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Aumento dos combustíveis 
empobrece ainda mais a 
população, enquanto 
acionistas privados da 
Petrobras lucram bilhões

SAIBA QUANDO AGIR: tODAS AS fORmAS De vIOlêNcIA cONtRA A mUlheR pRevIStAS em leI 
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O petróleo O petróleo 
é nosso; oé nosso; o
lucro é deleslucro é deles

A psicóloga e dirigente sindical 
Marcella Milano atua em várias 
frentes, mas foi  com a luta das 

mulheres que ela mais se 
identificou. E se encontrou. 



SALVE!

PAPO RETO 

LINHA DE FRENTE 
A trajetória e os desafios da psicóloga e 
dirigente sindical Marcella Milano

CONJUNTURA
Cibele Vieira, da FUP, desmonta as 
mentiras de Bolsonaro sobre os 
aumentos dos combustíveis 

PONTO DE VISTA
As formas de violência contra a mulher - 
artigo de Sânia Barcelos Reis

ART&CULTURA
Virginia Woolf e Isaac Bábel 
com ecos de outras guerras                 

Este é o quarto número do Juven-
tude Pode, informativo mensal que 
será pubicado até maio de 2022, 
como parte do projeto internacional 
FORSA/ISP.

Nosso objetivo é usar esse espaço 
para abordar questões de interesse da 
juventude brasileira, trazendo sempre 
temas da conjuntura e estimulando 
o debate numa perspectiva plural e 
diversificada.

Além das questões de relevância 
nacional, traremos dicas culturais, 
artigos e perfis de jovens trabalhado-
res e trabalhadoras, além de entre-
vistas com lideranças da juventude 
nos movimentos, nos parlamentos e 
demais arenas de disputa.

Com boa informação, esperamos 
municiar nossos leitores e nossas 
leitoras para as longas batalhas que 
teremos pela frente.

nesta ediçãonesta edição
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QUem SOmOSQUem SOmOS
O Juventude Pode é uma publicação do Comitê de 
Jovens da ISP-Brasil, financiada pelo projeto FORSA. 

Coordenação: Geici Brig e Sânia Barcelos

Reportagem, edição e diagramação: Guaxi Studios

Jornalista responsável: João Paulo Soares
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POPULAÇÃO JÁ NÃO ENGOLE DESCULPAS ESFARRAPADAS DO GOVERNO PARA AUMENTOS  DOS 

COMBUSTÍVEIS. PESQUISA MOSTRA JUVENTUDE NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO BOLSONARISMO

JUVENTUDE PODE - PÁGINA 3

Foto: FUP

A política de preços adotada pela Petrobras desde o 
golpe de 2016 levou a outro aumento dos combustíveis 
em março, provocando mais uma explosão generalizada 
de reajustes em tudo que precisa ser transportado, prin-
cipalmente alimentos.
 
Some-se a isso o desemprego e a queda na renda de 
quem ainda consegue trabalho, e não é difícil entender o 
quadro de pobreza e miséria que assombra o país.
 
Entrevistada pelo JPode, a pe-
troleira e cientista social Cibe-
le Vieira deu uma aula sobre 
quais são os interesses por 
trás dessa política devastado-
ra: de um lado, o desmonte da 
Petrobrás; de outro, o enrique-
cimento dos acionistas priva-
dos da empresa, no Brasil e na 
Bolsa de Nova York. 

As mentiras de Bolsonaro para encobrir essa escandalo-
sa transferência de renda aos mais ricos – como colocar 
a culpa no ICMS, por exemplo – vão ficando cada vez 
mais deslavadas aos olhos da população. 

Pesquisa Datafolha realizada nos dias 22 e 23 de março 
mostra que 68% das pessoas consideram Bolsonaro res-
ponsável pelo preço dos combustíveis nas alturas.

A mesma pesquisa indica que, na corrida eleitoral, o 
ex-presidente Lula - hoje o principal adversário de Bolso-
naro - lidera a preferência do eleitorado em todas faixas 
etárias, mas é entre 15 e 24 anos que as intenções de 
voto no petista disparam: 51%. 
 
O despertar de brasileiros e brasileiras para o desas-

tre que tem sido o atual governo, especialmente na 
juventude, aumenta as esperanças de quem aposta nas 
eleições de outubro como ferramenta para enterrar 
de vez a “era Bolsonaro”. É o caso da psicóloga e diri-
gente sindical Marcella Milano, outra entrevistada na 
edição deste mês. 

