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A libertação 

De uma classe 

De um sexo 

D’um corpo 

De várias vidas 

Cores 

Humanidades 

A libertação 

Do tempo 

Da sexualidade 

Dos desejos 

Afetos 

Dos passos 

Abraços e beijos 

Do abrir dos olhos a cada manhã 

Sabendo que pertence a si 

Só a si mesma. 

- Lissa 



 
 

RESUMO 

 

A noção de autonomia no feminismo se coloca como teoria e ação para a construção 

horizontal e autodesignada das mulheres no projeto de transformação social. Como elemento 

do movimento feminista – sujeito político das mulheres –, a autonomia, se estabelece de 

forma dinâmica, avançando e retrocedendo a partir da conjuntura sócio-histórica que se 

inscreva e, assim, da correlação de forças que se constitui com o grupo das mulheres. Dessa 

forma, para este trabalho foi necessária à tomada do feminismo em seu atual processo, o qual 

configura a transição do período de “onguização” das organizações feministas (1980 a 2000), 

cujo se discute a relativa perda de autonomia diante da aliança como Estado e dependência às 

agências de fomento, para o período atual, que retoma discursos e práticas autônomas por 

meio de grupos e suas militantes. Para tanto, esse estudo se fundamenta na investigação do 

feminismo autônomo das jovens mulheres, as caracterizando como outra proposta radical e de 

inserção política para esse período. O objetivo, então, esteve em analisar a capacidade 

organizativa dos coletivos autônomos feminista em Natal/RN, a partir do conhecimento sobre 

a estrutura e dinâmica de um grupo e a compreensão da consubstancialidade sexo, 

“raça”/etnia, classe para o processo de organização. Contou com a participação do Coletivo 

Autônomo Feminista Leila Diniz. Este se encontrava em transição organizativa, encerrando 

suas atividades como ONG e partindo para militância autônoma. A fim de atingir a 

objetivação então proposta, foi realizada revisão bibliográfica das categorias, feminismo, 

autonomia, patriarcado, consciência militante feminista e coletivo total; pesquisa documental 

referente ao Coletivo; observações participantes no interior de suas reuniões; e uma oficina 

temática com algumas militantes do Coletivo Autônomo, onde se produziu imagens e 

discursos. A materialização desses instrumentais proporcionou à pesquisa uma análise quanto 

aos elementos que constituem as jovens feministas e as organizações autônomas 

contemporâneas, tendo em vista as experiências múltiplas e a diversidade de mulheres que 

configura o sujeito [a sujeita] feminista como coletivo total. Assim como, a tomada de uma 

consciência militante feminista pelo grupo pesquisado expressou a necessária apropriação de 

si, em combate à feminilidade patriarcal, às naturalizações hierárquicas que marcam o sexo 

das mulheres e o reconhecimento como classe de sexo para organização autônoma feminista 

pela libertação das mulheres. 

 

Palavras-chaves: Feminismo. Autonomia. Jovens Feministas. Consciência Militante 

Feminista. Coletivo Total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The notion of autonomy arises in feminism as theory and action for horizontal and building 

self-appointed women in the project of social transformation. As part of the feminist 

movement - political subject of women - the autonomy is established dynamically, back and 

forth from the socio-historical context that sign and thus the correlation of forces that is with 

the women's group . Thus, for this work it was necessary to feminism take on your current 

process, which set the transitional period of  "onguização" of feminist organizations (1980 to 

2000), which discusses the relative loss of autonomy before the alliance as State and 

dependence on development agencies, for the current period, which incorporates discourses 

and practices through autonomous groups and their militants. Therefore, this study is based on 

research of autonomous feminism of young women, characterized as another radical and 

political integration proposed for that period. The aim then was to analyze the organizational 

capacity of autonomous feminist collective in Natal/RN, from the knowledge of the structure 

and dynamics of a group and understanding the consubstantiality gender, 'race'/ethnicity, class 

for the process organization. And with the participation of the Coletivo Autônomo Feminista 

Leila Diniz. This was in organizational transition, ending his career as ONGs and leaving for 

autonomous militancy. In order to achieve the so-objectification proposal, literature review 

was performed of the categories, feminism, autonomy, patriarchy, feminist activist 

conscientiously and collective; documentary research relating to the Group; participant 

observations within their meetings; and a themed workshop with some militants Autonomous 

Collective, which was produced pictures and speeches. The materialization of these 

instruments provided research analysis on the elements that constitute the young feminists and 

contemporary autonomous organizations, in view of the multiple experiences and the 

diversity of women who configures the subject [the subject] while feminist collective total. As 

well as taking a feminist militancy conscience expressed by the group studied the necessary 

re-appropriation of each other in combating patriarchal femininity, the hierarchical 

naturalizations marking the sex of women and the recognition as sex class for feminist 

autonomous organization for women's liberation. 

 

Keywords: Feminism. Autonomy. Young feminists. Feminist militancy conscience. 

Collective Total.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nasceu rosa... Nada comentavam dos seus 

espinhos, preferiam arrancá-los... “Sem eles, 

tu ficas mais bela”, diziam. Puro engodo, 

apenas assim a manipulavam mais facilmente. 

- Ligys Tavares 

 

 Foi no contexto de “redemocratização
1
” da América Latina nos anos de 1980, 

orquestrada por agentes neoliberais, que se estabeleceu o processo de “onguização” do 

movimento feminista. Para Petras e Veltmeyer, (2000, p. 167), 

  

A estratégia da direita para conter a mobilização popular combina armas 

organizativas novas e tradicionais. “Programas contra a pobreza” promovidos pelo 

Estado e o financiamento de “organizações não-governamentais” (ONGs) são 

instrumentos fundamentais de controle social. 

 

 Esse fenômeno se desenvolveu também no feminismo com muitas contradições, entre 

elas a questão da representatividade, do financiamento e por fim da autonomia política 

segundo Gurgel (2014). Nesse panorama a autonomia como elemento central ao feminismo 

enfrenta tensionamentos com a institucionalização de pautas, agendas e militantes. 

 Para Cisne (2014), nos anos de 1990, o feminismo profissionalizado “bem-

comportado” enfrenta sérios limites institucionais para se desenvolver com autonomia. A 

burocratização da luta feminista, tendo em vista os enquadramentos do projeto político a 

editais e as intensas disputas entre os grupos feministas, é a realidade que fundamenta a forma 

de fazer feminismo à época, não sem polêmica e contestação interna. 

 Tais tensões se desenvolviam em torno da relação com o Estado, mediante a 

participação de feministas profissionalizadas na elaboração de políticas públicas para as 

                                                           
1
 Segundo Nogueira (2007), “Os processos e transformações sociais que estiveram na base da luta contra a 

ditadura complicaram a passagem da redemocratização para a democratização e de certa maneira atropelaram o 

emergência de novos atores políticos e partidos, mas também acompanhou a frustração junto a governos 

“populares” e o profundo questionamento às instituições representativas, sob a base socioeconômica  neoliberal 

de pensamento de esquerda e o esforço de inovação que estavam sendo gerados nas décadas de 1970 e 1980. A 

‘transição pactada’ ou pactuada foi mais uma imposição da realidade que uma escolha deliberada dos atores 

políticos”. Dessa forma, compreendemos que a “redemocratização” enquanto um processo que se instaurou 

através da negociação de partidos e grupos políticos, a fim de se distanciar do regime de ditaduras militares, 

configurou a privatização e desnacionalização das economias e seu corolário às classes assalariadas. Logo, tal 

processo político teve uma expressiva potência de destruição da ditadura, mas não teve igual potência para 

democratizar do regime. 
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mulheres nas agendas de governos. Para esses grupos de militantes, a luta pela igualdade não 

poderia prescindir à aliança com o Estado. 

 Todavia, a realidade de “onguização” de grande parte do Movimento Feminista, que se 

estende até a década de 2000, começa a sofrer com os desgastes de estratégias institucionais 

que não dão conta de potencializar melhorias no atual estágio de correlação de forças. O 

esgotamento da proposta de “redemocratização” por meio de ONGs atinge as relações de 

cooperação entre movimentos, Estado e agências financiadoras. 

 O que segundo Petras e Veltmeyer (2000, p. 179), só aponta o que já se indicava, 

 

[...] Há uma relação direta entre o crescimento de ONGs e o declínio do nível de 

vida: a proliferação de ONGs não reduziu o desemprego estrutural, os 

deslocamentos em massa de camponeses, nem criou níveis salariais dignos para o 

crescente exército de trabalhadores informais. O que as ONGs fizeram foi dar a uma 

pequena camada de profissionais uma renda em moeda forte para fugir dos estragos 

da economia neoliberal que afeta seus países e pessoas e subir na estrutura de classe 

que existe. 

 

 Diante das contradições desse período, o movimento feminista também construía sua 

agenda internacional, especialmente entre os países latino-americanos, o que permitiu ao seu 

projeto político um maior diálogo com a diversidade de sujeitas
2
, principalmente com as 

mulheres do campo popular. 

 A estratégia para crescer um movimento, que em grande parcela se institucionalizava, 

estava na tomada dialética das macrorrelações e micropolíticas que circunscrevia o cotidiano 

opressor vivido pela multiplicidade de mulheres. 

 Dessa forma a realidade de esgotamento político das ONGs e o direcionamento 

internacional e popular da agenda feminista, permitiram ao movimento apontar sua 

organização para uma nova dinâmica, na qual novas sujeitas tencionam a superação do 

período anterior, com a autodesignação de feministas autônomas. 

 Nosso objeto de estudo se inscreve nesse momento de transição organizativa, onde o 

feminismo autônomo das jovens mulheres se caracteriza como outra proposta radical e de 

inserção política.  

 Segundo Falquet (2014), a história da corrente autônoma do movimento feminista é 

acidentada e polêmica e tem por características laços políticos com os movimentos sociais, 

                                                           
2
 Corroborando com Cervera e Franco (2006, p. 25) “[...] quando se fala em masculino como se fosse neutro, na 

realidade se excluem as mulheres [...] O masculino é masculino e não neutro [...] Para que a mulher esteja 

representada é necessário nomeá-la [...] A discriminação de gênero também foi construída a partir da 

linguagem”. Assim, resolvemos transgredir a norma da língua portuguesa, compreendendo toda carga política 

sobre determinados termos que se propõem universais, ‘unissex’, neutros, assim como sujeito no masculino, que 

só tende a continuar a fazer da mulher O outro, como discute Beauvoir (1970). 
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elaboração coletiva da teoria e a tomada consubstancial das múltiplas opressões sofridas pelas 

mulheres. 

Em seu debate a autora nos proporciona compreender o processo de transição dessas 

organizações, tendo em vista que “Por un lado, al agotarse buena parte de los financiamentos, 

muchas ‘institucionales’ retoman algunos discursos de las autónomas, reclamándose por 

ejemplo de la ‘radicalidad’” (IDEM, p. 47). 

A problemática dessa transição e as perspectivas de novas estratégias, agendas e 

experiências para o feminismo, nos conduziu ao objetivo de analisar a capacidade 

organizativa dos coletivos autônomos feministas em Natal/RN. 

Nossa aproximação com a temática da vivência das mulheres na estrutura patriarcal 

perpassa nosso processo de pesquisadora desde a graduação
3
. Motivadas por discussões 

acerca da categoria “mulher” realizadas junto ao Núcleo de Estudos sobre a Mulher “Simone 

de Beauvoir” (NEM) da Faculdade de Serviço Social (FASSO) – Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), no período de 2009 a 2013
4
.  

Nesse espaço-tempo foi possível desenvolver e apreender conhecimentos sobre as 

relações patriarcais de gênero, assim como a apreensão estrutural da simbiose patriarcal-

capitalista-racista (SAFIOTTI, 2004), e os debates que envolvem estudos sobre o Movimento 

Feminista. 

Ainda junto ao NEM e no decorrer da pesquisa de monografia, na graduação, as 

discussões das relações patriarcais de gênero possibilitaram uma compreensão crítica quanto 

às desigualdades existentes entre homens e mulheres. Entendendo assim, as relações de 

gênero como relações de poder, as quais são desfavoráveis ao sexo feminino, a partir dos 

diferentes papéis historicamente construídos para ambos os sexos. 

Nossa trajetória nos estudos feministas ganham novos contornos com a entrada no 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O processo de construção de um objeto de estudo 

nos levou a novos campos teóricos. Tentamos dar conta de discutir as Relações Social de Sexo 

como categoria de análise, na organização da vida social, que nos permitiu através da 

totalidade, compreender as relações de classe, “raça”/etnia e sexo. 

                                                           
3
 Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 2008 a 2012. 

4
 Esse período envolve tanto o tempo de graduação, quanto o da nossa posterior atuação docente, na mesma 

instituição. 



14 
 

Atualmente a militância no Núcleo Amélias da Marcha Mundial das Mulheres
5
 em 

Natal/RN, tem constituído a nossa práxis feminista. A vivência neste feminismo popular 

articulado com os nossos estudos e pesquisa, tem nos proporcionado uma compreensão do 

protagonismo crítico-político exigido na tarefa histórica do feminismo em confronto com o 

patriarcado, capitalista-racializado. 

Logo, como assistentes sociais, pesquisadoras e militantes feministas, estranhamos a 

realidade posta às mulheres e nos propomos a estudá-la na perspectiva de apontar rumos para 

uma transformação social que interesse às mulheres, à classe trabalhadora e à humanidade. 

Compreendemos que a discussão do feminismo no Serviço Social nos possibilita 

desomogeineizar as análises sobre a classe trabalhadora, com disse Cisne (2012), 

compreendendo que ela também se constitui sobre os elemento do sexo e da “raça”/etnia, o 

que permite à profissão estabelecer uma efetivação ampla e universal de seu Projeto Ético-

Político Profissional. 

A práxis feminista comporta ao Serviço Social pensar a dimensão da emancipação 

humana a partir da produção e reprodução da vida, rompendo com o viés economicista das 

lutas revolucionárias. Articular o fazer profissional à luta e teoria feministas potencializa um 

olhar crítico da realidade dialética dos sujeitos e das sujeitas sociais frente as suas 

experiências e tarefas históricas. 

Para além, o próprio fazer profissional de uma categoria historicamente feminizada 

necessita de uma tomada crítica como consequência das relações determinantes da divisão 

sexual do trabalho. Uma intervenção garantidora dos direitos da classe trabalhadora perpassa 

o seu reconhecimento específico dentro dessa classe e as possibilidades de resistência e 

superação de relações naturalizadas e desvalorizadas quanto ao trabalho e suas condições. 

Ademais, o feminismo é central ao processo de transformação da profissão sem 

reprodução do conservadorismo e tradicionalismos genéticos. As propostas de radicalidade e 

desnaturalizações do projeto político do feminismo frente às relações sociais, permite ao 

Serviço Social construir uma formação e exercício profissionais emancipacionistas.  

A partir dessa realidade, nossa pesquisa se situou no município do Natal/RN, em razão 

de alguns determinantes, tais como uma das cidades potiguares onde tem se expressado 

grupos autônomos de mulheres e que nos privilegia com a trajetória de alguns pioneirismo na 

luta da classe trabalhadora – incluindo o movimento feminista – que vai desde a luta 

                                                           
5
 A Marcha Mundial das Mulheres é uma organização feminista de mulheres urbanas e rurais, que constroem 

bases e alianças com movimentos sociais na luta pela  superação do sistema capitalista patriarcal, racista, 

homofóbico e destruidor do meio ambiente. A MMM nasceu no ano 2000 como uma grande mobilização que 

reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência (MMM, 2013). 
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sufragista de mulheres (século XIX) com Nísia Floresta, até o movimento contemporâneo da 

revolta do “busão”
6
, em 2012-2013.  

Segundo a discussão de Fernandes (2004), particularmente, o feminismo no Rio 

Grande do Norte vem de longa data, tendo se destacado justamente por concentrar pioneiras 

de muitos fatos da história política das mulheres. Estando engajadas nas lutas contra a 

repressão, pelo fim da ditadura militar, pela anistia, logo, pela democracia e cidadania 

feminina. 

Na apresentação feita por Schuma Schumaher à obra de Fernandes (2004), ela expõe: 

 

Foi preciso uma luta aguerrida que se desenvolveu em várias frentes e em diferentes 

cidades, por mais de 30 anos, para conquistar o direito ao voto, em 1932. Antes, 

porém, as norte-riograndenses já haviam vivenciado essa façanha. A lei eleitoral do 

estado, em 1927, garante o direito ao voto às potiguares. Foi assim que Alzira 

Soriano se torna em 1928, a primeira prefeita da América Latina, quando foi eleita 

para ocupar o cargo no Executivo, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Na 

galeria das pioneiras muitas potiguares ocupam espaço, como é o caso de Maria do 

Céu Fernandes, que fez parte do grupo das primeiras deputadas estaduais do Brasil 

(p, 10). 

 

Natal foi palco do protagonismo de algumas mulheres potiguares, em tempos de 

“redemocratização” do país. Algumas estratégias políticas de organização das mulheres são 

consolidas com o I Encontro da Mulher potiguar em 1982, com o nascimento da União das 

Mulheres de Natal em 1984, a qual assumiu de imediato a luta do Conselho Municipal dos 

Direitos das Mulheres de Natal, que pela criação se deu 1986; e outros mecanismos coletivos 

das mulheres em luta por sua cidadania, que se constroem até hoje. 

O grupo ao qual pesquisamos, o Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, surge a 

partir do legado da ONG Coletivo Leila Diniz, que encerrou suas atividades em 2013. Sua 

proposta de autonomia radical é fundamentada por uma coletividade de mulheres jovens, 

estudantes, trabalhadoras, negras, pardas, brancas, heterossexuais e homossexuais, que se 

reivindicam anarquistas, independentes ou vinculadas a Articulação de Mulheres Brasileiras 

(AMB)
7
. 

                                                           
6
 Movimento de jovens contra o aumento da passagem de ônibus urbano, coletivizado anteriormente na 

manifestação conhecida como “Fora Micarla”, no ano de 2012. Este movimento reivindicava a saída da então 

prefeita da cidade de Natal de seu posto político. Fortalecido com a repercussão e força de tal mobilização, o 

movimento construiu uma frente de combate ao aumento de passagem de ônibus no mesmo ano, tendo seu auge 

nas jornadas de junho de 2013, com as pautas da tarifa zero, do passe-livre e do combate ao aumento da 

passagem do transporte público municipal, o qual ficou conhecido como ‘Revolta do Busão’.     
7
 A AMB é uma organização política feminista, antirracista, não partidária, instituída em 1994 para coordenar as 

ações dos movimentos de mulheres brasileiras com vistas à sua consolidação como sujeito político no processo 

da IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Igualdade, Desenvolvimento e Paz (ONU, Beijing, 1995) (AMB, 

2014). 
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As mulheres do Leila se tornaram sujeitas dessa pesquisa a partir de aproximações 

participativas que fizemos junto ao grupo. Conhecíamos algumas delas dos espaços coletivos 

de organização da “revolta do busão” e da própria universidade e participamos de um dos 

momentos do evento de Transmutação, organizado por elas, o qual simbolizou a passagem 

para coletivo autônomo, no primeiro semestre de 2014. 

A posteriori, já com a proposta de tê-las como sujeitas desse trabalho, fomos a uma 

reunião do Coletivo para nos apresentar ao grupo e começar a observar sua dinâmica 

organizativa. Nesse dia elas dialogavam sobre a agenda do semestre e sobre o seu 

funcionamento, que se dava por meio de um projeto de fortalecimento interno do grupo, 

financiado pela SOS Corpo. 

Ainda nessa reunião, podemos perceber um tensionamento quanto ao pertencimento 

do grupo à AMB, pois à medida que algumas reivindicavam a organização, outras não se 

sentiam seguras em tomar o Coletivo Autônomo vinculado à Articulação.  

Após esse encontro levamos mais 6 meses para encontrá-las novamente. Durante esse 

tempo, sentimos muita dificuldade em manter contato com o grupo, pois elas já não se 

encontravam com frequência presencialmente, estabelecendo o Facebook como meio de 

organização. 

Além disso, neste período o Coletivo se encontrava com atividades internas, nas quais 

não nos foi permitida participação, em virtude de ser um momento de constituição particular 

do grupo, que poderia sofrer interferência da nossa pesquisa. 

Nesse processo, refletimos que as relações político-militante que mantínhamos em 

alguns espaços em comum com as mulheres do grupo, não legitimou a nossa condição de 

feminista, tendo em vista que o estigma de pesquisadora – de interesses próprios – sucumbiu 

nosso reconhecimento como mulheres da militância. 

As agendas de viagens das mulheres do Leila, também foi outro limite para nós. Já no 

início do ano de 2015, quando conseguimos estabelecer contato virtual, elas participaram de 

uma viagem de duas semanas para Fortaleza, em uma atividade financiada pela AMB, junto a 

outro grupo autônomo, Tambores de Safo
8
. 

Após essa viagem, fomos integradas a uma segunda reunião do Coletivo. Avaliamos 

que esse foi um momento que nos possibilitou observar muitos elementos que fundamentam a 

organização do grupo. A reunião consistiu em avaliar as atividades do ano anterior e propor 

                                                           
8
 É um grupo de percussão feminista, da cidade de Fortaleza- Ceará, formado por mulheres para intervenções 

político-culturais, a partir de uma consciência negra, lésbica e bissexual. O objetivo é transformar o mundo pelo 

feminismo, através de intervenções culturais que promovam o pensamento crítico, a ação política organizada e o 

empoderamento das mulheres (TAMBORES DE SAFO, 2011). 
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novas tarefas para um planejamento do Leila Diniz. 

Uma reunião rica de materialidades sobre a dinâmica organizativa, onde nos 

apropriamos das ações e avaliações referentes ao primeiro ano do grupo, assim como, 

apreendemos as propostas para sua continuidade, que se firma na composição de algumas 

frentes feministas nacionais e na construção de projetos que possam financiar o Coletivo. 

Nessa dimensão do financiamento, o grupo demonstra uma tática herdada ainda da 

ONG. Aposta em editais como meio de estruturar a organização, todavia, trazem ao debate a 

necessidade de se apropriarem da natureza e das fontes de recursos das agências 

financiadoras, a fim de não se aliar ao grande capital.  

Essa segunda reunião também foi tomada pelo tensionamento sobre o pertencimento à 

AMB. O assunto, ainda gerava muita polêmica interna e pouco consenso coletivo. Assim 

sendo, tanto a relação tênue com financiamentos, quanto os vínculos com organizações 

nacionais do movimento feminista, indicam a complexidade e problemática que inscrevem 

esse campo acidentado do feminismo autônomo no Brasil. 

A técnica de observação participante nessa etapa da pesquisa, como indicam as 

análises anteriores, nos propiciou o compartilhamento de uma base comum de comunicação e 

intercâmbio de experiências com as outras através dos sentidos humanos, do olhar, falar, 

sentir e vivenciar na relação entre pesquisadora e sujeitas. 

Fernandes (2011) expõe que a particularidade da técnica está em observar aonde a 

ação acontece, diante dessa proposição o(a) pesquisador(a) é também partícipe da ação, a fim 

de atingir o objetivo da pesquisa. 

A observação participante, compreendida como mais um instrumento para se 

atingir/desvelar a essência do objeto de estudo, se estabelecerá, segundo o autor, por meio de 

4 elementos: a curiosidade, a criatividade, o rigor teórico-metodológico e a observação ética. 

Ademais, a perspectiva do distanciamento/aproximação entre pesquisador(a) e objeto 

de estudo, exige uma sistemática minuciosa e rigorosa de forma que o contato entre as partes 

não se estabelece sob pré-noções, preconceitos ou manipulações. Logo, a curiosidade e a 

criatividade devem ser características fundadas sob um roteiro de rigor teórico-metodológico 

e ético.   

Para a utilização dessa técnica, ainda se faz uso do diário de campo como ferramenta 

de registro das observações para análise posterior e de outras tecnologias, como câmaras, 

gravadores, filmadoras e etc. Instrumentais que nessa pesquisa foram imprescindíveis para 

objetivação dos resultados.  
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A segunda parte de nossa pesquisa de campo se pautou em uma oficina temática, por 

meio da qual pretendíamos atingir os objetivos: conhecer a estrutura e dinâmica organizativa 

de um coletivo feminista do Natal/RN; e apreender a consubstancialidade sexo, ‘raça’/etnia, 

classe no processo de organização de grupos feministas autônomos em Natal/RN.  

Logo, numa pesquisa que se propõe a analisar a realidade de determinadas sujeitas, 

tendo em vista suas experiências e toda carga subjetiva e objetiva de suas representações 

sociais, há a necessidade de que os recursos metodológicos reproduzam o caráter sociocultural 

dos discursos. Fundamentadas nesse entendimento, nos propusemos ao desafio de construir 

nossa pesquisa de campo, a partir da realização de uma oficina alicerçada em discursos e 

imagens.  

Assim sendo, a utilização dessa metodologia, permite-nos estabelecer nossa pesquisa 

qualitativa, a qual segundo Minayo (1994, p. 21) “[...] se preocupa nas Ciências Sociais com 

um nível de realidade que não pode ser quantificável”. Analisar os discursos nas Ciências 

Sociais, significa às(aos) pesquisadoras(es) manter-se na “zona de conforto” de uma tradição 

nas pesquisas sociais, mesmo compreendendo a complexidade que sustenta essa metodologia. 

Ainda dentro desta “zona de conforto” construímos uma oficina temática sob a 

proposta, “eu no feminismo, o feminismo em mim”, a partir da colagem de imagens 

representativas de algumas questões levadas por nós.  

Essa oficina foi realizada com cinco mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila 

Diniz, que se propuseram aleatoriamente [mulheres que assumem uma identidade diversa e 

atuam a partir de ações “artivistas” – termo usado por elas, que faz menção a arte e ativismo – 

contra culturais]. 

Especificamente sobre a oficina, segue na tabela abaixo a caracterização do grupo
9
: 

 

Pseudônimos
10

 Jarid Florbela Elisa Adélia 

Idade 30 27 21 21 

Cor/Etnia Negra Negra Parda Branca 

Orientação 

sexual 

Bissexual Bissexual Bissexual Heterossexual 

Escolarização/ 

Formação 

Graduação 

completa 

Pós-

Graduação 

Graduação 

incompleta 

Graduação 

incompleta 

                                                           
9
 O perfil desse grupo foi construído por meio de um questionário disponibilizado às cinco participantes da 

oficina, destas, uma não retornou o questionário, a qual identificamos durante o trabalho como Ledusha (19), o 

numeral que faz menção à sua idade, que nos foi informada durante reunião com o grupo. 
10

 Os pseudônimos dados a cada mulher para resguardar seus nomes fazem alusão à algumas poetizas feministas 

de âmbito nacional e internacional. 



19 
 

incompleta 

Profissão Publicitária Professora Educadora Atriz 

Com quem 

mora 

Com a mãe Sozinha Com uma 

amiga 

Com a família 

Renda 

Própria 

Sem renda 

fixa 

Bolsista de 

pós-

graduação 

R$ 500,00 1 salário 

mínimo 

Renda 

Familiar 

Cerca de 3 

salários 

mínimos  

Cerca de 6 

salários 

mínimos 

Não informou Não informou 

Há quanto 

tempo no 

Movimento 

Feminista 

3 anos 6 anos 5 anos 4 anos 

Há quanto 

tempo no 

Coletivo 

Autônomo 

1 ano e 7 

meses 

9 meses 3 meses 1 ano 

 

 

 

Será percebida ao longo desse trabalho a categorização, para melhor entendimento, do 

termo “jovens feministas”. Metodologicamente, escolhemos esse conceito político como 

opção teórica-analítica, compreendendo que o perfil do coletivo pesquisado se expressou 

assim para nós.  

Dessa maneira o tomamos a partir de um “sentimento” de juventude que se constrói na 

unidade dialética entre teoria e prática, individualidade e coletividade e objetividade e 

subjetividade. 

Logo, entendemos, como Reis (2003), que enquanto juventude os sujeitos e as sujeitas 

da história ainda não viveram eventos históricos definidores de sua existência enquanto 

geração política, sendo essa a sua particularidade e potencialidade para indicar um caminho 

para transformação social. 

Para Lênin (2015) as experiências da juventude de esquerda, vividas no movimento 

das transformações são as mais propensas a romper com o passado, com os costumes, valores 

e ideologias dominantes, à medida que ainda não participaram ativamente de sua 

(re)produção.  

Para o debate feminista, 

 

Françoise Collin falou, há alguns anos, de uma “herança sem testamento”, referindo-

se ao legado que nós mulheres deixamos umas às outras como parte da memória 

subjetiva de uma experiência que, na realidade, começou a ser escrita há muito 

pouco tempo. Uma herança sem testamento, inscrita nas mudanças de senso comum 

que permitem imaginar outra forma de estar no mundo, e articular uma voz coletiva 

apesar de nossas infinitas diferenças e singularidades. Velhas e jovens, somos 
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herdeiras de outras mulheres e construímos nossas histórias baseadas nessas 

interações, nesses diálogos e sinais mútuos de transmissão, como menciona Bellisi, 

mas também na tensão latente da complexidade que marca o estar no mundo de hoje 

(CELIBERTI, 2009, p. 150). 

 

As jovens do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, expressam nesse trabalho as 

caracterizações de uma luta contemporânea e particularizada, apontando um caminho 

feminista que amplia e diversifica a luta pela libertação das mulheres, ao contar com atributos 

e crenças de uma identidade radical, autônoma, combativa e subversiva. 

Sobre a oficina, esta foi dividida em 4 momentos: primeiro realizamos uma mística 

corporal, com o objetivo de propiciar o envolvimento delas à oficina, em seguida propusemos 

uma atividade de colagens e discursos; e finalizando, a proposta consistiu na construção de 

um cordel; o último momento foi a avaliação. Todo o processo se deu mediante a disposição e 

comprometimento das mulheres com a oficina.  

Na mística corporal, todas estavam vendadas e tinham como objetivo sentir a outra. 

Chamamos essa mística de “sentindo e sendo sentida”. Durante 8 minutos elas se tocaram e 

acarinharam, já no final ficaram todas juntas e abraçadas. Quando indagadas sobre o que se 

passou entre elas: expressaram ter muita afinidade umas com as outras e já se conhecerem 

pelo toque e/ou pelas partes do corpo. Também disseram que preferiram ficar abraçadas ao 

final, pois se sentiram mais seguras. 

Tivemos como objetivos, no segundo momento: apreender a história do Coletivo 

Autônomo Feminista Leila Diniz, conhecer a compreensão do feminismo a partir das 

mulheres do Coletivo e entender como essas mulheres se aproximaram do feminismo. A partir 

daí levantamos as questões: Por que sou feminista? Por que sou o Leila Diniz? O que penso 

do feminismo?. 

Tendo por base tais questões, as imagens foram construídas com toda carga das 

experiências e visões de mundo das mulheres do Leila. Diante de um grupo feminista jovem, 

podemos perceber, a priori, que o confronto das representações com a totalidade do contexto 

social não foi suprimido. A compreensão que fizeram das questões, a partir de seus cotidianos 

e da organização coletiva potencializou a tarefa de colagem e a construção dos discursos.  

Percebemos que o nosso primeiro objetivo não foi alcançado, as mulheres não falaram 

da história e nem do legado do Coletivo a partir da pergunta ‘por que sou o Leila Diniz?’, mas 

analisamos isso a partir da formação recente do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, 

que apesar da ligação “genética” com Coletivo Leila Diniz (ONG), suas militantes, jovens 

feministas, só passaram a formar o atual grupo, já autônomo, há pouco mais de um ano. 



21 
 

Todavia, conseguimos obter um material de imagens e discursos rico em elementos de 

análise e categorias, as quais nos permitiram fazer uma leitura crítica da atual organização do 

Coletivo, das suas sujeitas e, logo assim, do próprio feminismo.  

Aproveitamos as tecnologias que temos atualmente em mãos e para além de 

simplesmente anotar no diário de campo os registros da oficina, resolvemos, com autorização 

das mulheres, filmar o processo metodológico, o que gerou mais um recurso imagético que 

pode ser analisado em nossa dissertação. 

A partir daí, saímos de nossa “zona de conforto”. Como analisar essas imagens? São 

elas apenas as respostas apontadas por falas diretas e simultâneas? São elas polissêmicas e 

subjetivas, como questionou Campos (2011)? O que de fato são essas imagens para a pesquisa 

social em uma investigação que se propõe crítica?  

 

A linguagem fílmica ou videográfica nem sempre é perfeitamente adequada às 

descrições profundas, às classificações minuciosas. No entanto, a linguagem 

imagética tem mais expressividade e força metafórica; ela condensa, tornando a 

percepção dos fenômenos sociais mais sensíveis, já que é mais alusiva, mais elíptica 

e mais simbólica [...] (PEIXOTO, 1998, p. 215). 

 

O trabalho com imagens na pesquisa social não é algo tão tradicional, como dito por 

Koury (1999), as produções imagéticas, seja de fotografias, vídeos ou filmes, surgem na 

maioria das vezes como subproduto – apêndice – de uma pesquisa maior. A ideia de 

complemento ao dito ou simples registro do objeto se generaliza na pesquisa social. Logo, 

pensar a imagem como determinante para o desvelar do nosso objeto de estudo, torna-se 

desafiador. 

Segundo Mead (1979) apud Koury (1999, p. 50), “uma imagem pode conduzir-nos à 

possibilidade de maior compreensão do real, por permitir, várias e várias vezes a retomada da 

realidade para análise”. Compreender essa possibilidade do uso de imagens na pesquisa social 

nos faz pensar que esse possa ser um desafio interessante e potencializador para produção de 

“dados”. 

Por conseguinte, fazemos a avaliação sobre as positividades de se produzir imagens 

para além das falas, as quais puderam significar o acesso a um material que expressa a vida 

das sujeitas da pesquisa, suas cores, fisionomias, gesticulações e performances. Não 

pressupomos uma análise comportamental das cenas e imagens e nem esperávamos que as 

imagens revelassem as essências e contradições dessas vidas. Todavia, compreendemos que 

há nesse material um recorte de realidade que só as falas não alcançam. 
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[...] As discussões sobre o significado do trabalho com imagem nas ciências sociais 

vem, portanto, ampliando não só as fronteiras no interior das quais a área se 

consolida, mas também o próprio significado de registros, em todas suas 

implicações sociais, políticas e econômicas (KOURY, 1999, p. 54).  

 

Ademais, compreendemos que as imagens geradas por meio da oficina temática nos 

possibilitou alcançar as representações da consciência das nossas sujeitas. Recortes de revistas 

foram o instrumental para construção de suas falas, que apesar de delimitadas pela temática da 

metodologia de pesquisa proposta por nós, teve sua construção livre por parte das mulheres. 

Durante a oficina elas demonstravam bastante interesse e envolvimento com a técnica 

de colagem. Auferir significado e voz particulares à colagem de imagens, que recortadas do 

contexto de uma revista perdiam seu conteúdo, foi um dos elementos mais significativos 

dessa primeira parte da oficina.  

No momento em que fotos de pessoas anônimas e famosas, assim como textos e 

palavras ganharam a vida de cada participante em cartolinas, compreendemos a dimensão das 

consciências que ali se registravam e se expressavam. 

Para nós, pesquisadoras, atingir à consciência de nossas pesquisadas, a partir da 

abstração proporcionada pela oficina temática, possibilitou à mesma medida apreender a 

realidade que determina os seus pensamentos, pois assim como para Marx e Engels (2009) 

concebemos que o ‘ser social’ é determinado pela sua consciência, a qual é síntese das 

relações vividas entre o indivíduo e a sociedade. Logo, as dimensões objetiva e subjetiva de 

vida formam uma unidade dialética (unidade de contrários).  

As representações das imagens construídas pelas mulheres significaram inclusive para 

elas próprias, um recurso exploratório de suas memórias e experiências. Analisamos que o 

exercício de buscar imagens às quais pudessem reproduzir suas respostas aos nossos 

questionamentos, proporcionou-as a capacidade de selecionar e valorar seus sentimentos e 

convicções sobre determinada relação que estabelecem com a sociedade. 

A reprodução de suas experiências nos levou para o campo da técnica de história oral, 

a qual para Thompson (1992, p. 137): “a evidência oral, transformando os ‘objetos’ de estudo 

em ‘sujeitos’, contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, 

mas também mais verdadeira”. 

Sendo assim, mais do que uma decisão técnica ou procedimental, para Lozano (1998, 

p. 15) a história oral, “[...] tampouco é apenas um roteiro para o processo detalhado e preciso 

de transcrição da oralidade [...]”, mas a produção de um conhecimento histórico, “que 
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também se identifica e solidariza com muitos dos princípios da discutida ‘história popular’” 

(IDEM, p. 16). 

Nessa esteira, em duplas ou até mesmo sozinha, elas produziram um material 

simbólico das suas representações e consciências individual e coletiva, como militantes 

feministas coletivizadas, que poderá ser visualizado no desenvolvimento desse trabalho.  

 Os discursos construídos a partir do processo de colagem e da formação das imagens 

potencializaram a nossa leitura da realidade vivida por elas. Cada fala se representava nas 

imagens e de forma dialética, cada imagem expressava aquelas falas, constituindo a produção 

de “dados”, por meio dos quais nosso objeto se apresenta como concreto pensando.  

O nosso universo de pesquisa é, então, caracterizado por mulheres em suas vidas 

socioeconômicas e político-culturais. As análises que foram produzidas pelas imagens e 

discursos constituem-se da totalidade de suas realidades, particulares e coletivas.  

O terceiro momento de nossa oficina consistiu na construção de um cordel dirigido às 

mulheres da periferia da cidade, a fim de sensibilizar para a luta feminista e para o próprio 

Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz. 

