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8º ENCONTRO NACIONAL DAS MULHERES DA CUT 
27, 28 e 29 de Março de 2015 - Brasília/DF

Proposta de Texto Base para o 
8º Encontro Nacional das Mulheres da CUT

Apresentação

O 8º Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT terá um papel decisivo para o 
fortalecimento da nossa organização, o aprofundamento da discussão e a definição de prioridades 
de ação para o próximo período. Será um desafio para nós:

♀ Atualizar o debate sobre políticas públicas e o papel do Estado para as trabalhadoras 
da cidade, do campo, da floresta e das águas;

♀ Definir estratégias e ações para dar visibilidade e reconhecimento à contribuição 
social, econômica e política das mulheres para o desenvolvimento econômico e 
social;

♀ Estabelecer estratégias e ações para incorporar nas pautas e lutas da CUT o 
trabalho reprodutivo, que é indispensável para a manutenção da vida;

♀ Debater estratégias e estabelecer ações para a aplicação da paridade;

♀ Fortalecer a organização e a mobilização das mulheres para avançar em direitos e 
ampliar a luta feminista.

Como contribuição para atingir esses objetivos, elaboramos o presente texto, que organizamos 
em dois eixos temáticos: o primeiro; a Igualdade, e o segundo; Liberdade e Autonomia.

Com as contribuições vindas dos estados e ramos e os debates realizados no encontro nacional, 
esperamos concretizar os objetivos acima.

A opressão e a exploração das mulheres seguem dando sustentação ao capitalismo e às suas 
contradições. Portanto, não bastam ações e demandas com “recorte de gênero”; mudar a vida das 
mulheres significa transformar o mundo em que vivemos. E, para nós, não há como transformar a 
vida da classe trabalhadora sem transformar a vida das mulheres. Por isso, a história das mulheres 
na CUT nos enche de orgulho e nos fortalece na luta para transformar a sociedade e defender o 
aprofundamento de um projeto político que avance em direitos, com igualdade, distribuição de 
renda e radicalização da democracia.

Comissão Organizadora do 8º Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT
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Igualdade na vida, no trabalho 
e no movimento sindical

1. O princípio da igualdade é uma reivindicação histórica para garantir que homens e mulheres 
tenham as mesmas condições para decidir o que é melhor para suas vidas. Isso pressupõe que 
tenham as mesmas condições de acesso, permanência e ascensão no mercado de trabalho; 
acesso à justiça; à terra; aos serviços públicos; à participação nos espaços de representação 
formal nos partidos políticos e nos movimentos e organizações sociais.

2. No espaço doméstico há um conjunto de relações que são fundamentais para o 
funcionamento da sociedade. No entanto, no capitalismo, o que é valorizado é o trabalho que 
acontece no espaço público. O trabalho das mulheres realizado no âmbito doméstico é encarado 
como uma extensão natural da essência do que é ser mulher.

3. O capitalismo acirrou a divisão entre espaço público (produção de valor) e privado 
(reprodução da vida) e organizou os homens e mulheres para assumirem seus papéis nesses dois 
espaços. 

4. A divisão sexual do trabalho estrutura as relações sociais entre homens e mulheres em 
nossa sociedade e contribui para a manutenção da desigualdade. Os homens ganham, em média, 
30% a mais que as mulheres, mesmo quando realizam as mesmas atividades. E isso tem reflexo 
no presente e no futuro, quando se aposentarem.

5. As tarefas domésticas e de cuidados, tais como limpeza, cuidado de crianças e de idosos, 
permanecem como uma responsabilidade quase exclusiva das mulheres, ampliando sua jornada 
de trabalho social. Por isso, esse trabalho deve ser valorizado e compartilhado.

6. Estudos e pesquisas realizadas por economistas feministas têm contribuído para dimensionar 
o impacto da divisão sexual do trabalho e as condicionantes que o trabalho doméstico e de 
cuidados tem para o desenvolvimento das plenas capacidades técnicas, teóricas e políticas para 
as mulheres.

7. Desde 2002, com os governos Lula e Dilma, houve mudanças significativas para melhoria 
da sociedade brasileira. As mulheres aumentaram sua presença no mercado de trabalho. Porém, 
em sua maioria, para conciliar o trabalho profissional com o trabalho doméstico, as mulheres são 
sujeitas a trabalhar na informalidade ou se inserir em empregos precários, com jornadas parciais 
e contratos temporários. A igualdade de remuneração e a superação da segmentação de gênero 
nas ocupações permanecem como situações a serem enfrentadas.

8. Para rompermos o círculo vicioso da discriminação, é importante afirmarmos a necessidade 
do compartilhamento das responsabilidades domésticas e familiares entre homens, mulheres e 
Estado.

1. Continuar e ampliar políticas de transferência de renda 
e de valorização do salário mínimo

9. Em 2004, as Centrais Sindicais lançaram a campanha de valorização do salário mínimo. Após 
um amplo processo de pressão e mobilização, em 2007 foi estabelecido acordo entre o governo 
federal e as centrais sindicais para a implantação de uma política permanente de valorização do 
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salário mínimo até 2023. Essa política tem como critério de recomposição do Salário Mínimo a 
atualização pela inflação somada ao Produto Interno Bruto (PIB). 

10. Políticas gerais como a do salário mínimo são importantes como instrumento de 
transferência de renda. O salário mínimo serve como referência de piso salarial  para os 
empregados no setor formal da economia, e como piso para aposentadorias e outros benefícios 
sociais.

11. Mulheres e homens são beneficiários da política de valorização permanente do salário 
mínimo, entretanto, as mulheres (especialmente as jovens e a negras) são as mais impactadas, 
pois são a maioria das que recebem até dois salários mínimos. 

12. Em 2000, a proporção de pessoas com rendimento até um salário mínimo era 19,8%, sendo 
ligeiramente maior entre as mulheres (20,8%). Em 2010, essas proporções se elevaram para 29,8% 
e 33,7%, respectivamente. Os menores rendimentos têm sexo, cor ou raça e localidade, visto que 
50,8% das mulheres pretas ou pardas da região Nordeste têm rendimento até um salário mínimo, 
assim como 59,3% das mulheres nas áreas rurais desta região.

