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Diante de um ano atravessado essencial-
mente na luta em defesa da democracia 

e contra a sucessão de retrocessos que mar-
caram o governo Bolsonaro, em 2022 seguimos 
uma agenda de mobilizações e enfrenta-
mentos nas ruas, no corpo a corpo, em cada  
rincão, cidade, povoado, beco, vielas, favelas 
e espaços públicos deste país. Não nos omitimos, 
nem fugimos da luta em defesa da estabilidade 
democrática ameaçada e por reparação das 
dívidas sociais históricas no Brasil.

Neste cenário a “Ação Mulheres por repara-
ção das dívidas sociais”, um dos eixos priori-
tários de trabalho da Rede Jubileu Sul Brasil,  
fortaleceu a luta nos territórios e fez valer a 
identidade assinalada no próprio nome que 
carrega. Sim, as mulheres estão na luta! 
Nossa atuação nos territórios — Amazonas, 
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo — garantiu 
o fortalecimento da organização popular, 
renovou a esperança e estimulou sonhos 
coletivos para a construção de espaços co-
munitários, como cozinhas, hortas, criação 
de peixes, cirandinhas com crianças, rodas 
de conversas com as mulheres, cartografia 
social, construindo planos de ação para as 
comunidades e participando de audiências 
públicas na luta por regularização fundiária e 
direito à moradia, defesa dos direitos ame-
açados, entre outras iniciativas que anima-
ram a vida das mulheres nas 23 comunidades 
onde estamos presentes.

Depois de uma campanha eleitoral tensa e 
intensa, a vitória progressista mudou o clima 

político e acendeu um Brasil com muitas ex-
pectativas, com uma pressão positiva com a 
qual o novo governo tem que lidar. Um país 
em reconstrução. O momento de saída desse 
governo autoritário nos traz um dinamismo 
e a perspectiva de novas mobilizações das 
forças populares progressistas, sobretudo 
das mulheres, juventudes negras, LGBTQIA+ 
e todos os setores populares comprometidos 
com a reparação das dívidas sociais, financei-
ras, socioecológicas, históricas e a revisão do 
sistema de endividamento que retira direitos 
fundamentais da população brasileira, en-
quanto fortalece o sistema financeiro e o es-
candaloso enriquecimento de uma pequena 
parcela de pessoas da elite brasileira, diante 
do empobrecimento de muitas outras.  

Sim, são muitos os desafios. Mais do que 
nunca apostamos no verbo esperançar como 
Paulo Freire nos indica: “Esperançar é se le-
vantar (...), é ir atrás, é construir, é não de-
sistir! Esperançar é levar adiante, esperançar 
é juntar-se com outros para fazer de outro 
modo…”, com foco na formação e mobiliza-
ção a partir dos territórios, a partir das mu-
lheres, na soma de forças rumo a um proje-
to do Bem Viver dos Povos, como anuncia 
a 6ª Semana Social Brasileira, que inclua as 
reivindicações e necessidades da população 
que cada dia sofre mais os impactos da finan-
ceirização da vida e do meio ambiente. 

Seguimos em luta pela vida e direito das 
mulheres. A Vida acima da Dívida! 

Reparações já!

SIM, AS MULHERES 
ESTÃO NA LUTA! 
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05 ARTIGO

D                             ívidas sociais e reparações é tema cen-  
tral das ações desenvolvidas pela Rede 

Jubileu Sul Brasil e suas entidades-membro. 
Mas quando falamos de reparações estamos 
falando de quê? E dívidas sociais? Às vezes se 
entende reparação como indenizações.  

Pauta importante nos movimentos negros, as 
reparações históricas para o povo preto des-
cendentes de escravizados, por exemplo, não 
se trata de pagar por tantas vidas esmagadas 
pelo sistema brutal de escravidão. Não tem di-
nheiro no mundo que pague por isso!  Quando 
se fala em reparação, parte-se do princípio de 
que é preciso reconhecer que há algo a con-
sertar, corrigir, retratar, ressarcir, remediar.

Um Estado nacional, que nasce tendo por  
base o trabalho escravo, no latifúndio e na 
exportação de mercadorias para o mercado 
internacional à custa da fome de seu povo, 
tem muito a reparar, não acham?

Essa estrutura fundante do Brasil foi ge-
rando, ao longo de sua história, inúmeras  
dívidas e, dentre elas, destacamos as dívidas 
sociais. Temos insistido que cada centavo 
que é pago da dívida financeira aumenta a 
dívida social. A parte do orçamento público 
que vai para a remuneração do capital finan-
ceiro, pelo  pagamento de juros e amortiza-
ção dos títulos da dívida pública, foi cerca de  
R$ 1,96 trilhão em 2021, 42% a mais do que 
foi pago em 2020.  E mesmo assim a dívida 
aumentou em cerca de 708 bilhões de Reais 
de um ano para outro.  Escândalo!

