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Seja nas ruas, seja nos ônibus, no trabalho e na pró-
pria casa, nós, mulheres, sofremos todos os dias 
diversas violências. O Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública registrou o maior número de mortes 
violentas da história, 61.619 casos, apenas em 2016. O 
número de mortes de mulheres foi de 4.657, mas apenas 
533 casos foram registrados como feminicídio.

No Brasil, 61% dos feminicídios foram de mulheres 
negras, as principais vítimas em todas as regiões – a exce-
ção da Sul –, merecendo destaque a elevada proporção de 
óbitos de negras nas regiões Nordeste (87%), Norte 
(83%) e Centro-Oeste (68%). 

A implementação de delegacias especializadas para 
mulheres; a implementação de secretarias nacional, esta-
duais e municipais de mulheres; e a conquista de várias 
leis que asseguram às mulheres, em especial a Lei Maria 
da Penha (Lei nº 11.340) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 
13.104/201), que caracteriza o assassinato de uma mulher 
cometido por razões da condição de sexo feminino, foram 
fruto da luta das mulheres.

A lei do feminicídio foi adicionada ao rol dos crimes 
hediondos, tal qual o estupro e genocídio. A pena prevista 
é de reclusão de 12 a 30 anos. A lei é recente e ainda não 
foi aderida em todo o país. Agora tramita no Senado 
Federal a sugestão pública de lei que tem por objetivo 
retirar o termo “feminicídio” do código penal. Mas, ape-
sar dessas leis, por que ainda ocorre um feminicídio no 
Brasil  a cada hora?

É fundamental compreender que o fim da violência 
contra a mulher vai além da de leis específicas ou da 
ampliação de políticas públicas para as mulheres. Trata-
se de algo mais profundo, que tem como raiz o surgimento 
da sociedade patriarcal e da propriedade privada dos 
meios de produção. É essa forma de organização social 
existente até hoje, com a sociedade capitalista, baseada 
numa ideologia em que a mulher é propriedade do 
homem, seja ele pai, irmão, namorado, marido ou patrão. 

Desde pequenos, os homens são educados com o pen-
samento para dominar e controlar as mulheres, colocá-las 
cumprindo o papel de responsáveis pela casa e pelos 
filhos e sempre à disposição para satisfazer seus desejos, 
inclusive sexuais.  Essa concepção está implícita nas 
músicas, filmes, novelas, piadas, propagandas, etc. A ideo-

logia machista é tão enraizada que faz com que inclusive 
mulheres reproduzam tamanho absurdo.  Assim, pode-
mos afirmar que a violência contra as mulheres é algo 
estrutural, ou seja, ocorre devido à organização social e 
econômica em que a humanidade se encontra. Enquanto 
existir uma sociedade dividida em classes sociais, que 
trata as mulheres como coisa, posse ou objeto, a morte 
delas será apenas consequência. 

Lutar é preciso!

No dia 25 de novembro – Dia Internacional pelo Fim 
da Violência contra à Mulher –  é urgente que todas as 
mulheres se unam através de manifestações, atos e ocupa-
ções para exigir do Estado nossos direitos. O Movimento 
de Mulheres Olga Benario levanta a bandeira pelo fim 
da violência à mulher e convoca todas a reivindicarmos: 

Pela ampliação de delegacias especializadas para 
mulheres; por mais casas-abrigos; apoio jurídico, psico-
lógico e de saúde para mulheres vítimas de violência; pela 
discussão das questões de gênero nas escolas; pela reedu-
cação (e punição) dos agressores; pela humanização no 
atendimento às vítimas pelos órgãos jurídicos e de saúde.

Precisamos nos unir na luta contra o machismo, lutar-
mos também por outra sociedade, em que não haja explo-
ração do homem pelo homem, nem da mulher pelo 
homem, a sociedade socialista. Por isso, é fundamental a 
luta das mulheres, e essa luta tem que ser cada vez mais 
organizada e unificada. Lutar contra o machismo é lutar 
pela vida das mulheres.