13. A política de valorização do salário mínimo é uma ação do Estado para intervir nos rumos 
da política econômica do Brasil, para distribuir renda, combater a pobreza e reduzir a diferença 
salarial entre mulheres e homens.

14. A manutenção da política de valorização do salário mínimo, das políticas sociais, além da 
retomada do mercado de trabalho derivado do crescimento econômico, são indispensáveis para 
melhora na distribuição de renda e reduzir as desigualdades.

2. Políticas para as mulheres do campo, da floresta e das águas
15. No Brasil, as mulheres têm um papel estratégico na agricultura familiar, que abastece 

70% do consumo de alimentos dos brasileiros. Infelizmente, nesse tipo de produção, há poucas 
informações desagregadas por sexo, relativas ao trabalho das mulheres. O trabalho cotidiano das 
mulheres é considerado uma “ajuda”. O dinheiro resultante da venda de seus produtos não é 
visto como fundamental ou mesmo contabilizado na renda familiar.1

16. A expansão das relações de mercado atingiu o campo e a floresta, desrespeitando 
terras demarcadas e assentamentos da reforma agrária; impondo sementes transgênicas e a 
expansão do monocultivo; fortalecendo o agronegócio de alimentos e de combustíveis voltados 
à exportação e forçando, cada vez mais, as trabalhadoras a se afastarem dos meios que garantem 
sua sobrevivência.

17 Portanto, temos que lutar pelos bens comuns - floresta, água, sementes - e para que os 
recursos naturais sejam administrados pelos povos dos territórios onde se encontram, levando 
em conta a preservação e a sustentabilidade.

18. Esses desafios exigem que os movimentos sociais se fortaleçam e se mobilizem para 
resistir e construir alternativas para enfrentar o agronegócio e defender a soberania alimentar e, 
dessa forma, alcançar a segurança alimentar e o direito à alimentação saudável, produzidas com 
métodos sustentáveis.

1Economia Feminista e soberania alimentar. SOF. 2013.
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19. Respeitar a cultura dos povos do campo, da floresta e das águas e garantir autonomia e 
apoio para plantarem os alimentos que respondam às suas demandas na qualidade e quantidade 
necessárias e não para atender às exigências do mercado e do agronegócio;

20. Garantir o acesso à terra, apoio à organização produtiva e o suporte social ao trabalho das 
mulheres com a criação de creches no campo e na floresta;

21. Garantir a criação e atuação de comitês de mulheres nos territórios rurais como espaço 
de articulação, informação, debate e acompanhamento das políticas públicas para as mulheres; 
políticas de desenvolvimento; e luta contra o desmatamento e a poluição dos rios e florestas, 
além do uso de agrotóxicos.

3. Redução da jornada de trabalho sem redução de salário
22. O tempo de trabalho total está cada vez mais intenso e extenso, em função de diversas 

inovações técnico-organizacionais adotadas pelas empresas. 

23. Para as mulheres, o tempo de trabalho no mercado adquire conotação diferenciada. De 
acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Política Sindical da CUT Nacional, em parceria 
com a Subseção do Dieese, em cinco ramos de atividades, o número de mulheres que realizam 
jornada extraordinária (hora extra ou banco de horas) é inferior à realizada pelos homens. 

24. As mulheres têm necessidade de limitar a quantidade de horas extras porque, na maioria 
dos casos, não podem prolongar sua jornada de trabalho por necessitar retornar às suas casas 
para fazer as tarefas domésticas e de cuidados. Isso contribui para que, em muitas situações, 
não sejam contratadas e para que a presença da mulher no mercado de trabalho tenha um 
perfil absolutamente desigual em relação ao homem. Como parcela mais pobre da população 
brasileira, essa inserção desigual reproduz a pobreza.

25. Apesar de ter uma jornada de trabalho formal menor do que a dos homens, a jornada 
de trabalho total (somando a de fora de casa com os afazeres domésticos) é cerca de 5 horas 
maior do que a realizada por eles. O trabalho realizado fora do mercado formal é desvalorizado 
socialmente e o tempo utilizado para trabalho doméstico e não remunerado firma-se como um 
cruel mecanismo de desvantagem feminina.

26. O alongamento da jornada de trabalho prejudica principalmente a trabalhadora. A CUT 
defende a redução da jornada de trabalho sem redução do salário porque poderá possibilitar que 
trabalhadoras e trabalhadores tenham mais tempo para o convívio familiar, o estudo, o lazer, o 
descanso e a luta coletiva.

27. A ação sindical em torno da redução da jornada de trabalho tem enorme potencial para 
alterar a condição da mulher trabalhadora, mas somente terá impacto positivo sobre a vida das 
mulheres se vier acompanhada por um amplo programa de políticas públicas que transforme o 
trabalho doméstico em política de Estado;

28. A qualificação técnica e profissional é cada vez mais um pré-requisito na disputa por 
emprego. É fundamental que a CUT incorpore essa demanda como uma ação importante para as 
mulheres, associada à política de redução da jornada de trabalho.

4. Direitos das trabalhadoras domésticas remuneradas
29. As “Estatísticas de Gênero - Uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010”, 

produzidas pelo IBGE em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a 
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Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais e Quilombolas do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (DPMRQ/MDA), que apresenta dados desagregados por sexo, mostra que a participação 
das trabalhadoras domésticas na estrutura ocupacional das mulheres sofreu redução entre 2000 
e 2010, passando de 18,5% para 15,1% das que trabalhavam. Mesmo com essa queda, ainda são 
cerca de quatro milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas. 