Tínhamos os objetivos de apreender a organização do grupo e compreender os 

desafios para o feminismo. Assim, elas produziram o cordel a seguir: 
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O resultado poético-político do Cordel apresentou-nos a consciência militante 

feminista do Leila, assim como, o processo da observação apreendeu a empatia do grupo, 

como também, sua ânsia combativa como sujeitas feministas. 

Analisamos que nesse momento a dimensão universal da luta foi ainda mais 

explorada, à medida que objetivamente o cordel não falou da sistemática de organização e dos 

desafios para o Coletivo em particular. Elas se ativeram a declamar as articulações 

macroestruturais com a luta feminista. 

No momento final da oficina trouxemos um instrumento de avaliação dinâmico e 

propositivo, pelo qual elas deveriam analisar a metodologia tendo em vista “que bom que...? 

que pena que...? que tal que...?”.  

Esse se tornou um espaço de legitimação das potencialidades da metodologia de 

oficina para a pesquisa social, pois através de falas que qualificavam a construção da oficina, 

também analisamos que elas mesmas puderam se conhecer melhor a partir de pautas 
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específicas, logo, uma metodologia de pesquisa coletiva, não só potencializa análises para 

pesquisadoras(es), mas humaniza o processo para ambos os lados.  

Dito isso, a avaliação feita por cada uma delas expressou satisfação ao saber porque 

cada uma se encontrava no Leila, o que produziu mais uma experiência significativa para a 

organização do Coletivo. Logo, não deixaram de lamentar a ausência das demais mulheres 

que também constroem o Leila Diniz e não participaram desse momento.  

A nossa avaliação é que a oficina como metodologia de pesquisa é significativamente 

eficiente, dinâmica, diversa, criativa, dialética e exploratória. As imagens e os discursos, tal 

qual a essa avaliação, possibilitam uma mediação, ao mesmo tempo desafiadora, rica e 

verdadeira. 

Para além, a metodologia da oficina ainda nos atendeu com sua praticidade, pois em 

um só espaço-tempo podemos reunir várias sujeitas e se utilizar de variados instrumentos de 

pesquisa, como a observação, a entrevista, a história oral, o diário de campo, a gravação de 

voz e a produção de materiais imagéticos. 

 Compreendendo a pesquisa com seres humanos e as dificuldades e complexidades de 

se construir e efetivar uma pesquisa de campo, simplificar o processo pode gerar ganhos 

imprescindíveis às partes. 

  E foi isso que obtivemos, em razão de encontrar dificuldade de tempo e agenda para 

estar com as mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, como apontamos 

anteriormente, a oficina acabou se tornando o mais completo e simples meio de pesquisa.  

Destarte, é necessário deixar claro que trabalhar com oficina, apesar de sua 

praticidade, exige organização, criatividade e cientificidade objetivamente direcionadas para 

apreender criticamente as problematizações geradas em torno do objeto e a própria 

reprodução real do objeto em estudo.    

A fim de ampliar a compreensão quanto à realidade das “jovens feministas”, 

categorizadas nesse trabalho, nos apropriamos de alguns documentos de novos coletivos de 

mulheres que expressam essas caracterizações da juventude feminista. Foram eles, a Carta 

Política do Coletivo Diadorim (2014) e a Carta de princípios do Coletivo Marcha das 

Vadias Recife (2013). 

Ademais essa pesquisa de campo, nos possibilitou apreender novas categorias para 

análise do objeto, pois compreendemos que a necessidade de apreender a subjetividade dessas 

mulheres, objetivadas em sua organização, e vice-versa, não nos deixou caminhar longe da 

ontologia marxiana, do entendimento que essa realidade só poderia ser conhecida na 
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articulação entre singularidade, particularidade e universalidade, ou seja, sob a perspectiva da 

totalidade.  

 

A primeira e principal característica da reflexão marxista sobre o social é o princípio 

da totalidade. É extremamente pertinente a célebre afirmação do jovem Lukács 

segundo a qual a distinção básica entre marxismo e ciência burguesa (na expressão 

dele) não é o predomínio de motivos econômicos na explicação do social, mas sim o 

princípio da totalidade. Essa decisiva indicação metodológica, recolhida pelo 

marxismo da herança dialética de Hegel, significa a necessidade de conceber a 

sociedade como totalidade, isto é, como uma realidade complexa e articulada, 

formada por mediações, contradições e processos (COUTINHO, 2008, p. 91-92). 

 

Dessa forma, fundamentamo-nos na compreensão marxiana quanto ao ponto de 

partida dessa investigação, onde “tampouco se produzem as abstrações mais gerais senão 

onde existe o desenvolvimento concreto mais rico, onde uma coisa parece como comum a 

muitos indivíduos, comum a todos. Então já não pode ser imaginada somente sob forma 

particular” (MARX, 2008, p. 263). 

Logo, a nossa aproximação à organização autônoma de mulheres se desenvolveu na 

tentativa de adentrar a complexidade da relação antagônica e contraditória que circunscreve as 

experiências das nossas sujeitas, tendo em vista suas múltiplas determinações. 

 

O concreto é concreto, porque é síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 

diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, 

como resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de 

partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação 

(IDEM, p. 158-159). 

 

Nessa vertente, não partimos de um total desconhecimento das sujeitas-objeto, pois 

estávamos providas de indicações históricas, genéricas, das relações sociais que constituem 

o(s) feminismo(s) e seu movimento, assim como da luta da classe trabalhadora. 

Fundamentadas em um conhecimento que segundo Tonet (2013) é, de alguma forma, 

cumulativo. 

Também a partir de um conhecimento maturado durante o processo de revisão de 

literaturas e pesquisa documental dos grupos, levamos nossas análises ao patamar de 

abstrações mais complexas e de um concreto pensado, que como disse Marx (2008), é ponto 

de partida das representações. 

Isso significou as bases para nossas primeiras aproximações, as quais foram 

fomentadas pelas expressões de novas complexidades e determinações. Num primeiro 

momento de nossa pesquisa partimos com as categorias do feminismo, da autonomia e do 
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coletivo total, ao nos aproximarmos do nosso objeto, algumas categorias perderam a 

centralidade e outras surgiram, foi o caso da consciência militante feminista. 

A partir dos discursos e imagens produzidos na oficina, as expressões de uma 

consciência coletiva ganhou o palco central do nosso trabalho, as jovens feministas trouxeram 

à tona a necessidade de um processo organizativo radical pautado na tomada de consciência 

como classe de sexo. Para essa discussão tomamos Cisne. 

Segundo a autora, uma consciência formada por meio da práxis feminista, qual seja, as 

dimensões teórica e de exercício político como indivíduo e coletividade. Fundamentada sob o 

caráter de pertencimento das mulheres a si, compreendidas a partir de sua opressão 

decodificada, processo de superação da alienação de si mesmas, da natureza e como seres 

humanos. 

As mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz a partir da formação da 

consciência militante feminista apontaram para um projeto de luta feminista que caminha, 

cada vez mais, para uma proposta e ação universal, a qual abarque as vidas, as diversidades e 

as identidades de todas as mulheres, como classe. 

Nessa linha, por meio dos estudos de Gurgel, Falquet, Carmurça, dentre outras, as 

análises dos “dados” nos permitiram discutir acerca do feminismo, ‘visceral’, para as jovens 

militantes, o qual se pauta nas vidas das diversas sujeitas em espaços coletivos de luta que se 

propõem radical, combativo e emancipacionista.  

Destarte, a organização emancipacionista das jovens feministas indica uma identidade 

diversa, que se constrói a partir das diversidades e multiplicidades de experiências e nos 

pontos comuns, como discutido por Gurgel (2011), que baseada na dialética de contrários, se 

faz potencial para uma luta radicalizada na capacidade de dizer nós, ao buscar o 

protagonismo e a libertação das mulheres.  

Tomando essas discussões como parâmetro para nossa exposição, dividimos os 

conteúdos do nosso trabalho em três capítulos, além dessa introdução. No primeiro 

abordaremos a perspectiva de feminismo de jovens mulheres organizadas a partir de uma 

corrente autônoma do Movimento Feminista, assim como a organização pautada no elemento 

da autonomia como antítese ao “onguização”. 

No segundo capítulo do desenvolvimento, debatemos sobre a complexidade que 

circunscreve a opressão sofrida pelas mulheres, apreendendo a discussão de 

consubstancialidade e antagonismos entre as classes de sexo da categoria relações sociais de 

sexo. Como também a consciência militante feminista como processo formativo de uma luta 
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revolucionária das mulheres, que não pode prescindir a uma identidade diversa, tendo em 

vista a categoria do coletivo total. 

Nosso capítulo das considerações finais se propõe a indicar as complexidades do 

objeto estudado a fim de sintetizar o concreto pensando resultante dessa pesquisa. Tão logo, o 

método de exposição nos permita, apontamos a unidade dialética da organização autônoma de 

jovens feministas e sua consciência militante junto à construção da luta pela transformação 

radical da sociedade. 
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2 JOVENS FEMINISTAS: uma perspectiva do feminismo autônomo no Brasil 

 

Sou cheia de gozo, cheia de vida, carregada 

de energias como um animal jovem... 

- Gioconda Belli 

 

O feminismo em suas múltiplas expressões se caracteriza como sujeito político do 

coletivo das mulheres, que propõe um projeto de sociedade fundamentado na liberdade e 

autonomia das mulheres. 

 Dessa forma, propomo-nos neste capítulo analisar a perspectiva de feminismo e auto-

organização do Movimento Feminista. Refletir sobre o que já se construiu como feminismo, 

para elaborar sobre o que o constrói na dialética da história e das relações contemporâneas. 

Traremos aqui a particularidade de nosso trabalho, fundamentado na identificação das 

posições sociais das sujeitas de nossa pesquisa, sua elaboração coletiva sobre o feminismo e 

como a trajetória da ONG Coletivo Leila Diniz circunscreve essa organização. 

 

2.1 Feminismo, história e teoria: emergência do feminismo autônomo  

 

A Revolução Francesa (XVIII) foi o palco histórico das primeiras mobilizações e 

reinvindicações por igualdade, construídas por mulheres
11

. Essas mulheres, então organizadas, 

entram em resistência às relações de submissão postas ao sexo. Afirmavam que não havia 

igualdade se permanecesse a dualidade do público e do privado e, com isso, a desigualdade 

entre os sexos (GURGEL, 2009). 

 

[...] as mulheres realizaram ações radicais de combate a sua exclusão da 

soberaneidade popular, inaugurada com a sociedade moderna que se propôs a 

eliminar todo tipo de desigualdade já que insurge com o lema da igualdade, 

liberdade e fraternidade (IDEM, p. 09 – destaques da autora). 

 

A legitimidade dessa resistência se pautava no questionamento aos domínios do 

político, com a negação da participação das mulheres, desgarrando-as da esfera pública e de 

suas relações.  

 Gurgel (2009) expõe que as mulheres de tal tempo histórico, construíam lutas pela 

consolidação do poder popular em contraposição ao poder burguês, à medida que pautavam o 

                                                           
11

 Marcaremos nossa discussão sobre o feminismo a partir da Revolução Francesa em virtude da centralidade da 

luta pela igualdade, que mobilizava o conjunto dos(as) revolucionários(as) e da demarcação do início da 

sociedade moderna (GURGEL, 2009).   
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direito à educação e à participação política. Assumindo assim, uma batalha pela participação 

ativa das mulheres, com o direito de representar e ser representada. 

 A história do Movimento Feminista retrata que mesmo articuladas às organizações de 

esquerda, compromissadas com a classe e com a luta socialista, a bandeira feminista de direito 

ao trabalho, encontrou resistência diante dos próprios trabalhadores. O receio de perder postos 

de trabalho para as mulheres e a reafirmação da hierarquia na família, por meio dos valores de 

organização da sociedade burguesa, legitimaram a contraposição dos homens a tal 

emancipação pautada pelas mulheres. 

 Álvarez González (2010), no entanto, expõe que as mulheres não se aquietaram a esse 

domínio patriarcal das organizações de esquerda. Clara Zetkin – figura alemã feminista e 

socialista de destaque internacional do século XIX – propunha o compromisso dos partidos 

socialista na luta pelo sufrágio universal feminino
12

. 

 A luta feminista sufragista expunha as possibilidades do acesso das mulheres ao 

parlamento e de mudanças no conjunto das leis (GURGEL, 2009). Essa luta se desenvolve 

por meio de pelo menos duas tendências feministas, as que mantinham contato com o 

parlamento e as que realizavam ação de massa. 

 Nesse cenário, segundo Álvarez González (2010), Zetkin ao propor o 

comprometimento dos partidos socialista com a luta sufragista feminina, “traça uma clara 

linha divisória entre o feminismo burguês e o movimento de mulheres socialistas” (p. 63), 

com relação ao significado do direito ao voto. 

 

Para as burguesas, tratava-se de um direito inalienável do indivíduo, através do qual 

poderiam impulsionar as reformas necessárias para alcançar a igualdade jurídica 

com os homens, dentro da ordem vigente. Para as socialistas, o voto não era a meta 

final a ser alcançada, pois sua conquista não eliminaria a causa de sua opressão, que 

estava radicada na propriedade privada dos meios de produção. Ainda que as 

mulheres tivessem direito ao voto, eles seguiriam nas mãos dos capitalistas 

burgueses [...]. Portanto, para elas, o voto representava uma conquista que lhes 

permitiria participar mais ativamente da vida política, facilitando-lhes o trabalho 

para alcançar uma sociedade sem classes (IDEM, p. 64).   

  

                                                           
12

 “A reivindicação pelo direito ao sufrágio mobilizou as mulheres por sete décadas em diferentes países e 

regiões do mundo. De início, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da Europa, as sufragistas tinham 

como estratégia a busca de apoio parlamentar a partir de uma ampla mobilização popular. Assim, o movimento 

chegou a envolver milhões de mulheres e realizou inúmeras ações de grande envergadura social. Esta estratégia é 

abandonada nos inícios do século XX, quando parte das organizações sufragistas passam a adotar ações mais 

radicais e são duramente reprimidas pelo Estado, segundo Alves e Pitanguy (1991)” (GURGEL, 2009, p. 13). 
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A perspectiva da aliança entre a luta de classes e a luta das mulheres, pela sua 

autodeterminação, deixava clara a perspectiva de classe tomada pelo movimento de mulheres 

socialista, que confrontava o feminismo burguês. Apesar de reconhecerem as conquistas reais 

pautadas pelas feministas burguesas.  

Dessa forma, o Dia Internacional da Mulher (ou das Mulheres como se referia Zetkin, 

em sua perspectiva internacionalista), teria nascido, segundo a discussão de Álvarez González 

(2010), para reivindicar o direito ao voto para o sexo feminino. A autora ainda aprofunda ao 

trazer a discussão de Kolontai (1982): 

 

Um dia assim era necessário para que as mulheres da classe operária, que com o seu 

trabalho estavam contribuindo para o crescimento da economia de seus respectivos 

países, se dessem conta de que tinham direito de participar da vida política e para 

isso era necessário que tivessem direito de votar (ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2010, p. 

117). 

   

As mulheres do século XIX proclamavam a igualdade entre os sexos como condição 

de cidadania para todos. Segundo Gurgel (2009), as revolucionárias francesas conduziam no 

interior das organizações, a necessidade de criação de novos valores que confrontassem a 

lógica patriarcal. 

A autora nos permite compreender essa trajetória revolucionária do Movimento 

Feminista, tomando o contexto dos anos de 1960 como forma emblemática. Segundo ela, isso 

se expressa:  

 

[...] principalmente em alguns países da Europa e nos EUA, nos quais as mulheres 

juntamente com outros segmentos sociais, como estudantes, jovens, intelectuais, 

operários, artistas, participam de grandes mobilizações populares que questionaram, 

primeiramente, todas as formas de autoritarismo, totalitarismo, colonialismo e ações 

militarista sob a vida e dignidade humana (IDEM, p. 16). 

 

 Para esse movimento a sua agenda de lutas, deveria se centrar em temas que 

reivindicavam a autonomia das mulheres. 

 

Neste sentido o direito ao aborto, a uma sexualidade livre sem a determinação 

heteronormativa, o confronto com o modelo patriarcal de família e com a 

invisibilidade jurídica da mulher, a qual após o casamento perderia todos os direitos 

civis e passaria a depender da autorização do marido para qualquer ato, até mesmo o 

de conseguir um emprego. São temas de grandes atos do movimento pelo mundo 

(IDEM, p. 16). 

 

É nesse terreno que a noção de auto-organização do feminismo ganha ampla 

discussão, à medida que pautar a liberdade da mulher dentro de organizações lideradas por 



32 
 

homens e direcionadas por valores patriarcais de sociedade, não daria conta de suas bandeiras 

de luta. Era preciso um espaço e organização construída por mulheres, onde sua 

particularidade de ‘ser social’ fosse o palco central das lutas
13

.  

Costa (2005) destaca a especificidade das organizações feministas latino-americanas 

em sua relação com as organizações de esquerda em geral, nas quais as feministas das 

décadas de 1960-1970 rompem com essas organizações, em termos organizativos, à medida 

que reconhecem o sexismo que baliza as relações orgânicas dos coletivos.  

Todavia, essas mulheres não perdem de vista seus vínculos ideológicos e seu 

compromisso com a transformação radical das relações sociais de produção, mesmo 

continuando na luta contra o sexismo dentro da esquerda.  

As desigualdades entre homens e mulheres são assim postas de forma sócio-histórica. 

Tanto nos movimentos feministas latino-americanos, quanto europeus, reivindicava-se a 

perspectiva de superação dos fundamentos essencialistas, naturalistas que justificavam as 

relações assimétricas entre os sexos, na sociedade e nas organizações políticas. 

Tal conjuntura é apresentada na França, a partir das discussões sobre as Relações 

Sociais de Sexo, estas com a perspectiva de totalidade, imbricada para além do sistema de 

sexo, com os de classe e “raça”/etnia, analisados não como sistemas isolados, mas como 

relações [rapports]
14

.  

Segundo Cisne (2013), essa relação [rapport] social era analisada tendo em vista os 

grupos antagônicos estabelecidos nas relações, seus interesses contraditórios e conflituosos, 

que significavam objetiva e subjetivamente a produção material e ideológica da ordem 

dominante
15

.   

 O importante a destacar nas manifestações do movimento, à época foi, segundo Gurgel 

(2009, p. 14), “a articulação estratégica entre a luta pela autonomia e autodeterminação das 

mulheres com a busca incessante da emancipação humana, frente às forças destrutivas do 

capital”.  

De modo que as bandeiras de lutas trazidas pelas mulheres centravam-se na denúncia e 

no enfrentamento da ordem patriarcal dominante, assim como nas contradições do sistema 

capitalista-racista. 

                                                           
13

 Publicado neste período, o livro de Delphy ‘O inimigo principal’, apontava claramente o patriarcado como 

sistema que subjuga as mulheres, a partir de privilégios concedidos aos homens. 
14

 “No francês existem duas palavras para uma única tradução no português: relações. Rapport designa relações 

mais amplas, estruturais, enquanto relations diz respeito às relações mais pessoais, individuais, cotidianas. O 

conceito de rapports sociaux de sexe é diretamente fundamentado no de relações sociais de classe” (CISNE, 

2013, p. 111 – destaques da autora). 
15

 Nas palavras de Delphy, ‘dominação do homem’.  
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 No Brasil, o feminismo apresenta uma dinâmica diversa em relação à Europa e aos 

EUA que se encontrava em efervescente movimento libertário, na década de 1960, como no 

país os movimentos sociais viviam o contexto de repressão total da luta política legal. O que, 

segundo Pinto (2010), impulsionou os grupos organizados de esquerda a atuarem na 

clandestinidade e muitos a partirem para a guerrilha. 

O contexto do Golpe Militar de 1964 no Brasil e o regime militar que se instaurou, 

contou com importante apoio de movimentos de mulheres burguesas e de classe média, 

organizadas por setores conservadores, como registrou Costa (2005), sobre o movimento 

articulador da Marcha com Deus, pela pátria e pela família, que mobilizou muitas mulheres de 

todas as classes. 

Malgrado o autoritarismo e a repressão do regime militar brasileiro, muitas mulheres 

resistiram à ditadura, também sob o impacto do movimento feminista internacional e em 

consequência do processo de modernização, que significou maior incorporação das mulheres 

ao mercado de trabalho, assim como a ampliação do sistema educacional (COSTA, 2005). 

Godinho (2004) expõe que a participação das mulheres no mundo público é uma das 

mudanças mais marcantes na segunda metade do século XX no Brasil, pois apesar de ter a 

cidadania formalizada por meio do voto em 1932, a presença da mulher como sujeita político 

só emerge com o movimento de caráter feminista a partir dos anos 1970.  

 

As décadas de 1970 e 1980 representaram um período também de crescimento 

maciço na participação política das mulheres. A presença em movimentos sociais 

ativos, respondendo às novas demandas surgidas em particular nas grandes 

concentrações humanas, introduziu novas formas de sociabilidade e oportunidades 

para as mulheres fora do âmbito familiar (IDEM, p. 151). 

 

Nesse terreno, Pinto (2010) especifica a discussão sobre a estrutura de dominação das 

mulheres no Brasil, segundo a qual, é apresentada por características muito particulares, uma 

hierarquia rígida em relação ao acesso a direitos e um abismo social quando se refere as 

desigualdades sociais. 

Silva (2010a) também expõe a particularidade da formação social brasileira como 

sociedade capitalista, a qual nasceu como colônia escravocrata, com base na exploração do 

trabalho e na sua divisão e hierarquização por sexo. Essas bases, segundo a autora, compõem 

a consubstancialidade da pedagogia feminista.   

Pinto (2010) contextualiza brevemente os movimentos populares de mulheres ainda no 

século XX, os quais estavam nos bairros pobres e favelas, lutando por educação, saneamento 
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básico, habitação e saúde, fortemente influenciados pelas Comunidades Eclesiais de Base da 

Igreja Católica. 

O feminismo brasileiro traz assim a especificidade do feminismo latino americano, 

alimentado pelas múltiplas contradições experimentadas pelas mulheres atuantes em 

movimentos, organizações e partidos progressistas, assim como organizações acadêmicas 

politizadas (COSTA, 2005). 

 Nos anos que se seguiram, sob patrocínio da Organização das Nações Unidas (ONU) – 

com o Ano Internacional da Mulher em 1975 – surgiram novos grupos de mulheres pelo 

Brasil. Assumindo novas bandeiras, como os direitos reprodutivos, o combate à violência 

contra a mulher e a sexualidade (COSTA, 2005). Nesse cenário, as construções de lutas contra 

a opressão sobre as mulheres se articulavam à redemocratização do país. 

 Ainda sob a conjuntura dos anos de 1970-1980, expressam-se concepções pedagógicas 

necessárias para o desenvolvimento de ações feministas, que permitissem agregar o cotidiano 

de opressão e suas estratégias de subversão.  

Fomenta-se, assim, a mediação do conhecimento imediato e genérico, quanto à 

dominação e o ‘ser mulher’, que poderia ser protagonizado pelas mulheres. De maneira que 

grupos de reflexão e ações educativas têm forte influência na constituição do feminismo no 

Brasil, afirma Camurça (2010). 

 Em finais dos anos de 1980 no país, há mudanças no direcionamento da luta feminista. 

Segundo Costa (2005) o que se pautava contra o Estado, então, precisou (mas não sem 

conflitos) ser repensado. Agora, o direcionamento das organizações feministas também 

atuavam junto a ele, tendo em vista as políticas públicas conquistadas e que deveriam ser 

implementadas pelo governo. 

 Todavia, Costa (2005, p. 17) argumenta que “a atuação do feminismo em nível 

institucional isto é, na relação com o Estado, nesse e em outros momentos, não foi fácil de ser 

assimilado no interior do movimento”. A relativa perda de autonomia e as perspectivas 

focalizadas de enfrentamento à opressão patriarcal inquietavam os grupos que se propunham a 

ações de maior combatividade e radicalidade. 

 O feminismo, assim, se defrontava internamente com uma multiplicidade de 

tensionamentos, tendo em vista as diferentes experiências de opressões sofridas pelas 

mulheres e suas diversas formas de enfrentamento individual e coletivo (GURGEL, 2014). 
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 Entretanto, as feministas profissionalizadas
16

 reivindicavam não poder deixar de 

reconhecer a capacidade do Estado moderno em influenciar a sociedade, portanto, deveria ser 

compreendido como um aliado fundamental para a transformação da condição feminina. 

Costa, então, analisa: 

 

[...] não poderia deixar de reconhecer os limites da política feminista no sentido da 

mudança de mentalidades sem acesso a mecanismos mais amplos de comunicação e 

tendo de enfrentar a resistência constante de um aparelho patriarcal como o Estado. 

Caberia, ao feminismo, enquanto movimento social organizado, articulado com 

outros setores da sociedade brasileira, pressionar, fiscalizar e buscar influenciar esse 

aparelho, através dos seus diversos organismos, para a definição de metas sociais 

adequadas aos interesses femininos e o desenvolvimento de políticas sociais que 

garantissem a equidade de gênero (2005, p. 17).  

    

 O direcionamento da luta de mulheres, então, se estabelece com uma participação 

institucional e político partidária intensa, como na atuação na Assembleia Constituinte de 

1988, que teve forte pressão de diversos grupos feministas e obteve conquistas 

[normativas/legais] significativas para emancipação política das mulheres, que apontavam a 

ampliação de direitos sociais, civis e políticos. 

 Porém, os anos que seguem a década de 1990, sob as determinações das políticas 

neoliberais, apresentaram a fragilidade dos organismos de governo para as mulheres, os quais 

em atendimento as determinações dos organismos internacionais (Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional), estabelecem um modelo de intensa mercantilização dos direitos e 

cortes aos gastos sociais.  

 Para Virgínia Fontes (2010), os anos de 1990 significaram alterações substantivas em 

certas condições, as quais para o eixo democrático e popular – que predominou na década de 

1980 – foi profundamente modificador, tendo em vista a redução de seu impulso socializante 

que em parte desmantelou organizações e em grande medida às reconfigurou. Amplia-se aqui 

o surto de ONGs da década de 1980. 

 

Através de enormes e bem-sucedidas campanhas, [as ONGs] adensaram o viés 

filantrópico e favoreceram, em contrapartida, sua incorporação midiática. 

Contribuíram decisivamente – ainda que com o coração partido – para o sucesso do 

desmonte dos direitos universais, a cujo espólio se candidataram a gerir, 

apresentando-se como as gestoras mais confiáveis dos recursos públicos. 

Compreendendo ou não o que faziam, com boa ou má vontade, abriram o caminho 

para o empresariamento da solidariedade, do voluntariado e para a formação de uma 

nova massa de trabalhadores totalmente desprovidos de direitos, ao lado do 

fornecimento de uma espécie de “colchão amortecedor” (Coutinho, 2004) (IDEM, p. 

268). 

                                                           
16

 Costa (2005) se refere, com essa terminologia, às feministas que passam atuar nas Organizações Não 

Governamentais (ONGs), nos gabinetes e nas secretarias de governo, como espaço de conquista e efetivação de 

direitos para as mulheres. 
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Nessa perspectiva, Gurgel (2014) discute que em finais dos anos de 1990, a 

autonomia, como elemento fundamental ao sujeito político do feminismo, se deslocou da 

perspectiva de autodeterminação do movimento de mulheres, em relação a partidos políticos, 

ganhando a dimensão de institucionalidade das ONGs feministas em efervescência.  

As ações feministas, então, se condicionavam intensamente aos ditames do Estado e 

dos organismos financiadores de projetos sociais. 

 

[...] essa transformação contribuiu para a profissionalização de militantes que se 

distanciam cada vez mais de uma atuação na base social, ao assumirem um fazer 

política que reproduz as esferas de hierarquização e centralidade decisórias, 

fenômenos cuja negação é um dos fundamentos teórico-político do feminismo como 

sujeito coletivo (IDEM, p. 63). 

   

Fontes (2010) também destaca a particularidade da “onguização” feminista, apontando 

que as ONGs voltadas tanto para as mulheres quanto para os negros, têm uma característica 

diferente, por serem autorreferentes, admitem o elo militante com a auto-organização de 

mulheres e negros. 

 São muitas as contradições que se constroem em torno dos interesses do movimento 

feminista e das proposições dos organismos financiadores/gestores das ONGs. Segundo 

Gurgel (2014), diversos eventos nacionais e internacionais feministas tinham como pauta o 

debate sobre a autonomia relativa ou até inexistente nos grupos feministas “onguizados”, 

assim como a segregação interna entre as próprias militantes feministas. 

 A autora aponta em sua análise, o fenômeno da “onguização” do movimento feminista 

contemporâneo articulado às crises organizativas da classe trabalhadora, a partir do 

reordenamento da relação entre movimentos sociais e Estado na América Latina, pós-

ditaduras militares e sob a ofensiva neoliberal, no Brasil, durante os anos de 1990. 

 

As entidades populares e as lutas voltadas para a organização dos trabalhadores, em 

prol de igualdade substantiva e pela superação do tristemente clássico controle 

patronal sobre o Estado brasileiro, tiveram de defrontar-se com fortes oposições 

externas – renovadas organizações patronais e a manutenção da repressão social 

seletiva – e internas, oriundas do próprio campo popular. A mercantilização da 

filantropia iniciada na década de 1970 contribuiu para segmentar o campo popular 

(FONTES, 2010, p 257). 

  

As mudanças no palco da organização e luta social constituíram a articulação da luta 

feminista à burocracia institucional, a qual trouxe consequências significativas quanto a forma 

do fazer feminismo.  
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Há uma focalização nas ações e lutas, tendo em vista o enquadramento a editais e à 

concorrência entre as ONGs feministas, em busca do financiamento de projetos. 

 

Nesse sentido, a aproximação das ONGs com esse tipo de financiamento, além de 

contribuir para a quebra do princípio de sororidade que fundamenta o feminismo, 

igualmente provocou o desenvolvimento de práticas políticas de invisibilidade da 

crítica (GURGEL, 2014, p. 64). 

 

As várias organizações do movimento de mulheres, nesse contexto, buscavam 

enfrentar os impactos sofridos pela ofensiva neoliberal e pela mundialização do capital, no 

que tange a despolitização, dirigindo seus esforços para a realização de projetos sociais que 

comportem o trabalho educativo, umas sem ação política voltada para organização de 

movimentos de mulheres, outras pautando a construção de ações educativas que dão sentido 

político e se engajam nas lutas e na organização do movimento (SILVA, 2010a).  

Cisne (2014), então discute que no auge da institucionalização do Movimento 

Feminista, nos anos de 1990, o feminismo profissionalizado reedita, em grande medida, o 

feminismo “bem-comportado” e encontra sérios limites institucionais para atuar com 

autonomia frente ao Estado e demais organismos financiadores.  

Na dimensão teórica, esse contexto sócio-político é acompanhado pelos “estudos de 

gênero”, fortemente influenciados pela perspectiva pós-moderna, a qual torna a discussão 

sobre as desigualdades entre os sexos, por demais palatáveis, como diria Safiotti, pois 

permanece, por muito, na perspectiva subjetivista e da aparência. 

 

É necessário entender que as transformações ocorridas no campo do feminismo 

foram determinadas por um processo global de interferência nos movimento sociais, 

tendo, como pano de fundo, o projeto neoliberal que, dentre seus principais 

objetivos, buscou promover a fragilização, a fragmentação, quando não, a cooptação 

dos movimentos sociais. Esse processo encontrou na onguização dos movimentos 

sociais, da qual o feminismo foi um movimento emblemático, um significativo 

caminho para sua consolidação (CISNE, 2014, p. 142). 

 

 Diante da realidade dessa década, a organização de mulheres e a reivindicação de 

bandeiras feministas, expõem a influência e crescimento do feminismo popular. Assim, o 

cotidiano patriarcal desvelado e não mais aceito com naturalização, toma as ruas, os 

palanques e as bandeiras feministas, como contribuição para diluição de barreiras e 

resistências ideológicas junto ao movimento feminista mais amplo (COSTA, 2005).

 Todavia, Gurgel acrescenta: 
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Por outro lado, havia receio de que o contato das feministas com as mulheres 

populares, a partir da ação dos partidos, provocasse um rebaixamento programático 

do feminismo, uma vez que, no geral, as reivindicações desse setor social se 

encerravam na conquista das políticas públicas e na garantia de mecanismos de 

participação política das mulheres (2014, p. 60-61). 

 

O movimento feminista, então, articulava a vida cotidiana das mulheres, às 

organizações, às suas agendas, aos seus temas e às suas militantes, mas não sem conflito e 

segregações.  

Apesar dos divergentes pensamentos quanto à tomada da realidade das mulheres 

populares ao movimento feminista, a relação mais direta com essas demandas, legitimou 

articulação do feminismo e o apoio às organizações feministas em espaços mistos de luta da 

classe trabalhadora. 

 Essas novas expressões do movimento feminista e os debates que já aconteciam desde 

os anos de 1980, sobre a internacionalização das agendas – principalmente junto ao 

movimento feminista latino americano –, possibilitou a ampliação de espaços e a 

incorporação de novas identidades feministas, como: as negras, as indígenas, as lésbicas, as 

populares, as acadêmicas, as ecofeministas, as assessoras governamentais, as profissionais das 

ONGs, as católicas, as sindicalistas (COSTA, 2005).  

 Nobre (2005) em sua discussão afirma que, em razão dessa dinâmica, o desafio das 

organizações feministas se pauta em crescer o movimento, reinventar formas organizativas e 

construir outro feminismo, enraizado na luta popular, qual seja aquela que decodifica o 

cotidiano da opressão para envolver as mulheres na luta coletiva rumo à construção de uma 

sociedade sem machismo e sem as regras do mercado e do capital. 

 Essa mesma autora traz o questionamento quanto à existência de uma nova geração 

política, tendo em vista a adesão de tantas jovens ao movimento de mulheres. De modo a 

especificar que: 

 

Esta geração, vivendo um momento de retrocesso na autonomia das mulheres (vide 

as imposições sobre o corpo, o machismo nas relações interpessoais), que reflete 

também nos movimentos sociais – em especial no movimento estudantil – se 

identificam com o feminismo. E com este feminismo das ruas (NOBRE, 2005, p. 

02). 

 

 Diante dessas novas expressões do feminismo e das respostas que o Estado tem dado 

às reivindicações do movimento, Costa (2005, p. 13) afirma que a 
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[...] prática governamental não tem conseguido desestimular o movimento na sua 

luta por políticas adequadas para as mulheres e na decisão de seguir criando novos 

espaços de interlocução ou aproveitando os espaços já institucionalizados. 

 

 Ainda segunda a autora, fala-se que essa participação junto ao Estado, na promoção e 

gestão de políticas públicas, poderá fortalecer o movimento “como sujeito na cena política 

nacional” (IDEM), não perdendo a atenção às manobras do Estado na perspectiva de uma 

participação ilustrativa das mulheres. 

 Sob nossa compreensão, os anos 2000, então, seguem reforçando condicionalidades 

estatais ao movimento feminista e assim influenciando diretamente a noção de autonomia e 

liberdade, centrais a esse sujeito político. 

Segundo Gurgel (2008), nos últimos 30 anos, a luta feminista, deu sinais de uma 

redução em seu potencial crítico, principalmente com a ofensiva neoliberal que ressignificou 

o ‘papel’ da sociedade civil, que agora, junto ao Estado formula e implementa políticas 

públicas, contribuindo assim, para o processo de precarização e seletividade das políticas para 

as mulheres. 

 

O vínculo entre sociedade civil e Estado explica como a dominação poreja em todos 

os espaços sociais, educando o consenso, forjando um ser social adequado aos 

interesses (e valores) hegemônicos e formulando, inclusive, as formas estatais da 

coerção aos renitentes (FONTES, 2010, p. 137). 

 

Além de impulsionar uma realidade financiadora de projetos sociais, cada vez mais 

competitiva, focalizada, reduzida e seletiva, que enforca uma luta histórica
17

, a qual se 

reivindica radical e expõe a cada forma de organização o fundamento da autonomia como 

insuprível à libertação das mulheres. 

 

2.1.1 Coletivo Leila Diniz: em busca da autonomia 

 

Na conjuntura de “onguização” dos anos 2000 se estabeleceu o grupo de mulheres 

natalenses, que são sujeitas dessa pesquisa, o ‘Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz’, 

que ainda em 2013 era organizado como a ONG Coletivo Leila Diniz (CLD), muda de 

natureza jurídico-organizativa entre finais de 2013 e início de 2014.  

                                                           
17

 O feminismo, ainda bastante imbuído nessa realidade organizativa, parece está apontando para uma nova 

dinâmica, à medida que a profissionalização de militantes, expõe patentemente a precarização dos vínculos e das 

condições de trabalho, como desmontes de inúmeras garantias trabalhistas, que em nada modificou o fenômeno 

do desemprego estrutural.  
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Segundo a reportagem de Julho de 2014 do Novo Jornal,  

 

O CLD foi fundado há 13 anos por um grupo de mulheres que já atuavam no 

movimento feminista nacional. A instituição teve como missão contribuir para a 

democratização do Estado e da sociedade, através da igualdade de gênero, com 

justiça social a partir de uma perspectiva feminista. Em seu nome fez homenagem à 

atriz Leila Diniz, símbolo de liberdade sexual, transgressão e emancipação da 

mulher. E teve como objetivo central fortalecer a luta nos movimentos de mulheres e 

feminista local, como o Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte.  

  

 Logo, desde 2002 o CLD vinha construindo ações feministas junto ao Estado, 

especificamente na cidade de Natal/RN. Em uma carta aos(às) Amigos(as) e Parceiros(as), 

enviada no ano de 2013, declaram:   

 

Ao longo desse período, firmamos parcerias na luta por uma sociedade mais justa e 

nos tornamos uma referência ao construir uma força política na cidade de Natal 

pautado em projetos e ações contraculturais, na intervenção na agenda pública, na 

formação de lideranças de base e no enfrentamento das lutas cotidianas na busca por 

melhores condições de vida para as mulheres natalenses. 