Ato «Nenhuma a menos» em Belo Horizonte em 2015
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A violência contra a mulher é 
entendida como violência doméstica e 
familiar em todas as suas formas, 
incluindo os homicídios e a violência 
sexual. O Brasil ocupa a quinta posi-
ção em número de assassinatos no mun-
do, num ranking com 83 países. A rede 
de apoio para as mulheres saírem dessa 
situação, no entanto, ainda é muito 
pequena.

As estatísticas e a própria reali-
dade de milhares de mulheres demons-
tram a necessidade de existir uma rede 
nacional ampliada que trabalhe em 
conjunto os poderes Judiciário e 
Executivo e que concretize, de fato, a 
elaboração de políticas públicas para a 
erradicação da violência contra as 
mulheres.

A luta por um mundo sem violên-
cia contra mulheres está no centro da 
atuação do movimento de mulheres 
nesses últimos anos. O Movimento de 
Mulheres Olga Benario compreende 
que a luta pela vida das mulheres é 
parte indivisível da luta por uma socie-
dade sem opressão e exploração.

Casa Tina Martins 
Diante dessa realidade cruel para 

as mulheres, um grande exemplo de 
como desenvolver a luta aconteceu em 
Belo Horizonte (MG), no dia 8 de 
março de 2016. O Movimento de 
Mulheres Olga Benario, junto com o 
Movimento de Luta nos Bairros, Vilas 
e Favelas (MLB), ocupou um prédio 
público abandonado há mais de 10 
anos, exigindo a efetiva aplicação de 
políticas públicas.

As principais reivindicações 
eram: por um intenso combate à vio-
lência machista e do Estado; abertura 
imediata de creches em tempo integral; 
regularização das creches comunitári-
as, mantendo sua autonomia; casas-
abrigos para atendimento às mulheres 
vítimas de violência; delegacias 24 
horas para atendimento especializado; 
início imediato da construção da Casa 
da Mulher Brasileira, visto que o ter-
reno existe há mais de quatro anos e 
está sendo apropriado indevidamente.

A ocupação foi uma grande vitó-
ria, obrigando o Governo do Estado de 
Minas Gerais a ceder um imóvel que 
estava ocioso para que fosse criada a 
Casa de Referência da Mulher Tina 
Martins, que se transformou num 
espaço para formação das mulheres e 

formulação de ideias e políticas, com 
debates, palestras, oficinas, cursos, 
rodas de conversas, feiras e encontros, 
além de realizar acolhimento temporá-
rio às mulheres que têm esse atendi-
mento negado pelo Estado. 

Esta luta mostrou que as mulheres 
só irão conquistar mais políticas públi-
cas na marra e com auto-organização. 
A Casa vem desenvolvendo, com 
outras entidades parceiras, atendi-
mento às mulheres refugiadas, vítimas 
do preconceito e discriminação. 
Importante ressaltar que, nesse 
período de quase dois anos, a maioria 
esmagadora das mulheres atendidas 
foi de mulheres pobres, trabalhadoras 
e de periferia; exatamente porque são 
essas as mulheres privadas do acesso 
às informações e ao atendimento espe-
cializado.

Depois dessa primeira experiên-
cia, ocorreram mais duas ocupações 
organizadas pelo Movimento de 
Mulheres Olga Benario: Ocupação 
Mulheres Mirabal (RS) e a Ocupação 
Helenira Preta (SP).

Mulheres Mirabal
Outro exemplo dessa luta ocorreu 

no dia 25 de novembro de 2016, em 
Porto Alegre (RS), com o surgimento 
da Ocupação Mulheres Mirabal. Foi 
ocupado um prédio abandonado com a 
organização de 100 mulheres de diver-
sas idades e profissões. A partir da 
ocupação do imóvel, o Movimento 
Olga Benario passou a divulgar o tra-
balho nas redes sociais e nas ruas. Em 
poucos dias, o trabalho desenvolvido 
voluntariamente por psicólogas, assis-
tentes sociais, advogadas e profissio-
nais da área da saúde passou a ser reco-
nhecido por entidades sociais e pelo 
próprio poder público. 

