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8 de Março - Dia Internacional da Mulher Trabalhadora

Viva o Dia Internacional da Mulher Proletária

Saudações revolucionárias a todas as 
mulheres operárias, camponesas, empregadas 
domésticas, trabalhadoras na construção, 
trocadoras, motoristas, garis, enfermeiras, 
professoras, trabalhadoras imigrantes (Bolívia, 
Paraguai, Haiti e outros), operadoras em 
telemarketing, estudantes, demais trabalhadoras 
assalariadas, intelectuais comprometidas com 
os interesses do povo e todas as mulheres 
das massas populares de todos os países, pela 
passagem do 8 de Março – Dia Internacional 
da Mulher Proletária.

Saudamos em especial as bravas e corajosas 
mulheres camponesas pobres que estão na linha 
de frente da luta pelo sagrado direito à terra para 
quem nela vive e trabalha e para impulsionar 
a Revolução Agrária, destruindo o latifúndio, 
enfrentando a mais feroz repressão do velho 
Estado burguês-latifundiário, cuja gerência 
atual diminuiu escandalosamente o acesso 
à terra e aumentou brutal e covardemente os 
assassinatos no campo.

Saudamos as mulheres indígenas que cada 
vez mais assumem a linha de frente na luta 
por romper a tutela do Estado e conquistar seu 
secular território e a autodeterminação de seus 
povos.

Saudamos as trabalhadoras da cidade, 
especialmente as mães das centenas de jovens 
assassinados nas comunidades pobres pela 
polícia fascista, sobretudo as chamadas “Unidade de Polícia Pacificadora” 
(UPP) no Rio de Janeiro.

Saudamos as mães dos presos políticos da brava juventude combatente 
do Rio, organizadas na Comissão dos Pais e Familiares dos Presos e 
Perseguidos Políticos.

Saudamos muito especialmente a memória heroica e gloriosa das 
mulheres revolucionárias e comunistas que em todos os países verteram 
seu sangue na luta pelo fim de toda a exploração e por uma nova sociedade 
na pessoa das camaradas:

Olga Benário – destacada militante da Internacional Comunista que 
participou do Levante Popular Revolucionário de 1935, primeira tentativa 
de tomada do poder pelo povo no Brasil. Entregue pelo governo de Getúlio 
Vargas ao governo nazista de Hitler, foi assassinada na câmara de gás.

Contra a opressão e a exploração:
Revolução!

Dinalva Oliveira Teixeira (Dina) – uma das 12 combatentes da Guerrilha 
do Araguaia, momento mais avançado alcançado pela luta revolucionária 
no Brasil de 1960 a meados de 1970, dirigida pelo Partido Comunista do 
Brasil. Dina foi assassinada pelo Exército na região do Araguaia.

Da mesma forma saudamos as mulheres combatentes, militantes 
dirigentes dos Partidos Comunistas Maoístas que levam a guerra popular 
na Índia, Peru, Turquia e Filipinas e as que lutam contra a opressão 
imperialista na Palestina, Iraque, Afeganistão e outros países dominados. 
Exaltamos o contingente das grandes mulheres valorosas nas figuras 
expoentes do proletariado internacional: as alemãs Clara Zetkin e Rosa 
Luxemburgo, as soviéticas Nadezhda Krupskaia, Inês Armand e Alexandra 
Kollontai, a italiana Tina Modotti, a chinesa Chiang Ching, as peruanas 
Yovanka Pardavé Trujillo e Augusta la Torre Carrasco (a camarada Nora) 
e a indiana Arundatha Ghandi.

Camponesas do Norte de Minas em passeata do MFP em 8 de março de 2012, em frente ao  
Clube Militar - Rio de Janeiro, exigindo a punição para os criminosos do regime militar
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Companheiras trabalhadoras!
Passado o período das mentiras nas últimas eleições o governo joga sobre 

o povo as mais duras medidas econômicas. O desemprego, que já era uma rea-
lidade, estalou com demissões em massa de trabalhadores em todo o país. Au-
mento criminoso do custo dos alimentos, do transporte, dos aluguéis, de todos 
os itens de primeira necessidade na nossa vida. A saúde pública está sucateada 
e milhares de famílias trabalhadoras estão no abandono máximo sem um teto 
para se abrigar.  Já entrou em vigor o aumento de mais de 30% na conta de luz 
em todo o país. Não tem água nas casas mas as contas só aumentam. 

