do século XIX e,
agora, acontece conosco.

Na medida em que lutamos por salário igual para trabalho igual,
com. todas as discussões inerentes à questão, estamos mexendo em pro-
fundidade na luta de classes, na luta pela caminhada do povo brasilei-
ro para uma Democracia plena. Estamos mexendo na ferida da estrutura
da produção deste capitalismo tecnocrátjco que vê o lucro em primeiro
lugar e a pessoa em segundo. De modo que nós, as mulheres entrando
na Constituinte, seja participando diretamente, como constituintes, seja
indiretamente, votando em mulheres que defendam nossos direitos, es-
tamos lutando por algo infinitamente maior que o próprio problema da
mulher: estamos lutando pela condição do homem e da sociedade como
um todo. Uma vez que tenhamos salários iguais para trabalhos iguais,
será a classe trabalhadora como um todo que terá melhorado seu nível
de vida e, não, aviltado, como fizeram até agora.

As condições concretas da participação da mulher nos sindicatos
e na vida política (tenho apenas dois meses de vida partidária, o que fiz
apenas para atender a exigências eleitorais, senão permaneceria nos mo-
vimentos sociais), são um dos motivos pelos quais a mulher não tem
suas reivindicações atendidas. Tenho críticas aos sindicatos e partidos
Polí ticos, porque têm estrutura piramidal com a Presidência, a Vice-
Presidência Diretoria, etc., e toda uma massa de manobras em que as
decisões em geral vêm de cima para baixo. E, uma vez cortadas essas
cabeças, controlam-se e cooptam-se esses organismos, como aconteceu
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durante a ditadura militar que controlou partidos e sindicatos por vinte
anos. A participação política da mulher é maciça, mas ela se dá de
forma diversa da tradicional, vivida nos partidos e sindicatos.

Na década de 50, iniciam-se os movimentos de Igreja, fundamen-
tais para a vida política brasileira, com a Ação Católica, que fez um
trabalho de porte no meio estudantil, operário e agrário e sobre o qual o
regime militar se abateu em 1964, quando foi, então, dissolvida. Seus
militantes vão para a clandestinidade e, saídos das classes médias, vão
trabalhar na classe operária e nos meios rurais e construir comunidades
de base. Em 1970, seu trabalho era tão fantástico que o Papa Paulo VI
disse, em Medelin, que a opção preferencial pelos pobres seria a pasto-
ral oficial da Igreja na América Latina. Nesta época, já se calculava em 50
mil as comunidades de base. Em 1974, trabalhando com Frei Leonardo
Boff, este disse-me que 70% das comunidades eram dirigidas por
mulheres, 70% dos seus militantes também eram mulheres e apenas
30%, homens. São pequenos movimentos em que as pessoas são vistas
de maneira pessoal, não como nos sindicatos e partidos, onde elas são
vistas de forma impessoal. Neles o povo passou a encontrar sua identida-
de e eles se espalharam enormemente. A nova classe operária que nasceu
no ABC não surgiria sem este trabalho das comunidades de base e dos
movimentos de mulheres de periferia. E assim que nasce o Partido
dos Trabalhadores e todo esse fenômeno novo na vida política bra-
sileira.