E para a reforma agrária, para o combate à 
violência contra as mulheres, para a moradia? 
Praticamente nada! Na escala dos milhares, e 
não dos milhões, bilhões ou trilhões  que vão 
para o capital financeiro. Cada centavo desses 
poderia ir para aumentar  a qualidade de vida 
do nosso povo e, em particular, das mulheres 
que são as mais pobres das pobres. Muita coi-
sa para  consertar, corrigir e ressarcir, e  en-
frentar o pagamento dos juros e amortização 
da dívida pública pode ser um bom começo!

DÍVIDAS SOCIAIS  
E REPARAÇÕES

Por Sandra Quintela

Economista, educadora popular  
e membro da coordenação da  
Rede Jubileu Sul Brasil



06 MATÉRIA

A                           crise econômica deixou as mulheres 
mais vulneráveis ao desemprego, à mo-

radia precária, à fome e ao aumento da vio-
lência doméstica: uma a cada quatro mulhe-
res sofre ou sofreu violência nos últimos 12 
meses, em 2022. Com a crise da pandemia, 
as mulheres foram as primeiras a serem de-
mitidas, perderam direitos fundamentais e 
muitas não conseguem o sustento de suas 
famílias, fenômeno chamado de “feminiza-
ção da fome”: 47% das brasileiras não sabem 
se vão ter condições de comprar comida para 
o dia seguinte, segundo dado da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV Social). 

Além disso, um em cada três brasileiros não 
têm condições dignas de moradia, apontam 
os dados do Instituto Brasileira de Geografia 
e Estatística (IBGE). São 54 milhões de pes-
soas (34,5% da população urbana) em con-
dições de moradia inadequadas, e um déficit 
habitacional de seis milhões de moradias,  
segundo a Fundação João Pinheiro.

Para amenizar e propor novos caminhos para 
tantas mulheres que precisam sobreviver, a 
Ação Mulheres por reparação das dívidas so-
ciais vem promovendo nos territórios ofici-
nas — artesanato, bordado, crochê, produ-
ção de sabão, água sanitária e detergente 
— para que elas tenham oportunidade de se 
sustentar financeiramente.  

FORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO
Como parte da iniciativa, a ação também 
oferece formação com temas específicos à 
realidade de cada comunidade, para que re-
flitam sobre seus direitos, entendam e inter-
firam em suas realidades. Isso tem propor-
cionado significativa mudança de vida e na 
situação de vulnerabilidade social das mu-
lheres, fazendo da formação um instrumen-
to de emancipação educacional junto com a 
geração de renda.

Na comunidade Nova Vida, na zona Leste de 
Manaus (AM), cerca de 20 mulheres fazem par-
te da ação, e a partir das formações iniciaram 
as atividades do grupo produtivo de artesana-
tos. Hoje fazem lindas peças e estão organizan-
do uma feira para exposição dos produtos. 

As atividades têm feito com que  
as mulheres reconheçam suas  

potencialidades, percebam que são 
capazes de desenvolver algo, ter  
sustento financeiro e garantir o  

alimento para suas famílias. 

Apoiam ainda no resgate da dignidade e a 
perspectiva de uma outra ou nova realida-
de. Paralelamente ao trabalho nos grupos  
produtivos, a ação acompanha a luta pelo 
direito delas receberem a documentação de 
suas propriedades.

GRUPOS PRODUTIVOS 
E FORMAÇÃO PARA MULHERES 

GERAM RENDA E EMANCIPAÇÃO

Por Patrícia Cabral 

Para garantir moradia e comida no prato, a ação aposta em atividades  
de geração de renda aliadas à luta por teto e vida digna.



Nas comunidades Coliseu 1, 2 e 3, também em 
Manaus, cerca de 40 mulheres acompanha-
das pela ação estão engajadas na produção 
a partir de óleo reutilizado. Começaram pro-
duzindo sabão em barra, hoje já fazem sabão 
líquido, detergentes, amaciantes e água sani-
tária. Conseguiram colocar o produto à venda 
nos mercados da comunidade, estão na fase 
de criação de uma logomarca e já pensam em 

uma produção em grande escala. 

São oportunidades que se apresentam dian-
te de toda a conjuntura política e crise finan-
ceira em que o país vive, permitindo com que 
essas mulheres não fiquem apenas à mer-
cê de programas oferecidos pelo governo, 
mas que elas consigam se auto sustentar e  
tenham emancipação. 

