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“Escolher escrever é rejeitar o silêncio” 

Chimamanda Ngozie Adichie. 



RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise do que foi o movimento 

feminista e de mulheres em Natal no período entre 1978 a 1989, período que se justifica 

pela criação a partir do Centro da Mulher Natalense – CMN, até a criação do Grupo 

Autônomo de Mulheres – GAM. Considerou-se importante compreender de que forma 

esses grupos foram se organizando na cidade dentro de um movimento classificado em 

duas frentes: o de feministas e o de mulheristas. Ambos operacionalizam noções ora 

próximas, ora distantes na luta de reivindicações por políticas públicas na cidade em 

pelo menos dois eixos teóricos e metodológicos: busca de equipamentos urbanos nas 

áreas de habitação, saúde, trabalho, segurança e, de maneira geral, na formulação de 

projetos que pudessem oferecer suporte na realidade de mulheres em situação de 

vulnerabilidade; e busca de direitos que contemplassem autonomia das mulheres no 

campo dos direitos sexuais, reprodutivos, violência doméstica, aborto, maternidade, 

direitos democráticos, dentre outros. O papel dos movimentos sociais urbanos tem se 

mostrado um campo frutífero na investigação das relações entre sociedade civil e 

Estado. Durante a Ditadura Civil Militar esses grupos criaram novas identidades e 

conseguiram se inserir como protagonistas no período em que as vias democráticas 

estavam suspensas. Foi diante deste cenário que o movimento feminista e de mulheres 

impulsionaram novos sentidos na agenda política do país. As mulheres começavam a 

questionar os papéis tradicionais de suas vidas fazendo com que muitas delas se 

lançassem nas lutas antiautoritárias e por questões básicas de cidadania e bem-estar 

social. A década de 1980 foi um campo de iniciativas por parte de feministas que 

vinham das universidades, mas também foi um período marcado por lutas de mulheres 

nas bases populares. Partindo dos pressupostos do historiador Alessandro Portelli, autor 

que trabalha com o sentido de valorização de subjetividades pelos quais os sujeitos 

passaram em determinados períodos, o trabalho se ancorou na metodologia da História 

Oral como possibilidade de investigação histórica valorizando as narrativas das 

militantes em Natal. A análise dos objetos foi viabilizada pelo arcabouço documental 

que contempla: Entrevistas com 10 colaboradoras; obra da socióloga Maria Rizolete 

Fernandes; estatutos; cartas de princípios; matérias de jornais de circulação na cidade; 

dados estatísticos retirados do IBGE, IPEA e SEMURB. 

 

Palavras-chave: Cidade; movimento de mulheres; feminismo; história oral. 

  



RÉSUMÉ 

 

Le travail a pour objectif de développer une analyse de ce que le mouvement féministe 

et des femmes à Natal dans la période de 1978 à 1989, période qui se justifie par la 

création du Centre de la Femme Natalense – CMN, jusqu’à la création du Groupe 

Autonome des Femmes – GAM. Il a été jugé important de comprendre comment ces 

groupes se sont organisés dans la ville au sein d’un mouvement à deux fronts: celui des 

féministes et celui des femmes. Tous deux mettent en pratique des notions tantôt 

proches, tantôt lointaines dans la lutte de revendications pour des politiques publiques 

dans la ville sur au moins deux axes théoriques et méthodologiques : recherche 

d’équipements urbains dans les domaines du logement, santé, travail, sécurité et, de 

manière générale, dans la formulation de projets qui pourraient offrir un soutien dans la 

réalité des femmes en situation de vulnérabilité, et dans la recherche de droits qui 

tiendraient compte de l’autonomie des femmes dans le domaine des droits sexuels, 

génésiques, violence domestique, avortement, maternité, droits démocratiques, entre 

autres. Le rôle des mouvements sociaux urbains s’est révélé fructueux dans la recherche 

des relations entre la société civile et l’État. Sous la dictature civile militaire, ces 

groupes ont créé de nouvelles identités et ont réussi à s’insérer comme protagonistes à 

l’époque où les voies démocratiques étaient suspendues. C’est dans ce contexte que le 

mouvement féministe et féminin a donné un nouvel élan à l’agenda politique du pays. 

Les femmes commençaient à remettre en question les rôles traditionnels de leur vie en 

les poussant à se lancer dans des luttes antiautoritaires et pour des questions 

fondamentales de citoyenneté et de bien-être social. Les années 1980 ont été un champ 

d’initiatives de la part des féministes qui venaient des universités, mais ce fut aussi une 

période marquée par des luttes de femmes sur les bases populaires. Partant des 

hypothèses de l’historien Alessandro Portelli, auteur qui travaille avec le sens de la 

valorisation des subjectivités que les sujets ont vécues à certaines périodes, le travail 

s’est ancré dans la méthodologie de l’histoire orale comme possibilité de recherche 

historique valorisant les récits des militantes à Natal. L’analyse des objets a été rendue 

possible par l’archivage documentaire qui comprend: Entretiens avec 10 collaboratrices; 

travail de la sociologue Maria Rizolete Fernandes; statuts; lettres de principes; matières 

de journaux de circulation dans la ville; des données statistiques tirées de l’IBGE, de 

l’IPEA et de Semurb. 

 

Mots-clés: Ville; mouvement des femmes; féminisme; histoire orale.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 fe·mi·ni·cí·di·o  

(latim femina, -ae, fêmea + -cídio) 

Substantivo masculino 

Assassínio de mulher ou de jovem do sexo feminino. = FEMICÍDIO
1
 

 

Das nove capitais do Nordeste, Natal se destaca como a cidade mais 

violenta ao longo da vida das mulheres, em termos de violência 

emocional, com prevalência de 34,82%. Em termos de violência 

física, ela ocupa o segundo lugar no ranking com 19,37%. A capital 

potiguar está, ainda, em terceiro lugar em violência sexual (8,38%).
2
 

 

 As duas citações que abrem esta introdução não foram escolhidas por acaso. Elas 

permitem vislumbrar que, apesar de esforços de alguns setores da sociedade brasileira 

atual em combater e criminalizar a violência contra a mulher, o problema ainda parece 

ser algo longe de ser resolvido. A primeira citação traz o significado do termo 

Feminicídio que virou lei em 09 de março de 2015. Incorporado ao código penal 

brasileiro sob a forma de lei nº 13.104 durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff — 

primeira mulher a ocupar o cargo de chefia do executivo nacional —, essa conquista foi 

comemorada por diversos coletivos feministas e parcelas da sociedade civil, pois era 

uma luta que há muito se pleiteava dentro do universo jurídico e de movimentos sociais 

em virtude do código penal brasileiro de 1940 não reconhecer e tratar o homicídio 

qualificado contra a mulher na perspectiva de que se trata de consequências do 

machismo e da misoginia que ainda imperam no país. 

 Em relação à segunda citação, constata-se uma dolorosa realidade ao noticiar os 

índices de violência na capital potiguar. Mesmo com leis como a do Feminicídio, acima 

citada, e outros aparatos legais, a contar pela lei nº 11.340 de 2006, popularmente 

conhecida como lei Maria da Penha, responsável por enquadrar os casos de violência 

doméstica e familiar sofrida por mulheres, apresenta-se uma Natal como capital de altos 

índices de violência contra o corpo social feminino, quase como se estivesse em um 

sentido totalmente contrário aos relativos avanços em termos de políticas públicas e no 

combate às ações que cerceiam a vida das mulheres, deixando que imaginemos o quão 

difícil é permanecer na cidade cujas consequências de uma sociedade desigual se 

manifestam constantemente em forma de violência. E não só isso, a matéria traz dados 

                                                           
1
FEMINICÍDIO. Dicionário online do priberam. Disponível em: < 

https://www.priberam.pt/dlpo/feminic%C3%ADdio>. Acesso em 26 junho de 2018. 
2
 MINEIROPT.COM.BR. Disponível em: <http://mineiropt.com.br/natal-e-uma-das-capitais-mais-

violentas-para-mulheres/> Acesso em: 09 de julho de 2018. 

https://www.priberam.pt/dlpo/feminic%C3%ADdio
http://mineiropt.com.br/natal-e-uma-das-capitais-mais-violentas-para-mulheres/
http://mineiropt.com.br/natal-e-uma-das-capitais-mais-violentas-para-mulheres/
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de outros tipos de violência cometidos, como a emocional, algo que tem ganhado muito 

destaque nos últimos anos nas agendas feministas, porque sabe-se que existem condutas 

para além de agressividade física que causam, por exemplo, danos psicológicos, tais 

como: diminuição de autoestima, humilhação, isolamento, constrangimento, ameaças, 

dentre outras. São evidências que denunciam que apesar da existência de leis que tentam 

dar suporte às diversas situações de risco, as mulheres ainda são vítimas em potencial e 

permanecem em situação de vulnerabilidade constante.  

 É válido ressaltar que o fato de existir leis que tratem de questões específicas da 

mulher, de medidas protetivas e punições em casos de violência, não é, suficientemente, 

garantia de sucesso no combate à violência. Exatamente porque coloca-se em prática 

um aparato funcional para as consequências de atos já cometidos. Trabalha-se, portanto, 

com uma estrutura de aparato jurídico pós-fatos, ou seja, na assistência às vítimas. Isso 

evidencia que projetos e/ou campanhas de prevenção ou conscientização da 

problemática da violência ainda não conseguem ser satisfatórios
3
.  