Inspiradas nas Comunidades de Base, que nasceram no mundo de-
senvolvido, onde não deram certo, começam aqui as Associações de
Bairros, as Associações Profissionais para-sindicais e associações de to-
dos os tipos, que passam a ter uma importância muito grande na vida
nacional- Essas associações, não diretamente ligadas ao poder, também
estão cheias de mulheres. No Rio de Janeiro, elas são poderosíssimas,
elegem Prefeitos, Deputados e são pequenos movimentos moleculares,
atuando opostamente aos partidos políticos e sindicatos, pois são hori-
zontais e têm, ainda, uma especificidade: vêem os grandes problemas a
partir do quotidiano. Aqui, entro com um exemplo: na Reforma
Agrária, que todos os partidos pregam, as mulheres reivindicam que os
títulos da terra lhes sejam também destinados, porque, quando os ho-
mens migram, elas e seus filhos viram párias, sem direito de serem as-
sentadas, pois as famílias são constituídas de forma burguesa. As mu-
lheres querem a Reforma, mas de maneira que, com a migração do ho-
mem, elas e seus filhos possam permanecer na terra e na casa, se assim
o quiserem.
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ria ser mais solta, menos autoritária, e menos influenciada pelo poder
econômico. Eu sei disso porque estou fazendo uma campanha de cons-
tituinte sem dinheiro. Minha fonte de renda é mascatear livros para
poder me sustentar, além da ajuda de Frei Leonardo. Sempre fui proi-
bida de me candidatar, para fortificar os movimentos sociais e o mo-
vimento da mulher. Para uma campanha das mais pobres, é necessário
ter, pelo menos, sala, telefone, papéis, motorista. Se você não tem um
tipo de organização e de consciência, é muito difícil ser eleito. A im-
plosão de certas estruturas partidárias viciadas pode vir muito do traba-
lho da mulher.

Em conversa com um cientista político, um dos maiores da Amé-
rica Latina, este disse-me: —só existem três partidos políticos no Brasil:
a Igreja, as Forças Armadas e o empresariado. Eu resolvi dialogar com a
Igreja. É ela quem manda realmente, tem estrutura vertical e é or-
ganizada na população inteira. Se o povo estivesse organizado, ele seria
o grande partido político e a grande força. Parte da Igreja está ao lado
do povo, mas não o empresa nado e não as Forças Armadas.

Para que as organizações sociais possam implodir essa maneira
autoritária de fazer política, a entrada da mulher no processo político
é muito importante. Quanto à participação da mulher na Constituinte,
vejo da seguinte maneira: há muita confusão sobre o que é da Consti-
tuição e o que é dos Códigos. Por exemplo, o problema do aborto é
um problema de Código Penal. O problema da Constituição chama-se
"socialização da maternidade". São três palavras que, sozinhas, basta-
riam para levar o País para o Socialismo: trata-se de desindividualizar
a maternidade. A maternidade, que é um fato eminentemente social, é
privatizada em nosso país, assim como a habitação. Isto é a maior safa-
deza que se faz dom a mulher. Para se desprivatizar a maternidade, têm
que ser satisfeitas as seguintes condições: comida para as mães, creches ou
férias-maternidade, sistema escolar gratuito, pois estou falando de 80%
das mulheres brasileiras e não de 20%, que podem pagar escolas ou
empregadas para ficarem com seus filhos. A maternidade tem que ser
protegida como um fato da sociedade. Aliás, sobre esse assunto, tenho
que fazer uma denúncia seríssima: no Sindicato dos Rodoviários do Rio
de Janeiro, se as mulheres grávidas quiserem permanecer no emprego,
são obrigadas a abortar e as demais têm que comprovar mensalmente
que não estão grávidas, senão são sumariamente despedidas. Se não me
engano, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo fez a mesma denún-
cia. Outras firmas despedem as mulheres que se casam. Sei de firmas
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que, ao admitirem uma mulher, fazem com que ela assine uma folha de
demissão em branco, porque, no momento em que se casar, estará de-
mitida.

Na medida em que se faz a socialização da maternidade, há uma
profunda transformação, inclusive na própria estrutura da produção:
muda-se a estrutura do lucro, do preço e o sistema produtivo. Com  ela
vem uma educação que não discrimina a mulher, vem o salário igual
para trabalho igual, etc. No caso da Constituição, eu julgo separadamen-
te este último ponto, que toca diretamente a luta entre o oprimido
e o opressor, que alguns chamam de luta de classe, outros de caminho
para o socialismo participativo, ou qualquer nome que tome. O que é
necessário, realmente, é acabar com esta discriminação. Neste momen-
to, a classe trabalhadora não será mais aviltada, tendo sua vida elevada.
Temos exemplos disso na África e em Cuba.

