
Mulheres e a Reforma da Previdência - Versão  Livre

O CURSO NA NOSSA HISTÓRIA 

A Universidade Livre Feminista realizou Mulheres e a Reforma da Previdência:

fórum aberto de debates destinado a mulheres de diferentes idades/gerações, de

vários estados e regiões do Brasil e com distintas experiências de ativismo,

militância e inserções no feminismo, em 2019, no ambiente virtual, via Plataforma

Moodle. 

 

Mulheres e a Reforma da Previdência: fórum aberto de debates teve como objetivos

promover uma reflexão coletiva e colaborativa sobre impactos da reforma da

previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro na vida e nos direitos das

mulheres. Foi um espaço, acima de tudo, para a troca de vivências, de experiências e

de conhecimentos diversos.

A proposta metodológica consistiu criação de um espaço para o (re)conhecimento

das participantes, em que cada uma pode falar: seu nome, onde mora, o que faz, o

que gosta, se milita em algum movimento ou organização, se se identifica como

feminista e expectativas em relação ao curso. A dinâmica do curso seguiu com a

realização de três fóruns de debates temáticos:

1. No Fórum de discussão sobre Seguridade Pública e Universal, refletiu-se sobre os

princípios que norteiam a construção do sistema brasileiro de Seguridade Social, na

defesa que seja pública e universal.



2. No Fórum Contrarreforma da Previdência: Para que? Para quem?. Nele

discutiu-se sobre as propostas da PEC 6/2019, de Reforma da Previdência Social, do

governo Bolsonaro, e sobre seus principais aspectos e o impacto na vida das

mulheres, com destaque para as mulheres negras e agricultoras.

3. No Fórum Os impactos da Contra-reforma na Vida das Mulheres. Refletiu-se de

que entre as mulheres, as mulheres negras e as agricultoras e trabalhadoras rurais

serão ainda prejudicadas com a aprovação da reforma da previdência. Para terminar

este processo de debate e de discussão foi criado uma Sala de Intercâmbio, onde

as participantes puderam dialogar sobre suas dúvidas sobre a Reforma da

Previdência. Também foi criado um espaço denominado de Mural - as participantes

puderam também compartilhar suas lutas e ações contra a reforma da previdência e

em defesa dos direitos, além de trocarem informações e notícias sobre a tramitação

da reforma no Congresso Nacional e sobre as articulações pró e contra a reforma.

Os materiais de apoio para motivar os debates foram vídeos e textos,

disponibilizados na Biblioteca do curso. As participantes entravam no espaço dos

fóruns e deixavam comentários e impressões sobre os vídeos e/ou os textos,

interagindo e dialogando com o que as demais traziam para o debate. Era um

espaço de troca de conhecimentos e vivências de lutas. 

Neste espaço você vai encontrar: 

Nós, da Universidade Livre Feminista, disponibilizamos a metodologia do curso

Mulheres e a Reforma da Previdência: fórum aberto de debates para coletivos,

organizações, grupos populares que desejarem aplicá-la em suas localidades.

Acreditamos que esse processo de formação poderá contribuir no acolhimento de

mulheres que querem conhecer e/ou aprofundar  o pensamento feminista, as lutas e

a movimentação feminista.    

 



Objetivos:
Promover uma reflexão coletiva e colaborativa sobre impactos da reforma da

previdência proposto pelo governo de Jair Bolsonaro na vida e nos direitos das

mulheres.

Metodologia
 O Debate está previsto para ser realizado durante dois meses (fica a critério do

coletivo definir o calendário de sua realização). Os conteúdos serão desenvolvidos

em cinco trilhas com atividades que irão envolver questões provocadoras a partir de

materiais para ler, ver e ouvir e colaborar na reflexão acerca da temática. 

 

Cabe avaliar a realização das atividades em contexto de pandemia e segurança para

as participantes. Essas mesmas atividades podem ser ser feitas via redes sociais

(WhatsApp, Signal, plataformas de conferências virtuais ou na modalidade

presencial). 

 

O curso inicia-se com a “Chegança”, que cada participante poderá falar sobre o seu

encontro com o feminismo e depois segue com as trilhas temáticas: Trilha 1 -

Seguridade Social Pública e Universal; Trilha 2 - Contrarreforma da Previdência: Para

quê? Para quem? Trilha 3  - Os impactos da contra-reforma na vida das mulheres.