Tem sido o feminismo, no entanto, um grande questionador do conjunto de 

valores que permeiam a sociedade em relação às mulheres, porque inclui a luta por uma 

sociedade baseada nos princípios da equidade, da autonomia, da participação, do acesso 

e da permanência das mulheres nos espaços institucionais de poder, na luta pela 

conscientização de que os corpos não são objetos públicos e, portanto, merecem ser 

respeitados. De forma geral, a existência de uma sociedade livre e democrática para 

todas e todos.  

A defesa do movimento feminista como grupo que questiona essa ordem vigente 

juntamente com a escolha das duas citações coloca em destaque algo que merece ser 

realçado ao longo desse texto introdutório e será debatido em todo o trabalho: que tem 

sido graças aos movimentos feministas, sobretudo, e precisamente a partir das primeiras 

décadas do século XX, após o movimento sufragista lutar pelo direito ao voto, passando 

pelos anos de contracultura e resistências a Ditadura Civil Militar nas décadas de 

sessenta até meados da de oitenta com a incorporação de novos sentidos no fazer 

política dentro das agendas políticas, o ato de questionar e buscar lugar dentro das 

formas já cristalizadas e universais dos espaços de poder atribuídas aos homens.  

Convém chamar de espaços de poder aqueles em que se manifestam diretrizes e 

protocolos baseados na permanência do corpo social masculino frente às questões 

                                                           
3
Segundo dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública disponibilizados na Agência Patrícia 

Galvão, os números de violência doméstica e Feminicídio aumentaram em 2018. Disponível em: 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/13o-anuario-brasileiro-de-seguranca-

publica-fbsp-2019/ Acesso em: 20 de novembro de 2019. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/13o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-fbsp-2019/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/13o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-fbsp-2019/
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políticas, sociais e econômicas, além de elementos culturais que fomentam um 

pensamento de superioridade presente em todo o processo histórico da humanidade em 

relação às mulheres. Trata-se, pois, de uma estrutura baseada na dominação masculina 

em diferentes instituições. Ou seja, o movimento feminista, apesar de ser composto por 

diversos grupos e de ter passado por transformações ao longo das últimas décadas, 

iniciou sua trajetória no Brasil tentando colocar na ordem do dia a luta pela saída do 

mundo privado, sobre a liberdade de poder participar dos espaços públicos e de 

decisões, bem como o objetivo de ter a mulher como sujeita de sua própria vida. 

Mas afinal, do que se trata o Feminismo? Será que poderíamos atribuir sentido 

apenas enquanto movimento social? Ou é legítimo pensa-lo também sob a forma de 

uma teoria política? São questões que movem os estudos sobre o tema não só pela 

existência do movimento, mas com a sua incorporação aos campos teóricos 

possibilitando um fazer epistemológico já consolidado em diversas universidades, 

especialmente quando pensamos que o movimento busca construir uma sociedade mais 

justa e possibilita novas maneiras de leituras do mundo, tendo, inclusive, dentro do 

meio acadêmico, ganhado destaque na produção há, pelo menos, quarenta anos.  

Em relação a isso, Guacira Lopes Louro
4
 investe na ideia de que sua própria 

trajetória particular enquanto pesquisadora e feminista foram importantes no processo 

de reconhecimento da falta de uma área de dedicação aos estudos das mulheres e seus 

protagonismos. O fazer científico, segundo a autora, encontrava-se centralizado na 

figura universal masculina. A partir das motivações dos movimentos feministas, 

especialmente a partir da década de sessenta, houve uma oxigenação nas maneiras de se 

fazer ciência.  

É sobre essa questão que peço licença para abordar, de forma um tanto quanto 

pessoal, as aspirações que me levaram a realizar a presente pesquisa, de como me 

envolvi com o tema, pois considero necessário me localizar dentro do que Louro aponta 

acerca do autodesenvolvimento enquanto historiadora e feminista. 

Lembro-me bem que durante os estudos do ensino fundamental, há alguns tantos 

anos, deparava-me com aulas e materiais didáticos cujos processos históricos sempre 

faziam jus aos feitos dos grandes acontecimentos e seus heróis. Sei que pela minha 

idade à época não era possível problematizar de forma como imagino que deveria ser: 

revisando as formas como as mulheres, isso quando elas apareciam, e suas histórias 

eram apresentadas. Particularmente, penso que isso é muito sintomático como resultado 

                                                           
4
 LOURO, Guacira Lopes; Epistemologia feminista e teorização social – desafios, subversões e alianças. 

In; Adelman, Miriam e Sivestrin, Celsi (org.). Gênero Plural. UFPR, 2001. 
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de uma produção de silêncios. Chamo de produção de silêncios aquilo que vem a ser, de 

uma maneira ou de outra, a concepção de não dar significado positivo a algo. Aliás, de 

não assimilar pouca ou nenhuma importância a determinados indivíduos. 

Essa percepção me levou a pensar nas formas como a historiografia se encaixou 

perfeitamente no status quo das instituições machistas que movem o mundo. Em como 

o silenciamento das mulheres na história impediu que inúmeras meninas pudessem se 

reconhecer e se identificar como sujeitas políticas de vários processos históricos. Não 

somos/fazemos parte da história? 

Após alguns anos de graduação, especificamente já nos momentos finais, 

comecei a direcionar minhas leituras tentando me aprofundar na historiografia sobre as 

mulheres na história. Foi assim que conheci a historiadora francesa Michelle Perrot
5
. 

Ela foi e ainda é uma grande referência no campo de estudos sobre excluídos na 

história, incluindo, é claro, as mulheres. Segundo a autora, a mulher aparece quase 

como um sinônimo de silêncio na história. “Nas igrejas, nas assembleias políticas, nas 

praças, enfim, em qualquer espaço de decisões, pois o silêncio é disciplina, é rigor e 

regra destinada ao corpo social feminino.”
6
 

Já no final de 2013, cheguei a integrar, brevemente, um grupo de ativismo 

político em Natal chamado Marcha Mundial das Mulheres
7
  MMM . Nele, entrei em 

contato com mulheres que tinham experiências distintas das minhas. As reuniões e 

atividades eram voltadas para intervenções em determinadas comunidades e as 

discussões realizadas lá me levaram a ter um olhar mais aprofundado. Consegui sair um 

pouco das teorias e me inseri, ainda que tenha vivido uma vida inteira sob os estigmas 

desses problemas, reavaliar o meu posicionamento sobre o feminismo e na forma como 

exerço influência partindo de novas convicções políticas adquiridas nesse processo. 

Posso dizer que o núcleo do movimento da MMM, voltado para o acolhimento e 

integração de muitas vidas em comum, me fez perceber que é necessário ter 

sensibilidade sobre a condição de vida das mulheres. Costumo dizer que é um caminho 

sem volta e, muitas vezes, doloroso. Saber da existência e dos mecanismos que 

                                                           
5
 Renomada historiadora francesa que possui vasta pesquisa sobre as mulheres na história. Suas principais 

obras são: Os excluídos da história: Operários, mulheres e prisioneiros (1988), Imagens das mulheres 

(1992), História das mulheres no Ocidente (1993), Mulheres ou os silêncios da História (2005), Minha 

história das mulheres (2005), dentre outros. 
6
 PERROT, Michelle. As mulheres e os silêncios da História. Bauru: Edusc, 2005. 

7
 Grupo que apresenta objetivos em torno da luta contra a precarização de vida das mulheres inseridas 

dentro da economia neoliberal que intensifica a relação desigual na inserção das mulheres na sociedade 

capitalista e de classes. Além disso, promovem ações contra a violência, sexismos e pobreza. O 

movimento nasceu após a marcha chamada simbolicamente de “Pão e Rosas” acontecer no Canadá em 

1995. Desde então tem se espalhado em pastas nacionais funcionando conforme agenda interna 

estabelecida. Suas palavras de ordem são: “seguiremos em marcha até que todas sejamos livres”. 
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estruturam toda a lógica da exclusão e preconceitos há tanto tempo também alimenta 

angústias. Mas, apesar disso, enxergo no fazer feminista a possibilidade de 

transformação pessoal e coletiva pois um e outro podem estar de mãos dadas, apesar de, 

enfatizar que o feminismo é um movimento coletivo político e social. As mudanças 

pessoais, na verdade já podem ser apreendidas na maneira como as mulheres se 

percebem dentro dessa caminhada coletiva. 

De forma próxima, meu olhar foi ampliando à medida em que eu buscava 

leituras fora do mundo acadêmico, ou seja, dentro da literatura. Conheci diversas 

autoras que trabalhavam com o protagonismo de mulheres em suas narrativas e através 

dos mundos criados por elas fui entendendo que minha formação enquanto historiadora, 

hoje, em muito se deve a elas, especificamente pela defesa que fazem no poder de 

transformação social por meio da escrita, da leitura, da união de dimensões antagônicas 

e nas mensagens contidas em suas obras. Escrever é ato político e a literatura não é só 

mera ficção. A literatura, embora não seja o foco do meu trabalho, investe em maneiras 

de enxergar o mundo e na forma como determinados temas são trabalhados podem 

contribuir para informar, gerar um desconforto que desloca as pessoas e as fazem ficar 

mais atentas, em tese, à realidade. Desta forma, considero minha aproximação com a 

literatura significativa pois enxergo que há muita humanidade contida nela. Nenhuma 

narrativa, finalmente, é escrita em vão, todas as formas de expressão importam.  