30. Os dados mostram dois aspectos positivos: a diminuição de trabalhadoras domésticas 
sem carteira de trabalho de 13,0% para 10,0% e a queda de 5,5% para 2,1% das trabalhadoras 
não remuneradas. É importante ressaltar que as mulheres pretas ou pardas compõem a maior 
proporção de trabalhadoras domésticas com (57,0%) e sem carteira de trabalho assinada (62,3%).2

31. As mulheres pretas e pardas têm maior participação na renda de suas famílias que as 
brancas, com uma proporção de 42% contra 39,7%.3

32. As mulheres brancas são maioria entre as trabalhadoras com carteira de trabalho 
assinada (58,4%).

33. Os menores rendimentos têm sexo, cor ou raça e localidade, visto que 50,8% das mulheres 
pretas ou pardas da região Nordeste têm rendimento até um salário mínimo, assim como 59,3% 
das mulheres nas áreas rurais desta região.

34. Além das disparidades regionais, dado que o rendimento médio das pessoas no Nordeste 
(R$ 881) é 43% menor que o rendimento médio das pessoas no Sudeste (R$ 1.575), a componente 
racial é um importante atributo. O rendimento médio das mulheres pretas ou pardas (R$ 727) 
correspondia a 35,0% do rendimento médio dos homens brancos (R$ 2.086). As mulheres rurais 
são as que apresentam os rendimentos mais baixos (R$ 480), valor inferior ao salário mínimo 
vigente no período (R$ 510).

35. O trabalho doméstico é fundamental para o funcionamento geral da economia. Apesar 
disso, é subvalorizado e mal remunerado. As mulheres e homens que o realizam não têm os 
mesmos direitos trabalhistas definidos em lei para os demais trabalhadores. 

36. A aprendizagem do trabalho doméstico, seu processo de aquisição de competências, não 
tem valor social por ocorrer fora das instituições formais de capacitação. Por isso, é considerado 
“fácil” por pessoas que não o realizam e que ignoram as competências necessárias para executá-
lo. É frequentemente considerado como “não trabalho”, como uma “tarefa feminina natural”.

37. O trabalho doméstico remunerado, que possibilita a milhões de mulheres e homens 
estarem no mercado de trabalho, é marcado pelas relações sociais de classe, gênero e raça. A 
grande presença de mulheres negras e as relações de hierarquia e poder evidenciam resquícios 
de relações escravocratas que consideravam as mulheres negras como propriedade do senhor e 
da família.

38. Em 2012, graças à mobilização da categoria, foi aprovada a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 66/2012) que incorpora os direitos das trabalhadoras domésticas no artigo 
7º da Constituição Federal.

39. Mas, para que esses direitos sejam colocados em prática, é necessário que seja 
regulamentado pelo Congresso Nacional, que é conservador e se utiliza de artifícios regimentais 

2Comunicação Social IBGE, 31 de outubro de 2014, divulgado pelo informes da Conexão Sindical. Todas as informações constam do 
Sistema Nacional de Informações de Gênero (SNIG), que reúne dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010, até o nível municipal, 
e é acessível no endereço http://www.ibge.gov. br/apps/snig/v1/
3Idem
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e políticos para impedir que os direitos das trabalhadoras domésticas sejam efetivamente 
aplicados.

40. A luta das trabalhadoras e trabalhadores domésticos em seus sindicatos4 tem sido 
fundamental para haver reconhecimento da dimensão do trabalho reprodutivo. A equiparação 
constitucional dos direitos dos trabalhadores domésticos aos direitos dos demais trabalhadores 
significa atribuir o valor econômico e social a um trabalho que é essencialmente realizado por 
mulheres. Por isso, deve ser um compromisso da nossa Central.

41. Aprovação da regulamentação do PEC das Domésticas, com garantia de igualdade de 
direitos para as trabalhadoras domésticas;

42. Ratificação da convenção 189 e da recomendação 201 da OIT, que trata do Trabalho 
Decente para as trabalhadoras e trabalhadores domésticos;

43. Implantação de políticas públicas tais como restaurantes e lavanderias públicas para 
melhorar as condições de vida de trabalhadores e trabalhadoras.

5. Creches públicas e de qualidade
44. Um grave problema do atendimento à educação concentra-se na creche, etapa do ensino 

de grande importância não só para as crianças, mas também para pais e mães que trabalham. 
Apenas 21% das crianças entre 0 a 3 anos contam com esse atendimento no Brasil.

45. Para as mulheres, a falta das creches significa alternar períodos dentro e fora do mercado 
de trabalho, com impactos sobre a progressão na carreira e nos salários. Mesmo para as que 
conseguem manter-se no mercado de trabalho, há uma rotina bastante difícil para conciliar 
os horários de trabalho e cuidado com os filhos. Por isso, é um equipamento de fundamental 
importância para garantir a permanência das mulheres no mercado de trabalho.

46. Defendemos a proposta de creche como uma política pública e universal, como um direito 
da criança, da família e um dever do Estado.

47. Deve ser responsabilidade do Estado a manutenção de serviços para atender as crianças 
pequenas conforme as suas demandas e a de seus pais. É necessário considerar a existência de 
crianças que, em função da situação precária de emprego de seus pais e mães, vivem em situação 
de vulnerabilidade. Essa situação exige ações articuladas entre as áreas de educação, saúde, lazer 
e assistência social. Também é preciso levar em consideração que as relações de trabalho de pais 
e mães não respondem ao calendário escolar de seus filhos e filhas, mas às regras das empresas 
ou organizações aos quais estão vinculados.

48. Não são poucas as histórias que ouvimos de crianças que são separadas de seus pais - em 
particular das mães - por não haver um local público para serem cuidadas e educadas enquanto 
as mães saem para buscar seu sustento. Nesses casos, as crianças e os pais são punidos pela 
ausência do Estado.

49. A Central Única dos Trabalhadores é contra qualquer tentativa de resolver o problema 
através da subcontratação de mulheres, que em locais inadequados e sem a capacitação 
necessária, acabam cuidando de dezenas de crianças, muitas vezes por solidariedade com outras 

4Desde há muito as trabalhadoras domésticas atuam de forma organizada. A primeira associação profissional foi fundada na 
cidade de Santos (SP), em 1936. Em 1997 foi criada a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), que em 1998, 
filiou-se à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à CONTRACS/CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio e 
Serviço).
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mães. Além de não cumprir o papel de educar, esse tipo de “creche” precariza o trabalho e a vida 
das mulheres cuidadoras, que não tem carteira assinada e são alijadas de uma série de outros 
direitos garantidos às/os trabalhadoras/es em educação. Esta solução também viola o direito da 
criança a uma escola de qualidade.