Reunião na comunidade Coliseu 3, em Manaus (AM)
Foto: Patrícia Cabral
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08 REPORTAGEM
Por Flaviana Serafim  

O                           ano de 2022 marca a retomada das ati-
vidades presenciais e do enfrentamen-

to às várias crises que afetam sobretudo as 
mulheres: “pós-pandemia”, aumento da de-
sigualdade e da fome. Não faltaram desafios 
na luta por moradia, acesso à cidade e vida 
digna, mas a atuação organizada das comu-
nidades deu passos rumo à conquistas, avan-
ços e experiências exitosas nos territórios 
da Ação Mulheres por reparação das dívidas  
sociais. 

Na zona Leste de Manaus (AM), as comuni-
dades Coliseu 1, 2 e 3 estão em processo de 
regularização fundiária na prefeitura. Con-
quistaram abastecimento de água e lutam 
pelo fornecimento de luz regular. Nas três 
comunidades e na ocupação Alcir Matos, no 
Centro, avançam os grupos de geração de 
renda formados por mulheres, com a produ-
ção de itens de limpeza e higiene que têm o 
sabão ecológico como carro-chefe. 

Na Nova Vida, comunidade que reúne 16 di-
ferentes etnias indígenas no contexto urba-
no, o apoio jurídico e a resistência da popu-
lação, engajada na Campanha Despejo Zero, 
garantiram a regularização da área, que qua-
se foi desocupada na pandemia.  

“A ação presta um serviço à comunidade 
com a orientação jurídica. Conseguimos in-

tervenção da Defensoria do Estado e a área 
passou a ser regulamentada”, afirma a arti-
culadora Marcela Vieira. A expectativa agora 
é por uma sede para a comunidade Coliseu 
3, que será construída em mutirão com apoio 
da Ação Mulheres. 

LUTA POR REGULARIZAÇÃO
Há avanços rumo à regularização fundiária 
também na ocupação Vida Nova, que exis-
te há 10 anos em Porto Alegre (RS) e reúne 
cerca de 400 famílias numa área rural. “Essa 
comunidade viveu vários anos sob ameaças 
de despejo e agora está se encaminhando 
um acordo de compra e venda da área, que 
é da prefeitura”, relata a articuladora Jamile 
Mallet. Avança ainda uma proposta de horta 
comunitária. 

ATUAÇÃO ORGANIZADA  
FORTALECE TERRITÓRIOS  

NA LUTA POR MORADIA
Regularização fundiária, autogestão e organização popular estão  

entre os avanços e experiências exitosas da ação com mulheres

Fotos: 
Mila Souza e
Isabela Alves



“Depois de 13 anos de luta na ocupação Raí-
zes da Praia, demos mais um passo para re-
gularização fundiária, com uma reunião com 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Habitacional, com quem até então havia di-
ficuldade de diálogo”, celebra Nenzinha Fer-
reira, articuladora no Ceará. Na Zona Vitória, 
em Croatá, a 70 quilômetros de Fortaleza, a 
ocupação elaborou seu plano de ação e plano 
de resposta, e conta com ampla participação 
das mulheres que seguem lutando pela regu-
larização da área. 

COMIDA, CULTURA E FORMAÇÃO
Na capital cearense, o grupo de mulheres do 
bairro Planalto Pici voltou a se reunir presen-
cialmente e a comunidade segue a luta por 
direito à cidade, numa parceria entre a Ação 
Mulheres, o Movimento dos Conselhos Po-
pulares (MCP) e ainda o apoio de universida-
des. No Conjunto Palmeiras, a autogestão é 
um dos pontos fortes no “Sisteminha”, ini-
ciativa que fortalece soberania e segurança 
alimentar no local, com produção coletiva de 
peixes, hortas e galinheiros. 

Na região de Cajazeiras, em Salvador (BA) 
está a comunidade Águas Claras, onde a Ação 
Mulheres ocorre em parceria com o movi-
mento cultural local, com a música engajando 
a juventude, e com o grupo de mulheres que 
trabalham com a prosa, poesia e sopa. “Toda 
segunda-feira elas realizam encontros, falam 
de realidades e questões sociais, trocam po-
esias temáticas, depois distribuem uma sopa 
que é preparada ao longo da atividade”, expli-
ca a articuladora Raimunda Oliveira. 

