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OUTRAS MULHERES FALAM DESDE OUTROS LUGARES 

 

COM LUTA 

 

COM POESÍA 

 

COM VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Companheira Marielle Franco 

Fonte da imagem: ANISTIA INTERNACIONAL BRASIL 
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MARIELLE FRANCO 

Falar de igualdade de gênero é defender a vida 

 

O dia 14 de março de 2018 a companheira Marielle Franco e 
o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Após 
quase duas semanas da morte, no dia 27 de março, na capital 
carioca, foi votado o Plano Municipal de Educação. No 
entanto, Marielle e colaboradores já tinham elaborado um 
texto. O vereador Tarcísio Motta (Psol) leu o discurso 
póstumo no Plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.  

 

"Boa tarde à todas e todos. 

O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Os números são 

assustadores: em 2016, foi registrada uma violência contra mulher a cada 5 horas no 

Estado do Rio de Janeiro. Mas também sabemos que estes números são apenas de 

parte das mulheres que conseguiram, de algum modo, buscar auxílio e denunciar. 

E eu pergunto a vocês: seguiremos nos recusando a falar sobre igualdade de 

gênero? Até quando? O debate sobre a nossa igualdade é urgente no mundo, no 

Brasil e no município do Rio de Janeiro! Enfrentar este debate é nos 

comprometermos com a democracia e com nosso avanço civilizatório. Falar de 

igualdade entre mulheres e homens, meninas e meninos, é falar pela vida daquelas 

que não puderam ainda se defender da violência. E são muito mais das 50.377 

registradas em 2016, aqui, no Rio. 

Diferente do que se fala ou, infelizmente, do que se acostuma ver em Casas 

Legislativas, como esta, não somos a minoria. Somos a maior parte da população, 

ainda que sejamos pouco representadas na política. Ainda que ganhemos salários 

menores, que estejamos em cargos mais baixos, que passemos por jornadas triplas, 

que sejamos julgadas pelas nossas roupas, violentadas sexualmente, fisicamente e 

psicologicamente, mortas diariamente pelos nossos companheiros, nós não vamos 

nos calar: as nossas vidas importam! 

No Brasil, segundo o IPEA (2016). As mulheres negras brasileiras ainda não 

conseguiram alcançar nem 40% do rendimento total recebido por homens brancos. 
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E somos nós, mulheres negras, que mais sofremos violências diariamente. Só quem 

acha que isso é normal é quem não sofreu no corpo o machismo e o racismo 

estrutural. Quem acha que isso não merece ser debatido na nossa educação é 

porque se beneficia das desigualdades. Por isso, quero deixar registrado que essa 

Casa, ao retirar os termos “gênero”, “sexualidade” e “geração”, fortalece a 

continuidade de desigualdades e violências dos mais diversos tipos. Hoje falamos do 

principal plano para desenvolvimento social do nosso município: o Plano Municipal 

de Educação. Este plano merece que tenhamos compromisso e responsabilidade. 

O termo “gênero” começou a ser utilizado como categoria de análise a partir de 1970 

com o objetivo de dar visibilidade às desigualdades entre homens e mulheres. Logo, 

tanto na origem da sua criação, quanto no uso corrente em debates sobre a 

superação das desigualdades, falar de “gênero” tem como finalidade promover a 

devida atenção e crítica das discriminações sofridas pelas mulheres, e tentar achar 

meios para que todas e todos possamos juntos enfrentar este cenário. 

Desde quando falar sobre uma opressão, que gera tantas mortes, é falar sobre 

alguma doutrinação? Se dizem tanto a favor da vida, então deveriam ser a favor da 

igualdade de gênero. E só se promove igualdade através de uma educação 

consciente e do debate com nossas crianças, para que se tornem adultos melhores. 

Por isso, como parlamentares responsáveis pelas cidadãs e cidadãos dessa cidade, 

devemos defender o debate na educação! 

Se é da escola que nasce o espaço público que queremos, é indispensável que se 

fale de igualdade de gênero sim! Que se fale de sexualidade, de respeito, de 

laicidade, de racismo, de LGBTfobia, de machismo. Pois falar sobre estes temas é 

se comprometer com a vida, em suas múltiplas manifestações. É se comprometer 

com o combate à violência e a desigualdade! É mais do que urgente que esta casa 

não se cale sobre as vidas que são interrompidas dia-a-dia neste Município. 

FALAR DE IGUALDADE DE GÊNERO É DEFENDER A VIDA!7" 

 

                                                   
7 Tomado de: https://www.mariellefranco.com.br (consulta: 31/02/2020) 
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 VIOLETA PARRA 

Folclorista chilena 

 

Me gustan los estudiantes8 
 

 
 

          Aunque vivimos tiempos en que la ciencia es amenazada, con discursos 

irresponsables y con duros recortes económicos, el estudiantado latinoamericano se ha 

mantenido fuerte, luchador, unido. A estos espíritus revolucionarias, en el año 1960, 

Violeta Parra les escribió una hermosa canción, que más tarde fue popularizada por su 

hijo Ángel y muy difundida en el mundo por Mercedes Sosa.  

 
 

Que vivan los estudiantes 
Jardín de nuestra alegría 
Son aves que no se asustan 
De animal ni policía 
Y no le asustan las balas 
Ni el ladrar de la jauría 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva la astronomía! 
 
Me gustan los estudiantes 
Que rugen como los vientos 
Cuando le meten al oído 
Sotanas y regimientos 
Pajarillos libertarios 
Igual que los elementos 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva lo experimento! 
 
Me gustan los estudiantes 
Porque levantan el pecho 
Cuando le dicen harina 
Sabiéndose que es afrecho 
Y no hacen el sordomudo 
Cuando se presenta el hecho 
Caramba y zamba la cosa 
El código del derecho 

Me gustan los estudiantes 
Porque son la levadura 
Del pan que saldrá del horno 
Con toda su sabrosura 
Para la boca del pobre 
Que come con amargura 
Caramba y zamba la cosa 
¡Viva la literatura! 
 
Me gustan los estudiantes 
Que marchan sobre las ruinas 
Con las banderas en alto 
Va toda la estudiantina 
Son químicos y doctores 
Cirujanos y dentistas 
Caramba y zamba la cosa 
¡Vivan los especialistas! 
 
Me gustan los estudiantes 
Que con muy clara elocuencia 
A la bolsa negra sacra 
Le bajó las indulgencias 
Porque hasta cuando nos dura 
Señores la penitencia 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva toda la ciencia!

 

                                                   
8 Escuche mientras lee: https://www.youtube.com/watch?v=Ox5qxFCSPdQ&t=22s  