A ocupação tem regras de convi-
vência estabelecidas, como horários de 
entrada e saída do prédio e a intenção 
de dar a primeira acolhida às mulheres 
que precisam de ajuda para se livrarem 
do agressor. Das mulheres vítimas de 

violência doméstica e de gênero que 
vieram em busca de acolhimento na 
casa, a grande maioria era de negras 
com mais de 25 anos. O acolhimento 
no local ainda é transitório. Há mulhe-
res que ficam ali por vários dias, por 
um dia ou mesmo um turno. 

Quem procura acolhimento na 
Mirabal deve preencher uma ficha de 
entrada e, se necessário, ser encami-
nhada a atendimento médico e psicoló-
gico. A ocupação, que tem 60 vagas, 
conta com uma rede própria de assis-
tentes sociais, profissionais de saúde, 
psicólogas, professoras e educadoras 
sociais para auxiliar na atenção. Quem 
quiser levar pertences pessoais, filhos 
ou cachorros para a casa, coisas que 
costumam ser “confiscadas” em insti-
tuições municipais, ali é bem-vinda.

A própria ocupação retira uma 
parte do sustento de produtos feitos 
pelas ocupantes, além de doações fei-
tas por apoiadores. As mulheres da 
ocupação criaram duas redes a partir 
dela: uma, de acolhimento, com profis-
sionais voltados ao atendimento de 
quem busca abrigo; e outra, de apoia-
dores, pessoas que chegam ali com 
ideias para atividades e doações.

Ocupação Helenira Preta
A terceira ocupação ocorreu no 

dia 25 de julho deste ano, Dia 
Internacional da Mulher Negra, 
Latino-Americana e Caribenha, 
quando dezenas de mulheres organiza-
das pelo Movimento de Mulheres Olga 
Benario ocuparam uma casa abando-
nada no centro de Mauá, região do 
ABC paulista. O objetivo da ocupação 
foi exigir do Governo do Estado de São 
Paulo e da Prefeitura a reforma do imó-
vel, de propriedade da gestão munici-
pal, e sua transformação em uma casa 
de referência para acolher mulheres 
vítimas de violência doméstica.

É necessário que as mulheres se 
unam e se organizem para lutar pela 
ampliação de delegacias especiais para 
as mulheres, aumento de casas-
abrigos, mais profissionais qualifica-
dos, além da humanização no atendi-
mento às vítimas de violência.

Como fica claro, as ocupações de 
mulheres são um grande exemplo na 
luta pelo fim da violência à mulher. 
Continuaremos a ocupar, lutar e 
resistir!



No dia 25 de novembro, é celebrado o Dia 
Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher. A 
data foi instituída na Assembleia Geral da ONU, em 
1999, em referência ao assassinato das irmãs Mirabal 
(Patria Mercedes, Minerva Argentina, María Teresa), 
ocorrido nesta mesma data, em 1960, por ordem do 
ditador da República Dominicana, Rafael Leónidas 
Trujillo. Em maio de 1960, o Estado dominicano do 
ditador Trujillo julgou as irmãs Mirabal, junto com seus 
esposos, por atentarem contra a segurança do Estado. 
Todos foram declarados culpados e presos. Porém, 
apenas três meses depois, elas foram postas em 

liberdade. As Mariposas, nome pelo qual também eram 
conhecidas as irmãs Mirabal, sofreram uma emboscada 
durante uma das visitas a seus maridos e foram 
assassinadas pelo Serviço de Inteligência Militar, não 
sem antes serem torturadas e espancadas. O assassinato 
das Mariposas causou no povo dominicano uma onda de 
simpatia pelas posições delas e sua luta, e Trujillo foi 
assassinado em 30 de maio de 1961.

Nós, mulheres que sofremos cotidianamente a 
violência machista, temos que lutar para acabar com o 
sistema patriarcal e capitalista, que é a causa de todo o 
nosso sofrimento. As irmãs Mirabal são para nós o 
símbolo da luta das mulheres exploradas. Nesse dia, 
milhares de manifestações ocorrem em várias partes do 
mundo, pelo fim da violência e por uma sociedade sem 
opressões, sem violência, sem exploração. Uma 
sociedade socialista em que homens e mulheres tenham 
os mesmos direitos.