Como militante nos movimentos de Mulheres, LGBT e 
Juventude, além das atividades partidárias e sindicais, 
Marcella tem sofrido na pele os ataques de Bolsonaro 

a esses segmentos e a mui-
tos outros. Hoje ela integra 
uma candidatura coletiva de 
mulheres que vai disputar 
uma vaga na Câmara Fede-
ral em 2022. 

Marcella é uma jovem que 
começou a se interessar por 
política há cerca de 10 anos, 
quando seus olhos se abriram 

para questões que ela até então desconhecia ou dava 
pouca importância. A principal delas, do ponto de vista 
coletivo e pessoal, foi o feminismo.  

“Quando me descobri feminista consegui encontrar a 
minha sexualidade e me identificar. Tenho bastante zelo 
por essa pauta. A gente precisa do feminismo”,afirma. 

O JPod traz ainda um importante artigo sobre as muitas 
formas de violência contra a mulher, nem sempre iden-
tificadas pelas vítimas como tal, mas que estão inclusive 
previstas em lei. O texto é assinado por Sânia Barcelos, 
diretora de Formação do Sindsep-MG e da Coordenação 
do Comitê de Jovens da ISP-Brasil. 

Boa leitura.
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EM TRANSFORMAÇÃO
AS LUTAS E DESCOBERTAS DA PSICÓLOGA E DIRIGENTE SINDICAL MARCELLA MILANO - 

DE MILITANTE DE BASE A INTEGRANTE DE UMA CANDIDATURA COLETIVA DE MULHERES PARA A CÂMARA
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Militante dos movimentos de mulheres, LGBT e 
juventude, a psicóloga e dirigente sindical Marcella 
Milano já sabia que as eleições de outubro ocupariam 
boa parte de sua agenda em 2022. Tal como em outras 
disputas, Marcella estava se pin-
tando para a guerra. Mas jamais 
se imaginou na linha de frente do 
campo de batalha, disputando uma 
cadeira na Câmara Federal. Tal 
possibilidade se abriu em novem-
bro do ano passado, quando foi 
convidada a participar de uma can-
didatura coletiva de nove mulheres 
da região de Sorocaba, interior de 
São Paulo, tendo como “cabeça de 
chapa” a vereadora e ex-deputada 
Iara Bernardi (PT).
 
“Eu não esperava. Quem sou eu na 
fila do pão, né? Fiquei um pouco as-
sustada”, lembra Marcella.

O convite fez Marcella saltar umas casas no tabuleiro 
da política. Mas isso não significa que ela tenha entrado 
ontem na tal “fila”. 

A candidatura coletiva é o coroamento de uma crescente 
trajetória de lutas em várias frentes, durante as quais des-
cobriu o mundo e a si mesma, construindo pontes de um 
lado e derrubando paredes de outro.
 
“Sou uma pessoa em transformação, em constante des-
construção”, resume. 

A consciência de si mesma e de seu lugar no mundo sur-

giu há mais ou menos 10 anos, durante a graduação em 
Psicologia. Antes, Marcella dava pouca importância às 
questões que hoje ocupam a maior parte de sua vida.

Filha de mãe evangélica e pai cató-
lico, ela cresceu numa casa em que 
não se discutia nem religião nem po-
lítica. “Então eu era extremamente 
desligada em relação a isso, era bem 
alienada”, conta. 

Curiosamente, seu primeiro empre-
go, aos 16 anos, foi como promo-
tora do Programa Fome Zero junto 
a uma rede de supermercados na 
cidade. O ano era 2004 e o Fome 
Zero aparecia como a grande vitri-
ne do governo Lula naquele começo 
de primeiro mandato. Para ela, na 
época, era só um trabalho. 

De promotora, passou a empacota-
dora, depois a caixa. Aos 19 anos, prestou vestibular 
para um curso de tecnóloga em Recursos Humanos. 
Escolha aleatória. “Minha mãe queria muito que eu 
fizesse uma graduação, porque ninguém na família 
tinha feito… Então fiz qualquer coisa só pra ela parar 
de me encher”, confessa.

A sensação de que estava apenas cumprindo tabela co-
meçou a desaparecer quando, no curso de RH, ela teve 
contato com questões relativas à psicologia. Marcella se 
apaixonou por isso e decidiu, agora por convicção, en-
trar de verdade no mundo universitário. Mas a faculda-
de de psicologia era particular. 