À situação de Cuba, faço algumas restrições, mas foi um país
em que as mulheres elevaram os indicadores sociais a níveis tão altos
como os dos Estados Unidos, coisa que não custou um tostão para seu
Governo. Elas fizeram a expectativa de vida, a educação, o ensino da
higiene, todos os indicadores sociais subirem a níveis tão altos
quanto os dos Estados Unidos, mesmo permanecendo o país pobre. Isto
mostrou que não é o nível de desenvolvimento econômico que faz subir
os índices sociais mas, sim, o nível de participação popular, principal-
mente a participação da mulher. Não falo nem da mulher moderna, mas
da mulher do campo, que é esposa, mãe, rainha do lar, etc. Essa mulher
vai direto lidar com a vida, mesmo se tomada em seu tradicional ismo.
Isto a Federação de Mulheres de Cuba teve a sabedoria de fazer.

Numa segunda fase da participação da mulher, deverá ser abolida
a distinção entre profissões femininas e masculinas. Há um grande nú-
mero	de mulheres exercendo profissões consideradas femininas,
como psicólogas, professoras, artistas plásticas, mas, nas grandes profis-
sões, que promovem o desenvolvimento econômico, temos somente
1% da participação. Um dado importantíssimo, sobre os executivos,
obtive em pesquisas feitas desde os Estados Unidos até o Haiti. Nelas
verificou-se que o número de mulheres executivas e donas de empre-
sas jamais passa dos 16%. A mulher que recebe altos salários tende a
ser uma secretária especializada ou uma médica especializada, mas quase
nunca uma dona de empresa. Isto ocorre em todas as fases de desenvol-
vimento. Nos poucos casos em que a mulher assume cargos de chefia,
não está em jogo o grau de desenvolvimento do país, mas algo mais
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profundo, qual seja, a cultura patriarcal que é o substrato mesmo do
capitalismo, juntamente com o racismo, sem os quais o sistema não pode
viver.

Para esta Constituinte, o poder econômico está todo mobilizado.
Já existem associações de empresários em conivência com as Forças
Armadas, que vão pagar bilhões de dólares para comprar o Congresso. É
preciso um trabalho de formiga para que alguns dos candidatos ligados
aos movimentos sociais possam eleger-se para essa Assembléia eminen-
temente conservadora. Somos nós, mulheres, negros, pessoas saídas
dos movimentos populares, as únicas vozes que poderemos barrar esta
cooptação da sociedade brasileira que, mais do que nunca, interessa
ao sistema. Isto é muito grave. Em conversa com Renê Dreiffus, fiquei
sabendo que os banqueiros internacionais, credores do Brasil, conside-
ram nosso país um doente importante, porque, se ele sai do hospital,
deixa de pagar a conta e eles não podem viver sem as contas dos
doentes. É preciso que o doente permaneça no hospital para que
possam receber. Documento secreto feito em 1983, sobre a dívida
externa mundial, coloca o Brasil como o único país nitidamente alinha-
do ao FMI. Este documento pedia o afrouxamento das condições de
pagamento do Brasil, porque se nos tornarmos inadimplentes, os Estados
Unidos perderão 1 milhão e 100 mil empregos. Eles não se preocupam
tanto com o dinheiro mas, sim, com a perda de empregos. E o Brasil
continua pagando porque todos continuam recebendo suas comissões,
tanto os banqueiros americanos quanto os funcionários brasileiros,
como já denunciou a Maria da Conceição Tavares, que retirou sua acusa-
ção porque não queria entrar em processo judicial. Os próprios banquei-
ros falam disso, fora do Brasil. Dizem que nossos Ministros são muito
subservientes e que, se negociassem com mais dureza, eles reduziriam
as condições que nos impõem. Eu, como mulher, vejo que esses 12 bi-
lhões de dólares são dados de graça a eles. Se, durante 3 anos, nós pa-
rássemos de pagar parte dos juros, haveria dinheiro para se fazer a
reforma agrária, para se dar comida a toda a população brasileira, en-
cher o país de escolas, enfim, para se resolverem todos os nossos proble-
mas. Continuaríamos a pagar a dívida e os banqueiros não reclamariam.