Programa – Atividades do curso

Chegança – (Nos) Reconhecendo
Este espaço é para que você se apresente, de modo que todas as participantes

possam se “(re)conhecer". Pedimos que você diga um pouco de si: seu nome, onde

mora, o que faz, o que gosta, se milita em algum movimento ou organização, se se

identifica como feminista... Ou, o que você quiser nos dizer de você.Também seria

bom você nos contar porque se interessou em participar deste fórum de trocas e

intercâmbios.

Trilha 1 - Seguridade Social Pública e Universal
 A ideia é refletirmos sobre os princípios que norteiam a construção do sistema

brasileiro de Seguridade Social, que defendemos que seja pública e universal. 

Atividade 1 - Para ajudar a entender, trazemos este vídeo curtinho, sobre "Como

funciona a Previdência Social no Brasil", do canal Imbecilcracia. É importante

destacar as desigualdades de gênero, de raça e de classe que são reproduzidas no

atual sistema de previdência, apontando os limites do sistema de proteção social

contributivo, analisando também o regime "especial" e próprio da previdência social

e seu impacto para quem trabalha no campo, como política distributiva e de justiça

social.

Atividade 2 - Para nos ajudar na reflexão sobre estas questões, trazemos o vídeo

"Reforma da Previdência: um golpe na vida das mulheres", produzido por nós da

Universidade Livre Feminista para um curso realizado em 2018, mas que a

discussão se mantém super atual.

Quer ler mais sobre o assunto? É só clicar neste link.

https://www.youtube.com/watch?v=9FX5zdL3cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=WGgl6hG_ov8&t=3s
https://www.aposentadorias.com.br/


Trilha 2 - Contrarreforma da Previdência: Para quê?
Para quem? 

Neste espaço vamos nos dedicar a conhecer melhor as propostas da PEC 6/2019,

de Reforma da Previdência Social, do governo Bolsonaro, refletir e debater sobre

seus principais aspectos e o impacto na vida das mulheres, com destaque para as

mulheres negras e agricultoras.

Atividade 1 - vamos conhecer "O que muda com a Reforma da Previdência",

através deste pequeno vídeo produzido pelo jornal Brasil de Fato: acesse aqui.

Você pode acompanhar como está caminhando no Congresso Nacional a proposta

apresentada por Jair Bolsonaro no site do jornal Nexo: aqui

Para saber mais sobre a proposta de Reforma da Previdência de Bolsonaro, consulte

a reportagem da Diplomatique e a entrevista publicada no Portal Unisinos.

Trilha 3  - Os impactos da contra-reforma na vida das
mulheres

Sabemos que nós mulheres seremos as mais prejudicadas se esta reforma for

aprovada. 

Atividade 1 - Para entender melhor os impactos nas nossas vidas, acesse aqui o

panfleto produzido pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco/AMB e este produzido

pelo Fórum Cearense de Mulheres/AMB.

Mas, mesmo entre nós mulheres, tem aquelas que serão as mais prejudicadas. É o

caso das mulheres negras, como bem explica Mônica Oliveira, da Rede Mulheres

Negras de Pernambuco, neste vídeo da Universidade Livre Feminista. Acesse aqui: 

Outra categoria muito prejudicada será a de agricultoras e trabalhadoras rurais. Leia

sobre os impactos da reforma para a população do campo nesta entrevista do jornal

Brasil de Fato com Luiza Dulci, conselheira da Fundação Perseu Abramo. Acesse o

texto aqui.

https://youtu.be/bIKURwWYIbg
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/05/28/O-caminho-da-reforma-da-Previd%C3%AAncia-no-Congresso-Nacional?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nos_eixos&utm_content=jun2019&utm_campaign=noseixos&utm_source=Newsletter
https://diplomatique.org.br/o-proposito-velado-da-reforma-da-previdencia/
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/586966-da-seguridade-social-ao-seguro-social-reforma-previdenciaria-pretende-sepultar-o-pacto-de-1988-entrevista-especial-com-eduardo-fagnani
https://universidadefeminista.org.br/pluginfile.php/11382/mod_forum/post/9686/Panfleto%20-%20Formato%20zine%20-%20Reforma%20da%20Previd%C3%AAncia_FMPE.pdf
https://universidadefeminista.org.br/pluginfile.php/11382/mod_forum/post/9686/panfleto%20ref%20da%20previd%C3%AAncia_2019.pdf
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/11/pec-de-bolsonaro-e-o-fim-da-previdencia-rural-para-muitas-familias-diz-pesquisadora/

