
 
 

 

.:NOTA DE REPÚDIO A MARCHA DA FAMÍLIA COM BOLSONARO:. 

 

 

No domingo (23/09), durante a passeata de apoio ao candidato à presidência 

Jair Bolsonaro intitulada “Marcha da Família com Bolsonaro”, realizada no bairro 

de Boa Viagem - Recife/PE, apoiadores do candidato que estavam à frente de 

um trio elétrico tiveram mais uma atitude que revela o que chamamos de 

misoginia - o ódio às mulheres - , através de uma música que oprime e subjuga 

as mulheres feministas, comparando-as a cadelas. Na letra: “dou a CUT pão com 

mortadela e para as feministas ração na tigela. As minas de direita são as top 

mais belas, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela”. 

 

Essa manifestação de desrespeito reafirma o machismo e o discurso de ódio já 

bastante difundido por seus idealizadores, expondo o perfil de extrema direita 

fascista que não acredita na democracia e constrói seu discurso com violência, 

desrespeito e desvalorização das pessoas, neste caso, das mulheres feministas 

e do movimento de esquerda. Invisibilizam e deturpam um movimento histórico 

de luta pela igualdade de direitos, direitos estes que compreendem desde o 

direito ao trabalho e a participação política, o direito à educação e 

profissionalização, abarcando conquistas a todas as mulheres, de todas as raças 

e classes, sejam militantes feministas ou não.  

 

O Brasil vive um contexto político e social marcado pela agudização das 

desigualdade e pobreza, sendo assim, assegurar o avanço na luta contra o 

capitalismo, o machismo, o racismo, LGBTfobia e todas as formas de opressões, 

garantindo os direitos humanos, democráticos e à vida como pauta principal de 

qualquer debate e evento político. 

 

Por isso, manifestações de ódio, sejam elas por meio de textos em redes sociais 

ou de músicas - como é o caso deste lamentável episódio - devem ser 

repudiadas e denunciadas. 

 

Situações como a que aconteceu na “Marcha da Família com Bolsonaro” só 

fortalece a nossa luta coletiva e nos traz a certeza de que a luta deve ser 

permanente: se estamos incomodando os conservadores e reacionários é 

porque estamos no caminho certo! 

 

Porém, sabemos que ainda há muito que se conquistar e não abriremos mãos 

do que já conquistamos em prol de um projeto machista, sexista, racista e 

LGBTfóbico, recheado de retrocessos. A atual conjuntura tem nos desafiado a 



 
 

travar mais uma batalha contra o retrocesso e em defesa das mulheres. 

Sairemos dessa conjuntura vitoriosas! A luta tem sido travada por várias mãos, 

mãos de mulheres negras, sertanejas, nordestinas, indígenas, quilombolas, 

travestis  e tantas outras  que nos quatro cantos do país  gritam em uma só voz 

#EleNão! #EleNunca!  

 

Continuaremos a luta em memória de Marielle Franco e de tantas outras que 

foram mortas. Alcançaremos vitórias, sobretudo nas ruas, rumando novos 

avanços e garantias sociais! 

 

A nossa força é maior que o ódio! 

É pela vida das mulheres! 

 

‘’Contra a pobreza e a opressão do capitalismo patriarcal nós vamos provocar 

uma revolução mundial! Mulheres, libertárias, feministas, revolucionárias!’’ 

 

Por ontem, por hoje e pelo amanhã! Movimento feminista. 

 

 

 

Assinam esta nota os seguintes coletivos e organizações: 

 

Articulação Recife de Luta 

Bigu Comunicativismo 

Caranguejo Uçá 

Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC 

Centro Popular de Direitos Humanos - CPDH 

Ciranda de Mulheres 

Coletiva das Vadias 

Coletivas 

Coletivo da Mulher Trabalhadora da CUT-PE 

Coletivo de Juventude Negra Cara Preta  

Coletivo de mães feministas Ranúsia Alves 

Coletivo Enegrecer-PE 

Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro 

Coletivo Força Tururu 

Coletivo Gente que Faz 

Coletivo Jardim Resistência 

Coletivo M1 

Coletivo Massapê 

Coletivo Mosaico 



 
 

Coletivo MULEsta 

Coletivo Pão e Tinta 

Coletivo Periféricas 

CONAM 

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/PE 

Cooperativa Arquitetura e Urbanismo - CAUS 

Direitos Urbanos  

Escambo Coletivo 

Fórum das Juventudes de Pernambuco 

Fórum de Juventude Negra de Pernambuco 

Fórum de Mulheres de Pernambuco 

Mandato do Vereador Ivan Moraes - PSOL Recife 

Marcha Mundial das Mulheres 

Movimento de Luta Popular e Comunitário de Pernambuco - MLPC/PE  

Movimento de Mulheres sem Teto de Pernambuco 

Movimento em Defesa da Mata do Engenho Uchôa 

Movimento Mulheres Makers 

MTST Pernambuco 

Nação Hip Mulher 

NAJUP - Direito nas Ruas 

Observatório das Metrópoles 

Observatório Popular de Maranguape 1 

Rede de Coletivos Populares do Paulista 

Rede de Mulheres Negras de Pernambuco 

Setorial de Mulheres 

Setorial de Mulheres do PSOL - PE 

Setorial Feminista do Rua 

Troça Carnavalesca Mista Arrebenta Sapucaia 

Troça Carnavalesca Mista Público-Privada Empatando Tua Vista 

União da Juventude Comunista 