Não sei afirmar com quem exatamente comecei a me identificar pela forma 

como expunha a realidade de suas origens e ideias, mas penso que hoje, posso dizer que 

meu contato inicial se deu quando conheci a escritora nigeriana Chimamanda Ngozie 

Adichie. O contato que tive com Adichie me fez sair do lugar. Em uma palestra 

realizada na TED
8
, que depois virou manifesto publicado, intitulada “sejamos todos 

feministas”
9
, Adichie explica a forma como cresceu na capital nigeriana, Lagos, inserida 

dentro de uma lógica de estereótipos de gênero e de como isso alimenta a socialização 

que meninos e meninas recebem em suas formações enquanto sujeitos. A autora aborda 

sobre a masculinidade, considerada por ela tóxica e limitante das relações sociais pois 

os meninos crescem destinados a buscarem sempre uma autoafirmação masculina, 

provocando prejuízos na estrutura de toda a sociedade, uma vez que existe um padrão, 

uma norma psicossocial que impõe condutas. Também endossa que a existência da 

vantagem histórica masculina atravessa todas as suas relações, especificamente quando 

                                                           
8
 Conferências realizadas em alguns países da Europa, Américas e Ásia com o intuito de trabalhar ideias 

que estão em destaque na sociedade. 
9
ADICHIE, Chimamanda Ngozie. We should all be feminists. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mSO5EgN1MII> Acesso em: 21 de julho de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSO5EgN1MII
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se refere às inúmeras vezes em que ela foi acusada de ser uma “feminista”, entendida 

como acusação carregada de simbologia pejorativa justamente porque as pessoas ainda 

não entendem o significado de ser e defender as causas feministas. Claro que sabemos 

que a realidade na qual ela se refere não é exclusiva de seu país de origem, no caso, a 

Nigéria, apesar da cultura ser marcada por tradições de mutilação genital de meninas. 

Mas, considero um ponto de partida pertinente para expor sobre minhas escolhas 

pessoais de leitura que auxiliaram no processo de envolvimento com o tema desta 

pesquisa. 

A segunda autora com o qual me senti envolvida e, de forma interessante, 

familiarizada com sua metodologia de escrita e escolhas de seus temas foi a jornalista 

bielorrussa Svetlana Aleksiévitch
10

. Na obra intitulada “A guerra não tem rosto de 

mulher”
11

, Aleksiévitch reforça o que poderíamos entender dentro do campo da História 

Oral, metodologia escolhida por mim na pesquisa. A autora considera importante 

perceber e captar as vozes que são testemunhas de tempos inglórios e que por isso 

mesmo conseguem oferecer olhares mais sensíveis e crus das experiências do passado. 

Na história oficial sobre o envolvimento do exército vermelho na Segunda Guerra, as 

mulheres aparecem como coadjuvantes. Lançadas nos hospitais como enfermeiras ou 

responsáveis pela alimentação dos soldados nos campos de batalha.  

Na obra de Aleksiévitch, entretanto, as mulheres narram a partir de suas 

experiências como foram parar no conflito em diferentes cargos e ocupações não 

corroborando, portanto, com a tese de que coube às mulheres somente as atividades de 

cozinhar e cuidar, isto é, nos “bastidores” dos conflitos. Ela nos mostra através dos 

relatos que foram francoatiradoras, médicas, capitães, tanquistas, comandantes de 

artilharia, fuzileiras, soldadas de infantaria, etc. O trabalho inspirado no que por ela é 

entendido como incontáveis guerras, precisamente porque se tem a fuga de uma única 

narrativa: a do mundo masculino, viril, responsáveis pela vitória contra os países do 

Eixo. Aprecio a escrita que denuncia os silêncios. Svetlana Aleksiévitch se propõe a 

captar as caixinhas perdidas das narrativas das mulheres veteranas de guerra. E isso não 

pode ser lido como recurso nas margens. Sua metodologia consiste em promover uma 

discussão colocando nas vozes dos silenciados, no caso, das silenciadas, dentro de uma 

estrutura discursiva fugindo das tangentes. 

                                                           
10

 Ganhadora do prêmio Nobel de Literatura em 2015. 
11

 ALEKSIÉVITCH, Svetlana A. A guerra não tem rosto de mulher. São Paulo: Companhia das Letras, 

2016. 
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Ainda segundo a autora, todo o seu trabalho se motiva pelo objetivo de captar a 

vida por trás dos fatos, dos números, do que foi cristalizado nas histórias oficiais. Nas 

centenas de entrevistas realizadas por Aleksiévitch, a verdade foi relativizada. Não 

porque não fosse importante, mas porque o processo de rememoração pode ser realizado 

com base no que as pessoas acreditam ter vivenciado.  “o ser humano é maior que a 

guerra”
12

. Isso quer dizer que os sentimentos por trás dos depoimentos de ex 

combatentes do exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial, são, igualmente, 

necessários, valiosos. Em outras palavras, os sentimentos oferecem outras dimensões da 

memória. As subjetividades são tão valiosas quanto qualquer outro resultado objetivo. 

Os silêncios das entrevistas, os “achismos” que demarcam um território rico em 

detalhes. É tudo válido. 

Para fechar esse breve momento de minhas influências, ainda que muitas fiquem 

de fora, considero necessária a menção da terceira autora que me gerou as maiores 

angústias possíveis em relação à realidade das mulheres. Ler Margaret Atwood é aguçar 

sentidos, pois ela consegue mesclar doses severas de realidade na ficção, deixando que a 

imaginação seja seu principal recurso para chamar a atenção sobre um mundo 

extremamente misógino. Mas não só isso. A narrativa não fica apenas contida na força 

imaginativa, ela consegue ser real, nua e visceral. 

A escritora canadense investiu na construção de uma distopia
13

 tão palpável que 

à medida que a leitura avançava eu me sentia desconfortável por saber que muito do que 

ela trouxe na narrativa se assemelhava ao mundo real. A obra ao qual me refiro se 

chama “O conto da Aia”
14

, nela, a narrativa foca na realidade vivida por mulheres cujas 

vidas são ressignificadas, atreladas à reprodução, ou seja, uma existência baseada na 

função da procriação, sem considera-las como cidadãs legítimas de direito e poder de 

fala. Uma nova sociedade se forma e os princípios são o da exclusão, da falta de 

liberdade. Trata-se de um mundo pós golpe de Estado norte americano e com o 

surgimento de um governo totalitário e teocrático, responsável pela administração da 

forma mais fundamentalista possível. Atwood reúne aspectos sobre violência, falta de 

direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, além de enfatizar que apesar de ser uma 

distopia, o controle sobre os corpos das mulheres nunca deixou de ser um objetivo de 

várias culturas desde que o mundo é mundo. 

                                                           
12

 Ibidem, p. 9. 
13

 Pensamento e processo produtivo baseado, geralmente, na vivência de totalitarismos e controle violento 

da sociedade. 
14

 ATWOOD, Margaret. O conto da aia. Rio de Janeiro: Rocco, 2017. 
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Traçando um paralelo com o Brasil do presente, consigo relacionar muitos 

pontos em comum com a obra das três autoras, especialmente com a obra da Margaret 

Atwood. O ano é 2019. “Elegemos” um alguém que poderia ser um personagem de 

distopias insanas. A tirania codificada na figura de um chefe do Executivo marca nossa 

República como nunca antes. Como poderemos expurgar as ideias fascistas que 

nutriram as últimas eleições? Isso será possível? Uma ideia que move parte da 

sociedade e que será muito mais difícil de deter. Estamos observando essa teia de 

acontecimentos de maneira muito semelhante como acontece na ficção do Conto da 

Aia? A literatura, observem, atravessa a nossa realidade... 

Existe uma certa parcela da sociedade que se sente representada por uma 

bancada de políticos conservadores. O congresso brasileiro tem sido palco de 

manifestações grotescas nos últimos anos, especialmente após o golpe de Estado que 

culminou na saída da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. Considerado
15

 o congresso 

mais conservador desde o golpe de 1964, bases aliadas de políticos regidos por 

convicções morais e religiosas têm apreendido esforços na tentativa de impedir muitos 

projetos políticos que focam nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, assim 

como direitos civis de minorias.   

Quando o tema é sobre a legalização do aborto, os discursos se mostram 

insuficientes de base científicas, negando seu teor de saúde pública, reforçando apenas o 

senso comum e a misoginia. Essa situação demonstra o despreparo da sociedade para 

discutir o tema sem levar em consideração justificativas de cunho moral, pessoal, de 

crença, e dificulta a realidade de milhares de mulheres que estão vulneráveis, 

majoritariamente pobres e expressivamente negras. Sem o aparato do Estado, essas 

mulheres recorrem a clínicas clandestinas e se submetem a condições precárias de falta 

de recursos e assistência médica e psicológica. Altos índices de óbitos
16

 são somados 

todos os dias em decorrência das formas de abortamento inseguro no país. Não pretendo 

aprofundar mais a minha opinião sobre o assunto por ora, porque em alguns momentos 

essa questão aparecerá no decorrer do trabalho como pauta dos movimentos feministas e 

de mulheres em Natal no recorte temporal escolhido. Embora ambos os grupos tenham 

visões distintas sobre isso. 
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Todavia, considero importante mencionar que existe a mentalidade de punição 

dos corpos das mulheres desqualificando o debate, pois a sexualidade feminina ainda é 

tabu e representa um limite na fronteira daquilo que a própria escritora Chimamanda 

Adichie colocou em seu discurso na conferência da TED: reforços de papéis de gênero. 