Em Nova Brasília de Valéria, também na pe-
riferia de Salvador, as mães participam de 
reuniões formativas com temáticas diversas, 
como prevenção à violência e ao feminicídio, 
e dos grupos de geração de renda, enquanto 
as cirandinhas arte-educativas têm sido estra-
tégicas para acolher as crianças. Já no Centro 
Antigo, o foco principalmente é fortalecer a 
articulação das mulheres sem moradia. 

No Grupo Geracional, na capital paulista, as 
frequentadoras da Casa de Solidariedade se-
guem participando de atividades de forma-

ção política e outros saberes, para além dos 
trabalhos manuais, numa “ troca geracional 
muito interessante e intensa entre nós e elas 
que estão na melhor idade”, conta a articu-
ladora de São Paulo, Ana Paula Evangelista. 

No trabalho com as mulheres Pankararus 
no contexto urbano, em Francisco Morato, 
região metropolitana de São Paulo, a articu-
ladora destaca o papel da ação ao promover 
“uma inclusão sociopolítica de grupos siste-
maticamente negligenciados pela extrema 
vulnerabilidade”. 

Com as formações, articulações, interven-
ções e diálogos “foi possível empoderar essas 
mulheres, pensar na construção de projetos 
políticos que dialoguem com suas demandas 
e as de suas comunidades, em estratégias 
coletivas para inserir essas mulheres nos de-
bates de políticas públicas, e formá-las como 
agentes multiplicadoras dos territórios”, 
completa

ORGANIZAÇÃO E 
CONFLITOS MEDIADOS
Em Belo Horizonte (MG), o principal êxito foi a 
formação de um grupo comunitário no Alto das 
Antenas “por se tratar de uma ocupação es-
pontânea onde nunca houve uma organização 
ou movimento popular. As lutas eram muito 
individualizadas, sem ter um espaço coletivo”, 
afirma a articuladora local Karla Monteiro. 

No Rio de Janeiro, a ação fortalece a luta por 
moradia na região portuária, em ocupações 
organizadas e espontâneas, e nas comunida-
des do Horto. Segundo a articuladora Gorete 
Gama, com a ação “foi possível dar continui-
dade às mesas de mediação e diálogo, presi-
didas pelo Ministério Público, para tratar dos 
conflitos fundiários enfrentados pelas comu-
nidades do Horto, no Jardim Botânico, bairro 
muito elitista, além das ocupações Vito Gian-
notti e Quilombo da Gamboa”. 

Destaque ainda à experiência de desenvolvi-
mento sustentável, para produção agrícola 
em harmonia com a natureza no assenta-
mento PDS Osvaldo de Oliveira, em Macaé, 
a 184 quilômetros da capital fluminense.   
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10 ARTIGO

A                              violência contra as mulheres é percebida 
no cotidiano de nossas cidades, nos cam-

pos e quilombos. É percebida nas vivências 
das mulheres jovens, idosas e das meninas e 
crianças. São violências rotineiras que se tor-
nam parte das teias de socialização e muitas 
vezes são percebidas erroneamente como na-
turais e parte da construção que temos de so-
ciedade. Nos relatos de nossas mães, de nos-
sas avós e bisavós, nas conversas de bar e no 
olhar silencioso trocado entre mulheres nas 
ruas: sabemos que a violência está presente.

        As violências se demonstram nas marcas do 
corpo, na mente, no olhar cansado e abati-
do e na forma de expressão e mais ainda na 
limitação dos sentimentos, das vontades e 
dos afetos. As violências são tipificadas na lei 
Maria da Penha, como violência física, vio-
lência psicológica, violência moral, violência 
sexual e violência patrimonial.

       Ao mesmo tempo em que historicamente a 
violência perpassa o nosso cotidiano, tam-
bém carregamos em nosso corpo memórias 
históricas de luta e de uma forte resistência. 

Mulheres são expostas a situações de violên-
cia, na mesma proporção em que se organi-
zam para enfrentar os abusos e desigualda-
des ao redor. Mulheres organizadas na luta 
também cotidiana, que trocam aprendiza-
dos, que trocam sabedorias ancestrais que 
partilham da cura, através das ervas medi-
cinais, da alimentação e do afeto. Mulheres 
que juntas se acolhem e assim fortalecem 
sua autonomia para romper com relações 
abusivas e com a exploração.

        Nós mulheres somos diversas e nosso corpo 
quando floresce na força coletiva, expressa 
a vivência emancipatória de se reconhecer: 
mulher. Somos mulheres negras, indígenas 
e quilombolas, somos mulheres lésbicas, bis-
sexuais, trans e travestis, somos pansexuais 
e questionamos a binariedade imposta aos 
nossos corpos, somos não-bináries. Somos 
corpos diversos, gordos, magros, corpos com 
deficiências e plasticidades múltiplas. Somos 
uma diversidade de corpos que lutam por 
dignidade e justiça social. Reconhecemos e 
transformamos nossas vivências através da 
nossa sororidade¹.