LInHa DE frEnTE

JUVENTUDE PODE - PÁGINA 5

“Tentei vários mecanismos de financiamento e acabei 
conseguindo uma bolsa pelo programa Escola da Famí-
lia”, lembra. O programa dá bolsa integral a estudantes 
universitários, exigindo, em contrapartida, trabalho aos 
fins de semana em escolas públicas.

“Foi onde conheci várias pessoas. Algumas são minhas 
amigas até hoje. A gente montava grupos de jovens, fazia 
artesanato, competições na quadra… Tinha uma troca”.
No primeiro ano da faculdade, Marcella largou o trampo 
no mercado e virou recepcionista numa empresa de apa-
relhos auditivos. Depois fez estágio numa associação para 
deficientes visuais – onde seria efetivada mais tarde.

Engajamento

O olhar mais atento para questões sociais começou 
nas rodas de conversa dos tempos de Escola da Famí-

lia. Simultaneamente, nos corredores da faculdade, 
Marcella se aproximava do movimento estudantil. O 
impulso decisivo viria com a explosão de movimentos 
reivindicatórios a partir de julho de 2013, quando ela 
estava com 26 anos. 

As “jornadas” de 2013, motivadas de início pelos aumen-
tos das passagens nos ônibus urbanos, foram rapida-
mente engrossadas por diferentes movimentos reivindi-

catórios e grupos de vários matizes ideológicos.

No caso de Itu, cidade de Marcella, uma das questões 
centrais era a falta de água que devastava o Estado na-
quele ano. Os protestos dos quais ela participou cobra-
vam, principalmente, investimentos e políticas públicas 
para o setor hídrico. “Foi uma crise bem forte. Faltou 
muita água. A situação estava a caótica e as pessoas 
foram para as ruas”, relata.

A partir daí Marcella se enturmou com a militância parti-
dária, conheceu os metalúrgicos da região e chegou a sua 
própria entidade de classe: o Sindicato dos Psicólogos de 
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São Paulo (SinPsi-SP). “Comecei a entender melhor as 
relações políticas e a me engajar. Aí não parei mais”.

Feminismo e sexualidade

Foi também entre 2012 e 2013 que Marcella conheceu 
de perto o feminismo e suas lutas. “Aí caíram algumas 
fichas”, lembra. “Passei a enxergar o quanto de opressão 
a gente vem sentindo e como isso é naturalizado. Tenho 
bastante zelo por essa pauta. Isso é pouco debatido, é 
pouco falado. A gente precisa do feminismo”, avalia. 

Em Itu, junto a outras mulheres, ajudou a fundar o co-
letivo Rubi, organizando encontros e eventos culturais 
para debater o assédio e outras questões. 

Antes de partir para a ação, porém, ela teve de assumir 
um lado. “No começo, percebi que era uma mistura de 
feminismos. Tinhas as liberais, as marxistas… E aí eu fui 
meio que analisando. O feminismo liberal não me con-
templa, não quero só vender xampu”.

A aproximação de Marcella com o movimento resultou 
ainda em outro grande salto em sua vida. “Quando me 
descobri feminista consegui encontrar a minha sexuali-
dade e me identificar”, diz a psicóloga, que hoje se defi-
ne como uma mulher bissexual. 

Turbulência

O múltiplo despertar de Marcella e seu posterior enga-
jamento em diversas pautas ocorreu num período de 
turbulência políticas. Depois de 2013, vieram as eleições 
de 2014 e o início da campanha golpista contra a presi-
denta Dilma.

Em 2016, “na época do golpe”, ela filiou-se ao PT. “Eu 
precisava me posicionar. A coisa no Brasil estava bem 
insustentável”, recorda. Em 2017, durante um evento 
político, conseguiu aproximar-se do ex-presidente Lula e 
tirar uma foto como ele. “Fiquei tão emocionada que só 
consegui falar ‘muito obrigada’, mais nada”.

No ano seguinte, Marcella viveria momentos de grande 
tensão e muita tristeza, incluindo a prisão de Lula (que 
ela acompanhou de perto, no Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, em São Bernardo) e os violentos ataques a seu 

partido às pautas progressistas na campanha de 2018, 
com a consequente eleição de Bolsonaro.