Lembrando que Adichie vem de um país africano onde existe a tradição de mutilação 

genital de meninas, abandono de mulheres e filhos.
17

 Não faço uma defesa de que isso 

define, na íntegra, o país de forma negativa, até porque como a própria autora defende, é 

preciso quebrar estereótipos de fronteiras. A forma como caracteriza os conteúdos em 

suas obras denunciando os problemas civis e políticos na Nigéria é uma expressão de 

seu lugar de fala.
18

 

Como negar que essas influências literárias me possibilitaram uma compreensão 

do tema de modo mais amplo, sensível e me permitiu saber que ficção e/ou realidade 

podem estar conectadas de alguma forma e nos ajudam no processo de amadurecimento 

de pesquisa? Se levarmos em consideração as construções dos autores, os meios em que 

estão inseridos e influências, formação, geração, bem como a existência de um público 

alvo de leitores, faremos a defesa de que a literatura tem sido um campo de potência nos 

estudos em diferentes áreas. Na história, a julgar pelos mecanismos metodológicos 

empreendidos nos últimos decênios em trabalhos, principalmente a partir dos anos 

1990
19

, observa-se o refinamento da compreensão do tempo e das representações sociais 

contidas nas narrativas literárias.  

Exponho que meu interesse pelo objeto começou durante o contato com a 

disciplina de História Oral no departamento de História da UFRN. Em 2016, ela foi 

ministrada no primeiro semestre pelo meu professor orientador Raimundo Nonato 

Araújo da Rocha. No trabalho final de conclusão da disciplina tínhamos que realizar 

uma pesquisa com base no que foi trabalhado ao longo de todo o semestre e, com isso, 

produzir um material de áudio visual apresentando algum tema de escolha com 

entrevistas realizadas por mim e pelos demais de um mesmo grupo. 

Após algumas sugestões de temas consegui convencer os demais colegas a 

trabalhar com o movimento feminista em Natal justamente porque eu conseguiria entrar 
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em contato com algumas mulheres e realizar as entrevistas. Afinal, depois de ter 

participado da MMM, eu tinha mais contatos. Após o término da disciplina fiquei me 

questionando se seria interessante investir na continuidade do tema e, depois de algum 

tempo, concluí que sim. À medida que entrava conversava com algumas colaboradoras 

fui estabelecendo uma espécie de rede
20

 e tentei me concentrar no que elas teriam a me 

dizer sobre o movimento na cidade. 

A primeira delas, a arquiteta Cláudia Gazola, nos recebeu em seu estúdio de 

trabalho e falou sobre suas impressões sobre feminismo, direito de mulheres, políticas 

públicas na cidade e ausência do Estado em amparo e abertura sobre questões sociais. 

Também abordou o tema do papel e do alcance das mídias digitais hoje e de como a 

partir disso o feminismo tem conseguido chegar onde antes era muito difícil. Foi através 

dela que conheci a socióloga Maria Rizolete Fernandes, autora de uma obra que utilizo 

como fonte e que apresentarei um pouco mais adiante. Foi na leitura de seu livro que o 

pensamento de trajetória do movimento social de mulheres em Natal me perturbou 

durante algumas semanas. Para ser sincera o livro dela era praticamente o único com 

uma reunião de informações, fontes, nomes, sobre o que se passou no estado em relação 

a constituição de grupos feministas e do movimento de mulheres. 

Nos meses seguintes reuni esforços e busquei fechar o meu objeto de pesquisa. 

Com isso, delimitei que o recorte temporal abarca o momento da criação, em 1978, do 

Centro da Mulher Natalense — CMN até o Grupo Autônomo de Mulheres  GAM, 

criado em 1989. A escolha do início e fim da temporalidade não significou limites 

fixados, mas entende-se como ponto de partida e chegada a criação dos grupos. 

Ao pesquisar, comparar dados, buscar nomes e possibilidades que me 

permitissem vislumbrar caminhos para realizar o trabalho, me deparei com a lacuna que 

existe na historiografia local sobre a história das mulheres. Minha aproximação com o 

movimento e minhas considerações sobre esses silenciamento, produziram a 

curiosidade e a vontade de chegar a respostas sobre os modos pelos quais, durante as 

décadas de setenta a noventa, não se tinha quase nada produzido, com exceção da 

narrativa de Rizolete Fernandes — encaminhando a sua produção, a propósito, até os 

anos 2000 —, sobre a atuação dessas mulheres na cidade.  

Foi durante a Ditadura Civil-Militar brasileira que o Movimento Feminista 

reuniu esforços numa “dupla militância”
21

, concentrando-se numa perspectiva de 
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esquerda. Isso significava que ainda que tivesse especificidade própria como 

movimento das causas das mulheres, também aglutinavam forças contra a suspensão 

das vias democráticas. A Segunda Onda Feminista
22

, como se convencionou chamar, 

impulsionava no Brasil em fins da década de 1960 novas considerações sobre a 

participação da mulher nos espaços públicos, bem como as novas reivindicações 

exigidas como os direitos sexuais e reprodutivos. O feminismo ganhava mais fôlego e 

se reinventava com os novos desafios do mundo contemporâneo.  

Os anos que seguiram marcaram iniciativas como a oficialização do ano 

internacional da mulher em 1975 pela Organização das Nações Unidas — ONU. Este 

acontecimento é fruto de lutas de mulheres ao longo das primeiras décadas do século 

XX, especialmente após a entrada efetiva das mesmas no mercado de trabalho, embora 

lenta, quando se percebe a precariedade e o aprofundamento das desigualdades 

consequentes do sistema capitalista. Também fora oficializada até o ano de 1985 a 

década da mulher, fortalecendo os espíritos questionadores desse movimento, mas 

também atraindo, paralelamente, visibilidade às causas das mulheres. 

Em Natal, os efeitos dessa conjuntura nos âmbitos nacional e internacional, 

causaram, em certo grau, impactos políticos nas primeiras organizações independentes 

de mulheres na cidade. Inicialmente, tomadas por um forte sentimento de retomada a 

democracia, algumas mulheres ligadas ao meio acadêmico se reuniram para debater 

sobre as condições das mulheres da capital potiguar e, com isso, pensaram em organizar 

um grupo que pudesse oferecer debates, encontros e de maneira geral possibilidades de 

exigir do poder público atenção em relação à problemas ligados a saúde, trabalho, 

família, segurança e educação. Nascia o Centro da Mulher natalense em 1978. 

Em 1982 o Movimento Mulheres em Luta   MML, tomava forma e vez 

quando surgiu na busca pela defesa das causas das mulheres tendo, inclusive, englobado 

o grupo anterior, o CMN. 

No mesmo ano de 1982, algumas mulheres oriundas, sobretudo, de movimentos 

de base fundam o que para elas se intitulou de Federação das Mulheres do Rio Grande 

do Norte
23

. O caráter desse grupo se encaixa no que se entende por movimento de 

mulheres, muito embora não descarte o perfil feminista que as reivindicações 
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objetivavam. Corroborando com a minha defesa de que quando falo em movimento de 

mulheres, incluo alguns grupos dentro dessa formação. Basicamente, as mulheres da 

Federação não tinham, em sua grande maioria, origens no mundo universitário. A 

Federação iniciou sua trajetória como entidade autônoma e tinha como objetivos a luta 

pela melhoria na condição de vida das mulheres em bairros carentes, continuando, 

inclusive, até os dias de hoje. 

Em 1984 surge o União de Mulheres de Natal — UMNa, cujo objetivo principal 

era o encaminhamento das reivindicações já existentes no MML conjuntamente na 

promoção de espaços para discussões sobre as condições da mulher em bairros pela 

cidade. Diante disto, criou-se uma pequena rede de assistência nos bairros do Gramoré, 

Santa Catarina, Pajuçara e Santarém, na zona norte da cidade. Os núcleos funcionavam 

com a interação de lideranças comunitárias e militantes do movimento. Na zona oeste, a 

princípio, Nazaré foi o bairro contemplado. Depois as atividades se estenderam por 

Felipe Camarão, Quintas e Cidade da Esperança.  

Essa fusão era uma medida de delimitar, provavelmente, a formação de uma 

força popular capaz de atingir os poderes públicos. Mas não só isso: constituir núcleos 

pelos bairros era uma estratégia de se firmar enquanto movimento social e nutrir o 

sentimento de retorno social às comunidades locais, já que essa união tinha um fator 

importante de teoria e prática. Quer dizer, as discussões realizadas na universidade se 

somavam às experiências e demandas das moradoras engajadas na luta dos bairros. Ao 

menos com o CMN, este ponto ficou mais evidente. Os dois lados poderiam formar, em 

tese, uma unidade composta por elementos aglutinadores e com objetivos em comum. 

Quando partimos do princípio de que essas mulheres pleiteavam direitos iguais, 

mas, ao mesmo tempo, pelo direito à diferença, já que o direito ao aborto, por exemplo, 

se constitui como uma especificidade da mulher, destaco mais uma vez o duplo papel de 

denunciar e de mobilizar as mulheres na defesa de seus direitos, princípios fortemente 

encontrados no movimento em Natal.  