  

 Essa carta teve como temática central a transição organizativa pela qual o grupo 

precisaria passar, saindo da estrutura de ONG para uma organização autônoma. As 

dificuldades com o financiamento das ações se tornou algo incontornável a essa instituição 

feminista, como segue relatando a carta: 

 

Apesar da reconhecida trajetória, o Coletivo Leila Diniz tem enfrentado dificuldades 

para manter as suas atividades. Desde a nossa criação, a mobilização de recursos 

para a nossa sustentabilidade advém da aprovação de projetos em editais públicos. 

Com a economia do país fortalecida, os convênios com agências de cooperação 

internacionais vêm diminuindo, comprometendo a sustentabilidade das organizações 

não governamentais. Esse reflexo é sentido principalmente em organizações que tem 

sua atuação voltada para a formação politica, educação, acesso aos direitos 

humanos, cultura e fortalecimento dos movimentos sociais, como é o nosso caso 

(2013, s/p). 

 

A realidade do CLD apresenta os dilemas postos à institucionalização do movimento 

feminista, tendo em vista as amarras políticas das ações sob o controle do Estado, assim como 

os interesses divergentes da relação neoliberal de concorrência, o que para o Movimento 

Feminista significou a concorrência entre seus grupos por editais de financiamento, como 

demonstram: 

 

Portanto, não são tantos os editais que atendem ao nosso perfil institucional e, dentre 

estes, nos preocupamos em selecionar apenas os que estejam de acordo com nosso 

projeto político institucional. Na concorrência em editais que provêm de recursos 
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públicos, também enfrentamos dificuldade de acesso, pois, o sistema de convênios 

estabelecido pelo governo federal coloca as organizações governamentais no mesmo 

patamar de disputa por recursos com outras organizações da sociedade e até mesmo 

com as prefeituras (CDL, 2013, s/p). 

 

Se expressa nessa forma de fazer a luta contra a opressão sofrida pelas mulheres, o que 

Gurgel (2014) discute como nível de dependência financeira e exigência burocrática diante da 

profissionalização de militantes. Essa dependência e burocratização da ação feminista, 

fundamentadas na concorrência por recursos vão de encontro a princípios basilares do 

movimento, como a autonomia e sororidade
18

.  

Nessa perspectiva, a liberdade na construção de estratégias, compreendendo o 

movimento feminista como sujeito político, perde em amplitude e efetividade. 

 

Esta situação nos fez refletir, durante os últimos três anos, a respeito de como seguir 

existindo, dado o peso de uma organização não governamental, em que suas 

militantes também são profissionais e seu trabalho teria que ser remunerado. Não 

temos mais como nos manter nesse formato, mas, feministas e militantes que somos, 

em função de nossa opção de transformar o mundo pelo feminismo, decidimos 

encerrar o CNPJ do Coletivo Leila Diniz, ou seja, concluímos aqui a vida do 

Coletivo Leila Diniz como uma ONG e renasceremos como um grupo de militância 

(IDEM). 

 

Esse direcionamento político, expresso no documento, nos leva a indicar que o 

surgimento de novas organizações de mulheres aponta um movimento de antítese ao processo 

de institucionalização do movimento feminista nos anos de 1990 e 2000, tendo em vista toda 

problemática e esgotamento da proposta onguizadora, como espaço de consolidação e 

ampliação de direitos sociais. A carta continua: 

 

Seremos, então, o Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz. Este é um momento 

que estamos chamando de “queda para o alto”.  Que nos desafia a encerrar uma 

organização com 12 anos de vida e dar início a uma nova caminhada, com uma 

organização autossustentável e 100% militante, cujas contribuições virão de todas 

nós, que desejam transformar a realidade machista e colaborar ativamente nesse 

processo (CLD, 2013, s/p – destaque do documento). 

  

Seria, então, o ‘Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz’ uma nova expressão do 

feminismo, construído em uma perspectiva combativa, que retoma a noção de autonomia do 

movimento e agrega novos valores feministas, de mulheres que proclamam: 

 

                                                           
18

 Discorreremos sobre a sororidade como instrumento imprescindível ao projeto de libertação das mulheres a 

posteriori. 
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Somos seres humanos, gente que não se define pela normatividade, pelas regras, 

somos putxs, bichxs, negrxs, vadixs, degeneradxs, afetetadxs, grisalhxs, 

Lésbicas/sapatão, bissexuais, desnaturadxs, insubmissxs, despadronizadas, 

monstrxs, gordxs, loucxs, ávidxs por liberdade, desbocadxs, revoltadxs, autônomxs, 

indignadxs, histéricxs, combativxs, desmanteladxs, artivistas, possuídxs, 

empoderadxs, desequilibradxs, piriguetes, periféricxs, maconheirxs, vândalxs 

(COLETIVO..., 2014, p. 01 – [sic]). 

 

 Essas novas sujeitas que constroem as organizações de mulheres trazem consigo novas 

formas e experiências para organização da luta feminista. As experiências já vividas podem 

assim contribuir na superação do que não deu certo em outras formações organizativas – de se 

fazer a luta coletiva das mulheres.  

 Em nossa pesquisa com as mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, 

pudemos alcançar a abordagem de uma proposta de organização, de laços socioculturais que 

legitimam a vivência e o reconhecimento dessa diversidade política, como combustíveis para 

construção de uma luta mais representativa. 

Circunscrever uma prática teorizada para além do feminismo onguizado. Nessa linha 

de análise, expõe as feministas do Coletivo Autônomo, sobre a transição de institucionalidade 

à organização autônoma:  

 

Autônomo porque essa foi nossa primeira pauta e decisão coletiva. Queríamos 

caminhar com nossas pernas, de forma independente de partidos políticos e 

sindicatos. Somos auto organizadas, descoladas de organismos verticalizados, com 

hierarquias e concentração de poder, protagonizamos nossa própria luta 

(COLETIVO..., 2014, p. 01). 

 

Partindo das discussões Gurgel (2004), a noção de autonomia propõe, assim, uma 

ampliação substancial do sentido atribuído ao sujeito. Logo, a autonomia se relaciona ao 

elemento central do feminismo, a liberdade
19

. 

Em discussão sobre o movimento feminista expôs, Fougeyrollas-Schwebel (2009, p. 

145): 

 

O feminismo contemporâneo prolonga as expectativas do feminismo do século XIX, 

a saber a individuação do sujeito democrático e econômico, da cidadã e da 

trabalhadora, mas acrescenta fortemente a questão da autonomização da sexualidade 

feminina; a maternidade não é o único horizonte das mulheres [...]. 

 

Assim, o movimento feminista se apresenta, a partir de uma dinâmica intensa, que só é 

acompanhada pelas suas sujeitas políticas, as mulheres. Como dito por Safiotti (2004), é o 

                                                           
19

 A realidade de ação do feminismo, caracterizada pela estratégia de atuar nos pontos comuns, nas 

particularidades de cada opressão, na imediaticidade e mediaticidade das relações, sem perder de vista a 

emancipação humana, legitima a centralidade da liberdade, objetivo maior do movimento (GURGEL, 2009). 
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sujeito dominado-explorado que melhor conhece as engrenagens de sua opressão e melhor 

pode construir suas estratégias de subversão. Por mais heterogêneo, e até dicotômico, que 

essas estratégias se apresentem, o movimento reivindica a autonomia fundamental das 

mulheres para suas lutas.   

E o Coletivo Leila Diniz ao romper com a “onguização” do movimento feminista em 

sua organização, ao se reivindicar autônomo e militante, como um feminismo construído por 

mulheres – de forma majoritária – jovens, de fato apontou para uma “queda” histórica, que se 

propõe à construção da autonomia como elemento fundamental à organização feminista, à 

autodesignação das mulheres e à radicalidade da luta pela libertação do sexo. Ao alto! 

 

2.1.2 Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz: proposta para a autonomia 

 

 O debate da autonomia demarca a história do feminismo, tendo em vista sua 

dinamicidade na trajetória do movimento. Gurgel (2004) relata que no interior dos 

movimentos sociais e libertários a autonomia tem sido enfrentada à medida que politicamente 

se torna tênue, consequência da burocratização das lutas adequadas ao sistema de dominação. 

A tênue autonomia perde-se em liberdade, em emancipação e em conquistas 

universais. Isso porque, a autonomia discutida por Paulo Freire, aponta homens e mulheres 

como seres sociais, sócio-histórico, “capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, 

de decidir, de romper” (1996, p.18), logo, de superar a dominação. A autonomia pressupõe, 

assim: reconhecer-se no mundo, na coletividade e na radicalidade do eu. 

Para o feminismo a institucionalização junto ao Estado obstaculiza esse complexo de 

capacidades autônomas que – não desconsiderando as mudanças conquistadas – não rompem 

com as estratégias de dominação desigual entre homens e mulheres. Dessa forma, o elemento 

autonomia para o sujeito do feminismo, exige a superação desses espaços hegemônicos. 

 

Ao longo do tempo, a noção de autonomia, para o feminismo, passou por 

importantes ressignificações, chegando a desfigurar-se no enfrentamento com a 

questão do Estado. Sua abordagem deve levar em consideração pelo menos três 

aspectos: a noção de liberdade, o reconhecimento da opressão e a ação coletiva das 

mulheres, como elementos que conferem um nexo interno as variadas dimensões 

ontológicas dos sujeitos de ação da práxis feminista (GURGEL, 2004, p. 100).      

 

Pensar e fazer o feminismo estabelece um direcionamento de luta, que partindo da 

autodesignação das mulheres, irá conferir estratégias e táticas construídas na validade do 

velho e na aceitação respeitosa do novo. Na discussão de Freire (1996), pensar certo estaria, 
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então, orientado à disponibilidade ao risco de acolhimento crítico do novo e a perseverança de 

uma tradição que no tempo continua nova. 

A trajetória feminista pelo elemento da autonomia expõe os conflitos desse novo e 

velho na dinâmica de um movimento social recente. Compreendendo o marco dos anos de 

1980-1990 para o feminismo brasileiro e sua aproximação ao Estado, Gurgel (2014) traz ao 

debate da noção de autonomia as críticas do feminismo à “onguização”. 

Primeiro, a autora aponta, a transformação da identidade institucional, reduzindo 

politicamente e quantitativamente a base social do movimento de mulheres; segundo, a 

transferência de decisões político-institucionais para as equipes de profissionais de ONGs, na 

qual se confunde o papel de assessoria ao de representatividade. Essas militantes feministas 

passam a profissionais especializadas que compõem equipes multiprofissionais, não 

necessariamente, formadas exclusivamente, por feministas. 

Tal contradição se estabelece entre os interesses de autodeterminação das mulheres e 

as relações institucionais construídas mediante financiamentos advindos de organismos como 

o FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (GURGEL, 

2014). 

 

Contraditoriamente, o processo de “onguização” e de cooptação de lideranças 

feministas, por diversos governos, contribuiu para que o feminismo reproduzisse a 

força ideológica desse sistema, ao desenvolver novos centros de poder de decisão, a 

partir das ONGs e dos espaços de conselhos, conferências e de negociação direta 

com o governo (IDEM, p. 69). 

 

Os anos de 1990 significaram para o feminismo, uma noção de autonomia deslocada 

da autodeterminação das mulheres, subordinadas a financiamentos e editais públicos, que 

consolidavam parcerias pontuais. 

Ademais, a conjuntura de organização desses grupos marca a hegemonia ideológica 

individualista e mercantil da ofensiva neoliberal, tida como “saída” à crise iniciada nos anos 

de 1970. Assim, traz Gurgel: 

 

[...] num contexto de descenso da organização popular e libertária, o feminismo dos 

anos de 1990 é marcado por um processo de transferência de campo de 

representação e tomada de decisão, sem, com isso se conseguir a construção de um 

coletivo total, o qual atuasse com as diversas dimensões de opressão que marcam a 

experiências das mulheres (2004, p. 101).  

 

 Esse cenário, de institucionalização feminista, construído por pactos baseados no 

“possível” às conquistas do Movimento e ao Estado em sua intervenção, enfraqueceu o 
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caráter subversivo do feminismo diante de um sistema patriarcal-capitalista-racista, que é 

operado pelas organizações estatais. Assim como, perde de vista a diversidade de sujeitas que 

compõe a luta das mulheres, como projeto de sociedade. 

 De forma que, a noção de autonomia no feminismo vai exigir decisões que direcionem 

a liberdade. Diz Paulo Freire: “ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A 

autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo 

tomadas” (1996, p. 67). 

 Em continuidade afirma Gurgel (2004), que a autonomia assume, primeiro, o nível de 

envolvimento do feminismo com o contexto social em que se realiza e a sua presença, como 

movimento social e de transformações culturais. Entrelaçando-se com o reconhecimento da 

singularidade e da opressão especifica ao grupo das mulheres. 

 Ainda para a autora, “a leitura do feminismo pode ser feita a partir das ações nas quais 

esse movimento se articula a aspectos da realidade nas quais se objetiva a ação humana” 

(IDEM, p.100). 

 Partindo desses imperativos sobre a noção de autonomia o Coletivo Autônomo 

Feminista Leila Diniz, lança em seu Manifesto (2014): 

  

Surgimos da queda para o alto do Coletivo Leila Diniz. Processo que encerra a 

institucionalidade e traz a tona o fazer artivista desconcertante para o feminismo. 

Ocupamos o espaço de luta feminista coletivizada, horizontalizada e autogestionada 

em natal, no país e no mundo para transformá-lo (p. 01 – destaque nosso). 

  

 O Coletivo, assim, demarca a própria organização na sociedade. Se expressa como 

coletivo total, sob a leitura das diversas singularidades, sem hierarquização, compreendendo 

um processo de construção como sujeito coletivo de uma unidade diversa identitária. 

  

O feminismo como coletivo total proporciona, portanto, a inclusão horizontalizada 

das demandas específicas que compõem o sujeito “mulheres”, tendo como princípio 

fundador a superação de sua reificação, apresentando historicamente as mulheres em 

sua diversidade (GURGEL, 2004, p. 108).  

 

 A autonomia como elemento para organização de mulheres implica assumir 

compromissos com a coletividade, com a luta das mulheres, com o fim da opressão. Para 

Freire (1996), na construção da autonomia “a assunção se vai fazendo cada vez mais assunção 

na medida em que ela engendra novas opções, por isso mesmo em que ela provoca ruptura, 

decisão e novos compromissos” (p. 23). 

 Como assumido pelas mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz: 
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A primeira reunião aconteceu logo após a Marcha das Vadias de 2013, tratava-se de 

reconhecer com solidariedade feminista e deixar vivo um legado de luta. De uma 

luta que ainda pulsava forte o suficiente para não se entregar ao capataz burocrático 

do estado, para não se permitir por fim. E aceitamos ocupar esse lugar, resistir e 

imprimir com liberdade e autonomia um novo rearranjo político (COLETIVO..., 

2014, p. 01 – [sic]). 

  

 Compreendendo a validade da proposta de ação feminista exercida pelo Coletivo Leila 

Diniz enquanto ONG, o grupo agora autônomo, com novas militantes, composto por novas 

experiências, constroem uma identidade que lhe permite realizar o caráter coletivo de sua 

representatividade. 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 

tal modo concreto que quase se confunde com a prática. O seu "distanciamento" 

epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade 

exerce em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade (FREIRE, 1996, p. 

22). 

 

 A carta do CLD e também o Manifesto do Coletivo Autônomo Leila Diniz, expõe a 

radicalidade assumida pelo grupo em direção a uma organização autônoma, que supera os 

obstáculos que a institucionalidade trouxe, diante das novas experiências que não apenas são 

somadas ao feminismo, mas o (re)constrói. 

 Assim, elas declaram: 

  

E o mais importante, sabemos quem somos: somos todas Leila Diniz. 

Queremos de nós mesmas viver um feminismo orgânico e visceral, respaldado no 

autoconhecimento e autotransformação. Onde o pessoal é político, rejeitando a 

separação sexuada entre privado e público, uma separação que coloca a dominação 

exercida sobre as mulheres ao abrigo da crítica da autoridade arbitrária 

(COLETIVO..., 2014, p. 01).  

 

 Nessa esteira, Gurgel (2004) discute que a autonomia incorporada pelo feminismo se 

materializa na cidadania das mulheres, a qual não precisa ser recuperada, mas realizada, 

inventada, criada e formulada. Logo, a autonomia do sujeito feminista expõe o seu projeto de 

sociedade, contra-hegemônico. 

 Freire, então, nos ajuda a compreender essa autonomia como um novo projeto 

civilizatório, humanista, emancipador: “assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-

se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

"outredade" do "não eu", ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu” (p. 23). 
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 O projeto feminista (autônomo e libertário) seria pressuposto a organização de grupos 

de mulheres, como projeto de sociedade, ações e estratégias de enfrentamento e resistência a 

toda desigualdade de sexo/sexualidade, ‘raça’/etnia e classe social sobre a vida das mulheres. 

 Pensar-se em relação ao mundo, como diz Paulo Freire (1996), e poder construir 

estratégias para a transformação, prescinde o estranhamento, a negação, a rebeldia. 

 

Somos todas descontentes e ávidas por liberdade e relações livres sem posse, nas 

quais a família e casamento são instituições construídas como um espaço de tirania e 

controle masculino, uma estrutura opressora do patriarcado não nos prende mais, 

renegamos, pois somos mesmo desnaturadas com aqueles que tentam nos prender e 

nos submeter (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

 Compreender-se sujeito e objeto nas contradições e antagonismo construídos em uma 

sociabilidade que barbariza as relações humanas, desvelando as abstrações dos sistemas de 

opressão e exploração, faz do feminismo um projeto político de desafio pedagógico, para a 

transformação. Logo, expõe Freire: 

 

Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, 

sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre 

barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar 

o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam (p. 31). 

 

 Assim, ‘ser mulher’ configura-se como uma experiência compartilhada historicamente 

com a multiplicidade de mulheres, ainda que seja uma experiência singular para cada uma. Ou 

seja, para Camurça, as mulheres agem “compartilhando uma visão comum sobre a explicação 

de sua própria condição e compartilhando formas de luta e articulação” (2007, p. 03). 

 Logo, o feminismo autônomo estabelece dimensões prática, política e formativa para a 

construção do sujeito feminista e de sua estratégia de luta e superação da reificação, 

construindo a autodesignação e auto-organização das mulheres. 

 

Nossa política é sem receitas, nossa forma de falar é nossa, não somos acadêmicas, 

não renegamos os livros e seus aprendizados e encantamentos, contudo falamos 

sobre eles conforme nossas vivências e experiências de vida e luta cotidiana, isso é 

nossa referência para as nossas reivindicações, direito à cidade, intervenção urbana, 

à existência plena e livre (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

 Nesse sentido, a autonomia organizativa dispõe da dialogicidade entre as experiências 

e as tendências que apontam no horizonte. Compreendendo, como discutido por Freire (1996), 

a construção permanente do sujeito [da sujeita], de suas relações e da própria história. 

Constituindo a luta diversa por uma nova sociedade, por novos valores. 
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Queremos dar visibilidade pública à opressão de gênero, raça e classe, 

transformando o mundo pelo feminismo. Por um mundo sem ordem, sem opressão, 

sem dominação, sem controle, sem exploração, sem colonização, sem civilização. 

Por um mundo livre! (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

 A autonomia organizativa permite, então, alcançar patamares de realização da 

liberdade. Potencializando o fazer histórico humano, de ser mais e estranhar, como disse 

Freire (1996). Logo, “é com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, que a liberdade 

vai preenchendo o espaço antes habitado por sua dependência. Sua autonomia que se funda na 

responsabilidade que vai sendo assumida” (IDEM, p. 58). 

 Preencher, formular, inventar os espaços, superar a opressão, os valores que exploram 

e desumanizam, como os que discriminam, criando divisões desiguais, categorizações 

perversas, padronizadas que pouco dizem da realidade. O feminismo tem assim um papel 

revolucionário, do qual a história dos homens e das mulheres não pode prescindir. 

 Dessa forma, o movimento feminista tem sido palco de novas expressões de luta, a 

luta das mulheres, no plural, na diversidade, na multiplicidade. O universo de mulheres, 

experiências e demandas, exige uma prática coerente, uma identidade unitária, que se faz na 

autonomia como elemento ético. 

 

Queremos construir um feminismo autônomo, libertário, comprometido com a 

liberdade, autonomia e reconhecimento da subjetividade, rompendo com as amarras 

neoliberais e com a opressão de gênero estruturante da sociedade, sem repressão as 

escolhas individuais, rejeitando por completo qualquer expressão de moralismo 

crítico setorial. Lutando com liberdade, de forma horizontalizada, autogestionada e 

apartidária (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

 A luta feminista, em tempos neoliberais, pede por autonomia, em detrimento de uma 

relação neoliberal com o Estado e o grande capital, o qual condiciona as mulheres à escala 

mais alta de pobreza e miséria, de negação de direitos, submissão e extensiva exploração e 

apropriação de seus corpos e tempo.   

 A luta das mulheres pede pelo feminismo, em seu elemento fundamental: a liberdade. 

 

Comprometida com a interseccionalidade como horizonte político, por compreender 

que o feminismo não diz respeito apenas às mulheres, mas a toda forma de opressão, 

dominação e controle. Entendemos que não existe hierarquia de opressões, tanto a 

opressão de gênero, quanto a de raça, etnia e classe devem ser combatidas 

(COLETIVO..., 2014, p. 02). 
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 Como projeto social o feminismo expõe sua luta contra a opressão, tendo como análise 

sua consubstancialidade, inscrita na realidade das mulheres, nas mais diversas relações e 

lugares do mundo. 

Saffioti (2004), nessa linha discute a importância de cada relação estrutural e suas 

contradições, estarem enoveladas, fundidas, formando uma unidade de compreensão da ordem 

– que acaba por legitimar as relações capitalistas-patriarcais-racistas, assim como aponta um 

potencial de resistência e subversão – a qual chamou de ‘nó analítico’. 

   

Não que cada uma destas condições atue livre e isoladamente. No nó, elas passam a 

apresentar uma dinâmica especial, própria do nó. Ou seja, a dinâmica de cada uma 

condiciona-se à nova realidade. De acordo com as circunstâncias históricas, cada 

uma das contradições integrantes do nó adquire relevos distintos. E esta motilidade é 

importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo, aí inclusa a organização 

social destas subestruturas na estrutura global, ou seja, destas contradições no seio 

da nova realidade – novelo patriarcado-racismo-capitalismo – historicamente 

constituída (p. 125). 

 

Daí então, a perspectiva de desmistificar a realidade vivida pelas mulheres, não pode 

se privar dessa unidade. Paulo Freire (1996), em suas discussões, nos possibilita compreender 

a autonomia como o processo do vir a ser, como amadurecimento do ser para si, a qual deve 

estar centrada nas experiências, na assunção, na dialogicidade, na ética, ou seja, em vivências 

respeitosas da liberdade. Para o feminismo, na diversidade e em sua coletividade. 

 Ademais, é preciso compreender que feminismo está sendo construído por esse 

diverso que se coletiviza à medida que as demandas postas pelas experiências de mulheres 

contemporâneas se apresenta como o novo. 

 

2.2 Feminismo: um jovem projeto político das jovens Leilas
20

 

 

 Iniciamos esse item com a proposta de pensar um feminismo dinâmico, que no atual 

período se encontra em uma nova “germinação”, rompendo com a dimensão de “dormência” 

do período anterior. Esse feminismo tem cara, tem idade e tem novas vivências e demandas 

para a luta das mulheres. 

 O atual feminismo parece beber águas da juventude, pois já não há mais como não 

pensar a realidade das mulheres jovens, que em maior número que nas décadas passadas vem 

ocupando os espaços públicos e políticos. 

                                                           
20

 Utilizamos essa nomenclatura apenas como opção metodológica diversa para indicação semântica do coletivo 

de mulheres por nós pesquisado, compreendendo a identidade política do grupo para escolha desse termo.  
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 Categorizamos, então, as jovens feministas. Compreendemos que o perfil das mulheres 

pesquisadas por nós expressa a particularidade de uma fase da vida humana, a juventude. 

Tomamos isso, tendo em vista uma forma de vida exposta e sentida na especificidade de uma 

nova geração que se constrói. 

 Favre (1989) apud Reis (2003, p. 385-386) sobre as gerações, diz: 

 

[...] A análise de “grupos” revela heterogeneidade e divergências no interior e nos 

itinerários dos seus membros. Devem observar-se, isto sim, as lógicas específicas 

que incidem na construção de referências comuns na diversidade, ou seja, quais os 

elementos intervenientes, as modalidades, as datas marcantes, etc. que produzem 

estes pertencimentos. 

 

 Logo, em nossa discussão, as mulheres do Coletivo Autônomo expressam as 

referências comuns de uma diversidade de mulheres feministas em luta, em específico: as 

jovens. À medida que trazem em suas experiências caracterizações de um tempo histórico e 

de sentimentos vivenciados em um período de vida com “exigências/demandas” distintas aos 

períodos posteriores. 

 As mulheres sujeitas dessa pesquisa expuseram significativamente tendências 

subversivas e combativas que se articulam a proposta do Coletivo e caracterizam seus atuais 

estágios de desenvolvimento social [de caráter revolucionário], estando todas em período 

escolar e universitário e com idade máxima de 30 anos. 

 Essas mulheres também não têm filhos ou filhas e não se encontravam em uniões 

estáveis ou casamento, o que para nossos estudos pode [mas não necessariamente] apontar 

uma menor servidão/escravidão patriarcal e maior participação e radicalidade na luta 

feminista. 

Ademais, corroborando com Reis (2003), não essencializamos o uso da categoria 

juventude, pois somos sempre os(as) jovens ou os(as) velhos(as) de alguém, sendo o dado 

biológico socialmente manipulado e manipulável. Assim como para Celiberti (2009, p. 152) 

“Não se poderia, portanto, definir um modelo de ‘jovem feminista’, nem fazer um testamento 

que determinasse comportamentos”. 

 Todavia, destacamos uma juventude feminista compreendendo diversas determinações 

de vida individual e de organização coletiva, as quais resultam em posicionamento e ações 

políticas que demarcam um grupo [uma geração] de mulheres que constroem o Movimento 

Feminista de maneira diferente das outras gerações. 
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Nesse sentido, a juventude de hoje constrói suas peculiaridades em diferentes 

espaços sociais e, portanto, as juventudes não são um conceito estabelecido a priori, 

mas sim parte das condições da vida cotidiana dos sujeitos jovens. Este aspecto é 

permanentemente ressaltado pelas jovens feministas, amparado por um movimento 

que, a partir de sua história, teve como objetivo a busca pela autonomia em face das 

construções de ordem heterônoma (CELIBERTI; FILARDO, 2008 apud 

CELIBERTI, 2009, p. 151). 

 

 Essas mulheres trazem novas experiências, que já em suas vivências ousam transgredir 

o que o feminismo já pautou como libertação do sexo. Uma ânsia, um desejo e um 

conhecimento que provoca o feminismo em suas “dormências”, que exige desse projeto 

político sua ampliação e representatividade quanto a toda possibilidade de fazer da mulher 

mais humana e pertencente a si.  

 Nessa perspectiva, provoca Florbela (27),  

 

E a questão das drogas, né! Do uso do corpo. Eu me identifico, porque o corpo tá 

muito ligado ao feminismo. Assim, como eu penso o feminismo? Eu penso o 

feminismo como o uso do corpo com total autonomia e pela minha vida... assim, eu 

penso numa liberação, assim, das drogas e expansão da consciência também, eu 

acho que o feminismo também tá ligado a essa liberação do corpo e da alma. 

 

 Florbela expõe o autoconhecimento  integral do corpo como arma do feminismo, o 

que discutiremos a posteriori como apropriação de si (CISNE, 2014). A desmistificação dos 

prazeres que o corpo pode produzir e que podem ser produzidos para o corpo, deve ser 

vertente para se pensar e construir um projeto de sociedade que liberte as mulheres e as 

possibilite a “expansão da consciência”.  

 As mulheres jovens se aproximam de organizações feministas porque percebem no 

movimento um espaço que pode ser o espaço delas, sem o constrangimento de se estar 

invadindo o que não é seu. Para as jovens mulheres, o feminismo não é o lugar do Outro, mas 

o lugar do ‘eu-nós’, o qual se ocupa. 

 

Uma coisa que me aproximou do feminismo porque eu sou sapatão (...). Pra eu 

poder assumir um lugar nessa vida mesmo e me ajudar a entender um pouco mais a 

relação do meu corpo com a minha sexualidade (Elisa, 21). 

   

 O feminismo se caracteriza, assim, como um espaço e projeto de diálogo, de 

movimento, interveniente para aquelas que se façam sujeitas de si e na coletividade. Continua, 

Elisa (21), 

 

E essa função social. Porque se tem uma coisa que eu acho super positiva no 

feminismo é que ele não é estático ele muda através de mudanças sociais e promove 
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também essas mudanças sociais e acho que muitos questionamentos que a nossa 

sociedade ocidental passou foi o feminismo que provocou essa mudança social. 

 

 As jovens feministas não se organizam apenas na proposta de novas demandas. Elas se 

percebem na dialética do que já foi tencionado pelo feminismo. E para além de saber que esse 

é um espaço que elas podem ocupar com o novo, não abrem mão de pautar a luta contra as 

bases patriarcais, denunciadas desde a segunda onda do movimento feminista.  

 

[...] questionar a família. Isso foi o que mais me atraiu, questionar a família, a 

questão do pai, a questão também da mulher só existir em relação ao marido, ao 

namorado, o questionamento do feminismo em relação à família (Florbela, 27). 

 

 Logo, Florbela (27) compreende o feminismo a partir de sua análise crítica, 

desnaturalizadora de padrões históricos, como a família, que contém em sua estrutura 

burguesa um “microcosmo”, como discute Mészáros (2002), que expõe todas as contradições 

da ordem e nega padrões diferentes. Nessa estrutura a mulher é apropriada por meio do corpo 

e naturalizada.  

 O feminismo a partir de seus questionamentos, de suas lutas e teorias traz para o palco 

da luta anti-patriarcal-capitalista o tripé Família, Igreja e Estado, como 

instrumentos/engrenagens estruturais das desigualdades entre mulheres e homens. 

 A família, compreendendo seu surgimento nos marcos pré-classistas, como um núcleo 

patrilinear que funda a propriedade privada, consolidou formas legítimas de servidão e 

submissão das mulheres. Para Lessa (2012, p. 69), 

 

 
Patriarcal, a família burguesa exibe todas as características da família monogâmica. 

É fundada pela propriedade privada, se caracteriza pela retirada das mulheres da 

vida coletiva e pela redução de suas atividades ao serviço privado de seu senhor. 

Contrapõe o homem, enquanto marido a ser servido, à esposa, que domina tirani-

camente o espaço doméstico para melhor atender a seu “provedor”; reduz a riqueza e 

densidade das relações afetivas abertas à paternidade na mesma proporção com que 

sobrecarrega a maternidade com a função de mediação entre o senhor, a prole e os 

serviçais. 

 

 Segundo Guillaumin (2005), isso se dá materialmente, à medida que a apropriação da 

mulher é fundamentada, em uma relação de poder, que a apropria como material – a partir da 

tomada de seu corpo, tempo e força – e não como simples força de trabalho; logo também, por 

meio da ideologia, que constrói uma ideia mental, na qual a mulher é mais natural, 

essencializada, que o homem. 
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 Ainda desenvolvendo a discussão sobre desnaturalização dos padrões, Elisa (21) 

declara: 

 

[...] o feminismo contribuiu muito pra que a família mudasse ao longo dos anos e aí 

essa frase “a família não foi destruída, ela mudou” faz lembrar muito os padrões de 

família que surgiram depois da luta feminista. A mulher passou a trabalhar, mas 

também as mulheres que já trabalhavam e sempre tiveram que sustentar a família e 

se sustentar e aguentar coisas do marido em casa e esses diversos padrões de família 

que não é só a família burguesa e que vem sendo evidenciados e também as 

construções familiares não heteronormativas, famílias construídas por casais 

homossexuais e mães solteiras também são considerados famílias. 

 

O feminismo, aqui tomado como sujeito político das mulheres, ao demandar mudanças 

culturais anti-hegemônicas, nos possibilita analisar essa fala de Elisa (21), tendo em vista o 

que Devreux (2009) discute sobre a sociologia feminista, aquela que em sua crítica contesta a 

ideia de um modelo único e estático de família. 

Dessa forma, a autora aponta que o desafio das discussões feministas sobre as 

“estruturas familiares”, é fazer aparecer ao mesmo tempo, a contribuição socialmente 

invisibilizada da mulher à esfera econômica e a divisão sexual do trabalho que afeta 

prioritariamente a esfera da reprodução. 

Dessa forma, a luta pela igualdade das mulheres na sociedade burguesa e no mercado 

de trabalho, segundo Lessa (2012), são conquistas possíveis no interior do capitalismo, mas 

que não consiste de fato a libertação do sexo. 

 
[...] a luta pela libertação das mulheres não é o estabelecimento da igualdade entre 

maridos e esposas/prostitutas, mas sim a superação dos fundamentos sociais que 

converteram em serviço privado a criação das crianças e as atividades de cuidado da 

comida, da moradia, etc. ou o intercurso sexual (IDEM, p. 77). 

 

Todavia, as mudanças ocorridas nos costumes, na cultura e etc. que desafiam os 

padrões morais burgueses, como expressadas anteriormente por Elisa (21), de fato, 

tensionaram os moldes familiares tradicionais, mesmo não tendo gerado rupturas, já que como 

para Mészáros, (2002, p. 188) as conquistas “não vão além do nível da igualdade formal”.   

Destarte, dentro dos limites do capital-patriarcal, o feminismo de denúncia e combate, 

expõe a submissão da mulher e aponta os sujeitos que se privilegiam, acumulam riquezas e 

lucram com a apropriação e exploração das mulheres.  

As jovens feministas, sob os meandros dessa sociabilidade, adentram e engendram 

organizações, lutas, agendas e debates com a proposta de dar conta da vida cotidiana das 

mulheres, compreendendo suas subjetividades, objetivações e místicas.  
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Outra coisa também é o questionamento do feminismo em relação ao romantismo, 

aqui eu coloquei Romeu e Julieta assim. Que assim a gente cresce, na escola, como 

eu sou educadora também convivi com professoras isso tanto na minha 

escolarização quanto o que eu observo hoje em dia enquanto profissional, que é, 

assim, aqueles contos de fadas das meninas acreditarem na salvação por um homem, 

na salvação da sua vida por um homem (Florbela, 27). 

 

 É preciso, segundo elas, romper com a significação do amor romântico, dependente e 

submisso para as mulheres, que as destinam à ‘mística feminina’, discutida por Friedan 

(1971), na qual ser uma mulher de verdade significa está incorporada satisfatoriamente à 

sociedade – esta construída pelo Homem –, de modo que atingir a feminilidade deveria 

significar a satisfação da mulher. 

 Para Firestone (1976, p. 169-170), 

 

O romantismo se desenvolve em proporção à libertação das mulheres de sua 

biologia. À medida que a civilização progride e as bases das classes sexuais 

desmoronam, a supremacia masculina precisa se escorar em instituições artificiais, 

ou em exagerações de instituições anteriores [...] O romantismo é um instrumento 

cultural do poder masculino, para impedir as mulheres de conhecer sua condição [...] 

(destaque da autora). 

 

 Ainda para a autora, a cultura do romance gera a privação sexual da mulher. Nesse 

processo as mulheres não enxergam sua generalidade como classe de sexo, não percebem a 

sexualidade universalizada entre as mulheres, o que as faz confundir sexualidade com 

individualidade.  

 Antes de tudo precisamos abrir um parêntese para situar o que analisamos quando 

falamos das mulheres como classe de sexo. Segundo algumas estudiosas das relações sociais 

de sexo, as mulheres são uma classe criada pela exploração do seu trabalho.  

Para Curiel e Falquet (2005), essa exploração se refere ao modo de produção 

doméstico, que se dá no marco da instituição do casamento e da exploração familiar, segundo 

Delphy, citada pelas autoras, é a base do sistema patriarcal que coexiste com o modo de 

produção capitalista. 

Dessa forma, a mulher constitui uma classe apropriada pelo casamento 

individualmente e coletivamente pela classe dos homens através da sexagem [relações de 

servidão e escravidão]
21

.  A base que dá materialidade e universaliza essa apropriação coletiva 

é a divisão sexual do trabalho. 

                                                           
21

 Discutiremos mais a posteriori. 
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Para Nicole Claude Mathieu, citada pelas autoras, qualquer que seja a transgressão de 

gênero e da sexualidade que cada sociedade organiza e permite, existe um gênero e sobre tudo 

um sexo que sempre está abaixo na hierarquia social, o das mulheres. O que produz uma 

organização do trabalho e sua exploração bastante universal. 

 

La classe de los hombres em su conjunto se apropria de la classe de las mujeres em 

su totalidade y de la individualidade de cada uma. Y, por outra parte, cada una de las 

mujeres es objeto de la apropriación privada por parte de um individuo de la classe 

de los hombres (CURIEL; FALQUET, 2005, p. 54). 

 

Essa compreensão de classes de sexos, que se configura tanto em sua apropriação 

individual por um homem, como coletiva das mulheres pela classe dos homens, o que nos 

possibilita articular um entendimento a partir das relações de serviços domésticos e de 

cuidados, os quais são delegados as mulheres, seja esta esposa ou não.  

