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As Reivindicações Feministas 
Ninguém deve se surpreender que todas as mulheres 
não se reúnam em um movimento feminista único. O 
feminismo tem, necessariamente, várias cores, diver-
sas tendências. Se pode distinguir no feminismo três 
tendências fundamentais, três cores primárias: femi-
nismo burguês, feminismo pequeno-burguês e femi-
nismo proletário. Cada um destes movimentos formu-
la suas reivindicações de uma maneira distinta. A mu-
lher burguesa alia seu feminismo ao interesse da clas-
se conservadora. A mulher proletária com alia o seu 
feminismo com a fé das multidões revolucionárias na 
sociedade futura. A luta de classes – fato histórico, 
não uma afirmação teórica – se reflete no plano femi-
nista. As mulheres, como os homens, são reacionárias, 
centristas ou revolucionárias. Não podem, por conse-
quência, combater juntas a mesma batalha. No atual 
panorama humano, a classe diferencia os indivíduos 
mais do que o sexo.   
Mas essa pluralidade do 

feminismo não depende 

da teoria em si mesmo. 

Depende. Melhor dizen-

do, de suas deformações 

práticas. O feminismo, como ideia pura, é essencial-

mente revolucionário. O pensamento e a atitude das 

mulheres que se colocam ao mesmo tempo feministas 

e conservadoras carecem, portanto, de uma coerência 

interna. O conservadorismo trabalha para manter a 

organização tradicional da sociedade. Essa organiza-

ção nega à mulheres os direitos que a mulher quer 

adquirir. As feministas da burguesia aceitam todas as 

consequências da ordem vigente, menos as que se 

opõe às reivindicações da mulher. Mantém implicita-

mente a tese absurda de que a única reforma que a 

sociedade necessita é a reforma feminista. O protesto 

dessas feministas contra a velha ordem é demasiada-

mente exclusivo para ser válido.    

 Jose Carlos Mariatégui 

1 DE OUTUBRO 
 DIA MUNDIAL DE LUTA 

Idoso - Aposentado - Pensionistas 
A Central Brasileira dos Aposentados Pensionista e Idoso, filia-

da a Central Sindical UST e com atuação na luta internacional 

pela unificação e intercambio das lutas mundiais, com partici-

pação dos aposentados brasileiros, através de sua filiação a UIS 

– União Internacional dos Sindicatos dos Aposentados. 

Convocação: 

UIS – União Internacional Sindical dos Aposentados e Pensio-
nistas convoca a todas as organizações afiliadas e simpatizan-
tes ao DIA MUNDIAL DE LUTA dos Aposentados e Pensionistas, 
para AÇÕES em 1 de Outubro de 2016, com todos os tipos de 
manifestações: comícios, entrega de documentos para as auto-
ridades, reuniões, conferências etc. 

 

L u t a m o s  p a r a :  

* Direito universal à aposentadoria para TODOS; 
* Ações politica no dia MUNDIAL DE LUTA dos aposentados 
e  pensionista em 1 de Outubro de 2016 
* Contra reforma de Temer para a Previdência; 
* Redução da idade  aposentadoria para homens e mulheres; 
* A segurança social previdenciária pública e gratuita; 
* Segurança médica e farmacêutica pública  gratuita a todos; 
* Aposentadorias públicas para atender necessidades básicas 
e vida decente: Isenção de Impostos, ensino gratuito, habita-
ção, água potável, saúde, lazer  Turismo gratuito e transporte 
grátis aérea inclusive. 