Em 1989 surge o Grupo Autônomo da Mulher — GAM, como um reforço aos 

grupos já existentes, mas tentando efetivar os debates no campo teórico. Cabe 

mencionar que a criação do grupo não representou a extinção dos anteriores. O GAM 

foi por muito tempo um grupo que se autodenominava responsável pelo fornecimento 

de insumos teóricos sobre a ocorrência do próprio movimento feminista na cidade. 

Também é o GAM que nos oferece uma dimensão de entrelaçamento de máquina 

pública e movimento social, já que foi uma pasta pensada, originalmente, pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher  CMDM, tendo, naquela época, a antropóloga 
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Elizabeth Nasser à frente. As mulheres que dele participaram tinham, evidentemente, 

uma preocupação com a teoria e a produção de bibliografia e uma série de materiais 

sobre temas relacionados ao universo feminista, de mulheres. Destaco a importância do 

reconhecimento dele por terem mantido uma noção de acesso às informações e aos 

resultados dos debates públicos que se fizeram ao longo de sua existência e dos demais 

grupos dentro do movimento. 

A coexistência desses grupos pode ser justificada, dentre outras coisas, por 

representar projetos voltados para discussão de temas e intervenções nos meios 

populares. Atividades que partilhavam de objetivos em comum com a formação dos 

grupos anteriores, mas com algumas particularidades distintas. Em todo caso, todos os 

grupos se apresentaram partindo sempre de um mesmo denominador comum: direitos 

das mulheres. 

O fato é que os grupos tinham um lugar dentro de seus objetivos a constituição 

de ações em toda a cidade, embora alguns tenham se empenhado mais em bairros, como 

é o caso da UMNa e Federação. A escassez de informações sobre a vida do movimento, 

a não ser pela produção oriunda das mulheres que participaram, bem como bibliografia 

a respeito do contexto me causaram grande incômodo. Primeiro porque a história do 

Rio Grande do Norte é marcada pela presença marcante de mulheres que 

protagonizaram algum momento político, a julgar pelo histórico da Primeira República 

com o cenário do sufrágio feminino. Segundo porque o campo da História das Mulheres 

já é algo consolidado há algum tempo e, por isso, penso que a historiografia local 

poderia ter iniciado alguns esforços sobre a constituição de determinadas trajetórias 

femininas. Foi dessa maneira que continuei tentando chegar em alguns nomes que 

tiveram seu papel dentro desse movimento e reunindo as informações e documentos que 

conseguia. 

Diante do que foi ressaltado, as questões que procuro entender giram em torno 

de: Como os grupos se formaram na cidade? Quais seus principais objetivos? Como 

podemos perceber a dimensão urbana atravessada nas lutas dessas mulheres? 

Quando o título faz menção a “movimento de mulheres”, evidencia-se outras 

formações que não se entendiam enquanto feministas. Vale salientar que todo 

movimento feminista é composto por mulheres, mas nem todo movimento de mulheres 

é definido por ser de feministas. Esse aspecto será abordado no decorrer do trabalho, 

trazendo as diferenças que marcam os grupos ao mesmo tempo em que há um diálogo 

entre eles. 
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Uma “cidade com rosto de mulher” é uma ironia que traduz os efeitos da união 

delas em torno de projeto de sociedade, buscando delimitar o espaço urbano como um 

campo de atuação política pautado nas emergências de quem faz de suas experiências, 

um ponto de partida nas lutas que se fizeram presentes.  

 

 

Justificativas, fontes e metodologia  

 

Após a exposição do tema e problema e dos motivos que ocasionaram na formulação da 

pesquisa, a relevância deste trabalho se dá pelo fato de que o estudo sobre mulheres ser 

ainda incipiente na história do Rio Grande do Norte. Principalmente no tocante a 

segunda metade do século XX. Apesar do grau de importância que o estado apresentou 

na história da militância feminista, como as campanhas pelo voto feminino, a produção 

historiográfica quase não possui trabalhos acerca das mulheres potiguares para além dos 

nomes mais conhecidos
24

. A pesquisa busca, então, localizar outras mulheres que se 

inseriram dentro do contexto de atuação política ou que, pelo menos, tenham se 

destacado por fugirem do que era esperado em relação a lógica da permanência no 

mundo privado. Discutir de que forma elas ocupam, ou melhor, podem ocupar um lugar 

na historiografia do Rio Grande do Norte.  

Além das justificativas de cunho acadêmico, há uma vontade pessoal de que o 

debate em cima dos resultados ultrapasse os muros da universidade e gere efeitos na 

comunidade, pois pesquisa deve ter relevância e impacto social. Os resultados podem 

ser utilizados como importante fonte de educação em ambientes escolares. Proporcionar 

aos estudantes acesso a informação para que, gradualmente, chame a atenção sobre os 

problemas vivenciados pelas mulheres em nossa sociedade. Estimular o debate sobre 

gênero, sexualidade, direitos civis, políticos e problematizar a situação diante disso na 

própria cidade. É doloroso notar nas falas das entrevistadas a pauta da violência contra a 

mulher ser atual, pulsante e sendo naturalizada por aqueles que se negligenciam sobre 

essa situação.  

Nos últimos anos, o fenômeno das redes sociais como ferramenta no 

compartilhamento de opiniões e experiências sobre essas questões tem sido 

constantemente alvo de análises por parte de estudiosos do tema. Inclusive, é segundo 
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2008. 



36 

 

Heloisa Buarque de Holanda
25

 o momento de observamos o que para ela pode ser 

identificado como 4ª onda do Feminismo. Ou seja, com o advento da era das redes 

sociais, a interação dos grupos feministas mostrou-se mais fluída e com um uma espécie 

de “DNA do ativismo cibernético” nas relações desses grupos. 

Mas, embora seja fato os usos da plataforma online para fins de engajamento 

político, é também nelas que se observa na realidade de feministas a difícil tarefa de 

enfrentamento de uma realidade hostil e, por consequência, longe de ter um ponto final. 

Muitos textos carregam denúncias e situações de violência sofridas por mulheres em 

diferentes contextos, sendo revelador diante da permanência de toda a violência sofrida 

por meninas e mulheres. O resultado disso é a visão de uma sociedade em que cada vez 

mais cedo as meninas são submetidas a relações de gênero desiguais. Estima-se, hoje, 

segundo dados contidos no atlas de violência do IPEA
26

, ano de 2018, que o índice 

sobre mulheres assassinadas no período de 2006 a 2016 cresceu cerca de 6.4%
27

. 

Ainda sobre dados e visualização do cenário atual, segue um trecho de uma 

matéria do portal Exame de março deste ano: 

 

“Os dados, divulgados hoje, no Dia Internacional da Mulher, mostram 

que 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal no ano passado, um 

total de 12 milhões de mulheres. Além disso, 10% das mulheres 

sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4% 

receberam ameaça com faca ou arma de fogo. E ainda: 3% ou 1,4 

milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de 

estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro”.
28

  

 

 Como mencionado no início desta introdução, pode-se afirmar que tem sido um 

papel dos movimentos feministas o de enfrentamento dessas realidades. Justamente 

porque a busca por uma sociedade mais democrática e livre de violências, é um de seus 

intuitos. A crítica feminista tem angariado esforços na tentativa não só na formação de 

uma agenda de formação de ideias que possam ser transformadas em políticas públicas, 

mas de auxiliar na formação de gerações que lutem pelo fortalecimento de 

transformações que possibilitem a inserção de mulheres nas atividades políticas, assim 

como na construção de valores não-patriarcais, sexistas, misóginos, lesbofóbicos, etc. 
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Desta forma, enxergo a possibilidade de compreender as ações de mulheres que 

se lançaram nos espaços de manifestação política na cidade como uma oportunidade de 

perceber outras narrativas, outras formas de olhar sobre as dinâmicas da vida urbana. 

Até porque, tem sido dentro de alguns grupos feministas e até mesmo de programas de 

estudos de urbanidades
29

, o empenho pela área do direito à cidade partindo de uma 

perspectiva de gênero, nos forçando a sair do lugar comum nos modos de pensar as 

urbanidades. 

Mas devo, no entanto, dizer que são tempos difíceis para todas as articulações de 

cunho feminista, para todos os movimentos sociais, para quem está na luta por um 

mundo mais justo e igualitário. Estamos vivendo uma forte onda conservadora em 

escala mundial. No Brasil, “elegemos” um candidato declaradamente misógino, racista, 

homofóbico, despreparado e incapaz de sustentar qualquer raciocínio lógico e 

verdadeiro. Nossa democracia está tomada por grupos ligados às milícias, direitistas 

xenófobos, empresariado contra os direitos dos trabalhadores, ultraconservadores 

religiosos, militares, e toda a sorte do pensamento obscurantista mesquinho, desonesto e 

covarde dos últimos tempos. Como nutrir quaisquer projetos de inclusão e combate às 

mazelas sociais diante dessa conjuntura?  

As universidades e o pensamento livre estão sob ataque constante na forma de 

cortes e depoimentos distorcidos de representantes da pasta ministerial da educação
30

. 