Esposa, filha, mãe, irmã, cunhada, tia, vizinha, e qualquer outra mulher que esteja “à 

disposição” [esforçando-se para estar] deverá dar conta das tarefas doméstica em detrimento 

da garantia dos privilégios dos homens. 

Ademais, compreendemos que a não tomada de consciência como classe de sexo, que 

universaliza as relações estabelecidas pelas mulheres, é fomentada por uma estratégia 

patriarcal-capitalista que individualiza e descaracteriza os antagonismos coletivos vivenciados 

pelas mulheres, os quais se legitimam em valores e culturas conservadoras e naturalizadas. 

 Logo, a cultura do romance – construção patriarcal – produz uma competição 

individual entre as mulheres, concentrada no campo sexual, e a sua reificação pelos homens, 

que em função do erotismo
22

 veem as mulheres como os únicos objetos
23

 “de amor”
24

 a tal 

ponto que elas mesmas se veem como eróticas. 

Firestone (1976, p. 176) conclui que o “aparato cultural do romantismo, que com o 

enfraquecimento das limitações ‘naturais’ das mulheres, faz a opressão sexual continuar 

intensa”, no atual contexto de “afrouxamento” dos “papeis” das mulheres, nunca esteve tão 

bem. 

                                                           
22

 [...] o erotismo é a concentração da sexualidade – geralmente em objetos carregados (renda ‘Chantilly’) – 

significando o deslocamento de outras necessidades afetivas/sociais para o sexo (FIRESTONE, 1976, p. 170 – 

destaques da autora). 
23

 Para Guillaumin (2005), os dominantes são proprietários materiais das dominadas. 
24

 Para Firestone (1976), o amor romântico quer dizer amor corrompido por seu contexto de poder, numa forma 

de amor doentia, que gera dependência psicológica das mulheres em relação aos homens, dando continuidade a 

opressão econômica e social. 



56 
 

No entanto, não se compreender determinada a essa invenção patriarcal (Beauvoir 

1980), que circunscreve a feminilidade, significa para essas novas militantes a necessidade do 

‘ser mulher’ em total liberdade. 

 

Aí eu coloquei também essa citação da Lavínia Vlasak: “Prefiro sexo sem amor, 

pelo menos é divertido, eu já tive amor platônico e foi péssimo” quer dizer essa 

quebra do romantismo mesmo da mulher só se relacionar com alguém quando está 

apaixonada e sofrer por amor, não, a mulher tem que usar o seu corpo do jeito que 

ela quiser (Florbela, 27). 

 

 A nova mulher, a jovem feminista, tenta assim superar a moral sexual moderna, que 

segundo Kolontai (2011, p. 29), “[...] não faz mais do que conduzir a humanidade pelo 

caminho da degenerescência ininterrupta”. A proposta é de ruptura com uma maculação 

milenar de um corpo, o corpo da mulher, apropriado e controlado pelos homens, suas leis, 

instituições e culturas. 

 

[...] Assim, enquanto os homens são os teóricos culturais do corpo, apenas as 

mulheres têm corpo. Enquanto isso, é claro, o ausente corpo masculino continua a 

operar ilicitamente como a norma (científica, filosófica, médica) para todos 

(BORDO, 2000, p. 15 – destaques da autora). 

  

  O corpo se mostra a essas feministas, como o concreto elemento da autonomia, e a sua 

defesa e apropriação seria a própria potencialidade como ser humano. O feminismo é, então, 

o projeto político, que segundo Florbela (27) possibilita, 

 

[...] liberdade sexual, a liberdade do corpo da mulher. 

 

E ainda, para Elisa (21), em discurso sobre a sua colagem. Abaixo a imagem: 
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Aqui é a imagem da Eva Houston que é uma poetiza que ela escreve sobre desejo 

sexual feminino e eu gosto muito, aí eu coloquei isso aqui porque o feminismo pra 

mim também é isso, é a libertação do corpo e o uso do meu corpo como eu bem 

entender e aí essas palavras: prazer, sexual, tá tudo relacionado a isso ao 

descobrimento do meu próprio corpo e o empoderamento do meu próprio prazer, 

como o prazer pra mim mesma e não pra agradar ninguém. 

  

 A autorrealização sexual junto à autonomia do corpo, são subsídios para superação da 

feminilidade (mística feminina) em razão do ‘ser mais’ das mulheres. A compreensão do 

feminismo como a própria libertação do corpo e do seu uso, estabelecido por meio dessa 

autonomia e autorrealização pode significar um fundamento para legitimação e popularização 

do feminismo como projeto de libertação das mulheres de dimensão civilizatória.  

 A necessidade de superar a atual forma de sociedade permite ao feminismo a 

radicalidade, na verdade o exige, pois as relações construídas e reproduzidas pelo sistema 

capitalista-racista-patriarcal-heterossexista em demasia desumaniza as mulheres.  

 Elisa (21), aponta isso em discurso,  

 

O que eu acho do feminismo? É esse potencial questionador dos papeis 

cristalizados, aí eu coloquei os homens e os velhos papeis, esse questionamento do 

poder patriarcal que por muito tempo imperou e ainda impera e esses velhos papeis 

sendo questionados pelo feminismo e aí essas palavras: ‘esgotada’ e ‘sofrer’, são 

coisas que a gente apanha muito na vida, mas o feminismo tá aí pra que a gente se 

articule e diga um basta a isso, que rompa com o silêncio [sic]. 
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 Um sujeito combativo, esse é o feminismo construído pelas jovens, tendo em vista às 

fortes amarras patriarcais e a urgência em desnaturalizá-las, pois a realidade é contraditória 

aos interesses de libertação e igualdades das mulheres. Segundo Safiotti (2009, p. 13-14), 

 

Isto é, a preservação do status quo consulta os interesses dos homens, ao passo que 

transformações no sentido da igualdade social entre homens e mulheres respondem 

às aspirações femininas. Não há, pois, possibilidade de se considerarem os interesses 

das duas categorias como apenas conflitantes. São, com efeito, contraditórios. Não 

basta ampliar o campo de atuação das mulheres. Em outras palavras, não basta que 

uma parte das mulheres ocupe posições econômicas, políticas, religiosas etc., 

tradicionalmente reservadas aos homens. Como já se afirmou, qualquer que seja a 

profundidade da dominação-exploração da categoria mulheres pela dos homens, a 

natureza do patriarcado continua a mesma. A contradição não encontra solução neste 

regime. Ela é passível de superação, o que exige transformações radicais no sentido 

da preservação das diferenças e da eliminação das desigualdades, pelas quais é 

responsável a sociedade. 

 

Para as mulheres e para o feminismo, o qual afirmamos ser seu sujeito político, é 

fundamental a derrocada do patriarcado, compreendendo que são as estratégias construídas 

por suas experiências na perspectiva de superar as opressões que podem atuar de modo a não 

construir novas relações de poder entre os sexos. 

 Daí, como estratégia principal do feminismo, as mulheres do Coletivo Autônomo, 

compreendem o desmantelamento dos mais diversos mitos, como disse Elisa (21), 

 

[o feminismo] envolve muita quebra de tabu, o feminismo questionando esses 

espaços de poder do homem e dos seus velhos papeis. 

 

 Esse desmantelamento é consequência das análises críticas-históricas que devem ser 

base para a práxis do Movimento Feminista. Estabelecer articulação entre a historicidade do 

‘ser social’ nas suas mais complexas relações, assim como, compreender a totalidade dos 

fenômenos que constitui o ‘ser mulher’ e suas contradições, a fim de lançar mão de ações que 

de fato construam as armas para libertação das mulheres.  

Falar na absoluta superação do patriarcado é mais que necessário para o fim da 

opressão sofrida pelas mulheres, pois os teóricos clássicos, como disse Pateman (1993), já o 

consideram superado com a deslegitimidade civil da lei do pai – status –, porém denuncia a 

autora “a autoconsciência dos homens não é simplesmente a consciência de seres civis iguais 

e livres – a história do contrato social –, é também a consciência dos senhores patriarcais – a 

história do contrato sexual” (p. 263).  

A história do contrato sexual, assim como todas as histórias, as quais são dadas 

importância até então, são histórias de ordem masculina. Fazem parte do arsenal de controle 
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do homem e de sua determinação em uma sociedade de privilégios marcados em um corpo, o 

dele próprio. Caracterizando a supremacia.  

A perspectiva de manter o status quo tem um protagonista e a perspectiva de superar 

esse mesmo ordenamento tem outra, em lados opostos, contraditórios e complexos se 

estabelecem homens e mulheres, como classes de sexo, constituídas por sujeitos e sujeitas 

antagônicos(as). 

As mulheres nessa relação conflitiva, contraditória e violenta, devem estar no palco 

central de um levante na contracorrente – através do feminismo –, assim também entende 

Elisa (21), 

 

[...] pra mim o feminismo é isso, essa quebra de tabu é assumir uma postura em que 

os paradigmas da sociedade sejam quebrados a partir do protagonismo da mulher. 

 

 Ocupar a história, para romper com a somente presença do “diferente” e com o trivial 

reconhecimento dos méritos das feministas como o Outro, discute Bordo (2000). A 

invisibilidade da mulher, para Beauvoir (1980), não está na sua inferioridade, mas ao 

contrário: a sua inferioridade socioeconômica e cultura está na invisibilidade histórica das 

mulheres nas sociedades dos homens.  

 

Não se trata de constituir um novo território que seria o da história das mulheres, 

uma concessão tranquila em que elas se expandiriam à vontade, ao abrigo de 

qualquer contradição; trata-se muito mais de mudar a direção do olhar histórico 

colocando a questão da relação entre os sexos como central. A história das mulheres, 

em suma, só é possível a este preço (PERROT, 1979 apud SOUZA-LOBO, 2010). 

 

Logo, construir uma história onde as mulheres sejam iguais em humanidade, requer a 

sua autonomia para uma construção histórica geral. Bem disse Jarid (30), 

 

Ser feminista pra começar de novo e ser a autora da minha própria biografia. 

 

 Assim, para as feministas há o imperativo de assumir-se como ‘ser social’ e histórico, 

o qual segundo Freire (1996), pensa, comunica-se, transforma-se, cria/se e realiza/se, pois é 

capaz de ter raiva porque é capaz de amar.  

As mulheres, então, buscam a derrocada dessa sociedade, pois reconhecem em suas 

experiências, a possibilidade humana de uma construção social igualitária e justa. 

Reconhecem em sua organização um fundamento para igualdade substantiva para a 

sociedade.  

 



60 
 

O que pensar sobre feminismo? O que pensar sobre essa porra que tá unindo as 

mulheres? Não tem muita explicação, assim, é uma corrente que cada vez mais me 

abre espaços dentro da militância e de espaços que eu quero estar, mas se não tiver a 

luta feminista, não é um espaço pra mim (Adélia, 21). 

 

 O feminismo é para Adélia (21) o espaço de articulação e união das mulheres. 

Mulheres que transgridem a feminilidade competitiva e individualista que nega a outra e em 

resistência, constroem relações fraternas e comprometidas com a vida umas das outras. 

Milita-se por uma coletividade, que há pouco se reconheceu como classe. 

 O que aponta para a necessidade de que essa classe, a classe das mulheres, deve estar 

em todos os espaços que propõem a transformação da atual sociedade. As jovens feministas 

compreendem que não há mais tempo – e que a história prova que nunca houve – de construir 

uma luta emancipatória sem as mulheres e seu projeto político.    

 Nessa esteira, pautando a luta pela emancipação humana socialista, discute 

Wainwright (1979, p. 14), 

 

Sentimos que o movimento de mulheres ao menos despertou a consciência e 

encorajou a auto-organização de milhares de mulheres. Desse modo, também 

começou a desafiar as relações de poder. Se a esquerda deve alcançar a mudança na 

consciência e o crescimento pela auto-organização, que é condição para que se 

resolva o problema de poder, então os socialistas têm muito a aprender com os 

valores e as formas de organização do movimento de mulheres. 

 

 As mulheres como sujeito histórico que não criaram essa sociedade capitalista-

patriarcal-heterossexista-racista, são sujeitas históricas em potencial na proposição de uma 

nova ordem, logo, os projetos políticos que propõem uma ruptura atual precisam, se assim 

quiserem atingir toda uma sociedade e não só metade dela, beber das fontes do feminismo. 

 De pronto, também compreendemos a condição ontológica da categoria trabalho para 

o ‘ser social’, assim, não há como atingir a absoluta vitória do projeto político feminista sem 

integrar as necessidades de uma classe fundamental e heterogênea que une os sexos por meio 

da engrenagem da exploração, a classe trabalhadora. Assim como, não há vitória do 

feminismo sem o alcance da dimensão de “raça”/etnia, como sistema tomado pelo capital para 

maximizar sua acumulação de riqueza. 

 As diversas vivências das mulheres, das negras, das lésbicas, das trabalhadoras, das 

estudantes forram o chão do feminismo. Conseguir que essa mutiplicidade de sujeitas se 

coletivize – encontrem seu(s) ponto(s) comum(ns) – é o desafio e o grande potencial da luta 

das mulheres contra esse sistema. 

 E elas, as jovens, reconhecem essa necessidade de organização, 
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O modo como o coletivo entrou na nossa vida e permanece é muito louco assim, por 

que são vivências, só faz a gente ter vivência no feminismo, empoderar outras 

mulheres, se empoderar cada vez mais, se olhar cada vez mais, entender que essa 

luta, ela não é fácil, mas a gente quer continuar lutando (Ledusha, 19). 

 

 A organização das mulheres – do sexo invisibilizado, oprimido e disciplinado para o 

individualismo do desconhecimento de si e para a intensa concorrência com as outras – não 

encontra força para se coletivar sem o elemento da sororidade.  

 A sororidade é um instrumento político-ético-afetivo construído pelas mulheres para 

as mulheres. A realidade das relações androcêntricas marcadas pela exploração, assédio, 

violências, abusos e dor sofridas pelas mulheres nos mais variados espaços sociais – público e 

privado – condiciona-as ao reconhecimento de que só as outras podem compreender, se 

sensibilizar e agir com verdadeiro afeto sem a busca de privilégios. 

 Todavia, é necessário algumas consideração contraditórias quanto ao instrumento da 

sororidade no feminismo, pois não invisibizamos os privilégios mantidos por determinados 

grupos de mulheres que conseguem se favorecer diante de relações capitalistas, racistas e 

heterossexistas, reproduzindo assim opressões, à medida que não se reconhecem em mulheres 

de outras classes, “raça”/etnia e sexualidades, não legitimam, de certa forma, a igualdade 

diante dessa diversidade de sujeitas. 

 Logo assim, para o feminismo, a sororidade se estabelece com um desafio de 

dimensão política-subjetiva na luta para construção da humanidade das mulheres e de seu 

reconhecimento enquanto sujeitas coletivas. Para além, quebra mitos e combate a invenção 

patriarcal da feminilidade e do romantismo que tolhem o ‘ser mulher’ e sua organização como 

classe de sexo. 

 O feminismo, assim, não se torna apenas um espaço, no qual a mulher é participe, mas 

se torna a própria vida das mulheres que querem protagonizar suas histórias e construir um 

mundo onde elas façam parte em sua completude. As jovens feministas têm isso claro, como 

Ledusha (19) fala: 

  

[...] o feminismo pra mim é... hoje é minha vida, pelo menos, sem o feminismo não 

seria [eu], não estaria aqui essa pessoa, seria qualquer pessoa que a sociedade 

quisesse criar, não seria eu. O feminismo ele me ajudou e ajuda muito, ajuda 

milhares de mulheres. É isso o feminismo pra mim é vida, é o que vai fazer a 

revolução. 

 

 O feminismo é vida, é a vida das mulheres que querem fazer a revolução. As jovens 

feministas não titubeiam ao declarar que o feminismo como construção radical, combativa, 
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desmistificadora, propositiva de uma nova civilização, articulada aos projetos dos outros 

grupos oprimidos e por amor à vida das mulheres, é um fundamento intransponível à 

emancipação humana. 

 

2.2.1 “Com o Leila Diniz vamos nos unir”: autonomia e auto-organização como elementos 

fundamentais à coletivização de jovens feministas  

 

 A sujeita mulher que se reconhece no feminismo, antes disso, se reconheci em si. O 

estranhamento ao determinado, as possibilidades que se vê capaz de realizar, os desejos de ser 

mais, começam a delinear sua autonomia singular. 

 Freire (1996, p. 31), nos propicia compreender esse movimento, 

  

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, 

minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se 

insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também há 

história. 

 

 A autonomia, então, se constrói no movimento dialético de se reconhecer em si e para 

as mulheres isso significa ultrapassar a dimensão da alteridade, d’O outro, assim como, se 

reconhecer no mundo, com o mundo e com os outros, em relação histórica.  

 O autoconhecimento das mulheres está fundamentado no entendimento de que mesmo 

compreendendo as condições opressoras sobre o seu sexo, determinadas por um sistema 

patriarcal-heterossexista-capitalista-racista, que geram, segundo Freire (IDEM), “barreiras de 

difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo”, sabe-se 

também que as naturalizações podem ser desmistificadas. 

 E nessa dimensão do processo de autonomia das mulheres, a liberdade de conhecer e 

se apropriar do próprio corpo – matéria de controle, exploração e mistificação das estruturas 

socioeconômicas – é imperativo a sua tarefa histórica. Florbela (27), nos ajuda a analisar isso, 

tendo em vista sua compreensão do feminismo como sujeito histórico das mulheres, 

 

[...] eu penso o feminismo como o uso do corpo com total autonomia. 

 

 Dessa forma, a autonomia do corpo ganha a dimensão política necessária à 

protagonização da história das mulheres e de outra sociedade, onde as mulheres não estejam 
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marginalizadas e despossuídas de si. Assim, se posiciona o Coletivo Autônomo Feminista 

Leila Diniz em seu Manifesto (2014, s/p),  

 

Vivemos nossos cotidianos relativizando o existencial das relações sociais, das 

estruturas opressoras de poder, isolamento, silenciamento, tirania, controle, 

dominação, exploração, descriminações, cárcere doméstico, dos cuidados 

enfadonhos e solitários que renegam nossa autonomia e liberdade não nos 

reconhecendo como sujeitos políticos, como seres humanos. 

 

 Para Waters (1979, p. 35), essa dimensão política do corpo que circunscreve 

problemáticas como aborto, aponta a sexagem sofrida pelas mulheres: “Ciertamente, no existe 

ninguna clase de liberdad si la mujer no puede disponer de su próprio cuerpo. Si la mujer no 

puede reservar su cuerpo para emplearlo cuando desee... es indudablemente uma esclava”. 

 Para Guillaumin (2005) existem meios de apropriação das mulheres que produzem a 

escravidão e servidão dessa classe de sexo, são eles: a) o mercado de trabalho, que as 

desvalorizam e as remuneram pouco, tendo essas que complementar seus ganhos com o 

‘emprego’ de esposa; b) o confinamento no espaço, onde as mulheres sofrem com a 

interiorização de suas possibilidades de vida, o lar é seu “reino” e a exige nele; c) a 

demonstração de força, sanção social de direito ao homem, o qual pode golpear sua mulher 

quando essa se “desvia”; d) a obrigação sexual, direito de propriedade concedido pelo 

casamento e direito da classe dos homens em se apropriar sexualmente de qualquer mulher 

“disponível”; e) o arsenal jurídico e direito consuetudinário, que se resguarda em Códigos 

Civis que expressam que as mulheres não são proprietárias de si mesmas.  

A partir dessa compreensão, analisando a dimensão política de apropriação do corpo, 

podemos estabelecer o feminismo como potencializador do elemento autônomo para as 

mulheres, como possibilidade de interferência em seus destinos. 

 

É o saber da História como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. 

O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na 

objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o 

de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências (FREIRE, 1996, p. 46). 

 

 As mulheres, logo, interferem em suas vidas à medida que compreendem que podem 

fazer diferente das demais, ir contra a corrente, não designando suas vidas a partir do que foi 

vivido e reproduzido de avó para mãe e depois para filha. Romper com a norma, torna o 

caminhar para outro destino possível. Jarid (30), expõe essa análise, 
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[...] pra mim ser feminista é bem isso, é não deixar de ver essas coisas que a vida nos 

traz, assim como tem pessoas que tá pensando muito em seguir um padrão, colocado 

pelo patriarcado, mas de viver assim de forma autônoma e livre sem se preocupar e 

sem ser taxada por isso. 

 

 Podemos analisar que o feminismo, para as militantes do Leila Diniz, é um projeto 

político promotor da autonomia singular das mulheres, pois ele não se faz sem que essas se 

reconheçam como sujeitas de si e da história e, tão logo, em razão de sua ontologia como ‘ser 

social’ deva construir o novo, a igualdade substantiva. 

 Assim, o feminismo também não se legitima sem o reconhecimento dessas 

autonomias, sem a tomada das singularidades para a construção do projeto de libertação das 

mulheres. Para Freire (1996, p. 35), “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 

 A ética de uma práxis feminista exige, assim sendo, o encorajamento das mulheres 

para construção de suas autonomias, mesmo que essas signifiquem maior desafio para o 

Movimento, pois só com as mulheres apropriadas de si e perseguindo o novo, teremos uma 

proposta concreta e universal para a derrocada das invenções mistificadas e opressoras do 

patriarcado.  

 Elisa (21), ilustra isso: 

 

E aí a dona da voz que pra mim é bem isso de eu ter a minha própria voz de poder 

falar sobre o que eu quero e sobre a minha trajetória isso é uma coisa que o 

feminismo oferece, fala em empoderamento. 

 

 Ser dona da voz, como para Elisa (21), significa promover mudanças substanciais nas 

relações que estabelece com os outros, as outras e as instituições. Essas mudanças, por muito, 

resultam em uma “crise da consciência”, aquela que tenta transpor as fortes amarras dos 

condicionantes sociais, culturais, políticos e econômicos. 

Para Freire (1976, p. 31), “na verdade, enquanto aprofundamento da ‘crise de 

consciência’ do mundo, dos fatos, dos acontecimentos, a conscientização é exigência humana, 

é um dos caminhos para ser posta em prática a curiosidade epistemológica”. 

 Diante dessa “crise”, tem exposto a ideia de empoderamento, termo que foi utilizado 

em várias falas das mulheres do Coletivo, principalmente de Elisa (21), com a perspectiva de 

indicar a construção dessa autonomia singular.  

Todavia, analisamos que o uso desse termo expressa tanto mais o cunho ideológico 

das organizações internacionais e nacionais para construção de uma igualdade de gênero e 
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fortalecimento de economias – na atual conjuntura – do que mesmo a proposta de feminismo 

do Coletivo Autônomo.  

Dessa forma, chegamos a tal consideração por entender que o termo 

“empoderamento”, consiste na lógica da tomada de poder de forma individual, a qual 

pressupõe alguns mecanismos específicos. A ONU Mulheres (2013. s/p) apontou os 

princípios desse processo: 

 

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto 

nível. 2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e 

apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. 3. Garantir a saúde, segurança 

e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. 4. Promover 

educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. 5. Apoiar 

empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das 

mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. 6. Promover a igualdade 

de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. 7. 

Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade 

de gênero. 

 

 A indicação desses princípios consiste em valores como a equidade entre homens e 

mulheres, oportunidades econômicas para estas e igualdade de gênero, o que segundo a ONU 

pode impulsionar as economias nacionais.  

Compreendemos, assim como Mészáros (2002), que esses valores não propõem um 

questionamento radical às bases do capitalismo-patriarcal, mas de forma contraditória, tais 

demandas – que dialeticamente são construídas pelo próprio sistema – acaba sendo mais uma 

peça na engrenagem da exploração-dominação das mulheres. 

Logo, o “empoderamento” como estratégia de emancipação das mulheres que surge no 

contexto nascente do neoliberalismo, anos de 1970, expressa a apropriação das mulheres pela 

ordem de (re)produção social, sob a ilusão da capacidade de decidir sobre si mesma, que não, 

necessariamente, conta com a tomada de consciência das mulheres diante de sua condição de 

oprimida. 

Podemos analisar essas determinações em estudos como o de Jurema (2001), que 

debate as ações afirmativas (cotas), a igualdade oportunidade, a capacitação das mulheres 

para comporto certos espaços públicos de poder e a sensibilização de homens e mulheres para 

a temática da igualdade de gênero nesses espaços.  

No entanto, apesar da potencialidade de mudanças formais nas relações sociais 

vivenciadas pelas mulheres, inseri-las e capacitá-las em/para espaços historicamente 

construídos sob a desigualdade de sexo/gênero, em detrimento de romper com esses espaços, 
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(re)construindo-os sob bases de igualdade substantiva, não expõe de fato uma tomada de 

consciência das mulheres para sua libertação. 

Desse modo, tomando essa dimensão analítica, compreende-se a intencionalidade das 

falas das participantes dessa pesquisa, a partir da categoria Consciência Feminista, à medida 

que a organização política-militante do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, constrói 

uma proposta de luta radical, subversiva e combativa. 

Para Cisne (2014) a consciência feminista das mulheres começa com a ruptura das 

várias apropriações que sofrem, trata-se não só de inserir, capacitar ou sensibilizar as 

mulheres para uma igualdade formal, mas em apropriarem-se de si, a fim de construir sua 

cidadania e uma igualdade substantiva. 

Nessa perspectiva, não afirmamos e nem negamos que em certas propostas de 

“empoderamento” de mulheres a consciência feminista não exista. No entanto, a principal 

diferença entre uma leitura sobre o empoderamento x consciência feminista, encontra-se em 

que: aquela primeira centra-se na participação política das mulheres dentro da lógica do 

capital, e a segunda forja as mulheres em quanto sujeitas políticas, apropriadas de si, para 

derrocada do capitalismo-patriarcal-racista.  

 

Sem essa tomada de consciência feminista, a mulher não se liberta pelo simples 

fatos de não perceber a liberdade como uma possibilidade, dado o nível de 

naturalização do seu sexo [...]. Isso não quer dizer, claro, que basta a consciência 

feminista para conquistarmos a liberdade, o que seria idealismo. [...] A formação 

dessa consciência feminista envolve processos reais e, embora processada 

individualmente, é determinada pelas relações e luta que cada uma estabelece 

individual e coletivamente (CISNE, 2013, p. 321). 

 

 Se para o próprio feminismo é imprescindível deixar se desenvolver as singularidades 

de cada mulher, em sua multiplicidade e diversidade, pois isso promove um projeto de ação 

universal, pensar então a classe de sexo das mulheres também requer pensar em sua 

particularidade na construção de uma luta revolucionária. 

 As mulheres, tendo em vista sua construção patriarcal como O outro da história, 

cultura e normas dos homens, encontram dificuldades para desenvolver sua autonomia dentro 

da luta geral dos(as) oprimidos(as). Dessa forma, se faz necessária à construção de uma luta e 

de um espaço próprio que as direcionem à total autonomia. 

  Segundo a discussão de Cisne (2014), aqui começa uma polêmica do campo da 

esquerda revolucionária, pois segundo a autora, esse campo – em específico os homens desse 

campo – reclamam de uma suposta divisão da luta de classes. 
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 Assim, as mulheres ao reivindicarem a construção de um espaço auto-organizado por 

elas em razão de sua luta e da emancipação humana, estariam fragmentando um projeto 

revolucionário e também suas conquistas políticas. 

 Todavia, esclarece Waters (1979, p. 161),  

 

[...] nosotros afirmamos que no son quienes luchan contra su opresíon los 

responsables de crear la division. El capitalismo divide a la classe obrera – por razas, 

sexos, edades, nacionalidades, niveles de cualificación, y de todas las formas 

posibles -. Nuestra labor es organizar y apoyar los combates de las capas más 

oprimidas y explotadas que van a la cabeza de la lucha por el socialismo. Quienes 

más sufren por lo viejo, lucharán más energicamente por lo nuevo (destaque nosso). 

 

 Cisne (2014, p. 195) vai assim dizer, que “a unidade da classe não é dada em sua 

homogeneidade”, pois ela se constitui a partir de estruturas de complexidades particulares, 

quais sejam, a “raça”/etnia e o sexo. 

 As feministas não podem deixar de lado as complexidades da opressão que as 

envolvem e não aos homens, assim como não pode esperar deles as estratégias para superação 

dessas opressões particulares. Os privilégios e as experiências não vividas por eles, os 

obstaculizam a pensar e construir uma luta que atenda as necessidades para a libertação das 

mulheres. 

 Dessa forma, as militantes projetam em uma organização das mulheres a possibilidade 

de construir uma verdadeira e total luta pelo fim de suas opressões. Assim, Jarid (30) nos 

ajuda a compreender, 

 

[...] a oportunidade de construir o Leila surgiu exatamente no momento em que para 

além das leituras, essa necessidade de construir nas ruas, surgiu no momento de 

virada, tanto do coletivo, pra coletivo autônomo e também num momento de virada 

da minha vida pessoal, né! E eu senti mesmo como uma oportunidade de deixar pra 

trás tudo o que eu já tinha vivenciado e recomeçar dentro de uma organização 

coletiva com outras mulheres assim, ousar, inventar e experimentar sem limites.  

 

 A auto-organização do Movimento Feminista pode ser percebida, por meio do 

discurso de Jarid (30), como espaço político de liberdade para as sujeitas, no qual a partir de 

uma formação política individual-coletiva se constrói a luta feminista concreta, aquela que 

representa o sujeito coletivo das mulheres. 
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 Precisa ser contextualizada, nesse momento, a trajetória do Movimento Feminista, o 

qual surge no interior de uma nova fase do movimento revolucionário, marcada pelo debate 

dos novos movimentos sociais
25

 (DURIGUETTO e MONTAÑO, 2011).  

 Ainda segundo os autores, esses novos movimentos traziam para o palco da luta 

revolucionária, os limites de uma luta operária que não estendeu seu poder de contestação do 

capital para fora do trabalho, não atendendo assim as demandas dos outros sujeitos históricos, 

face à ordem capitalista-patriarcal-racista. 

 

A busca de alternativa às lutas sindicais, tanto de orientação social-democrata 

quanto as articuladas à União Soviética, fez emergir ao longo dos anos de 1960 e na 

abertura dos anos de 1970, e tendo como marco referencial os processos 

revolucionários, as ditaduras militares e o Maio francês de 1968, ações de resistência 

e ofensividade dos trabalhadores, que se evidenciavam não só por demandas por 

melhorias salariais, mas também por ações que contestavam a divisão hierárquica do 

trabalho, propostas de controle autogestionárias, chegando-se à recusa do controle 

do capital e à defesa do controle social da produção. Essa ofensiva era resultado de 

ações que frequentemente ocorriam fora e mesmo contra as organizações sindicais e 

os mecanismos de negociação políticos instituídos no pacto fordista-keynesiano, 

ficando conhecidos como “movimentos autônomos” (IDEM, p. 264-265). 

 

 Os novos movimentos sociais são, tão logo, caracterizados a partir de uma relação 

hostil à organização do movimento operário e de uma postura “antiEstado” e “antipartidos 

políticos”. Ganha terreno mobilizações populares, reivindicações e lutas em torno de uma 

coletividade necessária à reprodução da força de trabalho, que contribui para publicizar e 

politizar temas variados da realidade social, como as particularidades das opressões sofridas 

pelas mulheres (IDEM). 

A organização política mista de classe, por não romper radicalmente com a divisão 

sexual do trabalho, com a divisão sexual do poder e a categorização do sexo
26

, não integram 

subjetiva e objetivamente as relações vividas pelas mulheres. 

 Ademais, as vivências mais diversas das mulheres requisitaram ser tomadas no espaço 

político que configuraria sua luta. Jarid (30) ilustra essa discussão, 

 

[...] acho que o que eu me identifico com o coletivo é isso! Me faz com que eu me 

sinta a vontade pra isso e por isso que, até então, eu tô lá. E pela confiança que eu 

tenho nas meninas e acredito que seja reciproca essa coisa da confiança entre nós. A 

gente tem diversos problemas assim como em todo coletivo, mas eu acho que a 

confiança ela é mutua, elas sabem que o que a gente quer é a mesma coisa e eu acho 

                                                           
25

 “[...] como o movimento mundial de protesto contra a guerra dos Estados Unidos no Vietnã, o maio parisiense 

de 1968, os movimento ecológicos, urbanos, antinucleares, feministas, dos homossexuais, pelos direitos civis dos 

negros nos Estados Unidos, entre outros” (DURIGUETTO E MONTAÑO, 2011, p. 265). 
26

 Discutiremos essas três modalidades de expressão das Relações Social de Sexo no próximo capítulo. 
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que isso é o mais importante, é saber que a gente quer chegar no mesmo lugar e 

confiar umas nas outras (destaque nosso). 

 

 O debate que Jarid (30) traz é rico em elementos para se compreender a importância da 

auto-organização das mulheres. É preciso se sentir a vontade para se coletivizar, assim como, 

estabelecer laços de confiança legitima o projeto que é construído, não dá só para contar com 

um sujeito que paute uma das dimensões de nossa opressão [a exploração], a confiança exige 

a responsabilidade com a totalidade da classe de sexo. 

 Como declarado pela militante do Leila, a auto-organização continua a ser um espaço 

de conflito, afinal ainda é o múltiplo, agora entre as mulheres, que o constrói. As contradições 

das demais estruturas que sustentam o mesmo sexo é também o combustível para uma 

construção diversa e unitária.  

 A pluralidade da auto-organização tem a potencialidade de unir, pois o horizonte 

apontado costuma ser comum. Para Jarid (30) a organização se pauta na importância de saber 

que querem, confiando umas nas outras, chegam ao mesmo lugar. 

 Os coletivos auto-organizados de jovens feminista, indicam a construção de 

consciência para a libertação das mulheres, assim expressa Elisa (21)  

 

E tá no coletivo envolve muito essa questão da esperança, porque eu sei que sozinha 

eu posso caminhar, mas junto com as meninas essa esperança é super potencializada 

porque as coisas de fato podem melhorar estando junto com as companheiras. 

 

 A auto-organização se torna um potencial transformador da luta coletiva feminista, 

pois ele permite atuar a partir de cada sujeita e de seus pontos comuns, permite a construção 

de uma luta específica e ao mesmo tempo universal.  

Logo, também, não podemos deixar de compreender que a luta de classe influência a 

luta das mulheres, pois sua verdadeira libertação é inconcebível sem a superação das relações 

capitalista de exploração do trabalho. Expõe Waters (1979, p. 132-133), 

 

El movimento de liberación de la mujer también se vio profundamente influído por 

el ascenso de la combatividad de la clase obrera, tras los sucesos de mayo de 1968, 

en muchos de los paises capitalistas avanzados de Europa. La combatividad 

creciente de importantes sectores del movimeento obrero organizado, incluidas las 

mujeres trabajadoras, condujo a mucha de ellas a reflexionar sobre la relación entre 

la exploración de clase y la opresión de la mujer y a buscar perspectivas que lleven a 

la supresión de ambas. 
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A luta das mulheres tem constituída em sua história as experiências das lutas da classe 

trabalhadora, tanto inscrita na construção de uma libertação verdadeira das mulheres como de 

emancipação humana para toda a sociedade.  

As mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, em seu Cordel, nos 

possibilita analisá-las nesse processo pedagógico junto aos(às) outros(as) sujeitos(as), 

 

Viemos apresentar  

O nosso jeito de ser 

Nós somos um coletivo 

Que temos muito o que dizer 

Nossa luta é cotidiana 

E ainda há muito o que fazer 

 

Ao apontar a luta cotidiana em seu Cordel, o Leila estabelece uma articulação com as 

problemáticas do dia-a-dia que são imprescindíveis à popularização e legitimação do 

feminismo para uma diversidade de mulheres que acreditam que os problemas diários são 

pessoais e, assim, que o seu injusto fardo tem que ser carregado apenas por elas, como 

mulheres.  

Partimos, também, da compreensão de Silva (2010a, p. 21), ao afirmar 

 

[...] que os interesses históricos das mulheres serão aqueles que, no curso da história, 

interessarem às mulheres, ou seja, aqueles que tiveram força suficiente para 

mobilizar a luta política dos diversos movimentos de mulheres (destaque da autora). 

 

Abarcar o cotidiano das mulheres à organização feminista, potencializa sujeitas que 

até então não reconheciam sua força política. Wainwright (1979, p. 24) também nos ajuda a 

compreender melhor isso, 

 

Boa parte da opressão sofrida pelas mulheres ocorre “em particular”, em instâncias 

da vida consideradas como “pessoais”. As causas daquela opressão são sociais e 

econômicas, mas essas causas apenas poderão ser reveladas e enfrentadas quando as 

mulheres exigirem a apropriação de sua vida pessoal, o direito à escolha de que faz o 

serviço doméstico, à escolha da forma como os filhos são educados, da qualidade de 

nossas amizades, até mesmo da forma como fazemos amor e com quem fazemos. 

Normalmente estes não constituem temas políticos. Contudo, são estes os problemas 

da vida diária, os problemas a respeito dos quais as mulheres com mais frequência 

conversam uma com as outras (e a respeito dos quais muitos homens falariam mais, 

se pudessem). Quando o movimento de mulheres fez destas questões parte da 

política socialista, começou a destruir barreiras que mantinham muitas pessoas 

afastadas da política [...]. 

  

A representatividade de um espaço de auto-organização das mulheres pode, assim, se 

dar através da totalização das dimensões sociais que as oprimem e de seu combate organizado 
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pela as múltiplas sujeitas. As ações resultantes dessa auto-organização podem – 

compreendendo a tomada em unidade de dimensões assimétricas e hierárquicas aos olhos da 

ordem vigente, como o privada/pública, pessoal/política, subjetiva/objetiva – contribuir para 

pensar melhor a luta revolucionária geral.  

Daí, então, a necessidade de autonomia, auto-organização e representatividade das 

jovens, ganha chão em coletivos feministas, como o Leila Diniz. 