Há pouco mais de 100 anos, os negros e as negras 
não eram considerados cidadãos. Não era crime 
matar um escravo. Um ser humano de pele negra 

era comprado em mercados ou trocado por outras merca-
dorias e animais. Parece absurdo, mas essa era a realida-
de. E isso não é, e nunca foi uma lógica natural. Essa 
lógica da dominação, da exploração dos povos, da sub-
missão forçada de uma raça ou classe que nós não pode-
mos perder de vista, nem omitir e muito menos negar. 
Foram três séculos de escravidão dos negros, trazidos à 
força da África. 

O resultado da escravidão é que a população negra 
integra as camadas sociais mais pobres da sociedade capi-
talista. Porém, este problema se agrava quando falamos 
das mulheres negras, que, além de sofrer com o machis-
mo, também sofrem com o racismo. 

De acordo com dados do Censo 2010, uma trabalha-
dora negra ganha, em média, 35% do rendimento médio 
dos homens brancos, e 52% do que recebem as mulheres 
brancas. As mulheres negras são 58% dos trabalhadores 
domésticos sem carteira assinada, enquanto as brancas 
são 26%. 

As classes ricas, que exploram mulheres e homens 
trabalhadores, são as que mais se beneficiam com o 
racismo e o machismo do sistema capitalista e a superex-
ploração sofrida pelas mulheres negras.

Além da discriminação sofrida pelas mulheres 
negras no mercado de trabalho e dos assédios moral e 
sexual, ocorre discriminação com as crianças negras nas 
escolas – o que se acentua com as meninas. A educação 
das meninas e das crianças negras ensina a submissão 

diante da opressão – 
seja esta vinda dos 
seus colegas, seja por 
parte de vários edu-
cadores. 

Apesar da his-
tória oficial ensi-
nada nas escolas 
falar que acabou a 
e s c r a v i d ã o  n o 
Brasil, a realidade é 
outra. Mais de 30 mil 
negros são mortos por 
ano. Menos de 3% estão nas universidades. São maiorias 
moradores das favelas e no desemprego. 

O dia 20 de novembro é o Dia Nacional da 
Consciência Negra. Esta data foi escolhida ém homena-
gem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. 

A participação das mulheres negras na luta contra a 
escravidão foi um exemplo na história do nosso país. As 
mulheres eram guerreiras e generais dos exércitos, assim 
foram: Aqualtune (fundadora do Quilombo dos Palmares 
e mãe de Zumbi dos Palmares), Dandara dos Palmares, 
Tereza de Benguela (principal líder do Quilombo do 
Cariterê e criadora do arsenal de armamentos do seu exér-
cito), e Luíza Mahin (principal liderança da Revolta dos 
Malês e mãe de Luiz Gama). 

O Movimento de Mulheres Olga Benario convida as 
mulheres negras trabalhadoras a assumir seu histórico 
papel de vanguarda tendo orgulho da sua negritude, pois, 
neste dia 20, nós continuamos a lutar e a resistir!



O Movimento de Mulheres Olga Benario nasceu da 
necessidade de organização das mulheres brasileiras para 
lutar contra a violência, a opressão e a exploração da 
mulher. Em maio de 2014, realizamos o 1º Encontro 
Nacional do Movimento, em Recife, com a presença de 300 
mulheres de várias partes do Brasil. 

Nesse representativo encontro foi 
e le i ta  a  pr imeira  Coordenação 
Nacional do Olga, com a participação 
de companheiras de 13 estados. 

O Olga Benario é um movimento 
feminista que cresce a cada dia mais 
com o propósito de organizar as mulhe-
res trabalhadoras, indígenas e estudan-
tes para lutarem por seus direitos e para 
acabar com o injusto sistema patriar-
cal-capitalista. Estamos organizadas em 15 estados do 
Brasil com o propósito de organizar as mulheres  pelos seus 
direitos. 