Os direitos trabalhistas são descaradamente cortados atingindo em cheio 
as famílias da classe trabalhadora que não poderão mais contar com o seguro 
desemprego, o auxílio doença e o abono salarial. A pensão por morte foi dura-
mente piorada, passando a ser por tempo determinado, relativo a expectativa 
de vida do trabalhador falecido, ou seja, se ele morre com 40 anos a viúva 
receberá uma pensão por apenas mais 15 anos. O governo escancara sem pu-
dor que não tem o menor respeito pela família do trabalhador que quedará 
completamente desamparada. Aumenta o número de trabalhadores dormindo 
nas ruas, desabrigados ou para economizar o dinheiro da passagem

No campo, milhares de famílias de camponeses pobres, responsáveis pelo 
plantio de 80% do alimento que chega em nossas mesas, vivem acossadas 
pelo latifúndio, ameaçadas de expulsão de suas terras para a implantação do 
chamado “agronegócio” que planta soja, cana e capim, tudo para exportação. 
A mentira da gerenta Dilma de que somos um país de classe média, esconde a 
dura realidade de que vivemos em bairros e favelas sem as mínimas condições 
de saneamento, sem escola, sem posto médico, sem transporte e estamos todos 
endividados pelo famigerado crédito consignado e financiamentos com pres-
tações a perder de vista de casa, carro, geladeira, fogão, televisão, máquina 
de lavar, etc, que temos todo o direito de comprar mas que muitos de nós não 
poderemos pagar.

Como nunca se aprofundou em nosso país a dominação do capital imperia-
lista através da imposição da política econômica e social e da ação direta das 
transnacionais que dominam o grosso da produção, dos bancos e do comércio. 
Nunca a economia do país foi levada a um grau tão crítico de desnacionaliza-
ção e desindustrialização. Com as taxas de juros mais altas do mundo, com a 
carga da arrecadação de impostos equivalendo a quase 40% de toda a produ-
ção do país, o Brasil mais uma vez entra em recessão e anuncia a quebradeira 
geral das pequenas e médias empresas – principalmente do comércio e servi-
ços (que empregam a imensa maioria dos trabalhadores) levando inevitavel-
mente a uma onda massiva de desemprego.

Como nunca o governo submisso despeja o financiamento do dinheiro pú-
blico na produção de produtos primários para exportação (soja, cana para bio-
diesel, minério, gado) de baixo valor no mercado, ou seja, o chamado “agro-
negócio”.

Tudo isso é para servir aos interesses do imperialismo, principalmente do 
Estados Unidos, para a saída de sua crise para o que estão arrastando nações 
inteiras nas suas guerras de agressão e repartilha dos países dominados entre 
as potências mais poderosas e pelo domínio completo da superpotência Esta-
dos Unidos. 

Para os pobres no Brasil:  
perseguição, cadeia ou morte

Diante desta situação calamitosa para nosso povo, o monopólio da im-
prensa faz uma sórdida campanha sobre o aumento da “violência social” para 
amedrontar a população e criminalizar a pobreza. Violência social é a miséria 
e humilhação dos milhões de trabalhadores do campo e da cidade que são 90% 
da população, responsáveis pela construção e plantação de tudo que é produ-
zido no país e sempre impedidos de usufruir do fruto de seu suor e sangue. 
Quando o problema é com os pobres tudo é resolvido no Brasil na bala ou na 
cadeia. Chegamos ao absurdo número de 600 mil presos no país, a maioria por 
pequenos delitos aos quais a massa de pobres é levada por revolta com a supe-
rexploração, a opressão e a falta de perspectiva na vida. A matança de jovens 
pobres é rotina nos chamados “autos de resistência”, onde a vítima é acusada 
de “troca de tiros” com a polícia. Nunca tantos camponeses em luta pela terra 
foram assassinados como nos anos da gerência Lula/Dilma/PT/PMDB/PSB/
pecedobê. E nós mulheres do povo, mães desses milhares de jovens chaci-
nados, ainda somos insultadas por homens como o ex-governador do Rio de 
Janeiro que afirmou que “as mulheres grávidas das favelas são fábricas de 
fazer bandidos”. Já o filho do bilionário empresário corrupto Eike Batista, que 
atropelou um ciclista jovem pai de família, quando dirigia sua Mercedes a 135 
km/h, seguramente embriagado ou drogado, está respondendo em liberdade 
por esse assassinato. 