  

Ser livre pra escolher 

A vida que queremos seguir 

De mãos dadas com azamigas 

Com o Leila Diniz vamos nos unir 

(Cordel) 

 

 Tão logo, a auto-organização feminista se constrói nas particularidades de suas 

agendas, ações e dinâmica organizativa, seja como movimento específico de mulheres, seja 

articulada ao movimento revolucionário geral. Ademais, as mulheres não poderão perder de 

vista as necessidades de sua multiplicidade e diversidade: trabalhadoras, negras, indígenas, 

racializadas, imigrantes, lésbicas e as transgêneros
27

.  

 A autonomia e auto-organização de mulheres são elementos centrais a luta feminista. 

A uma luta que as jovens feministas já exigem que as deixem confortáveis para falar, para 

pautar suas diversas demandas, construir laços e desenvolver uma organização radicalmente 

revolucionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 As trans como sujeitas do feminismo ainda são um debate conflitivo no interior do movimento, mas os novos 

coletivos de jovens feministas já as legitimam nesse espaço e projeto político, seja contando com essas mulheres 

em sua organização e/ou defendendo esse espaço também como seu. Tanto o Coletivo Autônomo Feminista 

Leila Diniz em seu Manifesto (2014), como o Coletivo Diadorim em sua Carta Política (2014) e a Carta de 

Princípios (2013) do Coletivo Marcha das Vadias de Recife, reconhecem isso. 
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3 OFENSIVA LILÁS: consciência coletiva e organização política dos grupos autônomos 

de mulheres em Natal/RN 

 

E agora Maria? Vai com as outras 

vai viver com a hipocondria. 

- Alice Ruiz 

 

 As relações sociais vivenciadas pelas mulheres apontam uma complexidade própria, 

que envolve as estruturas capitalista, patriarcal e racista, formando uma unidade dialética. A 

superação desse sistema exige a construção de um projeto político criticamente radical, o que 

pressupõe a existência de uma classe revolucionária, que historicamente provoque e produza 

uma consciência coletiva emancipatória, a qual compreenda a consubstancialidade de sexo, 

“raça”/etnia e classe social, a consciência militante feminista formada por suas sujeitas. E a 

identidade diversa que potencializa uma proposta de luta revolucionária das jovens feministas. 

 

3.1 A consubstancialidade da luta feminista revolucionária: uma discussão sobre 

patriarcado e relações sociais de sexo 

 

A compreensão genérica da opressão sofrida pelas mulheres, estabelecida diante a 

agudização da “questão social” ainda no século XIX, que aprofundou o caráter social da 

dominação-exploração sobre as mulheres (GURGEL, 2009) e a construção da história 

feminista sobre o patriarcado, possibilitaram ao movimento feminista seu caráter de luta 

revolucionária
28

. 

 A construção do feminismo como luta revolucionária, exigiu de suas militantes e 

teóricas aproximações conceituais, entre essas com o conceito do patriarcado, como categoria 

analítica.  

 Pateman (1993) aborda o patriarcado a partir um debate radical e de totalidade que 

desvela a história do contrato sexual, que é a metade esquecida, invisibilizada, pelos filósofos 

clássicos, no contrato original, o qual chamou de pacto sexual-social. 

O contrato original, na versão histórica, cria a sociedade civil após destruir a ordem 

paterna – status –, patriarcado. Nessa sociedade todos os indivíduos desfrutam da mesma 

condição civil e podem exercer sua liberdade em contratos como os de trabalho e casamento, 

mas, ainda, segundo Pateman (1993) o contrato sexual, a “metade perdida”, irá tratar do 

                                                           
28

 Segundo Gurgel (2009), o caráter revolucionário da luta feminista, tanto articulou quanto dividiu ações 

feministas. 
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direito político entre os sexos, “direito patriarcal ou instância do sexual – o poder que os 

homens exercem sobre as mulheres” (p. 16 – destaque da autora). 

A dominação dos homens de acordo com Delphy só é discutida, do modo que 

conhecemos hoje, nos anos de 1970 com a acepção feminista sobre o patriarcado – período 

histórico da Segunda Onda
29

 feminista –, a qual compreende a formação de uma sociedade em 

que os homens detêm e constituem o poder, “quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de 

opressão das mulheres” (p. 173, 2009). 

Logo, na perspectiva histórica que é debatida a liberdade civil, podemos compreender 

que há mais coisas em jogo: 

 

O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de 

sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do 

homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido de liberdade 

civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela que o 

direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade 

civil não é universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal 

(PATEMAN, 1993, p. 17). 

 

Etimologicamente, a palavra patriarcado vem da combinação das palavras gregas 

pater (pai) e archie (comando), significando poder ou comando do “pai”.  Todavia, esclarece 

Pateman: “O direito paterno é somente uma dimensão do poder patriarcal e não a 

fundamental. O poder de um homem enquanto pai é posterior ao exercício do direito 

patriarcal de um homem (marido) sobre uma mulher (esposa)” (1993, p. 18).  

Para tanto, as teorias e relações estabelecidas sob o direito conjugal do homem, 

incorporou uma forma contratual moderna, no qual o patriarcado deixou de ser paterno. E 

assim: “O contrato original é feito depois da derrota política do pai e cria o patriarcado 

fraternal moderno” (PATEMAN, 1993, p. 18 – destaque da autora), no qual a mulher está 

subordinada ao homem, não mais no parentesco, mas por ser homem, como fraternidade. 

Chamando a atenção de que este homem agindo como marido estabelece acesso 

ilimitado ao corpo de sua mulher, fazendo uso do poder legitimado socialmente. 

                                                           
29

 A Segunda Onda se expressou nas manifestações da imprensa feminista alternativa, liderada por mulheres com 

vida pública, como professoras, escritoras e jornalistas que compreendendo a fragilidade dos direitos políticos da 

mulher, defendiam através da escrita a educação da mulher e mostravam o interesse dos homens em deixá-las 

fora do espaço público. Segundo Lima, “essa é uma face menos comportada do feminismo, pois essas mulheres, 

em seus textos, abordavam assuntos considerados tabus para a época, como divórcio e sexualidade” (2010, p. 

39). 
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Determinando às mulheres
30

 o papel de objetos de satisfação sexual do homem, reprodutoras 

de filhos, de força de trabalho e de novas mulheres reprodutoras
31

. 

O patriarcado se estabelece como sistema dominante na sociedade, devido a sua 

articulação com o sistema de produção capitalista. Apesar do sistema patriarcal ser anterior 

cerca de 7 mil anos ao sistema do capital, é nessa ordem que a dominação do homem ganha 

maior amplitude e efetividade (SAFFIOTI, 2009).   

A compreensão do patriarcado limitado ao poder do pai, parece, assim, irrelevante ao 

mundo público, mas a Pateman denuncia que “o domínio público não pode ser totalmente 

compreendido sem a esfera privada [...] A liberdade civil depende do direito patriarcal” (1993, 

p. 19). Estabelece-se então, a partir da história do contrato original, a compreensão de que os 

homens o fazem e as mulheres são objetos dos contratos. 

Tais debates colocados por Pateman possibilita-nos compreender a resistência a 

especificas bandeiras da luta feminista
32

 por parte de trabalhadores que estavam na luta 

revolucionária. A incompreensão histórica do papel estratégico da mulher como sujeito 

político na luta socialista, encontra-se no direito patriarcal – dominação do homem – de que 

se privilegiam tanto os homens da classe burguesa, quanto os da classe trabalhadora.  

O contrato sexual serviu/serve para naturalizar os sexos, seus papéis e caracterizações 

distintas, então complementares e assimétricas – a dominação do homem sobre o corpo da 

mulher – em lei civil, assegurada no direito patriarcal moderno.  

Diferenciações e desigualdades são incorporadas pelo cotidiano das relações entre os 

sexos e nos ‘espaços sexuados’, estruturados nas diferenças sexuais do patriarcado, como o lar 

familiar e mundo do trabalho, nos quais mulheres e homens vivenciam relações desiguais, de 

privilégios ao sexo masculino e desvantagens ao sexo feminino. 

Saffioti em suas discussões também constrói uma abordagem feminista crítica quanto 

ao patriarcado, analisando que este conceito se aplica a um tempo histórico específico, sem 

pretensão de neutralidade, logo expõe a relação de dominação-exploração, “trata-se, pois, da 

falocracia, do androcentrismo, da primazia masculina. É, por conseguinte, um conceito de 

ordem política” (2004, p.139).  

                                                           
30

 Para Saffioti (2009), essa dominação-exploração sobre as mulheres pressuponha algum (maior ou menor) grau 

de resistência destas, malgrado grande parte dos casos ter como resultado a supremacia da ordem masculina. 
31

 A opressão e controle da sexualidade feminina é uma estratégia central para a manutenção da força de trabalho 

no ethos burguês. Mantendo a dominação do homem sobre a mulher para fins de exploração, o que gera uma 

economia de bilhões anualmente ao Estado burguês (CISNE, 2012). 
32

 Como a bandeira de luta das feministas pela inserção no mundo do trabalho, que foi boicotada pelos próprios 

trabalhadores, à medida que temiam perder postos de trabalho para as mulheres e terem seus salários rebaixados, 

reafirmando os valores burgueses de família, que pretendiam as mulheres restritas aos cuidados privados. 
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A autora não cristaliza as diferenças entre os sexos a partir desse conceito, ela 

especifica uma forma das “relações de gênero”, sendo elas “relações hierarquizadas entre 

seres socialmente desiguais, enquanto o gênero compreende também relações igualitárias” (p. 

119, 2004).  

A problemática exposta por Heleieth Saffioti (2004) compreende que não se trata de 

uma relação privada, mas comungando com Pateman (1993), de uma relação civil, que 

permite aos homens terem direitos sobre as mulheres, sem tantas restrições, fundados assim 

em uma hierarquia social de base material e ideológica, que tem consequências sobre os 

corpos, de maneira desigual a depender do sexo. Logo, se estrutura em um controle ideológico 

e no medo de base violenta que constitui o indivíduo homem.  

Contudo, reiteramos que pautar o patriarcado não significa compreendê-lo como 

imutável e fixo, mas sim apontar a necessidade de reconhecer as bases que oprimem as 

mulheres enquanto ‘ser social’, percebendo qual sujeito histórico se apropria e constrói para 

manutenção de seus privilégios essa ordem.  

A transformação dessas relações requer a superação dessas bases e desses sujeitos 

históricos – seja tanto o homem dominador quanto a mulher subjugada –, é imprescindível 

visualizá-los historicamente e compreender seu antagonismo. 

 Compreender as engrenagens e estratégias patriarcais se faz necessário por uma 

construção histórica feminista do conceito desse sistema. O patriarcado tem uma história 

política ainda a ser mapeada, invisibilizar ou abandonar seu conceito significa uma perda às 

lutas e estratégias das mulheres e do movimento feminista de emancipação política, superação 

e emancipação humana (PATEMAN, 1993).  

Desse modo, estabelece o Estado uma política de administração, proteção e amparo 

aos cidadãos, sob a ordem do direito patriarcal moderno, lei de dominação do homem, de 

uma troca entre os sexos, em seus diferentes e assimétricos “papéis” e espaços sociais 

(público e privado), de maneira que é a mulher o sexo oprimido nesse sistema, em suas mais 

diversas e amplas relações.  

As Leilas também expressaram sua compreensão quanto à intensidade desigual das 

relações patriarcais que submetem as mulheres, 

  

O machismo é opressor 

Faz muita mulher sofrer 

(Cordel) 
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O sofrimento de não poder escolher ser, mas ser ferramenta para a (re)produção de 

ralações que a poucos privilegiam, marca as experiências das mulheres, suas resistências e 

lutas nos diversos espações das relações sociais entre os sexos.  

As esferas pública e privada fazem, assim, parte das modalidades e propriedades das 

relações sociais de sexo, discutidas por Lamoureux (2009), também a partir da perspectiva do 

contrato sexual, analisada por Pateman (1993). 

 

A ideia de que a divisão sexual do trabalho não só separa e articula produção e 

reprodução, mas estrutura as relações no trabalho produtivo, permite recolocar a 

questão da relação entre a dinâmica das relações capitalistas de trabalho e a força de 

trabalho feminina sob um ângulo que integra os dois níveis, sexualizando as relações 

de trabalho e as relações sociais (SOUZA-LOBO, 2010, p. 152). 

 

De modo que as teorias modernas do contrato social definem a esfera pública como 

destinada ao indivíduo de características, essenciais, como a independência, a 

responsabilidade e a razão, atributos que vão corresponder às marcações de gênero do sexo 

masculino, enquanto a esfera privada se reduz à intimidade e à família, caracterizações que 

classificam o ‘ser mulher’ na sociedade patriarcal. 

 Assim, Lamoureux (2009) analisa que os discursos de separação, complementariedade 

e hierarquia entre as esferas, constroem o discurso de naturalização dos sexos/gêneros. A 

esfera a qual são destinadas as mulheres, estabelece-se em relações sociais apartadas do 

político, como problemática íntima e particular à casa, à família, ao casal, responsabilidade 

das relações interpessoais, não detendo a atenção necessária da sociedade, das instituições e 

do Estado. 

Através das discussões dessas autoras podemos desvelar que o homem é gerador da 

vida civil e dos direitos políticos, não como poder próprio a paternidade – na ideia paternalista 

do status – mas na masculinidade, a qual Beauvoir (1980) já chamava de invenção patriarcal, 

não podendo assim conceber um pós-patriarcalismo, mas a modernização de sua engrenagem 

propulsora do poder de dominação do homem. 

 

3.1.1 “Várias guerras” em uma só: a dinâmica das relações sociais de sexo  

 

Nas discussões de Cisne (2013) o entendimento da cultura como determinações 

materiais, tomada da tradição marxista, se estabelece pelas contradições e antagonismo da luta 

entre as classes fundamentais – proletariado e burguesia.  
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Logo, nas relações sociais de sexo, a construção social dos valores, do feminino e do 

masculino se funda numa sociedade sobre a hierarquia de gênero, tendo como sua ‘mola 

propulsora’ a divisão sexual de trabalho (DST). 

A consubstancialidade de opressão do sexo feminino, logo, se encontra na dinâmica 

transversal das três modalidades de expressões das relações sociais de sexo, são elas: a divisão 

sexual do trabalho, a divisão sexual do poder e a categorização do sexo, que juntas formam 

uma unidade de dominação-exploração das mulheres. 

 Para compreender as relações sociais de sexo (RSS), como referencial analítico, 

partiremos da discussão de Devreux (2011). Esta autora ao discutir as RSS como relações 

sociais – que significam oposição estruturante entre duas classes – diz que tal categoria 

enriquece o marxismo.  

Ainda segundo a autora, as relações sociais de sexo – relações de confronto entre as 

classes de sexo, percebidas em seu antagonismo – tem um alcance heurístico universal. À 

medida que sua lógica própria de totalidade apresenta um caráter dinâmico, que impulsiona e 

modera mudanças estruturais e interpessoais. 

Começamos, então, por discutir sua referência ao sexo biológico, tido como 

imprescindível, “pois a classificação social dos indivíduos, desde o nascimento, é operada sob 

esse critério ou, mais precisamente, sob a representação social segundo a qual esse critério é 

de uma importância primordial para classificar os indivíduos” (DEVREUX, 2011, p. 08). 

As feministas francesas através dos estudos das relações sociais de sexo trazem a 

discussão dos ‘marcadores sociais’, que determinam a realidade desigual de vida – produtiva 

e reprodutiva – das mulheres. Segundo Devreux (2011), a partir do ato de classificação dos 

sexos começa o signo da diferença e da hierarquia. 

Seja a mulher ou o homem, o sexo logo que identificado (a partir da genitália), sofrerá 

as determinações do gênero classificado e as atribuições e valores do universo específico que 

circunscreve suas relações.  

Sendo assim, as relações sociais entre os sexos se construirão em torno desse marcador 

de sexo, sendo este a representação operadora dessa classificação. Devreux, tomando a análise 

de Delphy (2001), aponta que o gênero precede o sexo, à medida que “as categorias de 

classificação preexistem à importância real do sexo” (2011, p.08). 

Para além da referência ao sexo biológico, as relações sociais de sexo ainda tomam de 

maneira específica a sexualidade e a dimensão das relações sexuais, estas fazem parte do 

problema, porém não como a totalidade que constitui aquelas relações (IDEM). 
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Tendo em vista, o que já apontamos anteriormente a partir da discussão de Mathieu 

apud Curiel e Falquet (2005), quanto às transgressões de gênero e sexo, a binaridade não se 

originada na biologia, nem tão pouco na natureza, mas na organização do trabalho e de sua 

exploração, logo, a diversidade de gênero e sexual não se constrói para fora da divisão sexual 

do trabalho, ou seja, do que caracteriza o feminino e o masculino na (re)produção social. 

Ademais, as RSS vão nomear explicitamente o confronto entre as duas classes de 

sexo. Não será, então, apenas uma categoria de análise que permitirá reconhecer as diversas 

opressões, exploração e submissão sofrida pelas mulheres, como se estas tivessem apenas que 

estabelecer uma luta contra uma ideologia ou cultura, mas denuncia uma classe de sexo 

específica que constrói e se beneficia materialmente dessa dominação. 

As relações sociais de sexo vão assim, segundo a autora, recobrir todos os fenômenos 

de opressão, de exploração, da apropriação e de submissão das mulheres, pois é tratada a 

partir das diversas formas assumidas por essas relações.  

Seja na exploração do trabalho exercido pelas mulheres, em âmbito privado e público, 

seja na desvalorização do dito feminino e no controle do corpo e da sexualidade, as RSS se 

apresenta transversal. 

 

O conceito de “relação social de sexo” se afirmou pouco a pouco como uma 

ferramenta de análise, representando a síntese teórica dessas múltiplas dimensões da 

dominação masculina. No singular, é uma representação científica que traduz a 

unicidade da lógica da organização do social que constitui essa dominação das 

mulheres pelos homens e a irredutibilidade dessa dominação a outra relação social 

(IDEM, p. 10). 

   

 Daí, é preciso entender que essas múltiplas expressões das RSS, possuí uma 

complexidade, que apesar da lógica própria, mantém a relação consubstancial e co-extensiva
33

 

com as relações de ‘raça’/etnia e classe social.  

 As jovens feministas trazem em sua organização a combatividade como característica 

de suas ações, dessa forma, tomam o debate da estrutura patriarcal e suas vivências 

orquestradas pelo machismo como arma de inquietação, revolta e luta organizada. A 

perspectiva do capitalismo estruturado tanto no patriarcado quanto no racismo, maximizam 

sua opressão, delineia sua exploração e as deixam ávidas contra esse sistema. 

 Nessa linha, as militantes do Coletivo Leila declaram em seus Manifesto (2014, p. 03): 

 

Combatemos e resistimos a essa dominação patriarcal, machista, racista e classista 

que é retroalimentada pela ideologia dominante do sistema capitalista. Este sistema 
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 Produzem-se e reproduzem-se mutuamente, Kergoat (2012) apud Cisne (2013). 
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capitalista que produz e reproduz desigualdades sociais e de gênero. Sustenta um 

sistema econômico, político e cultural por meio da propriedade privada, sendo 

detentor dos meios de produção com fins lucrativos e estabelecem relações sociais 

de exploração para obter os lucros e acumular riquezas por meio do mercado e 

exploração da força de trabalho. 

 

 Essas jovens, estudantes e trabalhadoras reconhecem um sistema capitalista 

segregador, que reproduz e produz as desigualdades construídas a partir das diferenças. Esse 

sistema encontra nas mulheres, em seu corpo sexualizado, o chão mais vasto para exploração 

da força de trabalho, que se manifesta através da divisão sexual do trabalho com a 

desigualdade de salários e a desqualificação das funções ditas femininas. 

Dessa forma, Devreux (2011) chega a dizer que, de certo modo, o “branco” da pele é o 

“pênis” da raça, em referência a supervalorização da ideia que se faz do branco em relação ao 

não-branco em comparação a hierarquia superior do que possui o pênis (o homem) ao sem 

pênis (a mulher). 

 A compreensão de uma articulação não hierarquizada – de complexidades 

estruturantes –, nos permite analisar as determinações e a vivência de uma mulher negra, 

empregada doméstica e chefe de família, em sua totalidade, por exemplo.  

Esta sofre determinações de uma “cadeia social” em um dos seus mais baixos níveis, 

pois têm marcado em seu corpo, na cor de sua pele e na sua condição de trabalhadora as 

diversas opressões do sistema dominante, que não se somam, mas se estendem a um individuo 

em específico. 

Nessa esteira, a família vai se estabelecer como um espaço de trabalho gratuito da 

mulher, segundo Devreux (2009), assegurado pelo casamento. A mulher nessa relação 

econômica-conjugal se responsabiliza pelo cuidado e educação dos filhos(as); pelo cuidado 

com outros familiares incapacitados/limitados, como a pessoa idosa, desvalida e/ou doente; 

com a manutenção do lar (cozinhando, lavando e limpando) e do marido trabalhador, por 

meio da organização de suas necessidades para o trabalho e de sua satisfação sexual.   

Essa relação de dominação-exploração do sexo feminino – escravidão, segundo 

Pateman –, está posta no cotidiano privado e público das relações entre os sexos. Na 

concepção da autora “a lei do direito sexual masculino funciona no local de trabalho em seu 

outro sentido também [...] a dominação sexual faz parte da estrutura de subordinação no local 

de trabalho” (p. 210, 1993).  

Assim, o trabalhador estabelece seu poder de homem nos diferentes espaços que 

houver relação com uma ou mais mulheres, privilegiando-se e reiterando o direito patriarcal. 

No que tange essa discussão, 
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A esfera produtiva é a da valorização, da produção da riqueza e, portanto, é tida 

como um espaço privilegiadamente masculino. A esfera da reprodução social – 

aqui entendida como as atividades necessárias para garantir a manutenção e 

reprodução da força de trabalho –, é considerada um espaço feminino (CISNE, 

2013, p. 137 – destaques da autora).  

 

A separação dessas esferas garante a assimetria construída socialmente entre homens e 

mulheres. Para além, hierarquiza uma em razão da outra e invisibiliza as dimensões políticas e 

econômicas que circunscrevem as relações familiares e domésticas. Às mulheres e às suas 

caracterizações de gênero, são postas determinações sociais de cunhos periféricos, informais e 

desvalorizados. 

De modo que compreender a base estrutural da exploração e dominação da mulher 

significar tomar a divisão sexual do trabalho (DST), pilar central do patriarcado, que foi 

incorporada e ampliada pelo capitalismo como forma de maximizar o acúmulo de capital e 

sem a qual o atual sistema não se sustentaria. A divisão sexual do trabalho constrói objetiva e 

subjetivamente um chão sólido para a exploração-apropriação-controle de um determinado 

‘ser social’, a mulher.  

A DST constrói e retroalimenta a categorização social dos sexos, baseado na 

binaridade do masculino e feminino. Sobre a apropriação-controle da mulher, diz Lamoureux 

(2009, p. 211), “as mulheres são destinadas ao privado e se expõem a diversos ataques quando 

saem: é por isso que a distinção entre a operária e a prostituta é frequentemente tênue”. 

 Essa análise nos leva a divisão sexual do poder, trazido por Devreux (2011) como os 

mecanismos pelos quais os homens fundam a natureza do poder na divisão das funções 

produtivas e reprodutivas, ou seja, como se constroem privilégios diante das marcações de 

sexo, diante das classificações que os direcionam para o gênero dominante. O modo como 

estabelecem esse poderio a sua classe, se encontra na exploração e controle do corpo da 

mulher via direito patriarcal. 

 A categorização do sexo, segundo a autora, vai então se expressar cada vez que houver 

divisão sexual do trabalho e divisão sexual do poder, criando e reiterando as categorizações 

sexuadas – sistema de atributos, normas e valores que fixa oposição entre masculino e 

feminino. 

 

Esse trabalho de categorização operado por meio das relações sociais de sexo em dar 

– e fixar como verdade – definições sociais: estabelecer o que é um homem e o que é 

uma mulher; trabalho e o que não é; o que é produção e o que não é. Estabelecer 

também o que é normal para uma mulher e o que não é; o que é possível para uma 
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mulher e o que não é; o que é socialmente aceitável e o que é desvalorizável etc. 

(IDEM, p. 14). 

 

 O ‘ser mulher’ na sociedade patriarcal-capitalista-racista sofrerá com a categorização 

desde o que vestir, até a quem amar. A produção e reprodução dessas definições sociais pelo 

sistema capitalista-patriarcal-heterossexista-racista, limitam a humanização das mulheres.  

 Entendendo a unidade dessas modalidades e suas complexidades, podemos, agora, 

analisar as propriedades formais das relações sociais de sexo. A transversalidade se apresenta 

mediante o potencial que essas relações têm de operar por toda parte, nas ações de toda a 

sociedade e articulada a todos os campos e esfera, inclusive em ambientes exclusivamente 

masculinos (DEVREUX, 2011). 

 A propriedade da transversalidade é pertinente a essa ferramenta analítica, pois tendo 

em vista a categorização dicotômica (antagônica) entre homens e mulheres, que desumaniza 

esta última, trata-a como objeto, e a caracteriza pela inferioridade, é facilmente reproduzida 

em diferentes e diversos espaços. A mulher pode até não está presente, mas o que for 

referência às suas marcações de sexo será tomado, como relações de poder.  

Numa hierarquia entre homens, os de níveis mais baixos serão desvalorizados, 

direcionados ao universo dito feminino e/ou terão o descredito de “afeminados” em suas 

ações, atributos ou valores.  

 Nas relações estabelecidas entre homens e mulheres, as atividades e valores que não se 

constituem como características de inteligência, razão, protagonismo e privilégio, 

prontamente são direcionados às mulheres e/ou aos “afeminados”. 

 As mudanças e a participação das mulheres na vida social são dialeticamente 

constituídas de progresso e regressão social. Expressa-se, assim, a dinâmica das relações 

sociais de sexo, que segundo a autora, é resultado da relação de forças entre os dois grupos 

envolvidos.  

O que significa que essas mudanças não são deterministas ou evolutivas, mas que vai 

seguir a trajetória de possibilidades e limites da correlação de força entre os grupos e a 

depender, também, da estratégia tomada pelo grupo oprimido. 

 Dessa forma, Devreux (2011) trata em sua discussão de uma dinâmica de lógica 

própria ao antagonismo e às contradições das classes de sexo, pois “o progresso social em 

favor das classes trabalhadoras não significam, automaticamente, o progresso em favor das 

mulheres, enquanto mulheres dominadas pelos homens” (p. 19). 

 Ademais, analisa Kergoat (2009), que todas as relações sociais possuem uma base 

material – qual seja o trabalho – expresso na DST, que não significa apenas uma 
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complementariedade de tarefas, mas uma relação de poder e tensão permanente entre homens 

e mulheres, que operando como uma divisão social, atravessa a sociedade nos seus campos do 

trabalho produtivo e reprodutivo, os quais não se separam. 

Para Guillaumin (2005) a força de trabalho como a ‘única coisa que o trabalhador tem 

para vender’ não é uma verdade para a mulher trabalhadora, pois esse significado da ‘força de 

trabalho’ representaria a última coisa dela disponível para viver.  

A classe das mulheres sofre determinações [opressões] que vão além da sua condição 

de trabalhadora, à medida que o seu corpo é apropriado fisicamente desde o nascimento, 

assim como, segundo a autora, se manifestou na maioria das formas de escravidão 

conhecidas. 

 

La apropiación social, el hecho para los individuos de una clase de ser propiedades 

materiales, es una forma específica de las relaciones sociales. Ésta no se manifiesta, 

hoy y aquí, sino entre las clases de sexo y se estrella contra la incredulidad de acero 

que enfrentan generalmente los hechos que son demasiado “evidentes” para no ser 

invisibles (como lo era el trabajo doméstico antes del feminismo). Este tipo de 

relación social no encuentra crédito sino para “otra época” (la esclavitud o el 

vasallaje), “otro lugar” (el de las diversas llamadas “poblaciones primitivas”)… 

(GUILLAUMIN, 2005, p. 45 – destaques da autora). 

 

A economia doméstica moderna é produzida a partir da sexagem [as relações de 

escravidão e servidão das mulheres aos homens], tendo em vista o uso de um grupo pelo 

outro, como expõe a autora, 

 

El uso de un grupo por parte de otro, su transformación en instrumento, manipulado 

y utilizado a fines de incrementar los bienes (de allí igualmente la libertad, el 

prestigio) del grupo dominante, o incluso sencillamente —lo que es el caso más 

frecuente— a fines de hacer su sobrevivencia posible en mejores condiciones que las 

que conseguiría reducido a sí mismo, puede tomar formas variables. En las 

relaciones de sexaje, las expresiones particulares de dicha relación de apropiación 

(la del conjunto del grupo de las mujeres, la del cuerpo material individual de cada 

mujer) son: a) la apropiación del tiempo; b) la apropiación de los productos del 

cuerpo; c) la obligación sexual; d) la carga física de los miembros inválidos del 

grupo (inválidos por la edad —bebés, niños, ancianos— o enfermos y minusválidos) 

así como los miembros válidos de sexo masculino (destaque da autora). 

 

 Dessa forma, compreendemos que são múltiplas as opressões e seus espaços. Os 

conflitos têm se ampliado e vulnerabilizado as mulheres tanto na vida pública quanto na 

privada. Jarid (30) nos ajuda a analisar isso, 

 

[...] muita pressão, muita guerra interna e tudo isso o patriarcado coloca fazendo 

com que a gente caminhe em busca de algo, seja por questão financeira, pelo capital, 

seja em busca de um marido, a formação de uma família e tudo isso acaba 
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provocando várias guerras internas e a gente não consegue se encontrar desejando 

isso pra nossa vida, né! E tipo é uma coisa que eu me questionei por muito tempo. 

  

As “várias guerras” vivenciadas pelas mulheres em suas relações com a realidade 

social, enquanto sexo, marcam a complexificação das experiências do ‘ser mulher’ e de suas 

resistências, como sujeitas. O processo de (re)produção social para a classe das mulheres 

circunscreve, o estranhamento às naturalizações e aos padrões. 

Dessa forma, as particularidades dessa classe constroem organizações que partem 

dessas experiências. A abordagem de Castro, nessa perspectiva, amplia a compreensão do 

trabalho pautado pelo feminismo, trazendo as especificidades, das sujeitas mulheres, 

dialeticamente construídas nos espaços público e privado: 

 

O trabalho é, tanto para o feminismo como no marxismo, a pedra de toque da 

conscientização e da transformação da sociedade, mas se amplia no feminismo a 

noção de trabalho para que englobe tudo que tem significado para a geração de vida 

e do ser feliz. É quando se reivindica mais atenção à economia dos afetos, da 

sexualidade, dos vínculos, dos cuidados, dos desejos, da codificação da felicidade na 

micropolítica (2011, p. 92).  

 

A vivência em opressão das mulheres parece assim, possibilitar uma visão 

“privilegiada” da necessidade de se pensar e construir, também, nas interrelações e a partir 

destas, a superação de valores burgueses-patriarcais que desumanizam espaços e relações. A 

forma de organização das mulheres traz assim ao campo político a especificidade real da 

opressão da mulher, como abordamos anteriormente. 

 

Por exemplo, nenhuma dessas organizações [da classe trabalhadora] tinha qualquer 

compreensão real da subjetividade da opressão, das conexões entre as relações 

pessoais e a organização política pública, ou os componentes emocionais da 

consciência, até que o movimento de mulheres trouxesse esses temas à tona e fizesse 

deles parte do pensamento e da ação política (ROWBOTHAM, et al, 1979, p.19).  

 

Organizadas enquanto oprimidas, as mulheres coletivizadas, pautaram a transformação 

da própria compreensão do trabalho, denunciando não só a subjetividade de sua exploração, 

mas também as vantagens econômicas, das quais se apropriam o Estado e a sociedade, com as 

atividades domésticas cumpridas por elas. 

 

3.1.2 “Mal enraizado”: reconhecimento da luta feminista para superação do patriarcado 

 

Sobre os campos público e privado do trabalho, fundamentados e “separados” pela 

divisão sexual do trabalho, Devreux (2011, p. 12-13) fala que: “ela os articula, excluindo ou 
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integrando, segundo os momentos e as necessidades dos dominantes, as mulheres à esfera 

produtiva, devolvendo-as global ou parcialmente à esfera reprodutiva”. 

As autoras Faria e Roure (2009) expõem essa dinâmica da divisão sexual do trabalho 

nas esferas privada e pública. Dizem que em relação à crise atual, o desemprego masculino 

significou o crescente trabalho remunerado e doméstico das mulheres, na perspectiva do 

sustento do lar.  

Todavia, serviços e produtos antes comprados no mercado, passaram a ser produzidos 

em casa pelas mulheres: “os efeitos da crise no cotidiano foram amortecidos pela 

intensificação do trabalho doméstico realizado pelas mulheres” (IDEM, p. 01). 

Essa nova dinâmica, fundada com a restruturação produtiva, aprofundou a divisão 

sexual do trabalho. Segundo Camurça (2008), no Brasil, a segunda reforma da previdência 

social, que ocorreu no governo Lula da Silva (2002-2010), resultou num sistema inteiramente 

orientado pela lógica do direito individual (contributivo) e pelas políticas neoliberais, 

desassistindo intensamente as mulheres.  

Esse sistema “não reconhece nem enfrenta o problema de que a grande maioria das 

mulheres ocupadas está em situação de trabalho precário e informal e, portanto, com menores 

condições (ou nenhuma) de contribuir” (IDEM, p. 158). Tendo esse caráter contributivo como 

grande obstáculo para a possibilidade do trabalho não-remunerado ser alvo da proteção social. 

Camurça (2008) aprofunda a discussão da desproteção social das mulheres como mais 

uma consequência da divisão sexual do trabalho, a partir do não reconhecimento do trabalho 

doméstico e da extensiva jornada de trabalho – principalmente enquanto questão social, digna 

de políticas públicas.  

O que gera a aceitação velada da maior exploração da mulher no mundo do trabalho, 

pois a utilização de seu tempo é estendida como um recurso inesgotável, logo, segundo Faria 

e Roure (2009, p. 02) “a exploração do tempo e trabalho das mulheres, combinada com a 

desresponsabilização do Estado e homens com esse trabalho, produziu uma crise dos 

cuidados”. 

Nesse contexto, o movimento feminista tem apontado a necessidade de olhar para 

além da economia de mercado, de ordem patriarcal, baseado só na produção; e estabelecer a 

articulação com a reprodução e com os intensos dilemas e opressões que vigoram na vida das 

mulheres e na esfera reprodutiva. 

Esse sistema de dominação-exploração das mulheres se estabelece sem uma 

resistência universal (das mulheres) devido à naturalização dos sexos. As características 
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construídas e ensinadas como destinação à mulher, são tomadas como algo natural a ela, não 

especializado socialmente e assim desvalorizado, significando sua maior exploração.  

A compreensão da maximização das forças opressoras no sistema vigente sobre as 

mulheres, complexifica e intensifica suas problemáticas individuais e coletivas. As mulheres 

viram suas conquistas históricas, como o trabalho e a participação no mundo público serem 

apropriadas pelo sistema capitalista-patriarca-heterossexista-racista e sentem em si a dimensão 

da dominação-exploração da atual sociabilidade. 

Características como a polivalência e organização, aprendidas desde cedo pelas 

meninas – que estudam, brincam de boneca (mamãe e filhinha), ajuda nos afazeres da casa e 

ainda servem ao pai quando este determina –, são bem aproveitas pelo capital. Logo, tudo que 

é imposto historicamente a mulheres e homens é categorizado nos sexos, configurando uma 

“natureza” complementar e desigual. 

A vivência das mulheres nas esferas pública e privada se configura pela extensão da 

expropriação da força e capacidade de trabalho do corpo feminino. As mulheres são 

exploradas e assim subordinadas, tanto pelo patriarcado, quanto – co-extensivamente – pelo 

racismo e capitalismo. 

São assim, as condições materiais de vida histórica que determinam a posição e 

privilégios desses indivíduos nas relações capitalistas-racistas-patriarcais-heterossexistas, 

diferente do que se pauta em discussões e teorias fundamentalista sobre a vida humana, fixa, 

imutável e essencialista. 

Destarte, as mulheres em estado de submissão e passividade, encontram-se em um 

processo de consciência alienada
34

, sem compreensão de si, da capacidade humana de ser 

mais, incorporando ideologicamente e materialmente os interesses dominantes, do 

patriarcado, capitalismo e racismo.  

O que implica dizer que as mulheres, ou parte significativa delas, reproduzem o 

machismo não por que se privilegiam com a opressão sob a mulher, mas por que 

determinações históricas patriarcais são incorporadas na sua construção social, daí a 

importância do elemento autônomo discutido anteriormente. 

Cisne traz uma conceituação a essa naturalização dos sexos, utilizando-se do termo 

‘sexagem’ elaborado por Guillaumin (2002), como prolongamento dos conceitos de 

escravidão e servidão. Daí ela discorre: 

                                                           
34

 Segundo Iasi (1999, p. 23), “No nível do senso comum a alienação é tratada como sendo um estágio da não 

consciência. Após esta análise preliminar percebemos que ela é a forma de manifestação inicial da consciência. 

Esta forma será a base, o terreno fértil, onde será plantada a ideologia como forma de dominação”. 
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Por meio da sexagem as mulheres são resumidas ao sexo, sendo apropriadas não 

apenas no que diz respeito a sua força de trabalho, mas, também, ao seu corpo e a 

sua vida. Em outras palavras, a sexagem denota a apropriação material concreta da 

individualidade corporal das mulheres, em um processo que as tira da condição de 

sujeito e as tornam “coisas” (2013, p.146). 