“Foi horrível. Às vezes eu estava na rua entregando pan-
fleto e as pessoas me xingavam, rasgavam o panfleto… 
Era muita agressividade. Foram quase 10 anos a grande 
mídia batendo no PT e incentivando o ódio. As pessoas 
não queriam saber qual era o candidato, que propostas 
de governo ele tinha; as pessoas queriam tirar o PT do 
poder. Teve uma hora que eu pensei que não ia ter saú-
de mental para aquilo”, relata.

Mas Marcella sobreviveu e continuou na luta mais do 
que nunca – e em todas as frentes. 

Tarefas

Na frente sindical, tornou-se secretária de Comunicação 
do Sindicato dos Psicólogos num ambiente de progressi-
va eliminação de direitos e ataques ao sindicalismo.

“Nós temos participado das negociações coletivas do 
sindicato e não tem sido fácil”, comenta. “O patronal 
queria fechar o acordo com reajuste inferior à inflação. 
Fazer essas negociações neste momento está muito 
difícil. E olha que estamos negociando para quem ainda 
tem carteira assinada e direitos; o que uma boa parte 
das pessoas não tem hoje em dia”.

Nas demais frentes, os ataques não são menores. “Com 
esse desgoverno, a gente perdeu políticas públicas im-
portantes para as mulheres. E, para além dessa questão, 
o ataque à juventude também foi tremendo”. 

Para 2022, Marcella não tem dúvidas de que sua prin-
cipal tarefa é ajudar a enterrar a Era Bolsonaro – como 
eleitora, militante e, agora também, como candidata.

“Hoje o cenário está um pouco diferente”, observa. “As 
pessoas estão sentindo na pele o que foi esse governo. 
Não percebo mais o ódio que tinha antes”.

Mas ela sabe que a caminhada até outubro será cheia 
de obstáculos, ataques e armadilhas. “Temos muito 
trabalho a fazer. Não vai ser fácil. Temos de nos cuidar 
mental e fisicamente para que a gente esteja fortalecida 
para o bom combate”.



conjuntura

Gasolina no incêndio
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Política de paridade internacional adotada pela Petrobras pós-Golpe faz explodir preço dos
combustíveis; povo paga o preço enquanto acionistas privados da empresa lucram R$ 64 bilhões

No começo do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, 
a gasolina custava pouco mais do que R$ 4 o litro. Agora 
está perto de R$ 7, ou até mais do que isso em algumas 
regiões do país. Já o preço do botijão de gás saltou de 
R$ 69 para R$ 102. Nos dois casos, os aumentos são 
mais do que o dobro da inflação no período.

Toda vez que é questionado sobre os constantes e eleva-
dos reajustes, Bolsonaro e seus aliados se apressam em 
colocar a culpa no ICMS – o imposto estadual que inci-

de sobre a circulação de mercadorias e serviços – ou no 
cenário internacional adverso, a guerra na Ucrânia, por 
exemplo.

Nem impostos nem Ucrânia, afirma Cibele Vieira, pe-
troleira, cientista social e dirigente da FUP (Federação 
Única dos Petroleiros), em entrevista ao JPod. 

Por trás de tantos aumentos, diz ela, está uma decisão 
tomada pelo governo brasileiro após o golpe de 2016, 
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que faz com que os preços praticados no Brasil sigam as 
variações internacionais.

“Desde 2016 a gente já denunciava que ter os preços 
com a paridade internacional ia deixar a nossa economia 
como um todo muito vulnerável a qualquer oscilação. 
E é exatamente o que está acontecendo agora, com a 
disparada nos preços por conta da guerra na Ucrânia”, 
explica Cibele. “Agora, essa guerra afeta muito pouco o 
custo da Petrobras, porque nós temos petróleo e temos 
refinaria. Então por que tem que ter essa escalonada 
de preços? O que está por trás disso é essa visão de um 
Estado para privilegiar 
poucos, para manter o 
privilégio de uma casta”.

A casta a que Cibele se 
refere são os acionistas 
privados da empresa.

“Para se ter uma ideia, 
em 2021 a Petrobras teve 
um lucro de 106 bilhões 
de reais. Disso, 64 bilhões 
foram para acionistas pri-
vados – sendo 23 bilhões 
para acionistas brasileiros 
e 41 bilhões para os es-
trangeiros, principalmen-
te da Bolsa de Nova York. 
Então fica muito claro 
para onde está indo o que eu e você estamos pagando 
quando a gente vai no posto de gasolina ou compra nosso 
gás de cozinha”, afirma.