VIOLÊNCIA CONTRA 
 AS MULHERES

Por Polly Policarpo

O que isso tem a ver com a luta por moradia e o feminismo comunitário?

União de mulheres que compartilham os mesmos ideais e propósitos, normalmente de teor feminista, sendo 
caracterizada pelo apoio mútuo evidenciado entre essas mulheres.

1

Assessoria técnica da Ação Mulheres por Reparação  
das Dívidas Sociais, na Rede Jubileu Sul Brasil.  
Psicólogue Social e Comunicadore Popular. Integrante da 
Rede Feminista de Saúde e da Frente Mineira Legaliza.
Foto: Isabela Alves



       A luta por justiça social, é uma luta por mo-
radia digna, por acesso a saúde, educação, 
cultura e segurança alimentar. Não à toa a 
luta tem como protagonistas as mulheres. 
Lutam por seus filhos, por suas famílias, por 
seus companheiros e companheiras, com um 
senso de comunidade. E enquanto lutamos 
aprendemos a nos reconhecer, aprendemos 
a nos amar, mesmo com nossas marcas e do-
res. Entendemos que não devemos aceitar 
os abusos e as limitações que nos impõem.

         A luta por moradia tem como protagonismo 
as mulheres, que se organizam para lidar com 
a violenta ausência do estado e das políticas 
públicas. Mulheres que questionam: onde se 
encontra a saúde, educação e lazer de quali-
dade? Mulheres que questionam a ocupação 
desenfreada e degradante das cidades e dos 
campos. Mulheres que criam novos signifi-
cados para a arquitetura e organização dos 
espaços, mulheres que constroem espaços 
coletivos e comunitários. Mulheres que res-

Provérbio africano.2
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significam o ato de ocupar a cidade. Mulhe-
res que exigem e lutam por moradia digna, 
com acesso à cidade e às políticas públicas, 
que lutam por transporte público, iluminação 
e por uma casa onde descansar.
         
Mulheres juntas constroem um feminismo 
que não aceita se deturpar, nem capturar 
pelo capitalismo, mulheres que constroem 
no cotidiano e na prática coletiva o que é o 
feminismo comunitário. Mulheres que se 
comunicam e partilham informações e ins-
trumentos de resistência às violências. Mu-
lheres que partilham o cuidado com suas 
famílias e que partilham de momentos de au-
tocuidado e de cura, mulheres que partilham 
de sabedorias ancestrais, que partilham di-
cas de prevenção a gravidez e as infecções 
sexualmente transmissíveis, mulheres que 
partilham o alimento do próprio prato e que 
amamentam os filhos uma das outras, com a 
sabedoria de que “é preciso uma aldeia para 
se educar uma criança”².



12 MATÉRIA
Por Flaviana Serafim  

C                            om um novo governo e a possibilidade de  
 reconstrução do país, 2023 é repleto de 

expectativas. O momento é de reconstruir o 
que foi destruído nos últimos anos, mas e o 
dinheiro? É preocupante porque o orçamen-
to público deixado por Bolsonaro teve cortes 
ainda mais drásticos que nos anteriores. 

“A leitura do orçamento reflete uma con-
cepção política de sociedade, arraigada no 
patriarcado e no racismo. Por isso temos o 
dever de conhecer, monitorar e intervir no 
orçamento público”, ressalta a advogada 
agrarista e feminista Magnólia Said, técnica 
do Esplar – Centro de Pesquisa e Assessoria. 

Conhecer o orçamento público é importante 
porque ele mostra: as prioridades deixadas 
de lado; se o que foi prometido está sendo 
cumprido; se os recursos previstos são sufi-
cientes. Sabendo mais sobre o ciclo orçamen-
tário (as fases de construção do orçamento 
público) é possível entender como intervir 
nesse processo e garantir recursos para saú-
de, educação, moradia, entre outras políti-
cas públicas e direitos sociais fundamentais.  
São quatro etapas:

1  ELABORAÇÃO
O Poder Executivo (prefeitos, governado-
res, presidente) é responsável por elabo-
rar o Projeto de Lei Orçamentária Anual – 

PLOA, baseado no Plano Plurianual – PPA 
(planejamento de quatro anos com as es-
tratégias, diretrizes e metas do governo) 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
(que estabelece as prioridades de ação e 
metas fiscais para que a arrecadação seja 
maior). Ambas se conectam para formar a 
Lei Orçamentária Anual – LOA (que geren-
cia a origem e aplicação dos recursos).  