A dura vida da mulher trabalhadora brasileira
Nós mulheres trabalhadoras seguimos ocupando os empregos menos es-

pecializados e com os mais baixos salários. Mais de 6 milhões de brasileiras 
são empregadas domésticas, representando quase 20% das trabalhadoras no 
país, sendo 55% delas negras, numa profissão mal remunerada, sem jornada 
de trabalho definida, contratações ilegais, apesar da nova legislação que inclui 
direitos trabalhistas até hoje não regulamentados. É alarmante o número de 
meninas com idade de 6 a 14 anos trabalhando como empregadas domésti-
cas, faxineiras, cuidando de crianças (!), em estabelecimentos comerciais, em 
atividades agrícolas ou na pesca, em fábricas, vendendo coisas nas ruas, reco-
lhendo lixo “reciclável”, vigiando ou limpando carros, etc. O assédio sexual 
no trabalho é uma das terríveis humilhações que padecemos, principalmente 
as jovens, e o assédio moral como a exigência da tal “boa aparência” para se 
conseguir uma vaga segue valendo impunemente. A violência sexual contra 
as mulheres cresce e é tratada sempre como caso de polícia, ao mesmo tem-
po que somos tratadas como objeto sexual em programas de televisão que 
rendem muito dinheiro. É enorme o número de adolescentes mães e também 
o número de mulheres chefes de família, o que aumenta a dificuldade para 
sustentarmos nossos filhos. 

A esmagadora maioria de nossas crianças não tem creche, e nós mulheres 
continuamos ganhando salário menor que o dos homens mesmo exercendo a 
mesma função. 

A gerência Dilma é um governo dos pacotaços  
e da repressão fascista contra o povo em meio  

à profunda crise mundial do imperialismo
É uma lista sem fim de mazelas e sofrimentos para o povo trabalhador 

do campo e da cidade, e nós mulheres sofremos ainda mais pois acrescenta-
mos a eles o infindável trabalho doméstico que nos impõe uma dupla jornada 
de trabalho. Já para os donos de bancos, latifundiários, empreiteiras e outros 
grandes grupos econômicos, o governo concede todas as benesses, como de-
monstram os casos de corrupção desmascarados como o da Petrobrás. O sis-
tema que vivemos é o das classes exploradoras e não podemos ter ilusão de 
que seremos tratados dentro dele com o mínimo respeito. O segundo mandato 
do governo Dilma assume cada vez mais um viés fascista e, com certeza, será 
um governo dos pacotaços e mais repressão contra o povo e de crises políticas 
sem solução.

Cresce a revolta do povo em manifestações,  
greves e luta popular combativa

A partir da onda de protestos que sacudiu o Brasil em 2013 e 2014, vi-
vemos um novo clima no país. O boicote à farsa das eleições nunca foi tão 
elevado: mais de 38 milhões de brasileiros votaram nulo, em branco ou nem 
compareceram para votar. Nos estados do Rio, Bahia, Rio Grande do Norte e 
Alagoas o boicote suplantou o número de votos dato ao candidato considerado 
eleito. O governo Dilma, com apoio dos monopólios de imprensa inaugurou 
uma escalada sem precedentes do fascismo com centenas de prisões arbitrá-
rias e ilegais, processos forjados, acusações sem provas contra ativistas de 
movimentos populares. Na gerência do oportunismo petista cai a máscara do 
tão bafejado “Estado democrático de direito” com a volta dos presos políticos 
e o fim do direito a manifestação e organização popular. 

Mãe trabalhadora enfrenta policiais para salvar a vida de seu filho  
em favela do Rio de Janeiro



Abaixo os pacotaços antipovo e todo o sistema político da farsa eleitoral!
Abaixo o Estado fascista e seus gerentes antipovo e vendepátria!
Fim dos processos e perseguições e liberdade para todos os presos políticos!
Abaixo a criminalização da luta popular e pelo direito à livre organização e manifestação!
Pelos direitos do povo e terra para quem nela vive e trabalha!
Viva a Revolução democrática, agrária e anti-imperialista!
Abaixo a guerra imperialista!
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2015 promete!
Os problemas do povo falam mais alto e 2015 começa com 

a vigorosa greve dos professores no Paraná, a greve dos cami-
nhoneiros com bloqueios de estradas em todo o país por 15 dias, 
novas combativas manifestações contra aumento de passagem em 
Goiânia, tomadas de terra por camponeses pobres, mobilização 
de setores democráticos de solidariedade aos presos políticos e 
atuação vigorosa da Comissão dos Pais e Familiares dos Presos e 
Perseguidos Políticos-RJ.