Leia abaixo os principais trechos entrevista:

Desmonte da Petrobras

“Desde 2016 a Petrobras vem aplicando a Política de 
Paridade Internacional (PPI). O que é isso? Ela pega 
o preço internacional, acrescenta valores logísticos e 
aplica no povo brasileiro. O que está por trás disso é o 
interesse de desmontar a Petrobras. Como eles não con-
seguiram ter apoio popular para a privatização como um 
todo, eles foram esvaziando a empresa por dentro. Na 
mesma época, a Petrobras começou a diminuir a pro-

dução das refinarias. E colocou refinarias à venda. Eles 
dizem que as empresas privadas de petróleo não inves-
tem no Brasil porque não conseguem concorrer com a 
Petrobras. Aí a Petrobras decidiu ajudar suas concorren-
tes! Deixou de produzir, para abrir mercado às empresas 
de fora. Ela perdeu parte da fatia do mercado nacional, 
propositalmente. A tese é: atrair os investidores de fora 
para que eles se sintam à vontade para comprar as refina-
rias. Aí eles têm de provar aos investidores que não vai ter 
controle de preços. Então aplicaram essa política da PPI. 
Agora, a venda das refinarias não vai baratear o custo [dos 
combustíveis] para a população. Hoje isso já está provado, 

porque vendeu, infelizmente, a refinaria da Bahia, a RLAN, 
e os preços na RLAN estão mais altos do que, pasmem, na 
própria Petrobras. Esse processo de vendas da refinaria 
vai criar o que a gente chama de monopólios regionais, 
que é exatamente o que acontece na Bahia. As refinarias 
são distantes umas das outras. Uma refinaria de São Paulo 
não concorre com uma do Rio Grande do Sul, do Paraná, 
do Amazonas… Então, esse processo vai elevar ainda mais 
os preços, que já estão bem absurdos em relação necessi-
dade do povo brasileiro”.

A culpa é do ICMS?

“A questão do ICMS é política, para tentar tirar o peso 
do governo federal na responsabilização pelo que está 

A petroleira Cibele Vieira (com o microfone) 
durante ato no Centro de São Paulo



Bolsonaro pratica uma política
 de Robin Wood ao contrário[ ]
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acontecendo no setor de combustíveis no Brasil. A Petro-
bras é uma empresa estatal. Quem indica o presidente da 
Petrobras é o presidente do Brasil. Uma empresa estatal 
tem como fundamento atender às necessidades do povo 
do país, que é dono dela. Toda empresa é conduzida 
pelo dono, pelo acionista majoritário. Na Petrobras não 
é diferente. O acionista majoritário é o governo federal, 
que tem, sim, o direito de influenciar [nas decisões sobre 
aumentos]. Só que, se fizer isso, o Bolsonaro vai desagra-
dar setores do mercado que estão lucrando, e muito, com 
essa política de preços. (...) Então, em vez de interferir 
nesse absurdo, ele coloca a culpa nos governadores, num 
debate raso sobre o ICMS. Só que o ICMS não subiu, 
continua o mesmo. E se a gente fizer qualquer política de 
interferência nos impostos, nós estamos reduzindo o di-
nheiro público que vai pra educação, saúde, investimento 
em infraestrutura… A saída não é esvaziamento de cofres 
públicos. A gente sabe a situação que vários estados já 
estão passando. Se reduzir mais ainda o caixa desses es-
tados, quem vai sofrer é a população”.

A culpa é da guerra?

“Muita gente questiona se seria possível a Petrobras 
aplicar preços mais baixos e mesmo assim ser uma em-
presa sustentável. Dizem: ‘tá subindo lá fora, não tem 
jeito, vai impactar’. É verdade alguma coisa acaba im-
pactando, mas não da forma que está sendo aplicada. 
De 2020 para 2021, o custo do refino quase não alterou. 
O custo total da exploração do petróleo ficou em quase 
22 dólares [o barril]. Já o preço de veda desses produ-
tos é 77 dólares, 246% a mais. Quando inclui o refino, o 
custo vai para quase 24 dólares; e o valor de venda vai 
a 87 dólares, 268% a mais. Por isso que a Petrobras está 
dando recorde de lucro. (…) O Brasil é produtor de pe-
tróleo – temos o petróleo, temos o refino, tem os a ca-
deia toda. Tem países que aplicam essa política de preço 
internacional, mas porque precisam comprar derivados 
de fora. A gente compra uma parte bem menor, em tor-
no de 20%. E se a gente tivesse concluído as obras que 
estavam previstas, para ampliar o refino no Brasil, hoje 
a gente seria autossuficiente, porque esse é o caminho. 
Mas desde 2016 a gente já denunciava que ter os preços 