2  ESTUDO E APROVAÇÃO
O projeto de LOA segue para o Legislativo 
(câmaras municipais, federal e assembleias 
legislativas), onde é examinado em comis-
sões de orçamento e fiscalização. Depois 
vai ao plenário para “apreciação legislativa” 
– na prática, para debate e votação que 
aprova ou não o projeto orçamentário. É 
uma das etapas onde a pressão popular faz 
toda a diferença: é o caminho para alterar 
os recursos previstos, seja no texto da lei 
ou na autorização de despesas. 

“O papel das organizações populares 
é muito importante porque é 

onde se pode influenciar o que está 
sendo discutido. É possível pedir 
a um parlamentar que faça uma 

emenda para atender a uma deman-
da dos municípios, que também é 
debatida em audiência pública”, 

pontua a advogada. 

ORÇAMENTO PÚBLICO E  
DIREITOS SOCIAIS: PRESSÃO 

POPULAR É ESSENCIAL
Entender e intervir nas etapas do orçamento público é parte  

da luta por acesso à moradia, saúde e educação
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3  EXECUÇÃO
É a implementação propriamente dita, que 
deve ser acompanhada também nos rela-
tórios de receitas e despesas. Nessa eta-
pa existe o risco de “contingenciamento”, 
que é a redução das despesas, e também a 
possibilidade de aprovação de mais recur-
sos (créditos adicionais) ao que foi previsto 
e não previsto na LOA, incluindo despesas 
urgentes e imprevisíveis (por exemplo, li-
beração de recursos nos casos de enchente 
ou como na pandemia). 

Como a LOA não é impositiva, mas autorizativa – ou seja, autoriza o gasto, mas não obriga 
a execução do orçamento – é “fundamental o exercício do controle social sobre o que está 
sendo executado pela gestão”, conclui Said. 

Ocupação Quilombo da Gamboa, no Rio de Janeiro: proposta orçamentária 
de Bolsonaro reduz em mais de 90% o financiamento da habitação.

Foto: Gorete Gama

4  CONTROLE E AVALIAÇÃO
É onde se analisa se os objetivos definidos 
no orçamento público foram cumpridos 
de acordo com as metas fiscais. É feito um 
controle interno, pelo próprio Poder Exe-
cutivo com a supervisão de Controladorias, 
e um controle externo, pelo Legislativo de 
forma independente e autônoma, apoia-
do pelos Tribunais de Contas municipais,  
estaduais e da União.   



14 MATÉRIA
Por Meg Stuart 

Aviolência patrimonial é um dos cinco ti-
pos de violência doméstica contra a mu-

lher já reconhecidas pela Lei Maria da Penha, 
de 2006. Ela é caracterizada pela subtração, 
retenção ou destruição de bens, sejam esses 
materiais, imóveis ou direitos e documentos. 
A violência patrimonial ocorre, por exemplo, 
quando um agressor quebra o celular, rasga 
roupas ou retém documentação da vítima. 
Quem tem aprofundado e compartilhado 
elementos fundamentais desse importan-
te tema é a doutora em desenvolvimento 
urbano e gerente de incidência política da 
ONG Habitat para a Humanidade Brasil,  
Raquel Lurdemir.

“Um ponto muito importante é quando a 
mulher perde os seus bens patrimoniais, ou 
seja, o seu direito de propriedade. Quando 
uma mulher é obrigada a sair de casa para 
se proteger de uma situação de violência, 
ela, portanto, perde esse direito patrimo-
nial. Também é considerado violência patri-
monial quando um agressor suja o nome da 
vítima na praça, fazendo um empréstimo no 

nome da vítima ou abrindo uma empresa. 
Outro tipo bastante comum é em relação ao 
abandono econômico por não pagar pensão.  
A violência patrimonial é muito comum tam-
bém entre irmãos, como em disputas por 
herança. Todas essas situações distanciam 
a mulher do direito ao patrimônio de fato”, 
completa a gerente de incidência política da 
ONG Habitat para a Humanidade Brasil. 

DIREITO PATRIMONIAL E GÊNERO
Muitas vezes as mulheres não conseguem 
entender que elas estão diante de violência 
patrimonial. Por quê? Geralmente desconhe-
cem os próprios direitos de propriedade. Por 
exemplo, uma mulher que se casou ou está 
em uma união estável e não entende que, 
mesmo se ela não tiver contribuído com di-
nheiro nenhum, metade de qualquer bem 
ou de qualquer imóvel que tenha sido cons-
truído ou adquirido durante a constância da 
união estável precisa ser dividido. Mas mui-
tas mulheres não sabem disso e acham que 
só quem pagou por aquele determinado bem 
tem os direitos de propriedade. 