Para a solução desse problema, considero que devemos sair do
caso específico da mulher e utilizar nossa potência para convencer
o povo a lutar pelo congelamento de parte da dívida, coisa que todos os
países estão fazendo. Os juros são criminosos e são fruto de um crime
muito maior que foi cortar o lastro-ouro do dólar. Em 1971, Nixon, de
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Os problemas que são vistos pelo homem de maneira abstrata,
e tudo o que é abstrato é arbitrário, pelas mulheres são vistos de forma
mais concreta, molecular e profundamente transformadora. Na abs-
tração, a mesma pessoa pode defender, de maneira perfeitamente lógica,
idéias contrárias e opostas: é assim que os filósofos fazem e quem estu-
dou filosofia sabe disso. Os casos concretos são os que fazem explodir
as teorias, quer dizer, a experiência passa a ser fonte da teoria.

Hoje, a participação da mulher nos movimentos de base, nos bair-
ros, nas zonas rurais, nas organizações para-sindicais, está na ordem de
10 milhões de pessoas. Estes movimentos têm um consenso de liberta-
ção, mas não têm uma unidade no sentido burguês, abstrato e machista,
quer dizer, uma cabeça, uma diretoria, que os tornaria vulneráveis. De
tal maneira que, em 1979, o General Golbery dizia: — e preciso reformar
urgentemente partidos e políticos porque os movimentos sociais são in-
controláveis". Para que a gente entenda isso, em 1979 começamos uma
briga com partidos de esquerda, partidos clandestinos e com os partidos
libertários, incluindo o PMDB. Eles nos diziam: "vocês, que trabalham
com sexualidade, têm que se integrar à nossa luta, que é a luta geral do
povo brasileiro". Aí começa a briga do que é geral e do que é especí-
fico da mulher. Dizíamos a eles: "vocês tiveram quinhentos anos para
transformar o Brasil, não fizeram coisa nenhuma, e foram controlados
e cooptados pelos militares".

Esses movimentos sociais são impossíveis de ser controlados e
são transformadores. De fato, quem colocou na rua dez milhões
de pessoas no movimento pelas "diretas", foram os movimentos sociais,
que deram base aos partidos políticos, porque estes, no Brasil, não têm
base. Eles têm, no máximo, dois milhões de sócios, se chegar a isto,
enquanto os movimentos sociais reúnem dezenas de milhões de pessoas.
Não há lugar, neste País, que não tenha um esboço de uma organização
popular, embora, às vezes, de forma embrionária, contraditória, mas já
a caminho de um consenso.

É esse o tipo de participação que a mulher está tendo e ele é
profundamente transformador. Neste instante, está sendo feito um tra-
balho de fermentação em torno da Constituinte, atingindo todo o Bra-
sil.

Uma vez fiz um trabalho com Franca Basaglia, que se lançou
para o Senado Italiano, apoiada somente pelos Movimentos Sociais e
ganhou. Seria mais democrático que os partidos não tivessem essa cami-
sa de força, de se ter que filiar, ter prazo e o controle do Governo em
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suas vidas. Ela deveria ser mais solta, menos autoritária, e menos
influenciada pelo poder econômico. Eu sei disso porque estou fazendo
uma campanha de constituinte sem dinheiro. Minha fonte de renda é
mascatear livros para poder me sustentar, além da ajuda de Frei Leo-
nardo. Sempre fui proibida de me candidatar, para fortificar os mo-
vimentos sociais e o movimento da mulher. Para uma campanha das
mais pobres, é necessário ter, pelo menos, sala, telefone, papéis, moto-
rista. Se você não tem um tipo de organização e de consciência, é muito
difícil ser eleito. A implosão de certas estruturas partidárias viciadas
pode vir muito do trabalho da mulher.

Em conversa com um cientista político, um dos maiores da
América Latina, este disse-me: "Só existem três partidos Políticos no
Brasil: a Igreja, as Forças Armadas e o empresariado. Eu resolvi dialo-
gar com a Igreja. " É ela quem manda realmente, tem estrutura vertical
e é organizada na população inteira. Se o povo estivesse organizado,
ele seria o grande partido político e a grande força. Parte da Igreja está
ao lado do povo, mas não o empresariado e não as Forças Armadas.