com a paridade internacional, aqui no Brasil, ia deixar 
a nossa economia como um todo muito vulnerável a 
qualquer oscilação internacional. E é exatamente o que 
está acontecendo agora, com a disparada nos preços 
por conta da guerra na Ucrânia. (…) Agora, essa guer-
ra afeta muito pouco o custo da Petrobras, porque nós 
temos petróleo e temos refinaria. Então por que tem que 
ter essa escalonada de preços? O que está por trás disso 
é essa visão de um Estado para privilegiar poucos, para 
manter o privilégio de uma casta”.

Pra onde vai o lucro da Petrobras

“Quando o Pedro Parente, [presidente da Petrobras] no 
governo Temer, colocou essa política de preços, a em-
presa entrou num processo de desmonte e também foi 
piorando a condição de trabalho para nós, petroleiros 
e petroleiras, nas negociações do acordo coletivo e no 
dia a dia. (…) Com o Bolsonaro, isso foi aprofundado 
com uma política de Robin Wood ao contrário: ele está 
tirando o dinheiro da população, através desses preços 
absurdos, e repassando para os acionistas. (…) Para se 
ter uma ideia, em 2021 a Petrobras teve um lucro de 
106 bilhões de reais. Disso, 7 bilhões ficaram com a pró-
pria empresa; 37 bilhões ficaram com governo federal 
e BNDES; e 64 bilhões foram para acionistas privados – 
sendo 23 bilhões para acionistas brasileiros e 41 bilhões 
para os estrangeiros, principalmente da Bolsa de Nova 
York. Então fica muito claro para onde está indo o que 
eu e você estamos pagando quando a gente vai no posto 
de gasolina ou compra nosso gás de cozinha: para o bol-
so dos acionistas privados da Petrobrás”.

Petrobras no centro do debate

“Em 2022, essa pauta está no centro do debate porque 
impacta demais a população. Temos uma série de ações 
em redes sociais também e temos uma parceria com o 
Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo (Ineep), 
que traz essas informações mais técnicas. Lá [no site do 
Ineep] tem muito material para dar substância para esse 
debate, pra gente não cair em falas que só tentam desviar 
o foco do que realmente importa. Vamos ter o Congresso 
dos Petroleiros agora no primeiro semestre, quando com 
certeza a gente tirará resoluções para fortalecer ainda 
mais essa luta e conseguir dar mais visibilidade ainda 
para essa denúncia. A luta continua, mas tudo indica que 
o povo brasileiro vai voltar a ser feliz de novo”.



Sânia BarceloS reiS
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Quando falamos em violência contra a mulher, logo 
nos vem à cabeça a violência física. Mas é sabido que a 
violência de gênero não abrange apenas a lesão corpo-
ral, sobretudo no âmbito familiar. Por não conhecerem 
as formas de violência previstas em Lei, muitas mulhe-
res sofrem violência e sequer sabem que estão sendo 
vítimas de crime. 

Eu não me vejo na palavra fêmea,
Alvo de caça
Conformada vítima
Prefiro queimar o mapa
Traçar de novo a estrada
Ver cores nas cinzas
E a vida reinventar…
Francisco, El Hombre

Segundo estudo da Organização Mundial da Saúde, uma 
em cada três mulheres sofre ou sofrerá algum tipo de 
violência. 

Embora tenhamos no Brasil uma das legislações con-
sideradas pela ONU das mais avançadas no combate à 
violência contra a mulher, nosso país figura como o 5º 
mais violento para as mulheres. NO MUNDO!
 
A Lei 11.340, sancionada pelo presidente Lula em 
2006 e fruto da luta da professora universitária e 
sobrevivente da violência de gênero Maria da Penha, 
representou um grande avanço no combate à violência 
contra a mulher. A referida lei trata a questão de forma 
completa, por meio de ações integradas nos eixos de as-
sistência, garantia dos direitos e punição do agressor. 