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL  
AMEAÇA A VIDA DIGNA DE  

MULHERES NO BRASIL
Esse tipo de violência fortalece as bases das desigualdades material,  

social, econômica e de bens imóveis que afetam a vida das mulheres e  
as empurra para situações de extrema vulnerabilidade.

“Violência não é só agressão física ou difamação, e não  
entendem que a própria Lei Maria da Penha já reconheceu  

a violência patrimonial contra a mulher”, explica Lurdemir.



“Se a mulher não sabe que ela é parcialmente 
dona da meação do imóvel que foi construí-
do durante a união estável, então ela não vai 
nem entender que se sair daquela casa ela 
está tendo ali uma perda patrimonial. O se-
gundo ponto é que muitas pessoas, mesmo 
as que entendem isso, podem estar diante 
da compreensão de que violência é só agres-
são física ou difamação, e não entendem que 
a própria Lei Maria da Penha já reconheceu 
a violência patrimonial contra a mulher”,  
explica Lurdemir.

APOIO LEGAL 
O principal ponto de ajuda para as mulheres 
que estão sofrendo esse tipo de violência são 
as defensorias públicas estaduais que pres-
tam serviço de assessoria jurídica para pes-
soas de baixa renda. Em várias dessas defen-
sorias existe um núcleo específico de direito 
das mulheres, o que as torna o principal pon-
to de ajuda para tais situações.

Na Vara da Violência Doméstica também 
existe apoio, seja psicossocial ou jurídico. 
E, por fim, temos também as Delegacias 
das Mulheres e delegacias específicas para 
a violência doméstica. Em última instância, 
as mulheres podem também procurar uma 
delegacia regular munidas da informação de 
que estão tendo seus direitos patrimoniais 
violados. Lá elas podem fazer a denúncia e 
pedir as medidas protetivas cabíveis para  
reaver esses direitos patrimoniais.

“Estamos hoje diante de um cenário 
em que é muito difícil a efetivação 

desse direito das mulheres. Esse tipo 
de privação e de violência contri-

buem para as bases materiais, para 
desigualdade material, financeira, 

econômica e de bens imóveis.  
E, por fim, levam à opressão das  

mulheres nesse sistema patriarcal 
que vivemos”, finaliza Raquel.
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16 MATÉRIA
Por Juliana Possani Kirsch  

Sabe-se que a moradia é uma questão 
transversal a todas as questões da vida do 

ser humano. Prevista no artigo 6° da Consti-
tuição Federal de 1988, o direito à moradia é 
um aspecto cotidiano fundamental para a ga-
rantia da dignidade de cada pessoa. Afinal de 
contas, é fundamental ter uma moradia fixa 
para conseguir trabalhar, para poder estudar 
e até para ter acesso ao lazer. Além disso, 
esse conceito também tem uma importância 
enorme na unidade familiar. A arquiteta e ur-
banista Cláudia Fávaro conta que aprendeu 
isso com o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST): “a moradia é uma 
forma de vincular o homem à sua família e 
ao campo, para que ele consiga, a partir da 
terra, produzir, sustentar-se e trabalhar”.

A história de vida de Cláudia é atravessa-
da pela luta por moradia digna. Nascida em 
uma pequena cidade da serra gaúcha, Nova 
Petrópolis (RS), desde pequena, sentiu na 
pele o sufoco que é o pagamento mensal de 
aluguel e o rombo que esse custo pode cau-
sar na renda familiar, principalmente para as 
pessoas mais empobrecidas.

TERRA, TETO E TRABALHO
Os movimentos populares e ativistas que 
lutam por moradia e direitos fundamentais 
encontram inspiração nas palavras do papa 

Francisco, a partir do discurso do pontífice no 
primeiro encontro com movimentos popula-
res, em 2014. O discurso trouxe pela primeira 
vez a menção aos “3 T´s”  (terra, teto, trabalho). 
“Este nosso encontro responde a um anseio 
muito concreto, algo que qualquer pai, qual-
quer mãe, quer para os próprios filhos; um 
anseio que deveria estar ao alcance de todos, 
mas que hoje vemos com tristeza cada vez 
mais distante da maioria das pessoas: terra, 
teto e trabalho”, disse o papa. 