Para que as organizações sociais possam implodir essa maneira
autoritária de fazer política, a entrada da mulher no processo político
é muito importante. Quanto à participação da mulher na Constituinte,
vejo da seguinte maneira: há muita confusão sobre o que é da Consti-
tuição e o que é dos Códigos. Por exemplo, o problema do aborto é um
problema de Código Penal. O problema da Constituição chama-se "so-
cialização da maternidade". São três palavras que, sozinhas, bastariam
para levar o País para o Socialismo: trata-se de desindividualizar a ma-
ternidade. A maternidade, que é um fato eminentemente social, é pri-
vatizada em nosso país, assim como a habitação. Isto é a maior safa-
deza que se faz com a mulher. Para se privatizar a maternidade, têm
que ser satisfeitas as seguintes condições: comida para as mães, creches
ou férias-maternidade, sistema escolar gratuito, pois estou falando
de 80% das mulheres brasileiras e não de 20%, que podem pagar
escolas ou empregadas para ficarem com seus filhos. A maternidade
tem que ser protegida como um fato da sociedade. Aliás, sobre esse
assunto, tenho que fazer uma denúncia seríssima: no Sindicato dos
Rodoviários do Rio de Janeiro, se as mulheres grávidas quiserem perma-
necer no emprego, são obrigadas a abortar e as demais têm que compro-
var mensalmente que não estão grávidas, senão são sumariamente des-
pedidas. Se não me engano, o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo fez a mesma denúncia. Outras firmas despedem as mulheres que
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se casam. Sei de firmas que, ao admitirem uma mulher, fazem com
que ela assine uma folha de demissão em branco, porque, no momento
em que se casar, estará demitida.

Na medida em que se faz a socialização da maternidade, há uma
profunda transformação, inclusive na própria estrutura da produção:
muda-se a estrutura do lucro, do preço e o sistema produtivo. Com  ela
vem uma educação que não discrimina a mulher, vem o salário igual
para trabalho igual, etc. No caso da Constituição, eu julgo separada-
mente este último ponto, que toca diretamente a luta entre o oprimi-
do e o opressor, que alguns chamam de luta de classe, outros de cami-
nho para o socialismo participativo, ou qualquer nome que tome. O que
e necessário, realmente, é acabar com esta discriminação. Neste mo-
mento, a classe trabalhadora não será mais aviltada, tendo sua vida ele-
vada. Temos exemplos disso na Africa e em Cuba.

A situação de Cuba, faço algumas restrições, mas foi um país
em que as mulheres elevaram os indicadores sociais a níveis tão altos
como os dos Estados Unidos, coisa que não custou um tostão para seu
Governo. Elas fizeram a expectativa de vida, a educação, o ensino da
higiene, todos os indicadores sociais subirem a níveis tão altos quanto
os dos Estados Unidos, mesmo permanecendo o país pobre. Isto mos-
trou que não é o nível de desenvolvimento econômico que faz subir
os índices sociais mas, sim, o nível de participação popular, principal-
mente a participação da mulher. Não falo nem da mulher moderna, mas
da mulher do campo, que é esposa, mãe, rainha do lar, etc. Essa mu-
lher vai direto lidar com a vida, mesmo se tomada em seu tradiciona-
lismo. Isto a Federação de Mulheres de Cuba teve a sabedoria de fazer.

Numa segunda fase da participação da mulher, deverá ser abolida
a distinção entre profissões femininas e masculinas. Há um grande nú-
mero de mulheres exercendo profissões consideradas femininas, como
psicólogas, professoras, artistas plásticas, mas, nas grandes profissões,
que promovem o desenvolvimento econômico, temos somente 1% da
participação. Um dado importantíssimo, sobre os executivos, obtive
em pesquisas feitas desde os Estados Unidos até o Haiti. Nelas verifi-
cou-se que o número de mulheres executivas e donas de empresas
jamais passa dos 16%. A mulher que recebe altos salários tende a ser
uma secretária especializada ou uma médica especializada, mas quase
nunca uma dona de empresa. Isto ocorre em todas as fases de desenvol-
vimento. Nos poucos casos em que a mulher assume cargos de chefia,
não está em jogo o grau de desenvolvimento do país, mas algo mais pro-
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fundo, qual seja, a cultura patriarcal que é o substrato mesmo do capita-
lismo, juntamente como racismo, sem os quais o sistema não pode viver.