Além disso, traz modalidades de violência diversas da 

vIOlêNcIAvIOlêNcIA
55  vezeSvezeS
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lesão corporal, reconhecendo assim a necessidade de 
proteção mais abrangente às mulheres.

Em seu Art. 7º, a Lei Maria da Penha, que fez 15 anos 
em 2021, prevê cinco formas de violência contra a mu-
lher. É importante conhecê-las, para que seja efetivo o 
combate a elas. 

A violência PSICOLÓGICA consis-
te em condutas que causem à víti-
ma dano emocional, diminuição da 
autoestima, que impeçam seu ple-
no desenvolvimento e tomada de 
decisões sobre sua própria vida. 

A violência SEXUAL consiste na 
submissão da mulher a qualquer 
ato sexual não desejado e no tolhi-
mento de ter controle sobre seu 
próprio corpo, como proibi-la de 
usar método contraceptivo, por 
exemplo. 

Já a violência MORAL representa 
qualquer conduta que configure ca-
lúnia, difamação ou injúria contra a 
mulher.
 
Violência PATRIMONIAL acontece 
quando a mulher é impedida de ter 
acesso a seus bens, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, 
recursos econômicos, seja total ou parcialmente. 

E por último, como já dissemos, a sempre lembrada vio-
lência FÍSICA, que consiste em qualquer dano à saúde 
ou integridade corporal da mulher.

Além das inovações trazidas pela Lei Maria da Penha, 
em 2015 o Código Penal Brasileiro foi alterado e traz, a 
partir de então, o crime de FEMINICÍDIO, que se refere 
ao assassinato de mulheres que tenha como motivação o 
ódio baseado no gênero.

Embora tenhamos uma legislação que abarque de forma 
abrangente a violência contra a mulher, sabemos que 
ainda há muito o que lutar para que alcancemos um Bra-

sil seguro para as mulheres. Nos últimos três anos, as 
políticas públicas de proteção à mulher têm sido deterio-
radas e temos um país governado pelo retrocesso.

Diante de um caso de violência contra a mulher, devemos 
imediatamente fazer a denúncia. As denúncias podem ser 
feitas em delegacias e promotorias de justiça, mas o mais 
rápido e conhecido caminho é pelo Disque 180.

Não iremos nos calar! Continuare-
mos em marcha, até que todas seja-
mos livres!
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Como todo confronto de repercussão mundial, a guerra na Ucrânia trouxe para teatro de operações midiático um 
corpo a corpo encarniçado entre jornalistas, historiadores, analistas econômicos, políticos e outros debatedores, 
cada qual com sua própria versão sobre os acontecimentos, suas causas e seus possíveis desfechos.

Para além dessa disputada intelectual e ideológica, está a guerra em si, o drama humano de quem se vê no meio 
de um conflito armado, com balas zunindo de todos lados, bombas caindo, edifícios desabando e milhares, às vezes 
milhões de vidas perdidas ou mutiladas.

Entre os relatos eloquentes desse drama sem fronteiras, estão dois clássicos da primeira metade do século 20. Um 
deles, da britânica Virginia Woolf, foi lançado no Brasil em 2019 sob o título “As mulheres devem chorar… Ou se 
unir contra a guerra – Patriarcado e Militarismo”. Trata-se de uma reunião de textos 
escritos entre 1920 e 1940. 

Neles, a escritora aborda questões de gênero, mas também de desigualdade social e 
os próprios horrores da guerra, como no ensaio intitulado “Pensamentos sobre a paz 
durante um ataque aéreo”, escrito após sua casa em Londres ser destruída por um 
bombardeio alemão na Segunda Guerra.

Outro relato vivo dos campos de batalha está em “O Exército de Cavalaria”, do escritor 
ucraniano Isaac Bábel. Entusiasta da Revolução Bolchevique em seu começo, ele acom-
panhou a cavalaria do Exército Vermelho, como correspondente, durante a invasão da 
Polônia pela Rússia, em 1919. O conflito, que durou até 1921, já expunha o drama dos 
países que ficam localizados entre a Rússia e o resto da Europa. Os 36 textos (reais e 
ficcionais) narram o dia a dia das trincheiras numa prosa crua e poética.

Ecos de outras guerras

Coletânea de textos de 
Virginia Woolf, escritos entre 
1920 e 1940, aborda 
feminismo, questões sociais 
e o drama de quem teve a 
casa destruída durante um 
bombardeio na Segunda 
Guerra Mundial
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