50. Não ter uma política que atenda a essas crianças é desconsiderar o abandono e as situações 
improvisadas a que são submetidas no período em que não podem contar com a atenção e o 
cuidado permanente de um adulto.

51. Rede pública de educação, com atendimento em período integral e a realização de 
concursos públicos e valorização dos profissionais. Somente dessa forma será possível garantir o 
direito das crianças serem acolhidas e terem educação de qualidade.

52. Creche pública, gratuita e de qualidade, como garantia dos direitos da criança, a autonomia 
das mulheres e a garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.

6. Fim das terceirizações
53. A reestruturação produtiva e a flexibilização da regulação do Estado sobre o trabalho, fez 

com que, a partir dos anos 1990, a substituição do trabalho formal pelo informal se tornasse um 
elemento constitutivo em nossa economia.

54. Segundo estudos do DIEESE, enquanto a média de tempo de emprego dos trabalhadores 
diretos é de 5,5 anos nas empresas, a dos terceirizados é de 2,5 anos. De 10 acidentes de trabalho 
que acontecem, oito acontecem com terceirizados. Metade dos trabalhadores terceirizados 
recebe entre um e dois salários mínimos, enquanto 70% dos que são diretamente contratados 
estão incluídos em uma maior faixa de remuneração.

55. A CUT teve uma ação vitoriosa ao barrar a votação do Projeto de Lei 4.330, que objetiva 
formalizar a precarização das relações de trabalho e a fragmentação dos laços de solidariedade 
entre trabalhadores, mas o risco permanece.

56. As diversas formas de flexibilização do tempo de trabalho - como a hora extra ou o banco 
de horas -, além de intensificar o trabalho, têm como consequência a perda do controle, por 
parte do trabalhador e da trabalhadora, do seu tempo de trabalho e do seu tempo livre.

57. A luta pelo fim das terceirizações é central para as mulheres porque as empresas 
terceirizadas abrigam as populações mais vulneráveis no mercado de trabalho, como mulheres, 
jovens, negros e migrantes. Isso ocorre porque esses trabalhadores se encontram em situação 
mais desfavorável, e por falta de opção, submetem-se a essa condição de trabalho.

58. Boa parte dos serviços terceirizados concentra-se nas chamadas atividades-meio (limpeza, 
segurança, transporte, alimentação e manutenção), cujas empresas são em sua maioria de 
pequeno ou médio porte, com estruturas financeira e organizacional frágeis, o que, muitas 
vezes, as leva à bancarrota, tendo como consequência o não pagamento dos direitos devidos aos 
trabalhadores que prestaram esses serviços.

59. A CUT propõe uma regulamentação que proíba a terceirização da “atividade-fim” e que 
regulamente as atividades lícitas previstas em lei - serviço de limpeza, conservação, vigilância, ou 
seja, “atividades-meio” - com igualdade de direitos com os demais trabalhadores. 

7. Seguridade social pública e universal
60. A Seguridade Social é definida na Constituição Federal como um “conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos 
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à saúde, à previdência e à assistência social”. Sendo assim, a Seguridade Social se compõe de três 
programas importantes para a sociedade, quais sejam: Previdência Social, Assistência Social e 
Saúde. 

61. Foi somente com a Constituição de 1988 que essas políticas foram reorganizadas e 
reestruturadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade 
social brasileiro.

62. Apesar de ter um caráter inovador e intencionar compor um sistema amplo de proteção 
social, a seguridade social acabou se caracterizando como um sistema híbrido, que conjuga 
direitos derivados e dependentes do trabalho (previdência) com direitos de caráter universal 
(saúde) e direitos seletivos (assistência).

63. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a assistência social passou a ser um 
direito de quem dela precisa. As pessoas idosas e incapazes de se sustentarem passaram a ter 
direito de receber um benefício no valor de um salário mínimo. Considerando que, em geral, são 
as mulheres que cuidam de pessoas dependentes, essa foi uma importante conquista para nós.

64. A defesa de uma previdência social universal é essencial e fundamental para as mulheres, 
pois só tem acesso a esse direito quem contribui, o que exclui um enorme contingente de 
trabalhadoras informais, sobretudo as pobres, negras e jovens.

65. Em 2010, 30,4% das mulheres de 16 anos ou mais de idade não tinham qualquer tipo de 
rendimento, percentual acima do observado para o total da população nessa faixa etária (25,1%) 
e para os homens (19,4%).

66. Outro aspecto negativo para a seguridade social é o fator previdenciário, que corrói o 
valor das aposentadorias. O caso da mulher é ainda mais perverso, principalmente para quem se 
aposenta mais jovem, lembrando que temos o direito constitucional de requerer aposentadoria 
com idade menor que os homens e temos expectativa de vida superior.

67. Para que a Seguridade Social contribua para a redução das desigualdades sociais e cumpra 
seu caráter redistributivo é necessário ter orçamento próprio.

68. A seguridade social brasileira, fruto das lutas e conquistas da classe trabalhadora, é espaço 
de fortes disputas de recurso e de poder, constituindo-se em uma arena de conflitos. A CUT 
defende a ampliação dessas conquistas, se posiciona contrária às reformas neoliberais e luta por 
um modelo de previdência que garanta condições dignas de vida.

69. Fim do fator previdenciário;

70. Reconhecer, para fins de aposentadoria, o tempo de trabalho com as tarefas domésticas 
e de cuidado;

71. Estabelecer mecanismos que facilitem às trabalhadoras rurais comprovar tempo de 
trabalho quando vão requerer suas aposentadorias.