Temos erguido com firmeza a bandeira dos direitos das 
mulheres, organizando e participando de passeatas nas 
ruas, de atos em memória das mulheres assassinadas 
durante à ditadura militar, realizado cursos de formação e 
de profissionalização, palestras em universidades, bairros e 

escolas, ocupações de mulheres por mais Casas de 
Referências e casas-abrigos. 

Para participar do movimento basta ingressar em um 
dos núcleos, ir às reuniões e ter disposição para lutar por 
nossas reivindicações. Você também pode organizar um 

núcleo de mulheres no seu local de 
trabalho, no bairro onde você mora ou 
onde você estuda. 

Os núcleos são espaços onde as 
mulheres se reúnem, com lugar e perio-
dicidade definida pelas companheiras 
que o compõe, e têm três objetivos: 
organização, formação política e pla-
nejamento das lutas. Construir os atos 
pelos nossos direitos, organizar mani-
festações, participar dos cursos de for-

mação e de plenárias, enfim, participar e desenvolver ativi-
dades militantes. 

Convocamos todas as mulheres trabalhadoras, donas 
de casa, jovens, idosas, da cidade e do campo, para levantar 
conosco a bandeira da emancipação da mulher e do 
Socialismo. Vamos juntas construir um poderoso 
Movimento Olga Benario!

Junte-se a nós!

Seja militante do Olga! Participe dos núcleos!

Movimento de 
Mulheres 

Olga Benario

AM: (92) 9817-45106
PA: (91) 9813-03117
PI: (86) 99519-9643 
CE: (85) 9983-2414 
RN: (84) 99600-8725
PB: (83) 98875-1853 
PE: (81) 98604-9169
AL: (82) 99661-8133

BA: (75) 99154-3459 
SE: (79) 99153-3984
MG: (31) 99359-9669
RJ: (21) 96761-2631 
SP: (11) 96751-8566 
GO: (62) 98155-0302
RS: (51) 98197-0054 
E-mail: movolgabenariobr@gmail.com

olga.benario.14 @movimentoolgabenario movimentodemulheresolgabenario 

O ano de 2017 marca o centenário da Revolução Russa, um dos momentos mais 
emblemáticos para a esquerda internacional. Contudo, a Revolução foi fundamental para 
a emancipação das mulheres na Rússia. A Revolução Bolchevique de 1917, tendo 
eliminado a propriedade privada dos meios de produção e proclamado o seu caráter 
socialista, foi fundamental para a libertação integral da mulher em pleno século XX. 
As mudanças na vida das mulheres foram enormes. No campo jurídico, o poder dos 
sovietes foi ágil. Em 1917, decretou o divórcio; em 1918, o novo Código Civil suprimiu 
todos os direitos dos homens sobre as mulheres, a exemplo da imposição do nome da 
família, domicílio e nacionalidade do marido. A primeira Constituição da República 
Soviética (1918) deu à mulher o direito de votar e ser votada para cargos públicos, o que 
só veio a acontecer no Brasil, por exemplo, em 1930. Em 1920, foi promulgada lei 
garantindo o aborto gratuito em todos os hospitais do Estado. 
Deve-se ressaltar que o aborto não era incentivado e quem cobrasse para fazê-lo era 
severamente punido. Em 1927, um balanço de dez anos de revolução demonstrava que  
as mulheres russas haviam dado mais passos rumo à sua completa emancipação do que as 
mulheres de todo o mundo em dois séculos. Isso foi possível exatamente por se ter 
realizado o que pedia Lênin: implantação de um programa de obras públicas com a 
construção de moradias, escolas, hospitais, restaurantes coletivos e lavanderias públicas 

em todos os bairros. Na indústria, o salário feminino passou a ser igual ao masculino na mesma função, proibida qualquer 
discriminação no trabalho e na vida social. Um programa especial de qualificação da mão de obra feminina foi realizado. E 
todas essas transformações na vida das mulheres só ocorreram devido à Revolução Socialista.
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