Temos inimigos reais da educação e a gravidade disso se materializa no apelo realizados 

no primeiro semestre de 2019 com profissionais e estudantes de todos os níveis em 

manifestações nas ruas. É necessário lembra-los que governos com perfil fascista têm 

empenho em projetos de destruição do pensamento, na cassação da liberdade de cátedra, 

da censura nas pesquisas que julgam inapropriadas ou simplesmente inúteis. O presente 

nos mostra a ascensão do autoritarismo.  

 Na Hungria, em 2018, o governo anuncia que os estudos de gênero no país são 

suspensos:   

BUDAPESTE — Uma universidade húngara de prestígio criticou, 

nesta terça-feira, um decreto do governo que proíbe os cursos de 

estudos de gênero. A instituição considerou a proibição como uma 

"grande violação" da liberdade acadêmica. O decreto, assinado pelo 

primeiro-ministro Viktor Orban e em vigor desde sábado, retirou o 

assunto de uma lista de programas de mestrado com direito a 

credenciamento oficial e apoio financeiro. As instituições também 

estão proibidas de lançar novos cursos na disciplina, incluindo as 

classes de estudantes que já iniciaram seus cursos, de acordo com o 
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decreto. "Esta é uma grande violação da liberdade acadêmica e da 

autonomia universitária", afirmou a Universidade Central Europeia 

(CEU), com sede em Budapeste, em um comunicado. [...] “É uma 

ideologia, e não uma ciência”. O vice-primeiro-ministro de Orban, 

Zsolt Semjen, afirmou que os estudos de gênero "não têm negócios 

(sendo ensinados) nas universidades", porque é "uma ideologia, e não 

uma ciência". A demanda do mercado de trabalho por graduados em 

estudos de gênero também era "próxima de zero", já que "ninguém 

quer empregar um ologista de gênero", disse Semjen.
31

 

 

Como historiadora e alguém que passou por uma universidade púbica federal e 

de qualidade nos últimos 10 anos, me sinto na obrigação de marcar o território neste 

trabalho ao enfatizar que todos esses mecanismos de coerção desde o golpe de 2016, 

retirando uma presidenta eleita democraticamente, são perpetradores do retrocesso e do 

aprofundamento das mazelas sociais que atuam em nosso país. O direito à educação e à 

pesquisa são essenciais no desenvolvimento de sociedades mais avançadas. A era 

bolsonarista não pode significar o fim dos avanços conquistados nos últimos anos neste 

país, especialmente quando pensamos nas classes C, D e E, da qual, diga-se de 

passagem, sou oriunda. As políticas de acesso e permanência garantiram minha vida 

enquanto universitária na UFRN.  

Esta pesquisa, portanto, apresenta todas essas justificativas na escolha e 

desenvolvimento do tema e objeto de estudo. 

E, para enfatizar que precisamos compreender e lutar para que não voltemos 

ainda mais no jogo das conquistas sociais e democráticas, faço uso de um trecho da 

Margareth Atwood. Uma sociedade que não se organiza na defesa de seus direitos, e 

aqui destaco sobre a defesa dos direitos das mulheres, pode não estar longe de virar uma 

distopia como nos mostra a autora em seu campo literário das ideias: 

 

[...] imagino que tenha sido assim que puderam fazer, da maneira 

como fizeram, tudo ao mesmo tempo de uma só tacada, sem que 

ninguém soubesse com antecedência. Se ainda tivesse sido dinheiro 

vivo, que se pudesse ter irmãos, teria sido mais difícil. Foi depois da 

catástrofe, quando mataram a tiros o presidente e metralharam o 

congresso, e o exército declarou um estado de emergência. Na época 

atribuíram a culpa aos fanáticos islâmicos. Mantenham a calma, 

diziam na televisão. Tudo está sob controle. Fiquei atordoada. Todo 

mundo ficou, sei disso. Era difícil de acreditar. O governo inteiro 

massacrado daquela maneira. Como conseguiram entrar, como isso 

aconteceu? Foi então que suspenderam a Constituição. Disseram 

que seria temporário. Não houve sequer nenhum tumulto nas 

ruas. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo à televisão, em 

busca de alguma direção. Não havia nem um inimigo que se pudesse 

identificar. [...] as coisas continuaram naquele estado de animação 
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suspensa durante semanas, embora algumas de fato tenham 

acontecido. Os jornais foram censurados e alguns fechados, por 

motivos de segurança, disseram. As barreiras nas estradas 

começaram a aparecer, e Identipasses. Todo mundo aprovava isso, já 

que era óbvio que não podia ser cuidadoso demais. Eles diziam que 

novas eleições seriam realizadas, mas que levaria algum tempo para 

prepara-las. A coisa certa a fazer, diziam, era continuar como de 

costume.
32

 [Grifos meus]. 

 

 

Em relação a opção metodológica, ela se dará, principalmente, pelo uso da 

História Oral. A opção pela história temática, usando a técnica da entrevista e da 

transcrição, possibilita para com as colaboradoras uma relação mais horizontal, de 

colaboração mútua, como defende Alessandro Portelli
33

. Essa estratégia se deve, 

sobretudo, pela minha preocupação de dar espaço às histórias de vida que me foram 

confidenciadas aos longos dos últimos dois anos e meio. 

E, oferecendo um olhar à mais sobre isso, a professora e pesquisadora Silvia 

Salvatici
34

 defende que as fontes tradicionais não reservaram quase nenhum espaço para 

as mulheres. Foi a partir do campo da história oral, no entanto, que as experiências de 

mulheres ou, mais precisamente, as subjetividades contidas nos relatos de mulheres que 

presenciaram determinado passado, que novas formas de se fazer história foram 

incorporadas a partir da década de setenta.  

A entrevista significou um encontro com a vida comum e cotidiana de muitos 

sujeitos ao longo da construção dos procedimentos teóricos e metodológicos do campo 

da história oral. Ao se destacar as relações de gênero contidas nesse processo, houve 

uma democratização nas incorporações de grupos considerados oprimidos ou sem poder 

de fala. Às mulheres, coube não só a retirada do mundo privado, mas as possibilidades 

de ressignificar o passado e a memória através da ótica de quem estava inserida fora do 

mundo público e, por isso mesmo, classificadas e entendidas como possuídoras de 

diferenças fundamentais em estruturas sociais. 

Deste modo, promover novas referências historiográficas e uma revisão nos 

procedimentos de pesquisa, pois, ao se utilizar da história oral como possibilidade 

teórica e metodológica, permite que elas, as mulheres, enquanto sujeitas históricas, 

também tenham a chance de narrar e produzir suas próprias impressões baseadas não só 

no campo das experiências humanas, mas nos sentidos da memória, uma vez que, ainda 

segundo Salvatici, a memória pública influencia a pesquisa histórica. 
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 Com o intuito de fazer um levantamento de ações de mulheres que estavam 

inseridas na dinâmica da cidade e testemunharam e participaram de fatos marcantes, 

como, por exemplo, o contexto da ditadura civil militar em Natal e as formação de 

grupos locais na cidade a fim de compor um movimento feminista e de mulheres, a 

constituição das fontes orais desta pesquisa focou na formação de dois grupos na 

composição do movimento baseado em critérios como formação e atuação dentro do 

movimento. 

O primeiro grupo engloba mulheres com formação universitária e de algum 

modo exerciam atividades em partidos, sindicatos, associações de professores ou outra 

categoria. São elas: (1) Maria Rizolete Fernandes — Socióloga (Associação de 

sociólogos) e ex-componente do quadro funcional do PMDB na década de 1980; (2) 

Joana Darc Leite, Socióloga e Antropóloga — militante comunista (Associação de 

sociólogos), ex servidora da secretaria de saúde de Natal, (3) Gilka Silva Pimentel — 

Pedagoga, Professora do NEI/UFRN, filiada à ADURN; (4) Virna Soraya Damasceno, 

formada em Direito e Auditora Fiscal do trabalho; (5) Viveca Damasceno, Socióloga e 

ex funcionária pública da Caixa Econômica Federal. 

O segundo grupo engloba a participação de mulheres oriundas de algum meio 

popular, como pastorais de juventude ligadas à Igreja Católica, Clubes de Mães, etc. 

São elas: (6) Rosângela Rosa Maria Ferreira de Melo — Pastoral da Juventude e 

articuladora das mulheres do Km6; (7) Zuleide Pedro da Silva Vieira — Presidenta do 

Clube de Mães do bairro de Mãe Luiza; (8) Rosilda Ventura de Lira Silva — 

Fundadora do Clube de Mães no Conjunto Amarante e Autônoma; (9) Maria de 

Lourdes Cavalcanti, Profissional Autônoma; (10) Aldinete Rodrigues da Rocha, Do 

lar e atuante na área dos direitos das mulheres pela Federação.  

As entrevistas foram divididas, portanto, em dois eixos temáticos: o 1º, sendo 

por parte das mulheres que se auto denominavam de feministas. O 2º, buscando os 

esclarecimentos das militantes que se enxergavam e enxergavam o movimento como 

apenas de mulheres, rejeitando o termo feminismo ou simplesmente ignorando-o. 