 

A sexagem se reproduz, como relações de escravidão e servidão, significando uma 

sujeição essencialista do corpo, tempo e trabalho das mulheres aos homens, ao seu direito 

patriarcal e ao sistema dominante.  

Sendo as mulheres escravizadas de forma moderna. As fêmeas marcadas em um corpo 

feminino serão expressão da forma de controle-apropriação-exploração da ordem regida por 

antagonismos de classe social, sexo/sexualidade e ‘raça’/etnia. 

Mathieu (2009) expõe a funcional diferenciação entre ambos os sexos, compreendida 

como divisão ontológica irredutível – as sociedades humanas sobrevalorizam a diferenciação 

biológica – que faz coincidir sexo e gênero, de forma exclusiva de um em relação ao outro. 

Para Lévi-Strauss (1956) apud Mathieu (2009, p. 225), “o conjunto dos direitos do 

sexo/gênero ‘homem’ são garantidos sobre o sexo/gênero ‘mulher’”, assim, as mulheres são 

apropriadas em relações privadas e públicas (coletivas), por meio da família, relações de 

trabalho e instituições enquanto objetos necessários ao desenvolvimento de relações desiguais 

de dominação/supremacia masculina. 

As mulheres do Coletivo Autônomo evidenciaram, a partir de colagens, seus 

posicionamentos feministas frente a tais relações desiguais. Segue a imagem das colagens de 

Florbela (27) e Jarid (30), originárias de suas falas, tomadas nesse trabalho: 
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Analisando suas falas e produções de imagem, podemos perceber que essas mulheres 

pensam uma luta que dê conta dessa complexidade, pois reconhecem a estrutura que precisa 

ser superada. Florbela (27) potencializa isso no feminismo, à medida que reconhece a 

consubstancialidade de um projeto revolucionário que deve ser protagonizado pelas mulheres.  

 

E contra a corrente, eu penso o feminismo como um movimento extremamente 

contracorrente, contra o capitalismo, contra o patriarcado, contra o racismo e outras 

coisas. 

 

Compreender as outras relações estruturais que engendram a dominação das mulheres, 

requer uma análise para além do que já foi dito pelos homens sobre a classe trabalhadora e as 

determinações racistas/étnicas, pois as mulheres nessas dimensões ainda sofrem com a 

contradição enquanto classe de sexo, de um corpo marcado e subjugado. 

De modo que, as principais lutas de mulheres e do movimento feminista têm sido pela 

garantia de direitos políticos, de inserção a esfera pública, pois o entendimento parte de que 

essa naturalização não estabelece a mulher como indivíduo político na sociedade do contrato.  

Pateman (1993) então argumenta que “apenas os direitos políticos podem terminar 

com ‘o segredo das injustiças domésticas’ e as relações livres entre os sexos serão possível 

somente dentro de uma ordem social baseada na ‘cooperação mútua no trabalho’, ou no 

socialismo cooperativo” (p. 234 – destaque da autora), o que competiria a mulher o maior e 

total usufruto dos bens e relações sociais. 

Mas o que de fato isso causa ao poder de dominação do homem: 
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Se as mulheres garantissem seus direitos civis e políticos e se tornassem 

economicamente independentes no novo mundo de cooperação voluntária, elas não 

teriam motivos para se submeterem aos homens em troca de sua subsistência e os 

homens não teriam meios para se tornarem senhores sexuais das mulheres (IDEM, p. 

235). 

 

A resistência radical das mulheres às relações patriarcais, assim, significa a resistência 

dos homens (enquanto relações antagônicas de poder) às lutas e teorias feministas. Essa 

resistência masculina se caracteriza por ações repletas de violência, simbólica e material, que 

geram medo às mulheres, conformação à opressão a muitas delas e indignação a tantas outras, 

fomentando seu enfrentamento coletivo ao patriarcado e aos homens.  

 

Nessa luta, minha irmã 

A inimiga não é você 

E sim esse machão 

Que tenta nos submeter 

(Cordel). 

 

 É necessário nomear o inimigo e por fim na estrutura de classes e as jovens feministas 

do Leila Diniz propõem construir essa tarefa histórica. A mulher como instrumento do 

patriarcado, submetida ao sistema dos homens, necessita da tomada de consciência enquanto 

classe e de uma organização combativa aos privilégios da classe nos homens.  

Em razão disso, as mulheres que lutam contra toda a opressão patriarcal, tomando 

Mathieu (2005) citada por Cisne (2013), devem resistir pela via de uma “politização da 

anatomia”, ou seja, sair da alienação essencialista quanto ao sexo feminino, compreender suas 

potencialidades como ser humano e ‘ser social’, em oposição à “anatomização do político”, 

que estabelece o sexo masculino como dominante. 

Conhecer e reconhecer o corpo enquanto fêmea – o que para Kergoat (2009) não se 

confunde com o grupo social de mulheres – suas particularidades e potencialidades e assim 

poder alcançar uma diversidade humana, subvertendo padrões e papéis da feminilidade 

patriarcal, possibilitará às sujeitas mulheres tomar consciência de suas ‘ilimitações’ políticas, 

assim como é proporcionado ao homem.  

De maneira a conformar as especificidades do sexo biológico às atividades coletivas 

de uma sociedade, não sendo mais a maternidade ou a menstruação naturalidades que nos 

prendam ao patriarcado, mas que em uma sociedade livre e igual sejam incorporadas ao 

espaço público, coletivo, de responsabilidade humana [coletiva]. 
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O triunfo do patriarcado está, assim, na apropriação material das mulheres, que as 

tornaram instrumentos para consolidação de uma ordem e legitimação de privilégios à classe 

dos homens. A exploração das mulheres, por meio da naturalização do sexo e apropriação 

física, negam-as enquanto sujeitas de suas vidas e da história. 

 Ainda, segundo a autora: 

 

Es como sujetos que no existimos. Materialmente existimos, demasiado 

materialmente: somos propiedades. [...] Es porque “pertenecemos” que somos 

menospreciadas por nuestros propietarios, es porque somos apropiadas en tanto que 

clase entera que estamos “desposeídas” de nosotras mismas (p. 34). 

 

Possuir-nos, logo, gera o reconhecimento enquanto classe de sexo. O Coletivo 

Autônomo Feministas Leila Diniz, declama isso em seu Cordel, 

 

Mas precisamos te avisar 

Que a luta não é fácil 

Lidamos todos os dias 

Com esse mal enraizado 

Precisamos nos olhar 

E nos entender 

Que pra destruir o machismo 

É preciso proceder 

 

 Desnaturalizar o patriarcado e se apropiar de si, é a estratégia central das mulheres 

para derrotar a estrutura patriarcal. É necessária a tomada de consciência enquanto classe, a 

partir dos pontos comuns, do reconhecimento na outra e do alvo a ser combatido. A luta 

feminista aponta para uma estratégia radicalmente crítica. 

 Para isso, Guillaumin (2005, p. 35) discute: “Retomar la propriedade de nosostras 

mismas supone que nuestra classe entera retome la propriedade de si misma, social e 

materalmente”. Logo, a libertação das mulheres só se dará na construção coletiva de um 

projeto emancipacionista. 

 Isso posto, consensuamos ser imprescindível a superação do sistema patriarcal. Para 

isso, uma prática revolucionária é fundamental e assim a compreensão feminista do conceito 

de patriarcado.  

A mulher nesse processo de luta necessita ser compreendida e legitimada enquanto 

classe trabalhadora, nas suas particularidades e assimetrias. Entendimentos generalistas 

(androcêntrico) e homogêneos, enquanto classe fundamental, obstaculizam a busca pela 

igualdade substancial entre os sexos, dentro da própria esquerda revolucionária.  
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Conquanto, o feminismo materialista significa o engajamento político da unidade 

teoria e prática, de forma dialética, mediando às contradições postas à realidade na 

perspectiva de uma reprodução ideal do movimento do real, para construção de uma teoria 

revolucionária que supere as desigualdades de sexo/sexualidade, ‘raça’/etnia e classe social. 

Nessa esteira, Castro (2011) traz em sua discussão a perspectiva do feminismo 

emancipacionista, o qual considera as estruturas de classes e as relações que se pautam pela 

hierarquização de gênero, “raça” e outras determinações/marcações sociais.  

De tal modo, o feminismo emancipacionista tem referência a práticas concretas, 

reprodução ampliada das relações sociais. 

 

O feminismo emancipacionista parte de uma totalidade como norte, a emancipação 

humana, investe em ampliar a emancipação política das mulheres aqui e agora. Quer 

ser reconhecido como sujeito a dar corpo e voz à utopia de modelar a emancipação 

humana. Que o debate sobre a corrente emancipacionista se destaque não como 

questão de direitos humanos, uma concessão ou reconhecimento dos direitos das 

mulheres, o que já em si seria importante, mas como básico para a discussão sobre 

emancipação [...] (IDEM, p. 94).  

 

 Seria esse um feminismo que reivindica, mas não se acomoda aos limites das políticas 

públicas. Um feminismo que em suas sujeitas múltiplas, como disse Safiotti (2004), constrói e 

discute teorias que potencializem coletividades diversas em estratégias de superação do 

patriarcado, racismo e capitalismo, segundo Castro (2011), um feminismo por outro 

humanismo.  

 

3.2 “O grito pôde ser solto”: a apropiação de si e o processo da consciência militante 

feminista 

 

 Para iniciar uma análise de movimento sobre as relações sociais que envolvem as 

mulheres e as suas determinações, partirmos da compreensão de Marx e Engels (2009, p. 20): 

“a consciência nunca pode ser mais do que o ser consciente e o ser dos homens
35

 é o seu 

processo de vida real”. 

 Dessa forma, pensar o movimento dinâmico que condiciona a vida das mulheres, 

requer articular um entendimento sobre esta, como indivíduo frente a uma sociedade. Relação 

que interfere no processo de consciência. 

                                                           
35

 Marx e Engels ao falarem em ‘homem’ e ‘homens’ em suas elaborações, propõem-se a uma semântica 

universal que dê conta da indicação de homens e mulheres, apesar dessa não ser nossa tomada semântica, 

conservamos a interpretação marxiana quanto aos termos. 



91 
 

 Nesse debate, nos apropriamos das elaborações marxianas e marxistas, a fim de 

analisar um movimento dialético que parte da realidade concreta da vida social, assim, sem 

pressuposições idealistas. 

 Segundo os autores supracitados: 

 

O primeiro estado real que encontramos é então constituído pela complexidade 

corporal desses indivíduos e as relações a que ela obriga com o resto da natureza [...] 

Toda historiografia deve necessariamente partir dessas bases naturais e da sua 

modificação provocada pelos homens no decurso da história (p. 11). 

  

Logo, podemos avançar num diálogo que não se fundamenta em naturalizações e 

imutabilidades, assim como, não se engana a ideações como fundantes da consciência. 

Partimos da leitura de uma sociedade de luta entre classes sociais, com interesse antagônicos 

que configuram dominantes e dominados(as). 

A consciência seria então um processo fruto do social, ininterrupto e dinâmico. Para 

Marx e Engels (2009) os indivíduos manifestam em suas vidas o reflexo daquilo que são, o 

que coincide com sua produção, com aquilo que produzem e como o produzem. 

São os indivíduos determinados por uma atividade produtiva que se desenvolve de um 

determinado modo, os que constroem relações sociais e políticas. Desse modo, o elo entre a 

estrutura social e política e a produção resulta do processo real dos indivíduos determinados, 

mas não do que aparentam ser e sim daquilo que são na realidade, isto é, tal como trabalham e 

produzem materialmente (IDEM). 

Tanto assim, que a produção de ideias, de representações e da consciência, está 

intimamente ligada à atividade material desenvolvida. Logo, “não é a consciência que 

determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência” (IDEM, p. 21). 

Nessa perspectiva, o movimento da consciência se faz de forma dialética, tendo o 

ponto de partida nas determinações concretas da vida social, a qual é constituída da 

subjetividade dos indivíduos, assim como essas subjetividades são delineadas pelas condições 

objetivas em sociedade.  

A fundamentação dada às condições objetivas, no caso de uma sociedade específica – 

a capitalista –, parte de uma classe dominante – a burguesa. Nessa perspectiva, Marx e Engels 

(1997) declaram que a burguesia faz a sociedade a sua imagem e semelhança. E Iasi (2002) 

aponta: “a autonomia do proletariado é em potência e não de fato [...] uma autonomia a ser 

conquistada mais do que dada objetivamente” (p. 30). 
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Ainda para o autor, “enquanto o proletariado tomar como a sua consciência do outro 

será incapaz de completa e verdadeira autonomia histórica. Estará condenado a ser o 

adjetivador secundário dos valores centrais do seu adversário” (2002, p.34). Isso porque, a 

consciência da classe trabalhadora tem sido a consciência da burguesia. 

O que resulta das determinações e contradições construídas pela ideologia dominante. 

Para Marx e Engels (2009, p. 56) aquela que é, “a expressão ideal das relações materiais 

dominantes concebidas como forma de ideias”. 

Ademais, para os autores, as ideias revolucionárias exigem uma classe revolucionária, 

pois “a ‘libertação’ é um fato histórico e não um fato intelectual, e é provocado por condições 

históricas” (IDEM, p. 24). 

Por consequência, ao produzir sua existência, os homens e as mulheres tornam a 

existência humano em si mesma social, 

 

[...] A sociedade seria, assim, totalidade enquanto “existência subjetiva” na 

consciência dos indivíduos e, ao mesmo tempo, totalidade como “existência 

objetiva” dos indivíduos associados, base real sobre as quais os indivíduos podem 

ter uma consciência “universal” (IASI, 2002, p. 94). 

 

A consciência, assim, só pode ser verdadeiramente entendida se tomada como um 

processo, que inscreve formas de consciência que se desenvolvem dialeticamente, 

constituídas por contradições e superação, avanços e recuos. 

Iasi (1999) discutirá as formas de consciência, tomando as elaborações de Marx
36

. 

Falará da alienação como primeira forma de consciência, fundada em relações 

preestabelecidas, realidade pontual e naturalizada, satisfação das necessidades e auto 

cobrança. Essa primeira forma de consciência, é o espaço em excelência para reprodução da 

ideologia dominante. 

A segunda forma de consciência será a consciência em si, na qual se estabelecem as 

primeiras contradições entre os valores assumidos e a realidade vivida, o que pode gerar, 

segundo o autor, uma inicial superação da alienação. Sendo essa a pré-condição para a 

coletivização, onde não só há possibilidade de revoltar-se, mas também de alterar as relações 

pré-estabelecidas. 

Essa consciência, apesar de potencializar a coletivização dos sujeitos e das sujeitas, 

ainda se baseia na vivência de relações imediatas. 

                                                           
36

 Esse trabalho pretendeu discutir de forma sucinta a elaboração sociológica marxiana sobre consciência e 

marxista sobre o seu processo. Dessa forma, nem de longe se esgota a problemática dessa categoria. Para 

maiores estudos ler Marx e Engels (1997/2009) e Iasi (1999/2002).  
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O processo de negação de uma parte da ideologia pela vivência particular das 

contradições do modo de produção, que pese toda sua importância, não vai destruir 

as relações anteriormente interiorizadas e seus valores correspondentes de uma só 

vez (IDEM, p. 36).  

 

A fim de construir transformações para além da imediaticidade da vida, é necessário 

que o sujeito [a sujeita] se conceba para além de um grupo em particular, como classe, se 

propondo assim a tomada de uma consciência revolucionária, para si. A transformação da 

sociedade exige o sujeito classe. 

Logo, Iasi (2002, p. 97) expõe: “uma consciência revolucionária, para Marx, está 

intimamente ligada à capacidade, dos indivíduos ou das classes, de desvelar a causalidade da 

sociedade e encontrar seu movimento próprio”. 

Nessa esteira, o autor nos fala sobre a consciência militante, a qual indica uma 

consciência política, que se coletiviza e constrói a transformação necessária a partir do sujeito 

político de uma classe. 

A autora Cisne (2014), é quem nos direciona, mediante sua tese sobre a categoria 

Consciência Militante Feminista, à análise da tomada de consciência enquanto ser feminista.  

Essa consciência é formada por meio da práxis feminista, logo seja, as dimensões teórica e de 

exercício político da sujeita individual e coletiva, da classe de sexo das mulheres. 

 A consciência militante feminista tem o caráter de pertencimento das mulheres a si, 

compreendidas a partir de sua opressão decodificada. De modo que as mulheres estabelecem, 

no processo de consciência, a superação da alienação de si mesmas, da natureza e como seres 

humanos. 

 Cisne (2014), então, traz à discussão alguns pontos, que identifica como 

indispensáveis para a formação da consciência militante feminista, quais sejam: 

 

1) a apropriação de si e a ruptura com a naturalização do sexo; 2) o sair de casa; 3) a 

identificação na outra de sua condição de mulher; 4) a importância do grupo da 

militância política em um movimento social; 5) a formação política associada às 

lutas concretas de reivindicação e de enfrentamento (p. 176). 

 

 O processo de formação dessa consciência se dará à medida que as mulheres 

conseguirem romper com as naturalizações, místicas, dogmas e ordenamentos que as 

apropriam, secundarizando-as e desumaniza-as. Florbela (27), nos ajuda a analisar essa 

ruptura no processo de consciência, 
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[...] eu penso o feminismo como isso também, quebra do padrão de ser mulher, né! 

Porque a mulher tem que ser... aqui tinha a resposta na revista, cabelos 

disciplinados, lisos e comportados... acho que sim o feminismo vem trazendo, assim, 

você pode ter cabelos rebeldes, ter as unhas sujas e andar do jeito que você quiser, 

você não precisa andar conforme a mídia. 

 

 Essas primeiras apropriações de si negam as caracterizações sociais de sexo, aquelas 

que marcam cada sexo e os hierarquiza. As mulheres jovens, ainda mais, ousam em 

transgredir padrões como ato político pela libertação, se desintegrar da sociedade e de suas 

normas.  

A concreticidade das opressões sofridas pelas mulheres se expressam tanto em suas 

realidades como nos ordenamentos, normas, padrões, no destino biológico que Beauvoir 

(1980) já se referia. Elisa (21) expõe essa análise em sua abordagem, 

 

E essa coisa de desafiar o destino, de desafiar tudo aquilo que já foi posto pra mim 

quando eu nasci, quando eu nasci, nasci uma menina, né! A sociedade já tinha todo 

um destino preparado pra mim que eu ia crescer que eu ia vestir rosa, casar e ter 

filhos e essa coisa de desafiar o destino é justamente desafiar o que foi colocado pra 

mim que eu não tive o direito de escolher. Meu instrumento de libertação é 

justamente isso uma ferramenta pra que eu consiga me libertar dessa coisa que 

colocaram pra mim antes de eu nascer, sem que eu pudesse escolher. 

 

 A reivindicação individual de Elisa, junto ao feminismo, declara a necessidade de 

transgressão da mulher que toma consciência da sua necessidade de escolha e que entende que 

essa ‘forma de ser’ que a impuseram faz parte da sociedade dos homens, onde, segundo 

Beauvoir (1980, p. 31) “[...] todos os acontecimentos importantes ocorreram através dos 

homens”, colocando as mulheres à margem da história e aquém de sua humanidade.    

 Todavia, a tarefa histórica das mulheres de superação do patriarcado, tendo sido 

encaminhada e construída pelas jovens feministas por meio de ações coletivas e práticas 

individuais que enfrentam o sexismo. Servir a um modelo de sociedade, seus costumes, seus 

valores, suas modas, seus gostos femininos, é cada vez mais violentador para essas mulheres, 

que ousam como forma de combate. 

 Elisa (21), ao falar sobre a imagem de uma mulher de terno e cabelos parte de sua 

colagem, ilustra isso: 

 

[...] essa imagem pra mim ela é interessante por que ela marca um período de 

transição da mulher enquanto um enfeite social daquelas roupas que era definida 

como roupa de mulher e roupa de homem e aí essa transição da mulher nessa 

postura de romper com essa naturalização do ser coisas de mulher e coisas de 

homem e isso também faz parte da quebra de tabu. 
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 Quebrar o tabu da escravidão social exercida por uma ideologia patriarcal é o caminho 

para desmistificação desse ‘destino biológico’ de eterna alteridade, que a mulher a qualquer 

passo para fora da forma está propícia a romper, daí, então, o conflito se instaura.  

Para Beauvoir (1980, p. 09), “Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define 

a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade, é o conjunto da civilização que 

elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino 

[...]”. 

E continua, 

 

Na mulher há, no início, um conflito entre a sua existência autônoma e seu “ser-

outro”; ensinam-lhe que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto; ela 

deve, portanto renunciar à sua autonomia [...] pois quanto menos exercer sua 

liberdade para compreender, apreender e descobrir o mundo que a cerca, menos 

encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito; se a encorajassem a 

isso, ela poderia manifestar a mesma exuberância viva, a mesma curiosidade, o 

mesmo espírito de iniciativa; a mesma ousadia que o menino (IDEM, p. 22). 

 

 Todavia, as jovens encontram esse ‘encorajamento’ na própria negação do cotidiano, 

nas violentas amarras patriarcais, que geram dores e sofrimentos que lhes são estranhos. 

Apesar de uma construção social amputadora de seu ser, não perde a capacidade de reflexão e 

questionamento, não é isenta de inteligência e encontra na proposta feminista a possibilidade 

de se libertar. 

  

Eu sou feminista porque todo aquele grito que havia silenciado dentro de mim, 

quando eu descobri o feminismo ele pôde ser solto. E foi anos de magoa, de prisão 

que eu não entendia e quando eu encontrei o feminismo eu pude gritar, tipo, é meio 

doido assim olhar pra alguns anos atrás e ver como era o meu pensamento e a minha 

postura em relação a muitas coisas e hoje a minha cabeça ela tá todo dia em 

processo de desconstrução e construção direta e eu só tenho que agradecer ao 

feminismo, se não fosse o feminismo mesmo, eu falo... Eu não sei o que seria de 

mim é tipo mais ou menos o que [Elisa] tava falando assim não era eu o tempo todo, 

eu fui construída pra ser uma coisa que queriam que eu fosse eu nunca fui eu e hoje 

em dia sou eu [sic] (Ledusha, 19). 

  

Ledusha (19) declara a sua rebeldia em relação ao Outro, sem identidade, apenas 

como alteridade de uma sociedade falocêntrica, onde a mulher – escrava e serva – deve 

adaptar-se e reproduzir-se, em função de uma feminilidade que pouco, ou nada, diz do ‘ser 

mulher’, das suas possibilidades, dos seus desejos, de suas ambições, de ‘ser ela mesma’. 

Sobre o que Elisa (21) dizia e fez com que Ledusha (19) também expressasse sua 

relação como Outro, de identidade negada, é o discurso que segue: 
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Minha família é uma família pobre. Minha família é afrodescendente. Minha mãe é 

mãe de santo e assim que ela conseguiu um emprego, ela trabalhou muito pra que eu 

fosse estudar numa escola particular porque, segundo ela, era uma educação em que 

eu podia me dar bem na vida, ela achava isso e aí eu me afastei de todos os meios 

que me constituem assim fui estudar numa realidade muito diferente de mim e eu 

nunca consegui me encontrar no meio de pessoas brancas, cristãs e elitistas e aí o 

Coletivo é pra mim o resgate dessas minhas origens mesmo, essa reaproximação e 

essa construção política com companheiras que fazem parte da minha realidade 

social também e essas imagens pra mim são fortes. Isso pra mim é uma retomada e 

um empoderamento da minha própria trajetória de vida, que por muito tempo eu 

neguei, justamente por tá inserida nesses espaços brancos e elitizados. 

 

 As destinações sociais de relações sexualmente desiguais, ganham as complexidades 

de uma cultura, crença e “raça” padrão que incorporam e ou “excluem” indivíduos, 

manipulando suas identidades e negando sua história, sua existência própria. Elisa (21), 

assim, não se reconhecia, pois o feminino patriarcal reveste-se de outros obstáculos 

estruturais.  

 Beauvoir (1970) nos proporciona compreender que as determinações de feminilidade e 

masculinidade, e assim as divisões assimétricas entre os sexos, são prerrogativas masculinas, 

pois, em verdade, a mulher nunca criou oposição entre os valores femininos e os masculinos, 

essa tarefa foi construída e é cumprida pelos próprios homens, o que justifica a lógica de 

tantos privilégios pra um em detrimento ao Outro. 

 

[...] perante a mulher o homem se pôs como senhor; o projeto do homem não é 

repetir-se no tempo, é reinar sobre o instante e construir o futuro. Foi a atividade do 

macho que, criando valores, constituiu a existência, ela própria, como valor: venceu 

as forças confusas da vida, escravizou a Natureza e a Mulher (IDEM, p. 86). 

 

 Logo, a existência da mulher é um constante perigo para os valores masculinos, pois a 

todo o momento ela pode pisar para fora da forma e pode mais, pode exigir, lutar, para estar 

fora do formato de seus valores, ameaçando uma ordem, o reinado da masculinidade, pois a 

mediatização da feminilidade estará em risco. 

 O Coletivo Leila compreende esse risco, o desmistifica, afinal para quem essas 

rupturas são arriscadas? Em seu Cordel, elas dão o apontamento: 

 

Se você usa shortinho 

Ou dança agachadinha 

Não se envergonhe, minha amiga 

O que você veste ou faz 

Não interessa a nenhum rapaz 

 

A autonomia individual, mesmo que conflituosa para as mulheres, é a primeira forma 

de superação do “papeis” estigmatizados e da contestação dos homens enquanto senhores das 
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mulheres. Resiste-se aos seus privilégios e já não se aceita sem questionar o lugar de 

submissão. 

 As mulheres passam a viver um paradoxo, segundo Beauvoir (1970), pois se se 

integram a sociedade, possuem menos privilégios, se ousam transgredi-la significa ser tomada 

por ódios, ter negado o “amor” e a “segurança” da família, do casamento, do marido, de tudo 

que as ensinaram como destino feminino. 

 Destarte, as jovens mulheres já não aceitam esse destino como algo simplesmente 

dado, pois compreendem que as circunstâncias que as colocam à margem da história são 

obstáculos que não foram construídos por elas. Assim, segue Beauvoir (1970, p. 170) em sua 

discussão. 

 

[...] as alavancas de comando do mundo nunca estiveram nas mãos das mulheres, 

não influíram nas técnicas nem na economia, não fizeram Estados, não descobriram 

mundos. Por causa delas, muitos acontecimentos, mas elas foram muito mais 

pretextos do que agentes [...]. 

 

Ademais, essa sociedade não construída pelas mulheres, explica os mitos que deixam 

de expressar a tomada de consciência delas, pois não há ‘elas’ nessas ideias, mas o que 

projetaram por e para ‘elas’, sem a sua autorização. Em razão disso, Elisa (21) demonstra 

compreender a necessidade de uma construção social pelas mulheres, quando expõe em seu 

discurso que, 

 

[...] o feminismo me proporciona que eu seja protagonista da minha própria história 

e que eu possa realizar as coisas do meu jeito sem que ninguém me diga o que eu 

devo fazer, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. 

 

O reconhecimento enquanto sujeita – mesmo em sua condição social antagônica ao 

sujeito dominante – propicia, segundo Cisne (2014, p. 177) “perceber que existem de fato 

como pessoas, que possuem um corpo que lhes pertence, enfim, que possuem vontades e 

desejos que podem ser expressos e vivenciados fora e dentro de suas casas”.  

 Apropriando-se de si através do autoconhecimento e da desnaturalização do corpo, as 

mulheres também articulam o processo do descobrir-se feminista.  Protagonizar sua própria 

vida, desejos e escolhas permite à mulher romper com a sua alienação, potencializando a sua 

busca e luta por autonomia e liberdade. 

A consciência militante feministas condiciona-se como um processo contundente, 

aquele que marca as sujeitas e suas relações de forma dialética. Florbela (27) nos ajuda nessa 

análise, 
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Um tiro no peito, porque acho que o feminismo representa uma paixão, um tiro que 

assim, inquieta você e traz várias contradições na vida, me traz até hoje (destaque 

nosso). 

 

 As contradições entre as ideias, entre o que se conhece(u) nas relações já vividas e a 

tomada de consciência que significa romper com a alienação de si, faz dessa consciência 

formada na práxis feminista um caminho sem volta ao que já se foi. Não negamos retrocessos, 

assim como, apontamos a possibilidades de maiores e estruturais rompimentos, mas o ‘tiro 

inquietante’ do feminismo trinca um chão duro de opressão e nesse ponto corroboramos com 

Florbela (27).  

O exercício do apropriar de si constrói novas possibilidades de relações para as 

mulheres, que não sem conflitos e contradições, serão vivenciadas, seja na relação com 

homens ou com outras mulheres. Nesse processo, as mulheres precisam dar conta de uma 

nova forma de conhecer e, assim, da proposição de novos conhecimentos. O que implica 

rupturas, negações e superações no cotidiano.  

Para Cisne (2014), essa primeira libertação do apropriar-se de si é basilar à 

autovalorização do corpo e à autoconfiança de uma sujeita livre e autônoma. Tendo, essas 

mulheres, a capacidade de “se expressar, de se impor, de decidir e, inclusive, de dizer não” (p. 

178), que irá desculpabilizar uma sujeita historicamente construída para aceitar e negar-se em 

razão de outrem. 

As relações conflitivas estabelecidas junto a elas desde a infância, logo no início da 

formação de consciência, começam a ser enxergadas por meio de um olhar próprio, particular, 

marcado pela necessidade de novas relações, que não irão se justificar sem certa tomada de 

consciência. 

Transpor o que se impõe ao feminino significa não se incorporar satisfatoriamente à 

sociedade. As mulheres, assim, não mais ignoram as questões de sua identidade. Sobre isso 

discorre Friedan (1971, p. 70), 

 

Num sentido que vai muito além do individual, creio que se trata da crise de 

crescimento da mulher, do afastamento da imaturidade, batizada de feminilidade, em 

direção à plenitude humana. Creio que a mulher precisava sofrer esta crise iniciada 

há cem anos e precisa sofrê-la ainda hoje para se tornar um ser humano completo 

(destaque nosso). 

 

 Se não se incorporam com satisfação, tanto para a sociedade, quanto para elas 

mesmas, prontamente, está aí uma necessidade particular a sua condição, a qual Cisne (2014) 
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chama do sair de casa, à medida que enfrenta e rompe-se com instituições como a Igreja e a 

Família. Jarid (30) nos ilustra isso, 

 

[...] até por ter nascido numa família evangélica que reafirmava muito mais forte 

esses valores do patriarcado e quando você não consegue se encontrar querendo 

isso, desejando isso, você fica numa pressão interna, sem saber se você é a 

responsável por aquilo, se você é errada por desejar diferente e pra mim feminismo é 

você aprender a aceitar isso sem culpa (destaque nosso). 

 

 Não tomar a culpa, ao não negar-se, resulta no ganho de autonomia, que gera novas 

relações, expondo as contradições, os mitos e os fatos questionadores do status quo, como 

Elisa (21) caracteriza em sua fala, 

 

Aí essa quebra do tabu também envolve a família. Porque um dos motivos que me 

fizeram com que eu me aproximasse do feminismo foi eu romper com os padrões da 

família nuclear e a família com o poder e autoridade masculina do pai. 

  

 Essas mulheres compreendem as amarras desse modelo de família, de uma instituição 

construída no chão das desigualdades sociais e que, dessa forma, não podem significar espaço 

para libertação das mulheres. Waters (1979, p.84) justifica, “la historia lo disse claramente: la 

família surgió sobre la base de la destrucción de las tradiciones igualitárias y estructuras de la 

sociedade preclasista”. 

 Não há, assim, bases para uma construção igualitária sobre os moldes da família 

tradicional e, até mesmo, de seus “rearranjos”, que não fogem de uma estrutura específica e 

histórica, mas, de forma variada continua a reproduzir sua engrenagem assimétrica para os 

novos membros familiares.  

Quando se pauta a discussão de um atual mundo despersonalizado, individualista e 

com intensa desvalorização humana, pensa-se, pois, na privacidade e conforto que ainda pode 

se encontrar na família, todavia, para Firestone (1976, p. 255), “[...] a família não é nem 

privada, nem é um refúgio; está, sim, diretamente relacionada – sendo até sua causa – aos 

males da sociedade em geral, males que o indivíduo não é mais capaz de enfrentar”. 

Beauvoir (1970), então, nos ajuda a compreender que tensionar essas estruturas, à 

medida que se imprime novas relações, aventa em desconstruir a concepção da mulher como 

o ‘Outro’. A perspectiva do Outro está ancorada na sociedade dos homens e explicita a 

naturalização da desigualdade entre os sexos, como engrenagem desse sistema, pois “[...] 

dizer que a mulher era o Outro equivale a dizer que não existia entre os sexos uma relação de 

reciprocidade [...]” (IDEM, p. 91). 
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Continua, 

 

Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem resultado de uma 

revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu 

aos homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca abdicaram 

o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na Natureza e na Mulher, mas 

reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do Outro, a mulher 

estava também condenada a possuir apenas uma força precária: escrava ou ídolo, 

nunca é ela que escolhe seu destino [...] (p. 97).   

 

 As mulheres diante disso precisam se fazer sujeitas individuais e coletivas a partir, 

também, dos tensionamentos pela autonomia e autodesignação. Nos versos do cordel 

construído pelo Coletivo, declamam e enfatizam: 

  

Lavar, passar e cozinhar 

Tô fora, eu quero é viver! 

 

 O dispendido de força, tempo e vida para reprodução social antroponômica
37

 é 

contestado e corrompido nesse processo, pois segundo Cisne, 

 

[...] O “sair de casa” que nos referimos, trata-se da desnaturalização da 

responsabilização da mulher pela reprodução social antroponômica, bem como da 

superação da aparente dicotomia provocada pela divisão sexual do trabalho entre o 

mundo da produção/público/político (considerado masculino e valorizado) e da 

reprodução/privado (considerado feminino e desvalorizado) (2014, p. 184). 

 

 Ademais, formar uma consciência que rompa com a alienação de si, articulada à busca 

por autonomia – negando-se os velhos papeis que ainda amarram as mulheres – pode 

significar, segundo a autora, alterações estruturais.  E os novos coletivos de mulheres que se 

formam, lançam mão de uma proposta acolhedora às experiências mais radicais de 

enfrentamento à ordem e potencializam essas alterações. 

 

3.2.1 “Juntas podemos vencer”: a consciência militante feminista do Coletivo Autônomo 

Leila Diniz 

 

 Alterar intensamente as relações sociais entre os sexos é fundamental à consciência 

militante feminista, debate Cisne (2014). É preciso estabelecer novos vínculos para que a 

libertação das mulheres seja um projeto possível. Dessa forma, um primeiro passo seria 

                                                           
37

 Trabalho feminino com o cuidado (CARE). 
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construir esses novos vínculos entre as próprias mulheres, no plural, em sua multiplicidade, 

reconhecendo-se enquanto classe de sexo. 

 Assim como, Adélia (21) nos diz, 

  

Eu sou feminista por reconhecer a opressão não só minha como de outras mulheres. 

 

Identificar na outra o seu desestranhamento como mulher, sua condição de oprimida e 

suas experiências comuns, proporciona à consciência a capacidade de dizer nós. Friedan 

(1971), em sua pesquisa, pode identificar no depoimento de uma dona-de-casa, que o 

reconhecimento na outra do seu ‘problema sem nome’ era reconfortantemente potencializador 

de sua consciência: “senti-me ressuscitar ao saber que não é um caso estranho e que não 

preciso envergonhar-me por ambicionar algo mais” (p.32). 

O processo da ‘capacidade de dizer nós’ estabelece contornos individuais e coletivos à 

formação da consciência. Descobrir que não se está sozinha diante de um sofrimento, angústia 

e estranheza, permite o fortalecimento de novas convicções, a legitimação de desejos e 

anseios e a defesa de posicionamentos. Permite a autodesignação da mulher e sua autonomia 

enquanto sujeita. 

 

[...] a identificação na outra de sua condição de mulher, possui uma função 

fundamental para a formação da consciência, pois contribui diretamente para 

desnaturalização da opressão feminina, além de fortalecer as mulheres individual e 

coletivamente (CISNE, 2014, p. 184).  

 

 Nesse momento a necessidade em agrupar-se aponta no horizonte do ‘ser mulher’. A 

militância política pode ser, assim, um grande passo à construção de uma consciência junto à 

legitimação do apropriar-se, do sair de casa e da capacidade de dizer nós. É imprescindível 

não recuar nos rompimentos realizados pela tomada de consciência. De modo que a 

coletividade militante constitui-se como estratégia, assim, Florbela (27) também nos faz 

compreender: 

 

Eu me identifico com o coletivo Leila Diniz pelos laços de amizade e pelas 

possibilidades dessa sororidade, desses laços, dessas construções (destaque nosso). 

 

 A importância do grupo começa, tão logo, a traçar a militância como parte 

fundamental à consciência, tanto para atender as suas necessidades como sujeita que precisa 

ser contemplada em determinado espaços, como para atender aos novos vínculos formados 

entre as mulheres. 



102 
 

 Nesse momento, a sororidade se evidencia. As mulheres jovens querem construir 

laços de igualdade com as outras e o instrumento político-ético-afetivo da sororidade é 

construído como pacto subjetivo, o qual segundo a Carta Política do Coletivo Feminista 

Diadorim
38

 (2014, s/p), significa a “[...] construção de alianças existencial e política com 

outras mulheres, para contribuir com a eliminação social de todas as formas de opressão e ao 

apoio mútuo para alcançar o empoderamento vital de cada mulher”. 