Orçamento próprio para a seguridade social;

72. Investir na rearticulação do Conselho Nacional de Seguridade Social;

73. Realizar a “1ª Conferência do Brasil sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais 
de Seguridade social” à luz das diretrizes e resoluções da 1ª Conferência Mundial de Sistemas 
Universais de Seguridade Social, realizada em 2010;

74. Promover a reforma tributária para melhorar a distribuição de renda e combater 
as desigualdades econômicas e sociais. São urgentes medidas tais como: taxação das 
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grandes fortunas; taxação sobre transações financeiras internacionais e contribuição sobre a 
movimentação financeira, entre outras.

8. Sistema político
75. Embora a atual Constituição Federal tenha representado um avanço em relação à 

construção do Estado de Direito, na transição do regime autoritário para a democracia, ela foi 
elaborada por um congresso conservador.

76. A Constituição manteve um ordenamento jurídico do sistema político que assegura 
enorme peso e influência do poder econômico nas relações de poder. Por isso, a reforma política 
é caminho essencial para aperfeiçoar as relações entre Estado e sociedade e solucionar os graves 
problemas enfrentados pelos poderes constituídos

77. Não é possível falarmos em democracia representativa quando mais da metade da 
população brasileira não está devidamente representada nos espaços do Congresso Nacional.

78. As eleições de 2014 foram as primeiras em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) obrigou 
os candidatos a declararem sua cor. Os dados mostram que há enormes discrepâncias. Com base 
na cor e sexo autodeclarados, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa) 
elaborou e divulgou o perfil da representatividade de cor e sexo na Câmara Federal e assembleias 
estaduais do Brasil.

79. Do total de 513 cadeiras da Câmara, 71,9% das vagas foram ocupadas por homens brancos 
e 0,6% por mulheres pretas. Levando em conta os agregados de cor, 79,9% das cadeiras da 
Câmara serão ocupadas por brancos e brancas, enquanto 20,1% serão ocupadas por não brancos. 
Considerando sexo, 90,1% do parlamento é do sexo masculino, enquanto apenas 9,9% é feminino.

80. Os dados mostram que a participação das mulheres, pretos e pardos não se compara à 
sua presença na sociedade: mais da metade população brasileira é composta por mulheres e a 
maioria da população é não branca, estando então os homens brancos sobrerrepresentados no 
Congresso. Parece haver grande dificuldade também na viabilização de candidaturas de mulheres 
pretas e pardas.5

81. Outro aspecto a ser considerado na ampliação da participação política das mulheres na 
reforma política é o compromisso de fortalecer a presença de mulheres que defendam uma 
plataforma feminista e que tenham compromisso em garantir a igualdade, a liberdade e a 
autonomia das mulheres.

82. Esse é um aspecto importante a ser considerado, pois o Congresso atual tem dado 
demonstrações de seu machismo e conservadorismo ao não considerar as pautas de interesse 
das mulheres.

83. A garantia de instrumentos que possibilitem a ampliação da participação das mulheres na 
política é determinante para o fortalecimento do Estado democrático, trazendo reflexos positivos 
também na construção de políticas para avançar na autonomia das mulheres.

84. Por isso a CUT apoiou a realização do plebiscito popular e a campanha para a convocação de 
uma Constituinte exclusiva voltada à reforma do sistema político brasileiro, e considera essencial:

5Fundação Perseu Abramo. Boletim Diário de Política Social nº 101, de 04 de dezembro de 2014.
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85. Fim do financiamento privado das campanhas eleitorais;

86. Voto proporcional em lista partidária, com alternância de sexo, definidas em convenções 
partidárias democráticas e transparentes, a partir de critérios públicos;

87. Fidelidade partidária e programática;

88. Diminuição do número de assinaturas para projetos de iniciativa popular e mecanismos 
de facilitação de coleta;

89. Tramitação diferenciada e prioritária dos projetos de lei de iniciativa popular;

90.Inclusão de mecanismos para a democratização do Poder Judiciário e impedimento de 
judicialização dos conflitos;

91. Combate à corrupção, tornando-a crime inafiançável;

92. Fim da imunidade parlamentar para crimes penais e de corrupção;

93. Fim do Senado;

94. Proporcionalidade de representação dos Estados da Federação;

95. Eliminação de cláusulas de barreira;

96. Institucionalização do caráter deliberativo das Conferências de políticas públicas e dos 
Conselhos Nacionais;

97. Estabelecimento de limite mínimo de 18 anos de idade para concorrer a cargos eletivos, 
em todos os níveis, permitindo uma saudável e necessária renovação geracional.

9. Democratização da estrutura sindical brasileira
98. A proposta da CUT de Sistema Democrático de Relações de Trabalho (SDRT) se sustenta em 

três pilares básicos: liberdade e autonomia sindical; direito de organização no local de trabalho 
e fortalecimento da negociação coletiva através de instrumentos como o Contrato Coletivo de 
Trabalho.

99. Os servidores públicos não têm direito à organização sindical regulamentada, à negociação 
coletiva e à realização de greves. O governo brasileiro, após muita luta desses trabalhadores 
e trabalhadoras, ratificou a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que regulamenta a negociação coletiva e o direito de greve dos (as) servidores (as), mas a luta 
prossegue para que a Convenção seja regulamentada.

100. A CUT defende a proposta que trabalhadoras e trabalhadores, em suas assembleias 
de base, definam com que valor irão contribuir para o seu sindicato, e não algo obrigatório, 
autoritário e antidemocrático como é feito hoje. A CUT nasceu para combater essa maneira de 
sustentação do movimento sindical.

101. Um novo modelo de financiamento exigirá que o sindicato cumpra o papel de organizar, 
mobilizar e defender, nos processos de negociação, os interesses da classe. Para fortalecer a 
organização e ampliar a capacidade de mobilização da classe trabalhadora, é importante que os 
sindicatos invistam nas organizações nos locais de trabalho (OLTs).