No campo e na cidade o povo nunca deixou de lutar e o ine-
vitável agravamento da crise empurrará mais massas para as ruas 
em explosões de revolta. Por isso afirmamos: o Brasil precisa de 
uma grande revolução. A luta popular deve levantar alto suas ban-
deiras para varrer a imundície da politicagem burguesa-latifundi-
ária da farsa eleitoral. Mobilizar, politizar e organizar as massas 
denunciando e passando por cima das direções sindicais pelegas. 
Propagandear a necessidade da greve geral por tempo indeter-
minado para derrotar as medidas antipovo do governo. Agitar, 
propagandear e impulsionar a Revolução Agrária, levantamento 
geral dos camponeses pobres pela tomada de todos os latifúndios. 
Levantar a luta estudantil contra os cortes na educação e toda a 
juventude combatente a tomar novamente as ruas com decisão e 
energia centuplicadas para varrer o fascismo e sua repressão aos 
direitos de manifestação e organização.  

O Movimento Feminino Popular conclama todas as companheiras a cer-
rarmos fileiras e ocuparmos a linha de frente nos novos combates de nosso 
povo que estão por vir.

Greve dos professores do Paraná, fev/2015. Greve dos operários do polo petroquí-
mico RJ, fev/2015. Greve nacional dos caminhoneiros, fev/2015. Juventude com-
batente volta às ruas em Goiânia contra aumento de passagem,  fev/2015.

Juventude combatente na passeata  de 100 mil pessoas  
em Belo Horizonte, durante as jornadas de junho/2013

Presos políticos ativistas das manifestações de junho/julho 2013. RJ

Igor Mendes, ativista do MEPR e da FIP-RJ preso desde dezembro/2014.
Caio Silva e Fábio Raposo presos pelo trágico acidente com o cinegrafista da Bandeirantes.
Rafael Braga, condenado a 6 anos de prisão por portar uma garrafa de desinfetante.
Elisa Quadros, ativista da FIP-RJ prisão decretada, encontra-se escondida desde dezembro/2014.
José Vicente Mertz, ativista da Federação Anarquista Gaúcha, condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, março/2015.
Gabriel Vilela, estudante de jornalismo UFG preso na manifestação contra o aumento da passagem, março/2015.
Karlayne Pinheiro, ativista da FIP-RJ prisão decretada, encontra-se escondida desde dezembro/2014.

Karlayne 
Pinheiro

Índias  
Munduruku 

protestam pelo 
direito a seu 
território e a 

autodetermina-
ção dos povos 

indígenas a 
terra durante 
a ocupação da 
Usina de Belo 



O dia 8 de Março tem uma importância especial na 
história revolucionária de todos os povos. A criação 
desta data foi proposta por Clara Zetkin, dirigente do 
Partido Social Democrata (Comunista) da Alemanha, 
na 2ª Conferência de Mulheres Socialistas em 1910, 
realizada na Dinamarca, como um tributo à luta das 
mulheres das classes exploradas e oprimidas de todos 
os países. Aprovada pelas delegadas da conferência, 
a homenagem foi celebrada em dias diferentes nos 
primeiros anos.

 No dia 8 de março de 1917, no auge de uma 
situação revolucionária na Rússia, ocorreu uma 
passeata de milhares de operárias contra a fome, a 
guerra e o czarismo, sob a direção dos bolcheviques. 
As operárias percorreram as ruas de Petrogrado, 
então capital da Rússia, dando início a uma greve 
geral política contra o regime czarista. Esses 
acontecimentos marcaram o período revolucionário 
mais importante da humanidade – a Revolução 
Bolchevique de Outubro de 1917 – quando a classe 
operária e a classe camponesa sua aliada histórica, 
tomaram o poder e iniciaram a construção da 
primeira pátria socialista da história, a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O dia 8 de março é então 
unificado pelos movimentos revolucionários de mulheres em todo o 
mundo, como marca do conteúdo de classe do Dia Internacional da 
Mulher Proletária.

