
EU LUTO, TU LUTAS 

NÓS DERROTAMOS 

O BOLSONARO! 
marcha mundial das mulheres 
 
 
 

 
 
 

 
 



MÚSICAS DA BATUCADA 

DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES 

 
Se o papa fosse mulher 
o aborto seria legal (2x) 
Se o papa fosse mulheeeer... 
o aborto seria legal! 
Seria legal e seguro (3x) 
------------------------------------------------------------- 
Legalizar o aborto 
direito ao nosso corpo! (3x) 
------------------------------------------------------------- 
Se o aborto, se o aborto 
Se o aborto é ilegal (2x) 
A culpa é do Vaticano, a culpa é do Vaticano 
 
Se a maconha, se a maconha 
Se a maconha é ilegal (2x) 
A culpa é do capital, a culpa é do capital 
 
Se o corpo, se o corpo 
Se o corpo é dá mulher (2x) 
Ela dá pra quem quiser 
Inclusive outra mulher! 
 
Se o mundo, se o mundo 
Fosse cheio de sapatão 
Seria a revolução, revolução das sapatão! 
------------------------------------------------------------- 
E pro machismo acabar 
Queremos revolucionar 
Se as feministas se unir 
Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair! 
E o feminismo vai subir, vai subir, vai subir!  
------------------------------------------------------------- 
Legalize! O corpo é nosso! 
É nossa escolha! É pela vida das mulheres! 
------------------------------------------------------------- 
O estado é laico, não pode ser machista  
O corpo é nosso, não da bancada moralista  
As mulheres tão na rua por libertação 
Fundamentalistas não mandam na gente não! 
E pra lutar contra o machismo,  
venha com as feministas  
O Jair Bolsonaro ele nos indigna  
O feto na barriga tá valendo bem mais  
E a vida das mulheres tá ficando para trás! 

Cadê o homem que engravidou?  
Porque a culpa é da mulher que abortou? 
------------------------------------------------------------- 
Dança, machista, dança até o chão 
Aqui são as mulheres pra fazer revolução! 
------------------------------------------------------------- 
A violência contra a mulher 
Não é o mundo que a gente quer! 
Se tem violência contra a mulher 
A gente mete a colher! 
 
A nossa luta é por respeito 
Mulher não é só bunda e peito! 
 
A nossa luta é todo dia 
Somos mulheres e não mercadoria! 
 
A nossa luta é todo dia 
Contra o machismo e por democracia! 
 
Sou feminista! 
Não abro mão 
Da liberdade do meu tesão! 
------------------------------------------------------------- 
Essa luta é nossa, essa luta é do povo 
São as mulheres construindo um mundo novo! 
------------------------------------------------------------- 
Ó abre alas, que as mulheres vão passar 
Com essa marcha muita coisa vai mudar 
Nosso lugar não é no fogo ou no fogão 
A nossa chama é o fogo da revolução! 
------------------------------------------------------------- 
Pisa ligeiro, pisa ligeiro 
Quem não pode com as mulher 
Não atiça o formigueiro!  
E quem não pode com as mulher? 
Não atiça o formigueiro! 
------------------------------------------------------------- 
Se cuida, se cuida 
Se cuida, seu machista 
A América Latina 
vai ser toda feminista! 
 
Alerta, alerta 
Alerta que caminha 
A luta feminista 
Na América Latina 
 

No batuque do tambor 
A revolta social 
Nós somos as mulheres 
Da Marcha Mundial 
Contra a pobreza e a opressão 
Do capitalismo patriarcal 
Nós vamos provocar uma revolução mundial! 
Ê, mulheres! Mulheres libertárias! 
Ê, mulheres feministas revolucionárias! 
------------------------------------------------------------ 
Faz o trabalho doméstico, Joãozinho  
Lava sua roupa, tira o lixo, Joãozinho  
Faz o trabalho doméstico, Joãozinho  
Oooooou fica sozinho! 
------------------------------------------------------------ 
Ai, ai ai ai 
ai ai ai ai ai ai ai 
empurra o Coiso que ele cai! 
------------------------------------------------------------ 
Mulheres contra o fascismo 
Mulheres contra o capital 
Mulheres contra o racismo 
E o capitalismo neoliberal! 
 
Mulheres querem a terra 
Mulheres querem ser igual 
Mulheres querem o feminismo 
E o socialismo internacional! 
------------------------------------------------------------- 
Olha como luta essa mulher  
Será que ela é? Será que ela é?  
Livre! (2x) 
Será que ela é recatada? 
Será que ela é bela e do lar?  
Parece que é feminista  
E tá na rua pra lutar! 
Vem pra rua com ela (4X) 
------------------------------------------------------------- 
Mulheres querem (2x) 
Mulheres querem aposentar 
É meu direito 
É seu direito 
Nosso direito que os golpistas quer roubar 
------------------------------------------------------------- 
Nenhum passo atrás 
Ditadura nunca mais 
 
 

Eu sou mulher, sou coerente 
Sou feminista e quero um mundo diferente 
Contra a opressão eu não me calo 
As feministas dizem não ao Bolsonaro 
E pra valer mando mais uma 
As feministas vão cantar: fascismo nunca! 
------------------------------------------------------------ 
E o estado é assassino 
Quer nos matar, nos matar, nos matar tar tar 
E as mulheres que estão nas ruas 
Querem aborto legal já! 
------------------------------------------------------------ 
Dança, machista, dança até o chão 
Aqui são as mulheres pra fazer revolução! 
------------------------------------------------------------ 
Marielle vive! 
Lula livre! 
 
Quem somos nós: 
A Marcha Mundial das Mulheres é um 
movimento feminista que reúne mulheres do 
mundo todo e da maioria dos estados 
brasileiros. Queremos mudar o mundo e 
mudar a vida das mulheres em um só 
movimento. Estamos em marcha contra o 
capitalismo neoliberal, o racismo e o 
patriarcado. Até que todas sejamos livres! 
 
Contato: 
facebook/marchamundialdasmulheresbrasil 
www.marchamundialdasmulheres.org.br 
marchamulheres@sof.org.br 
(11)3819.3876 
 