 Há, então, um fortalecimento do coletivo à medida que as mulheres se percebem entre 

si, em sua universalidade e particularidade. Ledusha (19) expõe isso, 

 

[...] eu me aproximei do Leila por que eu já conhecia algumas meninas que tava 

começando no Coletivo, foi meio que: ah vai lá conhecer o Leila e tal! Cheguei lá na 

primeira reunião. Gente! E tipo, putz! Minha casa! De primeira, a identificação foi 

essa, por isso que estou aqui [sic]. 

  

 O coletivo das mulheres jovens do Leila percebe-se em sua identidade coletiva, que tem 

a característica de representar as diversidades e seus pontos comuns de experiência, os quais 

formam a consciência militante feminista de cada sujeita coletivizada. 

 O elemento da experiência possibilita compreender as fundamentações teóricas do 

feminismo em sua dimensão provisória e exploratória. A experiência que é gerada na vida 

material, segundo Thompson (1978), é estruturada em razão do ‘ser social’ que determina a 

consciência social. 

 Ainda segundo o autor, as pessoas experimentam suas experiências como sentimentos e 

lidam com seus sentimentos na cultura, através de normas, obrigações familiares e de 

parentesco, e reciprocidades, como valores ou até na arte e nas convicções religiosas. Essa 

experiência reproduzida por meio da cultura gera uma consciência afetiva e moral. 

 Dessa forma, Cisne (2014, p. 186) desenvolve, “é por meio do conhecimento, 

socialização e politização dessas experiências, individuais e coletivas, que o movimento vai 

ganhando formas e as mulheres se identificando como os seus sujeitos”. 

 Agrupar opressões na perspectiva do reconhecer-se enquanto sujeita, na formação de 

uma práxis, não acontece sem a construção de uma identidade unitária, àquela que será 

composição de uma ação coletiva orientada para o mesmo fim, por mais que as diversas 

singularidades possam se ‘beneficiar’ de forma particularmente distintas, a conquista ganha 

sua dimensão universal, tendo em vista, uma classe de sexo, a classe das mulheres. 

  

                                                           
38

 Coletivo Feminista Diadorim, da cidade do Recife/PE, se afirma independente, autônomo, horizontal e auto-

organizado, formado por mulheres cis e trans, comprometidas com a transversalidade da luta anticapitalista.  
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O que penso do feminismo: Eu coloquei essa frasezinha aqui que fala “quanto mais 

ofereço a ti mais possuo posto que ambos somos infinitos” É bem romântica... eu li 

uma frase, na verdade eu li um texto que ele falava assim “quando um homem diz 

que uma mulher não pode ele tá só reafirmando o lugar de poder dele, quando você é 

uma mulher e diz pra outra mulher que ela não pode, você tá dizendo que você 

também não pode” é como se o poder não fosse assim o poder de outra mulher ele 

também é o teu poder (JARID, 30). 

 

A liberdade de uma mulher equivale à liberdade de outra, compreendendo-as nas 

relações sociais de sexo e em suas contradições em diferentes dimensões de “raça”/etnia e 

classe social. Todavia, o que queremos abordar é a necessária liberdade substantiva das 

mulheres enquanto classe de sexo. Para Mészáros (2002, p. 268), 

 

[...] enquanto o relacionamento vital entre homens e mulheres não estiver livre e 

espontaneamente regulado pelos indivíduos em seu “microcosmo” autônomo (mas 

de maneira nenhuma independente da sociedade) do universo histórico interpessoal 

dado, com base numa igualdade significativa entre as pessoas envolvidas – ou seja, 

sem imposições dos ditames socioeconômicos da ordem sociometabólica sobre eles 

– não se pode sequer pensar em emancipação da sociedade da influência paralisante 

que evita a autorrealização dos indivíduos como seres sociais particulares (destaques 

do autor). 

 

As mulheres, nessa relação de poder, precisam buscar a superação das condições 

hierárquicas e dominantes estabelecidas. A afirmação de uma igualdade verdadeira que 

desafie diretamente a autoridade capitalista-patriarcal-heterossexista-racista é substância para 

a construção de outra forma conduzir a vida humana. 

Mészáros, então, continua sua abordagem sobre a igualdade substantiva para 

libertação das mulheres: 

 

[...] como modo de funcionamento do capital em todos os terrenos e todos os níveis 

do intercâmbio societário é absolutamente incompatível com a necessária afirmação 

prática da igualdade substantiva, a causa da emancipação das mulheres tende a 

permanecer não integrável e no fundo irresistível, não importa quantas derrotas 

temporárias ainda tenha de sofrer quem luta por ela (2002, p. 272 – destaque do 

autor). 

 

 A irresistível luta feminista, apontada pelo autor, configura-se no reconhecimento de uma 

consciência que se expande, logo, que não mais se conforma com a submissão mesmo 

compreendendo a contracorrente violenta que enfrenta. Analisamos que Jarid (30), também se 

percebe assim, quando diz, 

   

[...] sou feminista, também, porque é um páreo duro viver nessa sociedade patriarcal. 
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 Analisar o patriarcado como uma estrutura – um “páreo duro” – propõe objetivar uma 

luta estratégica para sua superação. A consciência militante feminista, assim, se forma na 

dinâmica de um projeto que deve se levar à derrocada radical dessa estrutura. Nessa 

perspectiva, Cisne (2014, p. 199) em seu trabalho traz a fala de uma de suas pesquisadas: “a 

nossa revolução [feminista] é mais longa porque é mais profunda”.  

 A radicalidade do feminismo e das consciências militantes de suas sujeitas, se expressa 

“aprofundada” por não poder prescindir à multiplicidade das mulheres, a perspectiva de 

consubstancialidade das opressões estruturantes, que tomamos anteriormente.  

 As mulheres jovens, cada vez mais diversas e ativas em sua sexualidade – o que não 

eliminou a contradição de uma sexualidade feminina ainda controlada e voltada à satisfação 

do homem – significaram identidades ainda mais diversas ao feminismo e a sua práxis. Em 

discurso, Florbela (27) expõe,  

 

[...] penso que o feminismo seja a liberdade de expressão das identidades trans, 

lésbicas, travestis, enfim, gays, acho que é uma das pautas do feminismo, né!? A 

liberdade de expressão das identidades de gênero e sexualidade também. 

 

A consciência dessas sujeitas aponta para um feminismo que desmistifica as 

marcações de sexo, com a proposta de superar a classificação, as atribuições e os valores – 

determinados a partir da genitália – do universo específico que circunscreve suas relações. 

As jovens feministas dimensionam ainda mais a sexualidade como ato e vivência 

política. A autonomia sexual e, assim, do corpo é evidenciado por elas em suas mais diversas 

formas de aparição para a sociedade. 

As mulheres do Coletivo Leila evidenciam isso em suas pautas políticas. Como ilustra 

Adélia (21), 

 

Por quê eu sou Leila Diniz? Um pouco por causa da Leila em si, do peso do que 

representou a Leila no feminismo, dessa mulher que não tinha pudor nenhum em 

falar sobre o próprio corpo, sua sexualidade, é uma coisa que eu realmente não 

tenho, então já bateu uma identificação e quando a Leila fala que “eu dou pra todo 

mundo, eu só não dou pra qualquer um” eu fiquei... Eu amo essa mulher! E dentro 

do Coletivo do Leila Diniz eu encontrei junto com as companheiras, irmãs, aliadas, 

cumplices, sapatões, assim! Que me aceitam do jeito que eu sou. Eu sou Leila Diniz 

por que eu não poderia ser outra coisa nesse momento. 

 

Analisamos na fala de Adélia (21) a importância da sexualidade a partir de sua 

dimensão política, individual e coletiva, como medida para tomada de consciência feminista e 

militante. Compreender que os seus desejos mais íntimos podem ser tomando como 
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instrumento para a defesa e libertação coletiva das mulheres, potencializa a representação 

organizativa dessa classe. 

Resgatando a discussão que trouxemos um pouco atrás sobre os estudos de Friedan 

(1971) quanto à mística feminina, podemos compreender que a sexualidade “problemática” 

das mulheres é um subproduto da sua negação como sujeita – tolhimento de suas 

potencialidades mais variadas e humanamente possíveis de serem ampliadas. Logo, lutar por 

essa libertação é uma necessidade básica a emancipação humana das mulheres. 

Ainda, para Firestone “a privação sexual da mulher é o processo pelo qual as 

mulheres ficam cegas para sua generacidade como uma classe que as torna invisíveis como 

indivíduos aos olhos masculinos” (1976, p. 172 – destaque da autora).  

A sexualidade não pode, então, se encerrar na dimensão singular da vida das mulheres, 

pois a sua tomada e apropriação com autonomia significa num plano universal a possibilidade 

de apropriação e autonomia pra todas as mulheres. 

Essa bandeira expõe-se, por diversos motivos particulares e universais, como 

fundamental à coletivização das jovens, pois se coloca como estratégia política subversiva em 

combate/resistência à estratégia política dominante.  

A práxis feminista, dessa forma, se apresenta como teoria e ação que tentam combater 

os perigos e danos aos quais as mulheres estão subjugadas, pelo simples fato de serem 

mulheres. O cotidiano das mulheres é repleto de violência e violações, legais e ilegais, sejam 

geradas com a apropriação do trabalho reprodutivo pela família e Estado
39

, seja 

complexificação dos modos de produção que exploram extensivamente elas
40

, em maior 

intensidade às negras e pobres
41

, seja pelo risco de feminicídio
42

 e em grande parte por ousar 

subverter o que foi imposto. 

                                                           
39

 O trabalho doméstico, realizado sem remuneração para a própria família, é o que garante a reprodução da força 

de trabalho e representa 13% do PIB do nosso país – somente os afazeres realizados pelas mulheres geram 185 

bilhões para a economia (MELO, CONSIDERA e SABBATO, 2007 apud CAMURÇA, 2008). 
40

 Um dos pilares do neoliberalismo é a utilização do tempo das mulheres como variável de ajuste, ou seja, ele é 

visto como elástico, um recurso inesgotável (FARIA; ROURE, 2009, p. 02). 
41

 Partindo de dados e discussões como os de Cisne (2014, p. 28-29), “na combinação entre as desigualdades 

chegamos ao extremo de as mulheres negras ganharem apenas 36,5% dos homens brancos”, chegamos à análise 

que a precarização do trabalho tem a cara de uma mulher pobre e negra. 
42

 Crime de ódio praticado contra as mulheres, em razão da sua condição de sexo. De acordo com o Mapa da 

Violência 2012, produzido pelo Centro Brasileiro de Estudos Latinoamericanos, o Brasil ocupa a 7ª posição de 

maior número de assassinatos de mulheres no mundo, num ranking com 84 países. Entre 1980 e 2010 foram 

assassinadas mais de 92 mil mulheres no Brasil, 43,7 mil somente na última década. Ou seja, a cada duas horas, 

uma brasileira foi morta sob condições violentas, em sua maioria no ambiente doméstico. Conforme esse estudo, 
o número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, o que representa um aumento de 230%. 
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A coletivização das mulheres ganha força como espaço de proteção e combate. Está 

em um coletivo feminista significa poder construir estratégias contra o medo. Florbela (27) 

nos ajuda a analisar isso, 

 

E por que o engajamento coletivo? Eu acho que a estrada é perigosa quando 

andamos só, o capitalismo vem pra dizer que nós somos inimigas e nós devemos 

competir e nós devemos disputar pelos homens e acho que a estrada é perigosa se a 

gente andar só, nós unidas nos sentimos mais fortes. 

 

Essas mulheres constroem seus coletivos como espaço concreto da luta feminista e, 

assim, como espaço em excelência para formação da consciência militante feminista. Para 

além, as jovens feministas do Leila apontaram em diversos momentos de seus discursos a 

necessidade de romper com a “rivalidade” entres as mulheres, à medida que desnaturalizam o 

sexo, criam o pacto de sororidade e reconhecem o inimigo, constituindo suas consciências 

enquanto militantes feministas. 

Essa “rivalidade” entre as mulheres é explicada por Friedan (1971) por meio da 

mística feminina, a autora vai dizer que a mística transforma a ‘esposa-mãe’, a qual foi negada 

a oportunidade de ser outra coisa, no modelo de mulher para todas do sexo feminino: 

 

O modelo da americana moderna, a orgulhosa imagem pública da jovem ginasiana 

namorando firme, da universitária apaixonada, da dona de casa com um marido de 

futuro e um carro cheio de crianças estaria também ignorando algo? Essa imagem, 

criada pelas revistas femininas, pela propaganda, a televisão, o cinema, as novelas, 

as colunas e os livros de entendidos em casamento, psicologia infantil, ajuste sexual 

e os divulgadores de psicologia e sociologia, amolda a vida da mulher de hoje e 

reflete seus sonhos (IDEM, p. 33). 

 

Essa dimensão da feminilidade ganha os contornos da cultura do romance – que 

discutimos anteriormente como poder masculino –, o qual decreta o “revanchismo” entre as 

mulheres para atingir o sonho final feminino.  

Firestone (1976, p. 172-173) é ilustrativa ao abordar esse processo insidioso: 

 

Assim como acontece em qualquer classe baixa, a consciência de grupo deve ser 

amortecida para impedir seus membros de se revoltar. Nesse caso, por ser sexual a 

característica distintiva da exploração das mulheres como classe, deve-se descobrir 

um meio especial de torna-las inconscientes de que todas são consideradas 

sexualmente iguais (“bocetões”). Quando um homem se casa, talvez ele escolha com 

cuidado dentre esse grupo indistinto, já que, como vimos, ele conserva um lugar 

especial na sua mente para “A Única”, graças à união íntima dela com ele. [...] [O 

homem] Conserva suas convicções próprias e finge, para apaziguar as suspeitas da 

mulher, que o que ela tem de comum com as outras é exatamente o que a faz 

diferente. Assim, a sexualidade dela finalmente se torna sinônimo da sua 

individualidade. 
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A individualidade sexual das mulheres encontra enraizamento na concepção da 

natureza humana egoísta, a qual não pode ser mudada, pois é assim que os seres humanos se 

constituem desde seus primórdios, tentando sobreviver/viver como os mais fortes, no caso, 

para as mulheres, como a mais feminina. 

As mulheres do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, identificaram essas 

intensas disputas entre as mulheres, como alvo para sua luta feminista. Isso nos foi exposto no 

Cordel construído por elas, a partir da proposta de sensibilizar meninas e mulheres para 

organização feminista, 

 

A sociedade que dizer  

Que somos todas inimigas 

A mídia, novela, a revista 

Querem inventar nossas brigas 

Rivalidade feminina  

É uma construção machista 

 

Poder minar as engrenagens patriarcais que negam às mulheres a inteligibilidade de 

suas relações, propicia descortinar o alvo principal, aquele que Delphy chamou de O inimigo 

principal, qual seja o patriarcado, sistema de desigualdade entre os sexos que gera a mulher 

submissa e o homem dominador. 

A cultura machista e as estruturas opressoras, são compreendidas como finalidade da 

organização combativa das jovens feministas, assim, nos faz analisar as mulheres do Leila 

Diniz , 

 

Mas existe o feminismo 

Pro machismo combater 

Quando as mulheres se organizam 

Juntas podemos vencer 

(Cordel) 

 

As mulheres, sujeitas do feminismo, apropriadas de uma práxis e da tomada de uma 

consciência militante feminista são, desse modo, as algozes do patriarcado. Aqui não se nega 

a aliança com outros sujeitos, como os próprios homens que queiram abrir mão de seus 

privilégios e se levantar contra esse inimigo, mas deles as mulheres só esperam apoio
43

. 

                                                           
43

 Grupos de jovens feministas são categóricas quanto a isso: “A participação de homens no grupo da Marcha 

das Vadias Recife continuará sendo sempre bem-vinda. Continuamos abertas a receber o apoio dos 

companheiros para o fortalecimento da nossa luta, no entanto a representação do nosso grupo em espaços 

públicos, seja em debates, entrevistas ou falas públicas em nome da Marcha das Vadias Recife deverá ser 
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Ademais, o feminismo para essas novas sujeitas da luta pela libertação das mulheres, 

não rompe com a história e as bases do feminismo. Na atual sociabilidade, compreendendo a 

complexificação das relações sociais entre homens e mulheres e mulheres e mulheres, as 

experiências vividas por todas elas, organizadas e “desorganizadas”, constituem novas 

demandas e assim um novo feminismo, sem ruptura com o antigo, mas com tensionamentos 

na construção de uma luta. 

 

A consciência militante feminista, portanto, não resulta apenas de uma simples 

reação às opressões, ainda que essa reação seja fundamental para a formação da 

consciência. Ela é um continuum que envolve um movimento dialético entre 

formação política, organização e lutas, que vai da dimensão individual, da ruptura 

como o “privado”, à dimensão coletiva, de organização em um movimento social, 

partido político ou outro tipo de sujeito coletivo (CISNE, 2014, p. 192 – destaque da 

autora). 

 

A consciência militante feminista das jovens ‘Leilas’ nos possibilita analisar que o 

projeto de luta feminista caminha, cada vez mais, para uma proposta e ação universal, a qual 

abarque as vidas, as diversidades e as identidades de todas as mulheres, como classe.  

As jovens feministas se fundamentam na perspectiva de revolução, legitimam a 

necessidade de demarcar o patriarcado como estrutura sócio-histórica e possibilitam, cada vez 

mais, a superação dialética das diversas dicotomias que estabelecem desigualdades entre os 

sexos e dentro dos projetos de luta pela emancipação humana. 

 

3.3 ‘A capacidade de dizer nós’: perspectiva de uma identidade diversa para os novos 

grupos feministas 

 

As diversas experiências vividas pelas mulheres fazem da luta feminista contra 

opressão um campo vasto de estratégias e ações. O feminismo demonstra assim os seus 

determinantes: as diversidades e multiplicidades de mulheres, uma leitura, segundo Gurgel 

(2014), de diversas singularidades, sem hierarquização – a categoria do coletivo total, “essa 

perspectiva confere ao feminismo um duplo processo de construção como sujeito coletivo: o 

reconhecimento da diversidade e a construção de uma unidade diversa identitária” (p. 72). 

A compreensão de que no feminismo se compõe um ser com classe, sexo/gênero e 

“raça”/etnia, que justifica a auto-organização de mulheres e o desafio da organização diversa, 

                                                                                                                                                                                     
realizada pelas mulheres e, preferencialmente, que tenham seu nome consensuado pelo coletivo” (COLETIVO 

MARCHA DAS VADIAS DE RECIFE, 2013, s/p – destaques do documento). 
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como nos apontou Adélia (21) ao tomar sua colagem – imagem que segue com as colagens 

tanto desta quanto de Ledusha (19) – como referência de discurso. 

 

 

 

E então é um espaço que cada vez mais tá conquistando e sendo conquistado pelas 

mulheres e vai dominar o mundo e a Bahia e todas essas mulheres, assim, representa 

a diversidade, representa a diversidade que tem no Leila Diniz, que tem dentro do 

movimento feminista, que tem dentro de todas as correntes dos feminismos e que 

tem dentro de mim, toda uma diversidade. 

 

 Logo, há o reconhecimento do feminismo como processo de autodesignação que 

expressa à diversidade de sujeitas na luta feminista. Compreendendo as múltiplas temáticas 

sobre a condição das mulheres e as problemáticas que envolvem o ‘ser mulher’. Dessa forma, 

o feminismo, diverso e radical, tem a potencialidade de mudar a vida das mulheres e o mundo 

e por isso o faz constantemente, através de tensionamentos e resistências.    

 O feminismo deve assim, segundo Gurgel (2011), incluir dentro do seu agir, todas as 

categorias que definem a mulher e sua opressão global. Com diversas maneiras de construir a 

práxis de transformação do feminismo. 

Assim, esse pertencimento não partiria apenas de uma adesão, adequação, às bases 

históricas do movimento, mas também à capacidade de reconfigurar, transformar, o 

movimento (SILVA, 2010b). Com o potencial de estabelecer estratégias de luta e sistemáticas 

de organizações. 
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De forma a agregar novos elementos – sua dinâmica e complexidade – à realidade de 

transformação necessária, dimensão política do movimento de mulheres. Nesse terreno, 

cabem as feministas o compromisso político, de na genericidade da opressão patriarcal se 

fazerem múltiplas, ou seja, decodificando as opressões patriarcais-heterossexistas-racistas-

capitalistas que fazem parte da experiência vivida por esse amplo movimento. Como expõe 

uma das sujeitas pesquisadas, ao falar sobre o que pensa do femininismo, 

 

E aí um casal de lésbicas que faz parte dessa coisa da referência, como você percebe 

as referências como sendo públicas, você acaba se publicizando também, se 

mostrando pro mundo. Quando você não tem nenhuma referência como é que você 

vai ser projetar em outras coisas e em outras pessoas? (Elisa, 21). 

 

 A referência, então, torna-se um elemento fundado pela identidade diversa do 

feminismo, sujeito histórico, que deve se apresentar simultaneamente em dimensões 

particulares e genéricas. A organização de uma luta coletiva, só ganhará legitimidade das 

mulheres, à medida que atenda ao desafio da mediação entre as diversas determinações que 

são vividas pelas mulheres. 

 Essa dimensão continua a ser exposta por Elisa (21), agora quando fala 

especificamente sobre o Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, 

 

E eu coloquei essas imagens aqui por que eu acho que isso tudo simboliza a 

identificação que eu tenho com o coletivo. Porque eu acho o coletivo muito próximo 

de mim e todo mundo vem duma camada popular assim e acho que ajuda a 

frequentar outros espaços que são diferentes da minha realidade. 

 

 As jovens feministas reivindicam uma organização que responda as suas demandas 

cotidianas, que ao desmistificar as opressões sofridas por cada mulher em seus mais diversos 

espaços e relações, possa propor transformações efetivas, por meio de ‘armas’ que as 

mulheres tenham acesso e sejam protagonistas de seu levante. Possa, assim, através da 

autonomia, construir a cidadania das mulheres e a sua libertação. 

 Ainda nessa perspectiva, Falquet (2014) traz ao palco de discussão, a afirmação do 

feminismo como um projeto político, que tem que debater, não sobre a “identidade” de quem 

o constrói, mas sobre o projeto político, a posição social (dominante ou não) e a ética de quem 

o constrói, muito mais do que sobre a “identidade” dessas pessoas.  

Falquet expõe, o tensionamento sobre a construção do feminismo e a necessidade de 

uma análise crítica sob as categorias que realmente apontam os sujeitos que constroem ou 

obstaculizam o projeto político de libertação das mulheres e emancipação humana.   
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Para Silva o feminismo então se caracteriza como,  

 

[...] um modo de olhar o mundo que busca articular a análise das desigualdades de 

gênero, raça e classe no intuito de transformá-los, e que, por isso, exige coerência 

entre construção teórica e a luta social pela transformação (2010a, p. 11-12). 

 

Destarte, com a intensa dinâmica de se fazer movimento a partir de uma teoria 

dialética, que não pretenda apenas aproximar mulheres às suas bandeiras, mas se aproximar 

das diversas realidades de vida – em suas particularidade e subjetividade – a fim de contribuir 

“com a formação de mulheres para a ação política transformadora de si mesmas e do mundo” 

(IDEM, p. 12). 

 

Ser feminista é caminhar rumo a sua autonomia pessoal e, ao mesmo tempo, lutar 

coletivamente pela autonomia e liberdade de todas as mulheres. O feminismo é, 

neste sentido, um projeto de vida, e isso exige coerência entre o nosso pensar, sentir 

e agir, o que todas nós sabemos que é um permanente desafio (IDEM). 

 

 Caracteriza-se, assim, a compreensão de um movimento que deve estar em constante 

diálogo com suas mais diversas sujeitas-políticas, não perdendo o vínculo Freiriano quanto à 

educação e à transformação social. Fundamentado na conscientização das mulheres e em um 

interesse histórico de suas experiências pessoais, intencionando, segundo Silva (2010a), 

construir estratégias e teorias de ação. 

 

[...] é possível ao feminismo, como pensamento que está de certa forma 

institucionalizado, acolher o novo que advém destes processos educativos, as 

criações, as descobertas, as pujanças dos meandros do cotidiano que se impõe 

quando existe a possibilidade de ouvir as mulheres (IDEM, p.22 – Destaque da 

autora). 

 

 Dessa forma, apresenta-se necessário ampliar as possibilidades individuais e coletivas 

de mudanças. Considerando tanto as micro dimensões da vida social que exige um 

enfrentamento político, quanto a dimensão macrossocial de realização da vida, como ser 

social, construído pelas determinações estruturais e condicionantes da atual sociabilidade. 

 Para o feminismo contemporâneo, segundo Gurgel (2011), é primordial falar em 

igualdade e liberdade, ao mesmo tempo em que compreende que o fazer histórico se faz na 

mediação entre as diversas determinações particulares e genéricas das sujeitas do feminismo.  

 A constituição das diversas mulheres do feminismo, que não se apresentam apenas 

como indivíduo a ser educado em diretrizes pré-estabelecidas, mas como seres humanos 

integrais, que constroem seu estranhamento ao cotidiano, à medida que suas desigualdades, 
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diferenças e totalidades sejam ouvidas como propostas de ação coletiva e expressão política 

para a organização (SILVA, 2010a), também foi trazido pelas mulheres de nossa pesquisa. 

A dialética necessária à leitura das experiências vividas pelas mulheres, expressa-se na 

ação política de fazer-se movimento, no sentido de práxis construir objetivos comuns, a partir 

da relação indivíduo-coletivo. 

 

É preciso nos identificarmos com a experiência das ‘mulheres’ para reconhecer, 

pertencer e conferir sentido a uma experiência comum, e, ao mesmo tempo, é 

necessário nos ‘desindentificarmos’ com o padrão social de ‘mulher’ para nos 

tornamos feministas e construirmos experiências de lutas comuns  (IDEM, p. 24). 

    

As dimensões da singularidade e do humano-genérico são base da dialética de se fazer 

coletiva e poder dialogar sobre as experiências subjetivas. Resiste-se e se modifica enquanto 

grupo social – como sujeito-político – e sujeito-singular. De modo que: “o movimento é a 

força política coletiva das mulheres para transformar as mulheres e o contexto do seu viver” 

(CAMURÇA, 2010, p. 78).  

Adélia (21), se expressa nessa direção: 

 

Por que eu sou feminista? Eu sou feminista por que vi a minha opressão sofrida, a 

mesma opressão sofrida por outras mulheres e dentro do feminismo eu encontrei um 

espaço onde eu possa lutar contra. 

 

Adélia reforça nosso entendimento quanto à categoria do coletivo total (GURGEL, 

2011), à medida que analisamos o fazer histórico das mulheres, como sujeitas, apresentado 

simultaneamente em dimensões individuais e coletivas. Dessa forma, o feminismo se desafia 

à mediação entre as diversidades e multiplicidades para organização das mulheres. 

O coletivo total demarca a necessidade histórica da auto-organização das mulheres no 

processo de luta anticapitalista, o que deve incluir dentro do seu agir, todas as categorias que 

expressam as vivências das mulheres e sua opressão global. 

Dessa forma, o feminismo demonstra sua heterogeneidade no corpo individualizado 

das mulheres, enquanto sujeitas sociais e sua identidade diversa como sujeita política de 

caráter universal. 

A luta feminista, assim, também se encontra ancorada no princípio da sororidade, do 

reconhecimento na outra, mas não apenas como constatação de uma realidade comum e sim 

em uma solidariedade construtora de laços fraternos e estratégicos entre as mulheres, a fim de 

juntas combaterem suas dores. 
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O Leila, ele representa pra mim muito mais que minha casa sabe, do que meu ponto 

de apoio, é muito mais, foram laços criados que nem eu achava que fosse chegar a 

tanto, hoje eu considero todas as meninas irmãs (Ledusha, 19). 

 

Dessa forma, como diz Camurça (2007, p. 04), “[...] ser mulher como uma experiência 

socialmente compartilhada e historicamente situada, ainda que seja uma experiência singular 

para cada uma”, leva-nos a compreender o feminismo a partir do princípio de sororidade 

expresso por Ledusha (19).  

Seria o feminismo o espaço das mulheres, fundado nelas, em suas vivências, em seus 

projetos, em suas lutas, em suas relações interpessoais, em tudo o que a faz mulher nessa 

sociedade e que a tenciona a romper com a mulher submissa, com a feminilidade.    

Nessa esteira, Iasi (2002) discute a simples constatação de Marx quanto à unidade 

entre indivíduo e sociedade, afirmando-a como unidade dialética – unidade de contrários.  

 

Enquanto unidade, a “vida individual e a vida genérica” não são diferentes; no 

entanto, isso não impede que afirmemos que estes polos são a mesma coisa, pois, 

como é óbvio, não há propriamente unidade entre coisas que em si mesma são 

idênticas. Desta forma a vida individual seria um modo mais “específico ou mais 

geral” da vida genérica, e esta seria a manifestação da vida individual igualmente 

mais “específica ou mais geral” (IDEM, p. 92-93). 

  

Assim, o movimento feminista se apresenta, a partir de uma dinâmica intensa, que só é 

acompanhada pelas suas sujeitas política, as mulheres. Por mais diverso, e até dicotômico, que 

as estratégias se apresentem, o Movimento reivindica a autonomia fundamental das mulheres 

para suas lutas, pois, segundo Gurgel (2011, p. 43), “o feminismo possui uma 

heterogeneidade em sua formação que decorre das diferentes experiências de opressões das 

mulheres, enquanto corpo individualizado e sujeito social”.   

Sendo esse um sujeito político de ação, como continua a autora, é necessária a tomada 

das totalidades parciais e social para uma organização programática reconhecida e legitimada 

pelas suas sujeitas. Daí parte a criação de novos espaços e levante de novas bandeiras e 

estratégias de ações. 

O Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, em nossas análises, apontam essa 

construção do novo, seja partindo da dimensão de juventude vívida e combativa, seja da 

perspectiva organizativa autônoma ou dos novos discursos.  

A diversidade de um grupo formado por mulheres jovens, independentes ou 

articuladas à AMB, assim como as que se reconhecem branca, negra, parda, heterossexual e 

bissexual, estudantes e profissionais, fala sobre a unidade, os interesses comuns – a unidade 

de contrários – do Movimento Feminista. 
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Precisamos entender que essa unidade diversa construída por feministas autônomas, 

expressa alguns elementos, que para Falquet (2014), são: laços com a prática concreta nos 

movimento sociais; dimensão coletiva da elaboração da teoria e as posições sociais de 

nacionalidade, classe, raça, orientação sexual e situação migratória. 

Na particularidade de nossa pesquisa podemos analisar alguns desses elementos como 

a prática concreta em movimentos sociais, onde discorremos sobre a consciência militante 

feminista do Leila e de suas sujeitas e as potencialidades para construção da luta pela 

libertação do sexo, como também o debate sobre a consubstancialidade e a necessidade de 

uma luta emancipatória de combate radical, que inscreve suas posições sociais. 

A proposta de feminismo que o Leila traz, como superação de uma organização 

‘onguizada’ – qual seja um jovem feminismo autônomo –, segundo a autora, representa 

apenas uma fração pequena do Movimento Feminista e pouco visível, mas que vem pautando 

um debate legítimo e radical em seu interior. Continua, 

 

La fuerza y la originalidad de sus análisis tienen que ver entre otras cosas, con sus 

posiciones sociológicas y políticas. La combinación entre su posición personal y 

profesional (a veces marcada por precariedad, racismo, migración y 

transnacionalismo y que se vincula con posición de sexo, clase, “raza”, 

nacionalidad y sexualidad), su voluntad colectiva de enraizarse en una larga historia 

de resistências indígenas, negras, populares, feministas, de mujeres y en otros 

movimentos sociales, produce la conciencia particular de parte de las autónomas. 

Esa conciencia explica al mismo tiempo cierta «radicalidad» en el análisis y en la 

acción. Alimenta una profunda reflexión sobre las alianzas dentro de la clase de las 

mujeres y fuera de ella, y sobre todo la voluntad de imaginar otro mundo, más allá 

del modelo neoliberal duro, pero también de las políticas públicas “de género” de 

una socialdemocracia cada vez más neoliberal. 
   

 O feminismo autônomo tem o desafio de tensionar todo um movimento na construção 

de um projeto político de radicalidade e pertencimento a todas as mulheres. Isso, não é uma 

tarefa fácil, pelo contrário, devido a rebatimentos históricos no campo da política, cultura e 

ciência da pós-modernidade, essa tarefa tem sido pautada sobre grandes conflitos. 

 A pós-modernidade, segundo Gurgel (2011), questiona radicalmente a noção de 

sujeito coletivo, pois subjetiviza as relações e suas análises sem a mediação entre o singular e 

o universal. Em nossa análise, isso leva a leitura de mundo ao nível do irreal, do a-histórico, 

pois os[as] sujeitos[sujeitas] ganham ‘ultracentralidade’ em relação às outras dimensões 

estruturantes das relações sociais.  

 Dessa forma, a negação de uma unidade para a luta emancipatória revela bases atuais e 

conflituosas, pois à mesma medida que se legitima a diversidade de sujeitos[sujeitas] e sua 
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liberdade criativa
44

, também constrói empecilhos para se pensar a identidade diversa do[da] 

sujeito[sujeita], uma unidade. 

 Refletimos que possa ser esse entendimento que o Coletivo Leila carregue em suas 

sujeitas, como na fala categórica de Florbela (27) sobre o que pensa do feminismo, 

 

Também pela diversidade, diversidade de identidades, me identifico com o coletivo, 

pela não unidade, mas que cada uma apresenta uma diversidade diferente (destaque 

nosso). 

 

 A partir da tomada de um método dialético, compreendemos que a contradição e a 

mediação devam fazer parte da leitura da realidade. Desse modo, podemos estabelecer aqui a 

necessidade, imprescindível, da análise não-homogênea da classe de sexo das mulheres e não 

necessariamente não-unitária. 

 As mulheres negras e as intelectuais negras já apontavam, por volta dos anos de 1970, 

essa heterogeneidade das mulheres, de suas opressões, experiências e demandas à luta 

feminista. Criticando as mulheres brancas ao não tomarem seus privilégios em uma sociedade 

racista, o que tornava as negras “as outras” do feminismo. 

 Discussões de intelectuais negras como Audre Lorde, consistiam em criticar as 

mulheres brancas que se empenhavam em ignorar as distinções entre elas e as negras, que 

acabava por pressupor uma homogeneidade de experiências que não existia na realidade. 

Lorde, então, enfatizava que os mecanismos do patriarcado que neutraliza as mulheres não 

são os mesmo para brancas e negras. 

 Expor a não-homogeneidade entre a diversidade de mulheres e suas multiplicidades de 

experiências, aponta para uma verdadeira radicalidade do feminismo. Todavia, o debate da 

não-homogeneidade não é o mesmo da não-unidade. Lorde (1970) apud Ptqk (2014) 

problematiza isso: 

 

O que nos separa não são as nossas diferenças, e sim a resistência em reconhecer 

essas diferenças e enfrentar as distorções que resultam de ignorá-las e mal 

interpretá-las. Quando nos definimos, quando eu defino a mim mesma, quando 

defino o espaço onde eu sou com você e o espaço onde não sou, não estou negando 

o contato entre nós, nem estou te excluindo do contato – estou ampliando nosso 

espaço de contato (s/p).  

 

O contato entre nós e sua ampliação, deve, assim, expressar os pontos comuns a partir 

da diversidade e multiplicidade que fundamenta o conjunto das mulheres. Sendo assim, não 
                                                           
44

 Cabe aqui uma ponderação e concordância em relação às formulações da pós-modernidade, que em uma 

tomada crítica expõe uma realidade subjetiva da qual nós, materialistas, já nos servimos para construções 

dialéticas do conhecimento. 
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há como não estabelecer uma unidade diversa quando nos dispomos a construir e ampliar o 

contato entre as mulheres, brancas, negras, indígenas, lésbicas, burguesas, trabalhadoras, 

cisgênero, transgênero, em luta contra o patriarcado [o inimigo comum]. 

Logo, aponta Gurgel (2011, p. 45), 

 

O feminismo se desafia, portanto, a empreender-se na construção de espaços amplos 

de articulação e lutas políticas que consigam mobilizar cada uma das mulheres 

mediante o reconhecimento das múltiplas determinações que compõem suas 

experiências de mulher, perpassando, portanto as dimensões de classe, raça, geração, 

sexualidade, afetividades, entre outras questões. 

 

Concluímos assim, que se fazem sujeitas do feminismo as mulheres nas suas mais 

diversas experiências e opressões. Reconhecidas em um projeto político amplo, combativo e 

radical, que não nega as outras e nem se propõe O outro, mas constrói nas vivências comuns, 

na sororidade e na consciência militante feminista, a sua autonomia e liberdade e a de toda 

uma classe. 

Em seus novos espaços, demandas e sujeitas – como as jovens feministas – essa 

identidade diversa, baseada na dialética de contrários, se faz potencial para uma luta 

radicalizada na capacidade de dizer nós, ao buscar o protagonismo e a libertação das 

mulheres.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As lágrimas que aqui moraram, carregadas de 

culpa e temor viraram serpentina, amor, 

purpurina furta-cor, furta-dor! 

- Ligys Tavares  

 

Propomo-nos aqui a trazer uma finalização para esse trabalho, apenas para esse 

trabalho inscrito e escrito sob as determinações de um tempo histórico e de um tempo 

cronológico, o que aponta todo seu inacabamento enquanto saber historicizado, como disse 

Freire (2012), de certezas provisórias. 

A temática do feminismo, de seu movimento, de seu inimigo e de suas sujeitas exige 

mais mãos, mentes e corações na construção de um conhecimento que para além de desvelar a 

realidade, indique transformações e paute a revolução. 

As mãos, mentes e corações que constroem esse trabalho, permitem-se às suas 

particularidades de pesquisadoras, militantes e mulheres, como expressamos na introdução. 