Em razão dos usos das fontes orais neste trabalho, este trecho se reserva para 

discorrer um pouco sobre a elaboração do processo das entrevistas. O objetivo é expor o 

desenvolvimento dos encontros e na recepção das mulheres. Nos momentos de primeiro 

contato houve a preocupação de informa-las do que se tratava a pesquisa, bem como 

suas intenções para com elas em relação ao que podiam fornecer de informações 

tentando estabelecer uma relação, como citada anteriormente, horizontal. As 

subjetividades contidas nas falas das colaboradoras foram levadas em consideração, 
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pois, historiadores orais precisam saber ouvir e perceber que o poder de fala, muitas 

vezes, está relacionado com a oportunidade de narrar experiências pessoais que 

tradicionalmente não são consideradas significantes. O exercício da escuta fez morada 

no decorrer da pesquisa. 

Na verdade, sobre suas participações no movimento — uma coisa que foi muito 

comum nos primeiros contatos com algumas colaboradoras —, foi o fato de algumas 

delas pensarem que não tinham muita coisa a dizer, que não se sentiam aptas para falar 

porque, basicamente, suas memórias também não ajudavam muito. E em muitos 

momentos houve tentativas, digamos, de auto sabotagem, visto que se consideraram 

inaptas e com pouca coisa a falar. Além disso, percebe-se que existe uma certa noção de 

hierarquia presente na recepção de algumas delas. Como aponta Daphne Patai
35

, por 

vezes, indivíduos não conseguem se expressar dentro de suas rotinas gerando uma 

sensação de silenciamento muito grande. Em outras palavras, poder relatar através das 

memórias determinadas circunstâncias são oportunidades interessantes, mas, contudo, 

também há uma relação de que isso só será realizado porque alguém de fora, 

pesquisadores em sua grande maioria, são os únicos interessados no conteúdo do que 

pode ser dito. O que está implícito é a distância social entre pesquisador e pesquisado, 

levando, muitas vezes a uma falta de abertura ou confiança nos entrevistados. Quebrar 

essa barreira foi difícil em muitas circunstâncias, porém, após o meu contato 

pessoalmente e a forma como expus os porquês de tê-las como protagonistas de um 

processo, conseguiu apaziguar as dúvidas e a timidez. 

Os roteiros de entrevistas foram pensados a partir das informações analisadas 

sobre os grupos dentro do movimento e, de forma geral, com o intuito de que elas 

pudessem se apresentar livremente e contassem como se iniciaram na militância. As 

questões partiam de dados pessoais, se possuía formação específica, como se envolveu 

no grupo em que militou, a visão sobre a cidade à época, sobre políticas públicas na 

cidade voltadas para as mulheres, o tipo de público que reuniam nas assembleias e 

reuniões nos bairros, as propostas de trabalho, influências partidárias ou não, além de 

espaço para que relatassem sobre quaisquer assuntos que julgassem pertinentes. O 

roteiro não se fechou em si. Em todos os encontros houve muitos momentos de 

liberdade de escolha de tema, fluidez e dispersão, sem comprometimento, acredito, no 

resultado final. 

O que se tentou captar foram as subjetividades que as tradicionais fontes não 

conseguem transmitir. O diálogo promovido entre pesquisador e colaboradores nutre o 
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trabalho baseado numa relação de horizontalidade, como afirma o historiador 

Alessandro Portelli
36

. As narrativas passam a assumir um papel de igual importância 

documental e revelam, inclusive, que a abordagem em questão democratiza a função do 

historiador e de pesquisadores de outras áreas, uma vez que a História Oral retoma 

narrativas do passado que não foram oficializadas por uma historiografia tradicional. 

Cabe aos pesquisadores mais atentos e comprometidos com os sentidos da produção da 

memória, então, problematizar as informações nas entrevistas e extrair dos testemunhos 

a compreensão de que se trata de versões sobre um passado. As lembranças, como bem 

define Ecléa Bosi
37

, marcam as temporalidades pessoais e dão significado social ao 

tempo. 

O segundo fundo documental é constituído por material produzido pelos grupos 

ao longo de suas trajetórias, como Manifestos, Cartas de Princípios, Panfletos, 

Estatutos. Tive acesso a esses documentos e pude realizar cópia deles transformando-os 

em acervo pessoal.  

A obra
38

 da socióloga Maria Rizolete Fernandes foi um suporte valioso no 

acesso às informações que deram origem ao trabalho. Rizolete realizou um trabalho de 

seleção e catalogação de materiais durante sua permanência no movimento. Segundo a 

socióloga, essa inciativa tinha a intenção de salvar, de alguma forma, a memória 

produzida por ela e suas companheiras em cima do que foi todo o movimento social na 

cidade. Todavia, não foi ignorado o fato de que seu livro são suas memórias pessoais. 

Na verdade, uma percepção em relação ao material é justamente tentar entender de que 

forma ela se sente autorizada a falar pelas demais e a recepção que isso gerou nas 

companheiras de luta, uma vez que após os primeiros contatos com algumas 

entrevistadas, a menção ao livro era recorrente.  

A percepção do resgate das memórias por parte da Maria Rizolete na idealização 

de resolução de rupturas não resolvidas de seu passado foi um aspecto igualmente 

considerado. Especialmente porque a mesma se propõe a reconstituir as memórias de 

anos que se encaixaram como os mais enérgicos, talvez, de sua militância e das 

companheiras. E também, claro, pela possibilidade de enfrentamento em relação aos 

discursos oficiais e ao não esquecimento das ações do movimento em Natal. 

                                                           
36

 Ibidem. 
37

 BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: Lembrança de velhos. 18. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015. 
38

 FERNANDES, Maria Rizolete. A história oficial omite, eu conto: mulheres em luta no RN de 1980 a 

2000. Natal: EDUFRN, 2004. 



43 

 

O terceiro grupo documental é composto por fontes em plataformas de consulta 

online. Jornais de circulação como: Tribuna do Norte, A República, Diário de Natal e O 

Poti, estes dois últimos disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional
39

. A 

relevância do uso dessas fontes explica-se por conterem ideias que circulavam a respeito 

do cotidiano na cidade. Normalmente, a pesquisa realizada a partir da consulta de 

periódicos e jornais são justificados também porque neles existe toda uma relação de 

produção e de codificação de mensagens. Ou seja, análise dos discursos produzidos por 

grupos de comunicação, pois apresenta toda uma relação de interesses como a escrita e 

os mecanismos explícitos e implícitos nas notícias, o alcance dessas veiculações, as 

influências e versões sobre o objeto, além de representar um setor social no qual estes 

veículos de informação dialogam. 

Também fazem parte os dados estatísticos demográficos que contêm situação de 

moradia, renda, espacialização urbana da cidade nas décadas que contemplam o recorte 

temporal da pesquisa, todos localizados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE
40

. Por meio de algumas ferramentas do próprio site foi possível 

desenvolver gráficos baseados em dados escolhidos em mapas e comparação de 

indicadores. O site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  IPEA
41

, forneceu 

subsídios estatísticos que permitiram a visualização de dados sobre os índices de 

violência contra a mulher no período contemplativo de uma década dentro do recorte 

temporal desta pesquisa. 

Ainda em relação a esse grupo documental, a pesquisa se ancorou em 

informações contidos na Agência Patrícia Galvão
42

, organização feminista de referência 

em comunicação sobre direito das mulheres. Na plataforma online lançada em 2009, 

pesquisadores e demais interessados em conteúdo sobre mapas de violência contra a 

mulher, debate sobre políticas públicas e visibilidade das principais mídias do país sobre 

a situação da população feminina podem consultar o acervo disponível organizada por 

temas. Julguei oportuno respaldar algumas informações quando tracei paralelos com o 

presente com a finalidade de evidenciar como algumas questões sobre a mulher 

brasileira ainda permanecem sem resolução, especialmente a violência. 
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Revisão bibliográfica e historiografia local 

 

Segundo Carla Cristina Garcia
43

 existe uma resistência profunda quando se fala em 

feminismo em diversos setores da sociedade. A autora considera mais amigável o uso 

do termo gênero em debates e círculos de discussão sobre políticas públicas no campo 

dos direitos das mulheres e na incorporação de métodos educacionais que abordem 

essas questões no ambiente escolar. No entanto, acredito que a autora deve reconsiderar 

sua noção da interpretação e usos do termo, sobretudo porque, atualmente
44

, gênero 

sofre novos usos e interpretações de censura pelo governo Bolsonaro em fóruns como 

os da ONU
45

. “Ideologia de gênero” ganhou força e tem sido uma noção invocada por 

muitas frentes contrárias às discussões do campo em ambientes educacionais, por 

exemplo. Medidas como essas são reflexos de uma convicção erroneamente danosa na 

formação de políticas públicas para minorias em situação de risco. Desta forma, os 

termos feminismo e gênero atraem uma série de significados pejorativos e desviantes de 

sua real noção, fomentando uma agenda obscurantista que está, mais do que nunca, em 

progresso no país. 

Em todo caso, as considerações da pesquisadora fornecem referências sobre os 

modos como se tem entendido a presença de um movimento social como o feminismo, 

até hoje, em diversos setores da sociedade. Carla Garcia oferece um olhar sobre as 

construções do movimento englobando as diversas vertentes e as principais 

transformações sofridas ao longo dos últimos séculos se considerarmos como 

feminismo qualquer atitude que questione e gere reflexão sobre as mulheres ocuparem 

um lugar no mundo e o que isso implica.  