Cláudia explica os “3 T´s” tratados neste tex-
to: “a terra tem importância fundamental 
para prover o alimento necessário à subsis-
tência da família; o teto acomoda a família e 
o trabalho desenvolve as atividades econô-
micas necessárias para o sustento da família. 
Por óbvio, os “3 T´s” são dependentes, não há 
um sem o outro. Não há trabalho sem teto, 
não há teto sem terra e não há terra sem tra-
balho”, afirma a arquiteta e urbanista.

A necessidade de trabalhar a terra conversa 
com o conceito de função social da proprie-
dade, que é uma condição fundamental para 
a existência e caracterização da propriedade 
em si. Prevista na Carta Magna (art 5°, XXIII), 
diz o texto legal que a função social é cum-
prida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, aos requisitos de aprovei-

FUNÇÃO SOCIAL  
DA PROPRIEDADE URBANA  

E RURAL É DIREITO
“A moradia é uma forma de vincular o homem à sua família e ao campo,  

para que ele consiga, a partir da terra, produzir, sustentar-se e trabalhar”,  
afirma a arquiteta e urbanista Cláudia Fávaro.



tamento racional e adequado, a utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente, a obser-
vância das disposições que regulam as rela-
ções de trabalho e a exploração que favoreça 
o bem-estar dos/as proprietários/as e dos/
as trabalhadores/as e a propriedade urbana 
quando atende às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor, mecanismo legal que visa orientar a 
ocupação do solo urbano de cada município.

DIREITO À CIDADE E DÍVIDA PÚBLICA
“O problema é que esse tem sido um instru-
mento bastante ignorado pelos legisladores e 
pela doutrina do Direito em geral, a proprie-
dade acaba sendo sobreposta por uma falta 
de debate sobre o tema. Isso gera, além de 
um descumprimento dos preceitos funda-
mentais, um descaso com a população mais 
vulnerável, visto que a função social da pro-
priedade é um instituto que serve para corrigir 

um processo de desigualdade na distribuição 
de terras que assola o Brasil desde as capita-
nias hereditárias (1534 - século XVI)”, explica 
Cláudia. “Todo o processo de distribuição de 
terras no Brasil vem atravessado pela assi-
metria, o que dificulta a construção de um 
país e cidades mais equânimes. Com isso, 
a função social da propriedade é um instru-
mento fundamental que precisa sempre ser 
defendido”, conclui. 

A Rede Jubileu sempre trabalhou com esses 
conceitos a partir de uma questão fundamen-
tal que é a dívida pública, sistema que existe 
desde o “descobrimento” do Brasil e vem se 
reinventando, amordaçando cada vez mais 
partes importantes do orçamento público. “O 
sistema da dívida impede que o país invista 
nas áreas sociais como moradia, educação, 
saúde, assistência às mulheres, etc. Esses são 
os verdadeiros interesses e necessidades da 
população brasileira”, destaca Cláudia Favaro. 
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     A função social da propriedade é um instituto  que serve para corrigir um  
processo de  desigualdade na distribuição de  terras que  assola o Brasil desde 

as capitanias hereditárias  (1534 – século XVI)

A arquiteta e urbanista  
Cláudia Fávaro (de preto,  

ao centro) no mutirão para 
construir a sede da Associação  

de Mães de São Borja
Foto: Juliana Possani Kirsch



A Coleção Mulheres pela reparação das dívidas sociais é formada por cartilhas que são  instru-
mentos de mobilização e estudo nos territórios e grupos organizados e acompanhados pela 

Rede Jubileu Sul Brasil e seus parceiros:  6ª Semana Social Brasileira (SSB) e Central de Movi-
mentos Populares (CMP),  na Ação Mulheres, iniciativa que articula mulheres na luta por moradia 
e reparação das dívidas sociais em sete estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Clique nas capas abaixo para acessar as publicações da coleção!
Todas as cartilhas também no site: jubileusul.org.br/biblioteca
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Coleção Mulheres pela reparação das dívidas sociais

https://jubileusul.org.br/biblioteca/cartilha-4-o-contexto-socioeconomico-da-vida-das-mulheres-no-brasil/
https://jubileusul.org.br/biblioteca/cartilha-3-conflitos-e-regularizacao-fundiaria-vamos-fazer-a-resistencia-popular-2a-edicao/
https://jubileusul.org.br/biblioteca/cartilha-1-direito-a-moradia-e-a-cidade-2a-edicao/
https://jubileusul.org.br/biblioteca/cartilha-5-mulheres-e-espacos-de-participacao-popular-1a-edicao/
https://jubileusul.org.br/biblioteca/cartilha-2-resistir-na-crise-moradia-renda-e-comida-no-prato/
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