Somos nós, levadas por inquietações cotidianas em nossas vidas, na vida das outras e nos 

nossos estudos – nesse complexo dialético – que materializamos essa dissertação. 

Em casa, nas ruas, nas instituições públicas e privadas, nas festas, no trabalho, a cada 

passo, nos deparamos com alertas, uns bem sinalizados como os letreiros dos antigos cinemas, 

já outros como placas em velhas estradas encobertas por galhos, mas que dizem a mesma 

coisa: vocês são mulheres, cuidado! 

Cuidado com quem anda! Como anda! Por que está andando por aqui?! Ele é homem! 

Você é mulher! É porque você é mulher! Mulherão, mulherzinha, zinha, puta, louca... 

(em)placadas e desamadas. 

A indignação diante de relações que nos tornam incapazes, secundarizadas, 

desumanizadas, nos direciona ao estranhamento. Isso não pode ser natural! Não pode ser 

sempre assim! Não! 

Ah o ‘não’! Talvez tenha sido o ‘não’ a primeira arma feminista. O contestador 

histórico de uma classe de sexo... Essa é só uma hipótese mística. O que de verdade nos faz 

pensar as feministas e todas as mulheres é a potencialidade de criar um ‘NÃO’ material e 

ideológico, uma negação que positive a construção da dignidade das mulheres e a igualdade 

em sociedade. 

Nessa perspectiva o ‘não’ particularizado por nós, nesse momento, fala de uma 

corrente específica do movimento feminista, organizada na luta autônoma das mulheres. A 
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autonomia como elemento central ao feminismo – sujeito histórico das mulheres – é 

fundamentada por uma dinâmica histórica. 

Logo, tanto no desenvolvimento desse trabalho como agora em conclusão, tentamos 

apreender essa dinamicidade e indicar seu estágio atual, tendo em vista a organização do 

Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz.  

Assim sendo, podemos considerar que a perda gradual de autonomia, sofrida pelo 

movimento feminista entre meados dos anos de 1980 e 2000, consequência da relação de 

cooperação entre as ONGs feministas, o Estado e os organismos internacionais, é central aos 

rumos das lutas das mulheres tomados no último período, em específico no Brasil. 

 A profissionalização da militância, que se afasta do ativismo; as amarras dos 

financiamentos e editais, que esquartejam o projeto de transformação social; assim como a 

contraditória representatividade hierárquica exercida pelas ONGs, preocupadas em ajustar 

seus projetos à exigência das agências de fomento, expressam descaminhos para a construção 

de um movimento que articule a diversidade das experiências vividas pelas mulheres e 

potencialize a unidade como sujeitas políticas. 

 Dessa forma, é necessário compreender a transformação radical da sociedade e sua 

imprescindível tomada da luta das mulheres, auto-organizada, horizontalizada e 

autodesignada.  

Secundarizar as particularidades de opressão sofrida pelas mulheres, em específico as 

trabalhadoras e não-brancas, ou tomar categorias de análises “sexualmente cegas”
45

, não dá 

conta da superação absoluta da dominação patriarcal-racista-capitalista. 

 Assim, analisamos o atual processo organizativo do Leila Diniz, como uma tendência 

para o novo período, compreendendo que a emergência dessa autonomia é também indicadora 

do esgotamento do espaço político institucional das ONGs enquanto espaços de correlações 

de forças.  

Logo porque, a tentativa de reinventar espaços hegemônicos de dominação, não 

propiciou as rupturas desejas contra o “inimigo principal” – o patriarcado – apesar das 

conquistas simbólicas na dimensão da emancipação política da sujeita mulher. 

As jovens feministas são maioria social do atual feminismo autônomo no Brasil. Esse 

protagonismo é resultante de uma trajetória histórica do movimento que se encontrou, no 

último período, em uma ‘leve’ dormência, não renovando gerações e bases militantes. 

Todavia, essa análise não se propõe absoluta, compreendemos a formação combativa de 
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 Expressão de Heidi Hartman, citada por Souza-Lobo (2010). 
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determinados grupos, nesse período histórico, como o Movimento de Mulheres Camponesas – 

MMC
46

, que segundo Cisne (2014), se firmou a partir dos anos de 1980 como um forte 

exemplo de movimento de resistência, autonomia e enfrentamento às desigualdades sociais, 

numa perspectiva de classe. 

Ainda sobre as jovens, estas estão nas ruas e nos espaços públicos mais do que nunca e 

se entranham, necessitam do ‘não’ para continuar ocupando e avançando, e propõem sua 

materialização, ativa, combativa e subversiva. 

Afinal, a negação da ‘onguização’ do movimento feminista precisou encontrar fôlego 

para não se entregar ao ‘capataz do Estado’ e com pulmões fortes e amplos, as jovens 

mulheres estão ‘peitando’ essa tarefa histórica. 

 Na produção de “dados” desse trabalho apreendemos uma determinada capacidade 

organizativa dos coletivos autônomos formados por jovens feministas, em especial o Leila 

Diniz que aponta em seus documentos e nos discursos de suas militantes a ocupação do 

espaço da luta feminista de maneira coletivizada, horizontalizada e autogestionada. 

 Para estruturar essa ocupação, elas organizam uma dinâmica centrada na liberdade e 

autonomia como rearranjo político para o Movimento Feminista. Os elementos centrais do 

movimento necessitam, assim, ser retomados em sua radicalidade combativa e organizativa. 

 Esse processo se dá, segundo as sujeitas dessa pesquisa, com o autoconhecimento e a 

autotransformação das mulheres, o que chamamos de apropriação de si. As jovens 

questionam cotidianamente os padrões de reprodução postos ao sexo. São ávidas na crítica e 

nas ações subversivas. 

 Para além, elas identificam no feminismo o espaço para livres contestações, seja à 

família, ao romantismo e/ou ao casamento, pois são elas ‘desnaturadas’, seja em busca da 

autodesignação e construção de vidas com ‘existência plena e livre’.  

 As mulheres do Leila questionam, assim como Friedan (1971), em a mística feminina, 

um destino baseado na satisfação que deve ser atingida por meio da feminilidade, 

incorporando-se socialmente à medida que nega sua identidade como sujeita e se condiciona 

ao papel de ‘esposa-mãe’. 

 Elas compreendem que o feminismo não diz respeito apenas às mulheres, mas à toda 
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 O Movimento de Mulheres Camponesas – MMC – é formado por “[...] mulheres camponesas: agricultoras, 

arrendatárias, meeiras, ribeirinhas, posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, quebradeiras de coco, 

pescadoras artesanais, sem terra, assentadas... Mulheres índias, negras, descendentes de europeus. Somos a soma 

da diversidade do nosso país. Pertencemos à classe trabalhadora, lutamos pela causa feminista e pela 

transformação da sociedade”, as quais declaram: “Resistimos no campo às consequências econômicas, políticas, 

sociais e culturais do projeto capitalista e patriarcal que intensifica a exploração de trabalhadoras e trabalhadores, 

aumentando a violência e a discriminação contra as mulheres” (MMC, 2015). 
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forma de opressão, dominação e controle sobre os indivíduos. O feminismo propõe, assim, 

um projeto de sociedade, o qual prescinde ao reconhecimento das subjetividades que 

compõem as relações sociais. 

 Tão logo, elas também identificam o sujeito do movimento feminista, que apesar de 

ser um projeto civilizatório, demanda uma sujeita histórica específica, melhor dizendo 

sujeitas, as mulheres em sua multiplicidade e diversidade. O feminismo devendo ser ocupado 

pelas mulheres, no plural, deve ser representativo dessas. 

 A diversidade de experiências vividas por cada mulher e a multiplicidade de suas 

expressões e determinações sociais deve encontrar chão e germinar raízes diversas no 

feminismo, como luta pela libertação das mulheres, de todas elas. 

 Para as jovens feministas do Leila, a classe de sexo das mulheres deve também ocupar 

todos os espaços que propõem a transformação social, pois segundo Cisne (2014), os 

problemas das mulheres também são problemas dos homens revolucionários. A história dos 

homens e mulheres não pode, assim, prescindir da luta feminista. 

 A partir da ofensiva feminista das jovens ‘Leilas’, apreendendo o processo de 

formação da consciência militante feminista e de sua organização e dinâmica política, 

estabelecemos essa discussão, tendo em vista as categorias do patriarcado e das relações 

sociais de sexo. 

 Com uma análise crítica do patriarcado como sistema de dominação do homem e 

submissão da mulher, naturalizado por via de um contrato sexual que legitima socialmente 

essa desigualdade entre os sexos (PATEMAN, 1993), pensamos os discursos postos pelas 

mulheres do Coletivo, a partir de então, compreendemos como o inimigo principal é 

apresentado pelo grupo e as suas estratégias de combate, fundamentadas em uma organização 

feminista autônoma, diversa, militante e radical. 

 Já as relações sociais de sexo, nos permitiu assimilar a discussão sobre o antagonismo 

entre as classes de sexo, e até mesmo compreender a dimensão de classe de sexo, em suas 

contradições sustentadas pela divisão sexual do trabalho que materializam o patriarcado.  

A consubstancialidade das opressões estruturantes dá base para apreender a 

multiplicidade de sujeitas do feminismo e tomar para análise a apreensão do Leila sobre as 

relações de classe, “raça”/etnia e sexo, como organização autônoma feminista. 

No desenvolvimento dessas categorias em articulação ao elemento da autonomia, 

percebemos que para as mulheres do Leila Diniz o corpo é o instrumento concreto da 

autonomia individual do sexo, pois esse é apropriado pelo patriarcado-capitalismo-racismo. 

As jovens querem a autonomia plena de seu corpo, de sua sexualidade, desejos e 
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vontade de ‘serem mais’, declaram sua insatisfação quanto ao tempo que é apropriado pela 

família e outra instituições, elas não querem ‘lavar e passar’, pois ‘tão fora’, não se 

condicionam a forma da feminilidade. 

A sexualidade apropriada pela classe dos homens é recusada, querem o corpo para os 

seus prazeres e pensam em expandi-lo signifique, também, uma maior expansão da 

consciência, desenvolvida no autoconhecimento e autocuidado de seus corpos em potencial de 

ser para si mesmas. 

Nessa medida alcançamos a discussão de Guillaumin (2005), pois analisamos que as 

jovens feministas tensionam subversivamente as relações de poder e a ideia de natureza que 

historicamente é consolidada pelo sistema capitalista-patriarcal-racista. A escravidão e 

servidão típicas consequentes da economia doméstica moderna é confrontada por essas 

mulheres, elas quebram tabus individual e coletivamente. 

Veem a transgressão de padrões como ato político pela libertação, se desintegram da 

sociedade, pois constroem tarefas de resistências que se expressam em seus corpos marcados 

pela negação da feminilidade como algo natural e desejado pelas mulheres; em sua 

sexualidade, à medida que a vive para além do heterossexismo como norma; e em suas ações 

coletivas ‘artivista’, desmistificadoras e estratégicas.  

Querem que as suas experiências enquanto sujeitas sejam o combustível da luta 

feminista, pois o padrão do feminino é ainda mais violentador para as mulheres jovens, as 

quais, na atual conjuntura, ingressam nas escolas, universidades e campos de trabalho, mas 

ainda continuam tendo seus destinos biologicamente direcionados. 

Elas enfrentam o sexismo, açoradas. E compreendem que esse se estende por diversos 

espaços de relações entre homens e mulheres, inclusive na luta revolucionária. Dessa forma, 

constroem sua auto-organização tendo em vista a particularidade de suas agendas, ações e 

dinâmica organizativa como movimento feminista. 

As certezas provisórias que chegamos nesse trabalho, se estabelecem na indicação de 

um projeto político do feminismo como proposta para a libertação das jovens mulheres. 

Reconhecem esse sujeito histórico, como espaço em potencial para o protagonismo das 

diversas sujeitas de luta. 

Elas querem ser as ‘donas das vozes’, querem falar por si sós, não aceitam que as 

digam o que fazer, suas ações e direcionamentos individuais e coletivos tem proposta 

particular, feminista, radical e horizontal. Ademais, a consciência militante feminista, em seu 

continuum de formação, altera as relações vivenciadas por elas, fazendo da libertação do sexo 

um projeto possível. 



122 
 

Nesse processo de consciência militante elas evidenciam um princípio imprescindível 

ao feminismo, a sororidade. Este é tomado como pacto político-ético-afetivo entre as 

mulheres, a fim de minar a individualização que fragmenta e coopta para as bases patriarcais 

muitas delas. A sororidade se apresenta, assim, como um princípio para formação da 

consciência coletiva e reconhecimento enquanto classe de sexo. 

Esse princípio consegue colocar em cheque a cultura do romance, discutida por 

Firestone (1976), na qual as mulheres são segregadas em suas individualidades e em 

competição com as outras em razão da conquista de um homem, de uma destinação feminina. 

As militantes do coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz, a partir desse princípio, 

tem como estratégia de organização da luta das mulheres o combate à rivalidade entre o sexo. 

Elas apontam esse alvo como imprescindível para a construção de uma luta ampla das 

mulheres. 

Esse princípio político-ético-afetivo deve estar fundamentado em outro elemento 

bastante necessário ao movimento feminista: a experiência. Compreende-se que a consciência 

diversa formada pela multiplicidade de mulheres é determinada por relações sociais vividas, 

que irão constituir uma consciência afetiva e moral em cada uma delas. 

Destarte, a consciência militante feminista em seu processo de formação, também, se 

constitui dessas experiências, dos pontos comuns, para construção de uma consciência 

coletiva que dê base à organização política das mulheres, em resistência e enfretamento 

radicais. 

Para elas, o espaço de coletivização é ocupado enquanto espaço de proteção e combate 

ao medo que cerca, violenta e mata as mulheres. O movimento feminista, especificamente os 

grupos de que fazem parte, se apresentam como ambientes de confiança e união para construir 

a luta pela derrocada absoluta do patriarcado. 

Tão logo, essas jovens feministas lutam pela superação das estruturas, pois identificam 

o capitalismo, o patriarcado e o racismo como bases estruturantes das diversas e complexas 

opressões que acometem a vida das mulheres e dos sujeitos dominados nessa ordem. 

E são categóricas, ao afirmar que as mulheres, enquanto sujeitas históricas, são as 

algozes do patriarcado. E constroem a luta para a superação absoluta dessas relações tendo em 

vista a práxis feminista e a própria consciência militante feminista. 

Para as mulheres jovens que chegam ao feminismo e o (re)constrói, os homens são 

bem-vindos, mas apenas como apoiadores do movimento, os quais são fundamentais na 

perspectiva de desnaturalizar e abrir mão do privilégios, todavia, quem de fato propõe e 

historiciza a luta, são as mulheres. 
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Dessa forma, o feminismo das jovens em sua proposta de ação universal 

revolucionária, demarca o patriarcado como inimigo e reconhecem as sujeitas históricas de 

sua derrocada. 

Esse grupo de mulheres, de uma geração específica, é incisivo quanto à necessidade de 

uma organização feminista que consiga propor transformações efetivas para a diversidade e 

multiplicidade de mulheres. Elas querem ‘armas’ de resistência e combate que possam ser 

levantadas por qualquer mulher em sua luta cotidiana. 

Essas mulheres falam de um coletivo total, segundo Gurgel (2011). Entendendo que a 

necessidade do movimento feminista reivindicado na construção de uma luta pela igualdade, 

encontra-se na dialética de ser fazer singular, respeitando as diversas experiências e de se 

fazer universal a partir dos pontos comuns de opressão.  

Sendo assim, para efetivar uma práxis feminista que dê conta de ‘armas’ para o 

combate cotidiano de qualquer mulher, é necessário à construção de uma identidade diversa, 

na qual o feminismo estará fundado na vivência objetiva e subjetiva de todas as mulheres: 

trabalhadoras, burguesas, lésbicas, heterossexuais, negras, indígenas, sindicalizadas, rurais, 

urbanas, ocidentais, orientais, universitárias, ‘faveladas’, cis, trans e etc. 

O desafio para o feminismo, em especial aqui para o feminismo autônomo jovem, está 

em se fazer radical e pertencente a todas as mulheres. Pensamos que o elemento da 

experiência pode possibilitar o entendimento dessas sujeitas múltiplas e diversas, como diria 

Falquet (2014), sem cair na problemática de “identidades”; assim como a categoria da 

consciência militante feminista (CISNE, 2014), pode analisar a apreensão da dinâmica do 

movimento e suas possibilidades diante da tarefa histórica de revolução. 

Conforme nos foi possível, tendo em vista uma questão de tempo no mestrado, de 

viabilidade da pesquisa de campo e de produção de “dados”, chegamos a essas considerações 

finais sobre o ‘não’ materializado pelas feministas jovens. Compreendemos que a capacidade 

organizativa dos coletivos autônomos feministas de Natal/RN, se inscreve numa totalidade 

impossível de ser tomada em completude por qualquer pesquisador(a). 

Desse modo, apontamos a reprodução ideal do objeto real que nos propomos a estudar. 

A organização autônoma feminista se expressa, na radicalidade de um feminismo 

revolucionário, desmistificador e combativo. Suas sujeitas se inscrevem em uma geração de 

ânsias, subversivas, fontes de novas experiências e tensionamentos. Mulheres que ousam 

lutar, pois não se conformam com o medo. Quebram tabus e cumprem uma tarefa histórica ao 

sacudir a ‘dormência’ de um movimento.  

 



124 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ÁLVAREZ GONZALEZ, Ana Isabel. As origens e a comemoração do dia internacional 

das mulheres. Alessandra Ceregatti (trad.). {et al.}. Ed. 1 – São Paulo: Expressão Popular: 

SOF – Sempreviva Organização Feminina, 2010. 

 

AMB. Articulação de Mulheres Brasileiras. 2014. Disponível em: < 
http://articulacaodemulheres.org.br/sobre/>. Acessado em: 03 de maio de 2015. 

 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. 4. Ed. São Paulo: Difusão europeia 

do livro, 1970. 

 

_______. O segundo sexo: a experiência vivida. V.2. 10ª impressão. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1980. 

 

BORDO, Susan. A feminista como o outro. In. Estudos Feministas. Ano 8, 1º semestre, 

2000. 

 

BRASIL. Princípios de Empoderamento das mulheres. ONU Mulher e Pacto Global das 

Nações Unidas. 2013. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/programasemdestaque/onu-mulheres-e-pacto-global-das-

nacoes-unidas/>. Acessado em: 29 de abril de 2015. 

 

CAMURÇA, Silvia M. S. Novos sujeitos políticos para o enfrentamento da dominação das 

mulheres. In. SILVA, Carmen. (Org.). Experiência em pedagogia feminista. Recife: SOS 

Corpo – Instituto Feminista para a Democracia. 2010. 

 

______. Desproteção social das mulheres no sistema previdenciário. In. Reflexões feministas 

sobre a informalidade e o trabalho doméstico. Recife: SOS Corpo, 2008. 

 

______. ‘Nós mulheres’ e nossa experiência comum. In. Cadernos de Crítica Feminista. 

N.0, Ano 1, Recife: SOS Corpo, 2007. 

 

CAMPOS, Ricardo. Imagem e tecnologias visuais em pesquisa social: tendências e desafios. 

In. Análise Social. Vol. XLVI, 2011, p. 237-259. 

 

CASTRO, Mary Garcia. Notas sobre a potencialidade do conceito de patriarcado para um 

sujeito do feminismo. In. Cadernos de Crítica Feminista. Ano V, n.4 – dez. 2011. 

 

CELIBERTI, Lilian.  Jovens feministas, feministas jovens. In. PAPA, Fernanda de Carvalho. 

Jovens feministas presentes / Fernanda de Carvalho Papa e Raquel Souza - São Paulo: Ação 

Educativa: Fundação Friedrich Ebert; Brasília: UNIFEM, 2009. 

 

CERVERA, Julia Pérez; FRANCO, Paki Venegas. Manual para o uso não sexista da 

linguagem: o que bem se diz... bem se entende. Edição: REPEM (Rede de Educação Popular 

entre Mulheres da América Latina), 2006. 

 

CISNE, Mirla. Gênero, divisão sexual do trabalho e serviço social. São Paulo: Outras 

Expressões, 2012. 

http://articulacaodemulheres.org.br/sobre/
http://www.onumulheres.org.br/programasemdestaque/onu-mulheres-e-pacto-global-das-nacoes-unidas/
http://www.onumulheres.org.br/programasemdestaque/onu-mulheres-e-pacto-global-das-nacoes-unidas/


125 
 

 

______. Feminismo, luta de classes e consciência militante feminista no Brasil. Tese de 

doutorado. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 2013. 

 

______. Feminismo e consciência de classe no Brasil. São Paulo: Cortez, 2014. 

 

COLETIVO LEILA DINIZ (CDL). Carta para amigas/os e parceiras/os. 2013.  

 

COLETIVO MARCHA DAS VADIAS RECIFE. Carta de princípios do Coletivo Marcha 

das Vadias Recife. 12 de agosto de 2013. 

 

COLETIVO AUTÔNOMO FEMINISTA LEILA DINIZ. Manifesto do coletivo autônomo 

feminista Leila Diniz. 5 ago. 2014. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ColetivoLeilaDiniz/posts/706700192716777>. Acesso em: 13 

set. 2014.  

COLETIVO DIADORIM. Carta Política. 1ª Ed. Recife/PE, 2014 

 

COSTA, Ana Alice Alcantara. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma 

intervenção política. Revista Gênero. Niterói. V.5, N.2. Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Política Social. Universidade Federal Fluminense. 2005. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios. 

3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008 

 

COUTINHO, Joana. As ONGs: origens e (des)caminhos. Recherches Internationales n° 73, 

2004 

 

CURIEL, Ochy; FALQUET, Jules. “Introdução”. In. El patriarcado al desnudo: três 

feministas materialistas. 1ª Ed. Buenos Aires: Brecha Lésbica, 2005. 

 

DELPHY, Christine. Patriarcado (teorias do). In: HIRATA, Helena [et al.] (orgs.). Dicionário 

Crítico do Feminismo.  São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 

DREVEUX, Anne-Marie.  A teoria das relações sociais de sexo: um quadro de análise sobre a 

dominação masculina. In. Cadernos de Crítica Feminista. Ano V, n.4 – dez. 2011. 

 

______. Família. In: HIRATA, Helena [et al.] (orgs.). Dicionário Crítico do Feminismo.  

São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 

DURIGUETTO, Maria Lúcia. MONTAÑO, Carlos.  Estado, classe e movimento social. 2ª. 

Ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Biblioteca Básica do Serviço Social; v. 5). 

 

FALQUET, Jules. Três questões aos movimentos sociais “progressistas”: contribuições da 

teoria feminista à análise dos movimentos sociais. In. Lutas & Resistências, Londrina, v.1, 

p.212-225, set. 2006. 

 

______. Repensar as relações sociais de sexo, classe e ‘“raça”’ na globalização neoliberal In: 

Mediações. Londrina, v. 13, n.1-2, p. 121-142, 2008. 

 



126 
 

______. Las “Feministas autónomas” latino-americanas y caribenhas: viente años de 

sisidencias. Universitas humanísticas 78. Bogotá-Colombia: 2014. 

 

FARIA, Nalu; ROURE, Sarah de. Uma contribuição feminista para debater a crise. Folha 

Feminista. (Boletim da SOF na luta feminista). Nº 68. ISSN 1516-8042. 2009. 

 

FERNANDES, F. M. B. Considerações Metodológicas sobre a Técnica da Observação 

Participante. In MATTOS, R. A.; BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para análise das 

políticas de saúde, 2011. 

 

FERNANDES, Maria Rizolete. A história oficial omite, eu conto: mulheres em lutas no Rio 

Grande do Norte de 1980 a 2000. Natal/RN: EDUFRN – Editora da UFRN, 2004. 

 

FIRESTONE, Shulamith. A dialética do sexo. Rio de Janeiro: Editora Labor do Brasil. 1ª. 

Ed. 1976. 

 

FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história. Fundação Oswaldo 

Cruz. Ed. UFRJ: Rio de Janeiro, 2010. 

 

FOUGEUROLLAS-SCHWEBEL, Dominique. Movimentos Feministas. In: HIRATA, 

Helena [et al.] (orgs.). Dicionário Crítico do Feminismo.  São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 

FREIRE, Paulo. À sombra da mangueira. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro. 10 ed. 

2012. 

 

______. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. Coletivo 

Sabotagem (revisão e formatação), 1996. 

 

FRIEDAN, Betty. Mística feminina. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes Limitadas, 

1971. 

 

GUILLAUMIN, Colette. Práctica del poder e idea de Naturaleza. In. El patriarcado al 

desnudo: três feministas materialistas. 1ª Ed. Buenos Aires: Brecha Lésbica, 2005. 

 

GODINHO, Tatau. Democracia e política no cotidiano das mulheres brasileiras. In. A mulher 

brasileira nos espaços público e privado. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2004. 

 

GURGEL, Telma. Feminismo e Liberdade. In. Universidade e Sociedade. Ano XIV. N. 43 – 

ISSN 1517-1779. P. 99-109. Outubro de 2004. 

 

______. Mulheres em movimento: demandas, alianças e estratégias dos sujeitos do 

feminismo no Rio Grande do Norte. (Fazendo Gênero 8 – corpo, violência e poder) 

Florianópolis: 2008. 

 

______. Feminismo e luta de classe: a auto-organização das mulheres pela história. In. 

Caderno de debates. Consulta Popular e Feminismo. Nº 1. 2009. 

 

______. O feminismo como sujeito coletivo total: a mediação da diversidade. In. Cadernos 

de Crítica Feminista. Ano V, n.4 – dez. 2011. 

 



127 
 

______. Feminismos no Brasil contemporâneo: apontamentos críticos e desafios 

organizativos. In. Revista Temporalis.  Brasília (DF), ano 14, n. 27, p. 57-76, jan./jun. 2014. 

 

IASI, Mauro Luís. O dilema de Hamlet. ISBN 85-87767-10-0. Editora Viramundo. 1 Ed. 

2002. 

 

______. Processo de consciência. São Paulo: Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. 

1999. 

 

JUREMA, Solange Bentes. Ações e estratégias do CNDM para o “empoderamento” das 

mulheres. Estudos Feministas.  Ano 9. Semestre 2. 2001. 

 

KERGOAT, Danièle. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. In: HIRATA, 

Helena [et al.] (orgs.). Dicionário Crítico do Feminismo.  São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 

KOLONTAI, Alexandra. A nova mulher e a moral sexual. 2. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. 

 

KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. A imagem nas Ciências Sociais do Brasil: um 

balanço crítico. BIB, Rio de Janeiro, nº 47, 1999, p. 49-63.  

 

LAMOUREUX, Diane. Público/Privado. In: HIRATA, Helena [et al.] (orgs.). Dicionário 

Crítico do Feminismo.  São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 

LÊNIN, Vladimir Llitch. As tarefas revolucionárias da juventude. CORBISIER, Ana [et 

al.] (tradução e revisão). 1. Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 

 

LESSA, Sérgio. Abaixo a família monogâmica! São Paulo: Instituto Lukács. 1ª Ed. 2012. 

 

LIMA, Marwyla Gomes de. Lei Maria da Penha em Natal/RN: limites e possibilidades no 

combate à violência de gênero contra a Mulher. Natal, RN, 2010. Dissertação de Mestrado. 

 

LOZANO, Jorge Eduardo Aceves.  Práticas e estilos de pesquisa na história oral 

contemporânea. In. Marieta de Morais Ferreira e Janaína Amado (Orgs.).  Usos e Abusos da 

história oral. Rio de Janeiro: Editora Getúlio Vargas. 2. Ed. P. 15-26, 1998. 

 

MARX, Karl. Manifesto do Partido Comunista. Lisboa: Avante! ISBN: 972-550-114-4. 

1997. 

 

______. Introdução à contribuição à crítica da economia política. In. Contribuição à crítica 

da economia política. Tradução e Introdução de Florestan Fernandes. 2.ed.- São Paulo: 

Expressão Popular, 2008. 

 

______; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã São Paulo: Expressão Popular, 2009. 

 

 

MATHIEU, Nicole-Claude. Sexo e gênero. In: HIRATA, Helena [et al.] (orgs.). Dicionário 

Crítico do Feminismo.  São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 



128 
 

MÉSZAROS, István. A libertação das mulheres: a questão da igualdade substantiva. In. Para 

além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002. 

 

MINAYO, Maria Cecília (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 1994. 

 

MINAYO, Maria Cecília; SANCHES, Odécio. Quantitativo-Qualitativo: oposição ou 

complementariedade? Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 239-262, jul/set, 1993. 

 

MMC. Movimento de Mulheres Camponesas: Quem somos. 2015. Disponível em: 

<http://www.mmcbrasil.com.br/site/node/43>. Acessado em: 10 de junho de 2015. 

 

MMM. Marcha Mundial das Mulheres: Feminismo 2.0 até que todas sejamos livres. 2013. 

Disponível em: < https://marchamulheres.wordpress.com/mmm/>. Acessado em: 03 de maio 

de 2015. 

 

NOBRE, Miriam. A força do movimento feminista nas ruas e na ação. Folha Feminista. 

(Boletim da SOF na luta feminista). Nº 56. ISSN 1516-8042. 2005. 

 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Redemocratização e capitalismo globalizado. In. CHAUÍ, 

Marilena; NOGUEIRA, Marco Aurélio. O pensamento político e a redemocratização do 

Brasil. São Paulo: Lua Nova. 2007. 

 

NOVO JORNAL. Ato político e cultural celebra 13 anos do Coletivo Leila Diniz. Matéria 

do 31/07/2014. Disponível em: <http://www.novojornal.jor.br/noticias/cultura/1233>. 

Acessado em: 13/09/2014. 

 

PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Rio de janeiro: Paz e Terra. 1993. 

 

PEIXOTO, Clarice Ehlers. Caleidoscópio de imagens: o uso do vídeo e a sua contribuição à 

análise das relações sociais. In. FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Míriam L. M. (orgs.) 

Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas, SP: 

Papirus. 5ª Ed. 1998. 

 

PETRAS, James; VELTMEYER, Henry. Hegemonia dos Estados Unidos no novo milênio. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2000.  

 

PINTO, Céli Regina.  Feminismo, história e poder. In. Revista Sociologia Política.  V. 18. N. 

36, p. 15-23. Curitiba. 2010. 

 

PTQK, María. A irmã outsider Audre Lorde. Blogueiras Feministas. 2014. Disponível em: 

http://blogueirasfeministas.com/2014/08/a-irma-outsider-audre-lorde/. Acessado em 01 de 

maio de 2015. 

 

ROWBOTHAM, Sheila. (et al.) Além dos fragmentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1979. 

 

REIS, Eliana dos. Juventude, intelectualidade e política: a ativação do “legado” de André 

Forster e a consagração de uma geração. In. Sociologias. Porto Alegre, Ano 5, nº 10, jul/dez, 

2003. 

 

http://www.mmcbrasil.com.br/site/node/43
https://marchamulheres.wordpress.com/mmm/
http://blogueirasfeministas.com/2014/08/a-irma-outsider-audre-lorde/


129 
 

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2004 (Coleção Brasil Urgente). 

 

______. Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a violência 

masculina contra mulheres. Série Estudos e Ensaios Ciências Sociais. Brasil: Junho/2009. 

 

 

SILVA, Carmen. Os sentidos da ação educativa no feminismo. In. SILVA, Carmen. (Org.). 

Experiência em pedagogia feminista. Recife: SOS Corpo – Instituto Feminista para a 

Democracia. 2010a. 

 

______. Desafios do fortalecimento de organizações de mulheres que atuam nas regiões 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste (2007-2009). In. SILVA, Carmen. (Org.). Experiência em 

pedagogia feminista. Recife: SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia. 2010b. 

 

SOUZA-LOBO, Elisabeth. A Classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e 

resistência. São Paulo: Perseu Abramo. Secretaria Municipal de Cultura e Brasiliense, 2010. 

 

TAMBORES DE SAFO. Tambores de Safo. 2011. Disponível em: < 
http://tamboresdesafo.blogspot.com.br/2011/03/tambores-de-safo.html>. Acessado em: 03 de 

maio de 2015. 

 

THOMPSON, E. P. O termo ausente: Experiência. In. A miséria da teoria. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1978. 

  

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Lólio Lourenço Oliveira (tradução), Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

TONET, Ivo. Método científico: uma abordagem ontológica. São Paulo: Instituto Lukács, 

2013. 

 

WAINWRIGHT, Hilary. “Introdução”. In: WAINWRIGHT, Hilary (et. al). Além dos 

Fragmentos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1979. 

 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012 Atualização: Homicídio de Mulheres 

no Brasil. CEBELA – Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. FLACSO BRASIL. 

Agosto de 2012. 

 

WATERS, Mary Alice. Marxismo y feminismo. 2ª. Ed. Barcelona: Fontamara, 1979. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tamboresdesafo.blogspot.com.br/2011/03/tambores-de-safo.html


130 
 

APÊNDICE A – Roteiro da Oficina Temática 

 

“Eu no feminismo, o feminismo em mim.” 

 

 Mística corporal 

“Sentindo e sendo sentida” 

 

 1ª parte da construção 

OBJETIVOS: 

o Apreender a história do Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz 

o Conhecer a compreensão de feminismo das mulheres do Leila Diniz 

o Compreender como as mulheres do Coletivo se aproximaram do feminismo 

 

ATIVIDADE: 

Colagem, pinturas, desenhos... 

o Por que sou feminista? 

o Por que sou Leila Diniz (Coletivo)? 

o O que penso do feminismo? 

 

 2ª parte da construção 

OBJETIVOS: 

o Apreender a organização do grupo 

o Compreender os desafios para o feminismo a partir do Leila Diniz 

 

ATIVIDADE: 

Cordel (Construir um cordel que deve ser apresentado num evento na periferia, com o 

objetivo de atrair meninas e mulheres para o feminismo e para o Leila Diniz, 

apontando assim, a organização do Coletivo e os desafios para a luta feminista). 

 

 3ª parte  

AVALIAÇÃO: 

o Que bom foi participar da oficina por...? 

o Que pena...? 

o Que tal...? 
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APÊNDICE B – Questionário Socioeconômico 

 

Questionário sobre o perfil socioeconômico 

 

Nome (Não vai para pesquisa): 

 

Idade: 

 

Cor/Etnia: 

 

Orientação sexual: 

 

Escolarização/Formação: 

 

Profissão: 

 

Com quem mora: 

 

Renda própria: 

 

Renda familiar: 

 

Há quanto tempo no movimento feminista: 

 

Há quanto tempo no Coletivo (desde que mês e ano) 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: ESSA CIRANDA NÃO É 

MINHA SÓ, É DE TODAS NÓS: um estudo sobre feminismo, autonomia e consciência 

coletiva, que tem como pesquisadora responsável: Lissa Crisnara Silva do Nascimento. 

Esta pesquisa pretende compreender as novas expressões do feminismo, suas 

demandas, estratégias de resistência e ações. Assim como, o que expressa esse novo, sua 

multiplicidade e identidade.  

Apontamos esse estudo como importante para análise das novas expressões do 

feminismo, da autonomia como elemento para organização de mulheres, a qual implica 

assumir compromissos com a coletividade, com a luta das mulheres, com o fim da opressão.  

Caso você decida participar dessa pesquisa, será submetida a uma oficina, 

fundamentada na metodologia de construção de imagens e discursos, que será registrada com 

o auxílio de um gravador de voz para viabilizar a integridade das respostas durante a 

transcrição, respeitando os direitos das entrevistadas conforme “Termo de autorização para 

gravação de voz”, assinado pela participante e pela pesquisadora responsável. 

Durante a realização das etapas dessa pesquisa, você estará livre para interromper a 

sua participação a qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição da 

oficina. Identificamos mínimos riscos e/ou danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, a partir do desenvolvimento dessas, 

considerando que as participantes não serão diretamente identificadas e a sua dignidade e 

autonomia serão respeitadas. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LY9Zsv_NgQUL9M&tbnid=DeybmHLpRJChDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://astro.dfte.ufrn.br/&ei=jyMuUp6tDZTc8ATSyICoCQ&bvm=bv.51773540,d.dmg&psig=AFQjCNGTHe3VnHLIr-LKb9HYM3k8V8DvTg&ust=1378841795363570
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Assim, caso aconteça um desconforto ou risco do constrangimento em alguma das 

etapas da oficina, a participante poderá solicitar, imediatamente, a interrupção da gravação 

e/ou o não uso de alguns trechos da sua fala.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Lissa 

Crisnara Silva do Nascimento (Telefone: (84)9613-4320/ End. Av. Sen. Salgado Filho, 3000, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.072-970 UFRN/ CCSA).  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora responsável e reembolsado para você. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP HUOL), telefone 3342-5003/ End. Av. Nilo Peçanha, 620, Bairro: 

Petrópolis, Natal-RN, CEP 59.012-300.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável, Lissa Crisnara Silva do Nascimento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecida sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão produzidos nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Como águas de rios, ganham força ao se encontrar: organização autônoma das mulheres 

em Natal/RN, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 Natal, ___/___/___. 
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_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Como águas de rios, ganham força ao 

se encontrar: organização autônoma das mulheres em Natal/RN, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados a participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade da mesma. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/___/___ 

 

 

________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE D - Termo de autorização para gravação de voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada ESSA CIRANDA NÃO É MINHA 

SÓ, É DE TODAS NÓS: um estudo sobre feminismo, autonomia e consciência coletiva 

poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação da oficina, AUTORIZO, por meio deste 

termo, a pesquisadora Lissa Crisnara Silva do Nascimento a realizar a gravação da oficina 

temática sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa, Lissa Crisnara Silva do Nascimento, após esse 

período, serão destruídos; 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição da oficina que participarei. 

 

Natal, ___/___/___. 

_____________________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 

_____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 