102. As OLTs devem ser pensadas como espaços de organização e de representação do conjunto 
dos trabalhadores de um local de trabalho determinado. Neste sentido, é importante ter ações 
que combinem a defesa de questões gerais, que dizem respeito ao conjunto de trabalhadores 



16 Texto Base para o 8º Encontro Nacional das Mulheres da CUT

daquele local de trabalho, com a defesa de questões específicas, envolvendo determinados 
segmentos dos trabalhadores daquela mesma unidade (jovens, trabalhadores/as deficientes, 
mulheres, negros).

103. A OLT deve ser expressão das lutas mais gerais da categoria e da classe trabalhadora 
mas, ao mesmo tempo, dos anseios vindos de diferentes locais de trabalho, dando-lhes unidade 
e contribuindo para a elevação da consciência política do conjunto dos/as trabalhadores/as.

104. Como parte das ações para fortalecer a sua organização, em 1986, as mulheres da CUT 
criaram um espaço de auto-organização no interior da nossa Central por meio de uma Comissão 
Nacional Sobre a Questão da Mulher Trabalhadora, que em 2003 foi transformada em Secretaria 
Nacional da Mulher Trabalhadora.

105. Para a CUT, lutar por outra estrutura sindical livre e autônoma não é somente lutar pelo 
fim do Imposto Sindical. É reafirmar-se enquanto uma Central democrática, comprometida com 
a construção de uma sociedade, na qual os trabalhadores e trabalhadoras tenham igualdade de 
direitos.

106. Um dos instrumentos criados pela CUT para fortalecer suas políticas permanentes de 
ação é o Coletivo Nacional de Mulheres, formado pelas Secretárias Estaduais e de todos os 
ramos ligados à Central. Ele tem sido uma estratégia de organização, mas também um espaço de 
elaboração e definição de políticas e difusão para as bases nos níveis vertical e horizontal. 

107. A política das SNMT é construída a partir das resoluções congressuais e das ações 
consensuadas nas reuniões do Coletivo Nacional. Para que esse funcionamento seja ainda mais 
eficaz, é necessário criar comissões ou secretarias de mulheres nos sindicatos onde elas ainda 
não existem. 

108. Incluir o recorte de gênero no mapeamento das experiências existentes de OLT;

109. Promover ações para ampliar a sindicalização de mulheres; 

110. Lutar pela regulamentação da Convenção 151 da OIT;

111. Qualificar a atuação das entidades CUTistas nos processos de negociação coletiva. Isto 
envolve um conjunto de investimento na formação sindical, na organização sindical de ramo e no 
acompanhamento e assessoria dos processos de negociação coletiva, para que estas incorporem 
as demandas apresentadas pelas mulheres.

10. Paridade
112. A CUT é a maior central sindical da América Latina, terceira maior do mundo, com 

atuação orgânica em 18 ramos da produção no Brasil. Desde a década passada, orientada pelas 
mudanças de período político em nosso país, a CUT assumiu a estratégia de disputar os rumos do 
desenvolvimento nacional. Nessa estratégia, é fundamental que nossa Central atue firmemente 
para combater as desigualdades de classe, mas também as desigualdades no interior da classe 
trabalhadora. 

113. A CUT reconhece que a classe trabalhadora tem dois sexos e que as mulheres são parte da 
classe. As mulheres sofrem discriminação e opressão na sociedade brasileira e, por consequência, 
também dentro da classe trabalhadora.

114. A aprovação da paridade é o reconhecimento dessa situação e da necessidade de ter 
compromisso com mudanças nas práticas sindicais. Isso exigirá que a paridade seja uma política 
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e não um número. Nesse sentido, a Central tem como desafio organizar as mulheres trazendo-as 
para a luta social e política.

115. A ausência das mulheres nos espaços de poder faz com que pautas que atingem 
diretamente nossas vidas não sejam prioridades. Não queremos ser representadas, mas sim 
assumir a condução da nossa própria história. Temos autoridade política e legitimidade para 
apresentar nossas demandas. 

116. Sabemos que, ao tocar no tema das relações de poder, enfrentaremos comportamentos 
que demonstram a existência de um arraigado machismo, tais como pouca qualificação e preparo 
para os cargos e resistência ao compartilhamento do poder. 

117. O 12º Congresso Nacional da CUT será o primeiro que terá paridade para as direções 
estaduais e a direção nacional. Será um momento importante, mas que demanda outras ações 
para dar conta de trazer para o centro da luta política da CUT a igualdade nas relações de gênero.

118. Ao reconhecer os mesmos direitos para homens e mulheres e a necessidade de criar 
mecanismos para garantir a aplicação desses direitos, a CUT contribuiu para o fortalecimento da 
democracia.

119. A paridade é uma nova forma de fortalecer a democracia na nossa Central, e isso 
exigirá da direção o aperfeiçoamento e adaptação democrática que atenda de forma objetiva as 
necessidades com entrada de mais mulheres, especialmente as jovens, estudantes e com filhos 
e filhas pequenas.

120. A paridade entre homens e mulheres não é um fim em si mesmo, mas é um passo 
fundamental para iniciar uma mudança na concepção política e sindical da CUT.

121. Garantir a transversalidade de gênero em todas as políticas, atividades e espaços da CUT;

122. Atuar para ampliar e fortalecer a participação e a organização das mulheres nos 
sindicatos, nas CUTs estaduais, nos ramos e na CUT nacional;

123. Incorporar uma nova concepção de trabalho, que considere as tarefas realizadas pelas 
mulheres no âmbito familiar e doméstico na definição da política sindical; 

124. Atuar para eliminar práticas que excluem ou dificultam a participação de mulheres no 
movimento sindical tais como o machismo e horário de reuniões;

125. Colocar em prática políticas para incentivar a participação de mulheres nos lugares de 
decisão, de representação e dar-lhes apoio material e político à sua organização;

126. Incentivar as trabalhadoras a fazerem parte das organizações nos locais de trabalho;

127. Incluir a pauta das mulheres - e as mulheres - nas mesas de negociação;

128. Investir na formação e organização sindical dos ramos e no acompanhamento e assessoria 
dos processos de negociação coletiva, para que estas incorporem as demandas apresentadas 
pelas mulheres;

129. Aplicar a política de cotas de gênero para: órgãos diretivos da estrutura vertical; 
delegações a congressos e outros âmbitos de deliberação e na composição das delegações que 
representem a Central em eventos externos.
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Autonomia se constrói 
com igualdade e liberdade

130. A sociedade que almejamos é aquela na qual as pessoas possam ter liberdade de 
escolher com quem querem partilhar sua vida, sem submissão ao trabalho forçado ou exploração 
sexual. Também queremos liberdade para nos manifestar, ter ou não ter filhos, sindicalizar, votar 
e sermos votadas.