 Nos anos de 1950 as classes dominantes reacionárias 
tentaram suprimir estas referências históricas vinculadas ao 
movimento comunista internacional tentando transformar a data em 
dia internacional de todas as mulheres, exploradoras e exploradas, 
opressoras e oprimidas. Apresentaram a versão mentirosa de que 
nesta data ocorrera uma greve de tecelãs em Nova Iorque, quando 
129 operárias e 17 operários morreram num grande incêndio, 
trancados pelos patrões dentro do prédio da fábrica em chamas. Sendo 
impossível apagar o caráter classista de uma data já consolidada 
pela classe trabalhadora em todo o mundo, buscaram então uma luta 
ocorrida fora do território socialista. A defesa dos livros de história 
da burguesia, repetida em coro pelo oportunismo e o revisionismo, 
fazendo referência às operárias de Nova Iorque é, portanto, uma farsa. 
Não que o fato não tenha acontecido, nem que a luta das operárias 
estadunidenses não seja parte do movimento operário internacional, 
pelo contrário, elas também são heroínas da luta do proletariado e 
pela emancipação da mulher trabalhadora. Mas o martírio dessas 
operárias não se deu no dia 8 de março e sim no dia 25 de março 
de 1911. O Dia Internacional da Mulher Proletária não foi criado 
com referência neste acontecimento e sim na luminosa Revolução 
Bolchevique de 1917.

 O que se pretende, na verdade, é negar que o dia 8 de Março 
está vinculado à Revolução Proletária Mundial e pertence, portanto, 
às massas exploradas e oprimidas de todo o mundo que combatem o 
imperialismo e os governos lacaios em cada país dominado. E isso os 
reacionários não podem permitir, pois necessitam negar a revolução 
e apagar da história os feitos históricos heroicos da classe operária 
e da classe camponesa, dirigidas pelo grande Partido Comunista da 
União Soviética.

 A História e a Simbologia do  
Dia Internacional da Mulher Proletária

Protesto de milhares de operárias na Rússia em 8 de março de 1917  
dirigido pelos Bolcheviques contra a fome, a guerra e o czarismo

Necessidade de uma organização especial  
de mulheres em sua luta pela emancipação

Existem questões fundamentais que tornam a construção de uma organização 
de massas revolucionária de mulheres uma necessidade inadiável:

1.º - Sem a participação das mulheres a luta revolucionária não pode 
desenvolver-se por completo e menos ainda triunfar e consolidar-se.

2.º - É lei do desenvolvimento social que são as massas que fazem a história, 
ou seja, são as massas que têm a força para realizar a revolução. Um exército não 
pode lutar com êxito com apenas metade de seus contingentes, portanto, não se 
pode conceber a revolução sem a metade das classes exploradas e oprimidas que 
são as mulheres.

3.º - Dado o acentuado grau de opressão sobre as mulheres, dos mil e um 
laços que nos prendem à dominação e submissão na sociedade capitalista, 
necessitamos de um instrumento próprio de organização. Para encorajar um 
número cada vez maior de companheiras a lutar por seus direitos de classe 
pisoteados. Para arregimentar forças numa mesma base de opressão, irmãs que 
somos nesse sofrimento milenar. Para impulsionar a participação e politização 
de contingentes crescentes de mulheres nas mais diferentes áreas da vida social 
e da luta de classes. Enfim, para nos constituirmos num verdadeiro batalhão 
organizado para os combates de classes, em defesa dos direitos e pela revolução 
social.

Somente impulsionando uma organização especial de mulheres poderemos 
vencer os obstáculos que nos impedem, e de forma crescente, de cumprir o papel 
destacado como um poderoso contingente revolucionário proletário e popular, 
despertando a fúria revolucionária das mulheres do povo.

Para cumprir essa tarefa revolucionária, o MFP organiza as mulheres mais 
pobres, as mais oprimidas do campo e da cidade: as camponesas e operárias, as 
demais trabalhadoras assalariadas, as estudantes e professoras, as intelectuais 
que se comprometem com os interesses do povo, as jovens e as crianças. Nos 
estruturamos em núcleos nos locais de moradia, trabalho e estudo, que são 
dirigidos por uma coordenação geral em cada região.
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Despertar a fúria revolucionária da mulher!