Para esta Constituinte, o poder econômico está todo mobilizado.
Já existem associações de empresários em conivência com as Forças Ar-
madas, que vão pagar bilhões de dólares para comprar o Congresso. E
preciso um trabalho de formiga para que alguns dos candidatos ligados
aos movimentos sociais possam eleger-se para essa Assembléia eminen-
temente conservadora. Somos nós, mulheres, negros, pessoas saídas dos
movimentos populares, as únicas vozes que poderemos barrar esta
cooptação da sociedade brasileira que, mais do que nunca, interessa ao
sistema. Isto é muito grave. Em conversa com Renêe Dreiffus, fiquei
sabendo que os banqueiros internacionais, credores do Brasil, conside-
ram nosso país um doente importante, porque, se ele sai do hospital,
deixa de pagar a conta e eles no podem viver sem as contas dos
doentes. E preciso que o doente permaneça no hospital para que
possam receber. Documento secreto feito em 1983, sobre a dívida ex-
terna mundial, coloca o Brasil como o único país nitidamente alinhado
ao FMI. Este documento pedia o afrouxamento das condições de pa-
gamento do Brasil, porque se nos tornarmos inadimplentes os Estados
unidos perderão 1 milhão e 100 mil empregos. Eles não se preocupam
tanto com o dinheiro mas, sim, com a perda de empregos. E o Brasil
Continua pagando porque todos continuam recebendo suas comissões,
tanto os banqueiros americanos quanto os funcionários brasileiros,
como já denunciou a Maria da Conceição Tavares, que retirou sua
acusação porque não queria entrar em processo judicial. Os próprios
banqueiros falam disso, fora do Brasil. Dizem que nossos Ministros são
muito subservientes e que, se negociassem com mais dureza, eles redu-
ziriam as condições que nos impõem. Eu, como mulher, vejo que esses
12 bilhões de dólares são dados de graça a eles. Se, durante 3 anos, nós
parássemos de pagar parte dos juros, haveria dinheiro para se fazer a
reforma agrária, para se dar comida a toda a população brasileira,
encher o país de escolas, enfim, para se resolverem todos os nossos pro-
blemas, continuaríamos a pagar a dívida e os banqueiros não
reclamariam.

Para a solução deste problema, considero que devemos sair do
caso específico da mulher e utilizar nossa potência para convencer o
povo a lutar pelo congelamento de parte da dívida, coisa que todos os
países estão fazendo. Os juros são criminosos e são fruto de um crime
muito maior que foi cortar o lastro—outro do dólar. Em 1971, Nixon, de
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uma maneira totalmente unilateral, adotou esta medida, que transfor-
mou o dólar em papel pintado. No entanto, este papel pintado gere to-
das as moedas do mundo, que são baseadas em produção, em lastro-ou-
ro e em reserva. Os donos deste papel ditam, de maneira unilateral, os
juros dos países que produzem. Eles recebem, concra esse papel pinta-
do, grande parte das exportações e da fome do Terceiro Mundo. Isto é de
tanta gravidade que acho que não devemos parar nos problemas especí-
ficos da mulher, mas devemos reler o desenvolvimento a partir da mu-
lher, como essas idéias que dei aqui, ou seja, como uma fase além.

Estamos ainda muito no específico que acho importantíssimo.
Mas, a partir deste específico, que chamo de pós-feminismo, devemos
tomar a sociedade nas mãos e reler, a partir da vida, a partir da mulher.
Porque a mulher faz parte também dos movimentos pacifista, ecológico,
desarmamentista, ou seja, de todos os movimentos não reacionários, em
defesa da vida como um todo.

Para que possamos acabar com os problemas terríveis que asso-
lam a condição feminina, principalmente da mulher pobre, é preciso
ter todas as condições sociais satisfeitas.

...
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