131. A liberdade só será possível quando tivermos uma vida sem violência contra as mulheres, 
em que não sejamos consideradas propriedades de outra pessoa e muito menos valorizadas 
pelos padrões de beleza, sexualidade e comportamento impostos pela sociedade. 

132.Uma vida sem violência para as mulheres deve significar autonomia com liberdade sobre 
nossas vidas e nossos corpos e liberdade para seguirmos em frente com nossos sonhos.

11. Democratização dos meios de comunicação
133. A comunicação concentrada e globalizada se constitui um instrumento ideológico 

fundamental das classes dominantes. O Brasil possui 9.477 veículos de comunicação, concentrados 
nas mãos de quatro grupos (famílias Marinho, Saad, Civita, Shiroski), que formam um poderoso 
oligopólio, controlado por aqueles que têm o poder econômico e político.

134. No que se refere às mulheres, a mídia invisibiliza, mercantiliza e impõe um estereótipo 
que, na maioria das vezes, não reflete a realidade. A mídia legitima e naturaliza a violência 
contra mulher, a discriminação, o sexismo e o machismo. Cotidianamente, ocorrem a exibição 
e a circulação de fatos e imagens, no mínimo, constrangedores, que inferiorizam as mulheres 
- seja por meio das peças publicitárias, seja por meio de produções como novelas, programas 
humorísticos ou letras de música.

135. É necessário denunciar a forma como os meios de comunicação exploram os corpos e 
a imagem das mulheres, mas são necessários mecanismos reais que possam fortalecer as ações 
pontuais de conteúdo e produzir impactos nas políticas públicas de comunicação. Por isso a 
luta feminista passa, também, pela construção e efetivação de um novo Marco Regulatório da 
Comunicação no Brasil6, com liberdade de expressão, informação e controle social.

136. Nossa sociedade tem aprofundado os mecanismos para o controle do nosso corpo. O 
mercado, aliado ao patriarcado, cotidianamente nos diz que nossos corpos são inadequados, 
e lança mão de uma série de artifícios para nos convencer de que nosso corpo precisa de uma 
intervenção para atender ao padrão esperado.

12. Aborto e direitos reprodutivos: 
autonomia sobre nossos corpos e nossas vidas

137. O Ministério da Saúde estima que ocorram mais de um milhão de abortos inseguros por 
ano. Uma em cada cinco brasileiras afirma ter realizado aborto ao menos uma vez na vida.7

6Adaptação do texto de Laryssa Praciano, militante da Marcha Mundial das Mulheres do Ceará
7Pesquisa Nacional sobre o Aborto, UNB (2012).
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138. O aborto inseguro (que é realizado em condições precárias de saúde e higiene) é 
considerado pela Organização Mundial de Saúde com um grave problema de saúde pública. Os 
estudos indicam que nos países onde o aborto é proibido há uma relação direta entre aumento 
das taxas de abortos clandestinos e inseguros e a mortalidade materna. Ao obrigar as mulheres a 
buscarem alternativas clandestinas para realizarem um aborto, o Estado se omite diante do fato 
de que as mulheres morrem por causa do aborto inseguro.

139. No Brasil o aborto induzido é considerado crime. Só é permitido pela legislação em casos 
de estupro e quando a mãe corre risco de vida. Há casos de jurisprudência em que o aborto 
pode ser realizado nos casos de fetos anencéfalos. A Central Única dos Trabalhadores aprovou o 
posicionamento favorável à legalização e descriminalização do aborto em seu 4º Congresso, em 
1991.

140. As estatísticas revelam que as mulheres pobres são as que mais sofrem com as 
consequências da criminalização do aborto. Os métodos utilizados para provocar os abortos 
ilegais levam a quadros infecciosos e hemorrágicos graves. As complicações em decorrência disso 
comprometem a saúde das mulheres e são a causa de 10% a 15% dos óbitos maternos no Brasil.

141. Abortar num contexto de criminalização gera medo e culpa, mesmo assim as mulheres 
buscam essa alternativa. O aborto acaba sendo a única saída para mulheres, que arriscam suas 
vidas no caso de uma gravidez indesejada. É uma decisão vivida muitas vezes de forma solitária e 
clandestina ou sobre pressão de parceiros ou familiares.

142. A cada dia, novas situações colocam as mulheres em situações nas quais correm o risco 
de engravidar. Os grandes movimentos migratórios de pessoas no Brasil e no mundo sempre 
estiveram ligados à busca por melhores condições de vida em lugares diferentes daqueles 
em que nasceram. No Brasil, a migração de homens e mulheres relaciona-se com a busca por 
trabalho, seja com destino aos grandes centros urbanos, seja com destino a grandes obras de 
infraestrutura impulsionadas pelo poder público. Neste último caso, é latente a presença de 
mulheres que migram na busca de trabalho para o setor do comércio e serviços domésticos, mas 
que acabam nas redes de exploração sexual. 

143. A presença majoritária de turistas homens durante os grandes eventos esportivos como 
Copa do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, relaciona-se com o crescimento do turismo sexual. 
Nesse contexto, as mulheres são estimuladas por promessas de emprego como dançarinas ou 
modelos, seja no Brasil ou no exterior, e caem nas malhas das redes internacionais de exploração 
sexual. O crescimento do turismo e da indústria do entretenimento vinculados à indústria sexual 
é estimulado por muitos governos como estratégia de desenvolvimento. Isso, em detrimento do 
investimento nas áreas de saúde, educação, moradia e emprego, o que empurra muitas mulheres 
para o turismo sexual.

144. A luta por autonomia implica no direito da mulher decidir se quer ou não ter filhos. 
Assim como garantia de acesso a métodos contraceptivos adequados à saúde e a vivência de 
uma sexualidade livre, prazerosa e sem violência. Criminalizar a prática do aborto é uma forma de 
controlar a vida, o corpo e a sexualidade das mulheres, aumentando o risco de morte e infecções. 

145. Se, por um lado, a onda conservadora de nosso país encontra representantes no Congresso 
Nacional e em setores das igrejas, por outro lado, a Frente Nacional Contra a Criminalização das 
Mulheres e Pela Legalização do Aborto saiu às ruas em luta para garantir e preservar os direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres. 

146. A legalização do aborto, a descriminalização e a regulamentação da prática do aborto 
no serviço público é parte de um conjunto de transformações necessárias para uma vida livre, 
sem opressão dos padrões de sexualidade, sem atrelamento a imposição de uma norma da 
reprodução.
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147. A luta pelo direito ao aborto é parte indissociável da luta das mulheres por uma vida 
com autonomia e igualdade em direitos e oportunidades. Essa não é uma luta só das mulheres, 
mas da classe trabalhadora como um todo. Para isso, é necessário um movimento amplo, capaz 
de mobilizar e alterar a correlação de forças da sociedade e comprometida com a plataforma da 
Frente Nacional Contra a Criminalização das Mulheres e Pela Legalização do Aborto.

148. Fim do turismo sexual e da exploração sexual de mulheres e crianças; 

149. Trazer essa pauta para o interior da CUT e levar para o conjunto dos movimentos 
sociais. Debater os direitos sexuais e reprodutivos com os homens, incentivando-os ao exercício 
responsável de sua sexualidade e a solidariedade para com as mulheres.

13. Combate à violência contra as Mulheres
150. A violência sexista é uma relação de poder e dominação dos homens sobre as mulheres, 

que tem como base a construção social das mulheres como seres inferiores, que devem estar 
sempre disponíveis aos desejos e expectativa dos homens. Sustenta-se na construção de uma 
cultura patriarcal, que desqualifica as mulheres, faz com que sejam consideradas coisas, objetos 
de posse e poder dos homens.

151. Em algumas situações, justifica-se a violência sexista pela maneira como a mulher se 
comporta ou pela necessidade de um determinado tipo de “cuidado”. Essa forma disfarçada de 
“cuidado” e “proteção”, na maioria dos casos, são manifestações de controle e violência.

152. No ambiente de trabalho, o assédio sexual e o assédio moral ferem a dignidade e a 
integridade física ou psíquica, degradam o ambiente de trabalho e constrangem a mulher com 
o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual a partir de uma relação de hierarquia e 
poder. O desequilíbrio de poder nos locais de trabalho e as condições precárias de emprego 
expõem milhares de mulheres a diversas formas de violência e de controle sobre seus corpos. 
Sem contar outras cotidianas formas de violência tais como: desigualdade salarial, restrições no 
ato da contratação, dificuldades na ascensão a cargos de chefia, controle de ida ao banheiro e 
pressão para fazer horas extras.

153. Também podem ser considerados violência os casos de LER (Lesão por Esforço Repetitivo) 
e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) entre as mulheres que se 
concentram em atividades repetitivas e que requerem maior habilidade manual e trabalharem 
sob forte pressão psicológica.

154. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) representa uma grande conquista dos movimentos 
feministas em busca da erradicação, prevenção e punição da violência contra a mulher. Ela é 
o resultado de muitos anos de luta para que as mulheres brasileiras pudessem dispor de um 
instrumento legal próprio que assegurasse seus direitos e para que o Estado brasileiro passasse a 
enxergar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas não é suficiente. A violência deve 
ser enfrentada pelo conjunto da sociedade, como um problema político e social, e não individual. 

155. O combate à violência contra as mulheres requer uma ampla articulação entre os 
movimentos sociais por transformações gerais na sociedade, incluindo o componente feminista 
nesse projeto. Isso demanda que nas cidades, no campo, na floresta e nas comunidades 
tradicionais sejam colocadas em prática políticas com o objetivo de prevenir e denunciar atos de 
violência e proporcionar atendimento adequado às mulheres em situação de violência.

156. A educação apresenta caráter sexista, dissemina e reproduz a ideologia patriarcal, mas 
tem grande potencial de transformação e pode se realizar de forma não sexista e antirracista, 
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para romper com os padrões de gênero impostos pela cultura patriarcal e machista e promover 
a igualdade entre homens e mulheres.

157. O poder público tem a responsabilidade de punir seus representantes no âmbito do 
executivo, judiciário e legislativo quando estes têm práticas que legitimam e incentivam atos de 
violência contra mulheres. Esse tipo de comportamento naturaliza a violência sexista.

158. Também tem que agir de forma enérgica contra as instituições públicas, quando há 
denúncias de casos de violência contra jovens que, por estarem em local público, são estupradas 
por seus colegas ou vítimas de assédio sexual por parte de seus professores, que se utilizam da 
sua hierarquia e poder para pressionar jovens estudantes a se submeterem a relações sexuais.

159. A violência sexista não deve fazer parte do cotidiano das mulheres. O Estado precisa 
garantir a prevenção e o atendimento a toda forma de violência contra as mulheres. 

160. Pressionar os governos em suas distintas competências para que assuma o Pacto Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; 

161. Denunciar os números da violência contra as mulheres em nosso país;

162. Pressionar para que o movimento sindical assuma essa luta como uma luta de toda 
a classe trabalhadora, promovendo campanhas de esclarecimento e apoiando as lutas de 
prevenção e combate à violência. 

163. Ampliação das redes de proteção às mulheres vítimas de violência e exploração sexual, 
criação de delegacias para mulheres, casas-abrigo e assistência social.
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