A historiadora Raquel Soihet
46

 analisou diversos mecanismos de combate ao 

termo feminista e das adeptas ao movimento que foram nutridos desde as suas primeiras 

manifestações. Especificamente, ao analisar as notícias do jornal O Pasquim durante as 

décadas de sessenta e setenta, Raquel Soihet observou que tal veículo de comunicação 

fundado para ser, aliás, uma contra opinião dos veículos oficiais do regime da Ditadura, 

centralizando as ideias dos movimentos de esquerda, antiautoritário, vários colunistas se 
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ocupavam em difamar e gerar opiniões machistas sobre as mulheres que opinavam 

sobre política ou quaisquer outras atividades consideradas masculinas. Ao analisar as 

matérias dos jornais citados anteriormente classificadas como fontes em situação de 

diagnóstico, percebe-se mecanismos de produção de discursos em relação não só ao 

movimento em Natal, mas a importância — ou não —, dada às lutas das mulheres que 

se lançaram na militância pela cidade. 

A “Zombaria”, termo que a autora entende como uma espécie de arma de 

ridicularização às mulheres, carrega em si uma estratégia de poder de constrangimento 

capaz de tornar o adversário o foco da degradação. Por muito tempo, essa prática foi 

utilizada por aqueles que enxergavam nas ações consideradas feministas, ou 

simplesmente pelo fato da mulher desempenhar um papel fora da curva esperado para 

ela, como os papéis de esposa e mãe, uma iniciativa capaz de promover a difamação das 

mulheres e do movimento que dele participavam. Desta forma, percebe-se que os 

insultos, as ironias e todos os mecanismos de ridicularização e especulação do 

feminismo se transformam em instrumento conservador e possuidor de uma lógica 

baseada no objetivo de controle das iniciativas, ações ou quaisquer formas de autonomia 

feminina, como algo a ser destruído, portanto. 

 No bojo dessas transformações, o feminismo da década de 1970 se aproxima do 

movimento de mulheres. E, embora possa parecer que se trata da mesma coisa, é no tipo 

de exigências e nos objetivos que as diferenças aparecem. O movimento de mulheres, 

por sua vez, envolveu-se com lutas sindicais, com partidos, mas, sobretudo, realizando 

trabalhos nos bairros e tendo boa parte de sua composição, senão toda, de mulheres 

oriundas desses locais. Entretanto, não deixam de incorporar novas resoluções de cunho 

Feminista em sua militância, como aponta Mirla Cisne
47

: 

 

“As reivindicações sociais de mulheres no Brasil, como o direito à 

creche e à saúde, são incorporadas pelo feminismo, assim como a luta 

contra a violência à mulher, por exemplo, considerada uma bandeira 

feminista, é incorporada pelos movimentos de mulheres. ”
48

 

 

 Em sua tese de doutorado, Mirla Cisne trabalha com as dimensões de uma 

consciência de classe que se faz necessária para combater os desafios do patriarcado. 

Analisa movimentos como a Marcha Mundial das Mulheres — MMM, Articulação de 

Mulheres Brasileiras — AMB e Movimento de Mulheres Camponesas e se dispôs a 

entender as experiências dessas mulheres através de diálogos em forma de entrevistas. 
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A pesquisadora foi importante auxiliando as formas de possibilidades metodológicas 

quanto aos usos das trajetórias através dos depoimentos que recolheu e também por ter 

fornecido insumos sobre dados de grupos com uma trajetória mais consolidada, como a 

Articulação de Mulheres Brasileiras. 

 “Do movimento de mulheres, não do feminista!”. Essa frase e suas variações foi 

bastante recorrente em várias passagens durante os encontros com as mulheres dos 

grupos de origem popular. Ainda existe muita confusão na produção de opiniões, 

sentidos, pensamentos, enfim, sobre o feminismo. O que foi percebido se encaixa numa 

lógica que, muitas vezes, é completamente distorcida como apontou Raquel Soihet 

sobre antifeminismos. Ser “feminina” ainda prevalece como ponto importante no 

discurso dessas mulheres. Por muitas vezes, discursos do tipo impetraram sentido 

distorcido. Sobre isso a pesquisadora Alline de Lima Bonetti
49

 auxiliou no que para ela 

ficou muito evidente em relação a confusão entre ser feminista e ser “mulheristas”, 

estas, entendidas como mulheres que mantêm um perfil de engajamento político, mas 

sem abandonar a feminilidade, ideia que ainda exerce influência até hoje e que por isso 

constrói uma certa aversão ao termo feminista fazendo com que muitas não se 

reconheçam como tal. 

 As contribuições de Maria da Glória Gohn
50

, socióloga, com produção referente 

à movimentos sociais no país, foi significativa na atenção às ideias que circulam e de 

como ela conseguem serem erguidas nesses grupos. Partindo da concepção de que na 

ausência de um Estado democrático e/ou promotor de bem-estar social, a autora explica 

como determinados grupos desafiaram uma ordem cotidiana e de como podiam 

reivindicar protagonismo civil exatamente no período correspondente entre 1980 e 

1990. 

Diante dos levantamentos realizados por Maria da Glória Gohn, ao analisarmos 

esse “processo evolutivo do feminismo” em Natal, é preciso entender que o início da 

década de 1990, apesar de constitua-se como um período pós-abertura política, dando a 

impressão de que os movimentos sociais cresciam de forma significativa, apresentou 

uma relativa fragilidade na forma como as estruturas econômicas governamentais 

apresentavam para com as mulheres e, consequentemente, seus modos de organização. 
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É importante mencionar, inclusive, que há uma lacuna historiográfica de 

pesquisas que englobem as décadas de sessenta até o presente, com exceção de algumas 

produções do departamento de Ciências Sociais e Serviço Social da UFRN, mas, ainda 

assim, com temas um pouco distantes em comparação com a presente pesquisa. A busca 

por trabalhos que pudessem dialogar com o desenvolvimento desta pesquisa foi árdua e, 

até momento, os resultados dessa busca ainda continuam sob uma situação 

investigativa. 

 De acordo com a professora Celina Souza
51

, não existe definição única sobre o 

que são políticas públicas. O conjunto de ações governamentais que tentam administrar 

a vida do cidadão são classificadas numa espécie de perspectiva de princípios dos 

governos em ação. Ou seja, o que cabe ao governo? De que formas planos, programas, 

projetos, efetivamente, contribuem para a gestão de forma mais democrática da 

sociedade? Essas questões foram e são importantes na compreensão na forma como 

essas mulheres entendiam na sua participação dentro de um movimento social o papel 

que exerciam na tomada de decisões na e sobre a cidade de Natal. Não obstante isso, 

para que determinados problemas possam vir a ser transformados em urgência é preciso 

convencer que algo precisa ser feito. O trabalho de conscientização é lento e gradual, 

precisa ser entendido como uma ferramenta de transformação social em andamento 

quase sempre, uma vez que existe trocas de governos e as agendas são reformuladas. 

Segundo Cynthia Andersen Sarti
52

, o Movimento Feminista começa a se 

articular com mulheres oriundas dos bairros porque vivia-se naquela fase uma explosão 

de ideias sobre as condições nas relações de gênero, intensificadas pela cultura 

patriarcal, cujo sistema social se baseia na dominância masculina. As demandas 

apresentadas pelos segmentos inseridos em bairros, como conselhos comunitários e 

clubes de mães podem ser percebidas como um momento de “troca”. Quer dizer, apesar 

das diferenças entre Feministas e Movimento de Mulheres, não era inviável 

assimilações de ideias e objetivos de um ou outro em certos estágios. Esses pontos 

ficaram bem evidentes ao analisar as diferenças entre os grupos que compunham o 

movimento em Natal. 

 

“Os grupos feministas, tendo a origem social de suas militantes nas 

camadas médias e intelectualizadas, em sua perspectiva de transformar 

a sociedade como um todo, atuaram articulados às demandas 
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femininas das organizações de bairro, tornando-as próprias do 

movimento geral das mulheres brasileiras”
53

. [Grifos meus].  

  

A historiadora Joana Maria Pedro
54

 faz um balanço do Feminismo que se 

formou no Brasil a partir da década de 1960 e, dentre as considerações que a 

pesquisadora faz, está presente a importância que organizações de base desempenharam 

nas articulações do movimento. Eram elas: Conselhos Comunitários, Clubes de Mães, 

Pastorais de Juventude, movimento contra a Carestia
55

. Todos esses elementos estão 

presentes no movimento em Natal. É preciso deixar claro que não é uma forma de 

“encaixar” esses elementos locais nas ideias da pesquisadora, mas de perceber que os 

fenômenos sociais e políticos dialogaram, ou seja, Natal e outras cidades e estados 

comungavam de objetivos em comum, como as creches, por exemplo. 

 

Suporte teórico  

 

Considerou-se necessário um diálogo com o conceito de história oral temática do 

historiador Alessandro Portelli
56

. Entendendo a história oral como versões do passado, 

este autor valoriza as subjetividades pelas quais os indivíduos passaram e estabelece que 

é preciso ter um diálogo entre as partes envolvidas. Podendo colocar as narrativas 

confrontadas com outros documentos e outros relatos. Nessa perspectiva, ao lançar mão 

da história oral temática, os traços marcantes do movimento podem dar um novo 

sentido ao passado. 

Segundo Portelli, fontes orais e documentais não são mutualmente excludentes. 

É sobre esse ponto de vista do oralista que seu conceito representa um suporte 

importante neste trabalho na medida em que ele se propõe a utilizar justamente os dois 

fundos documentais. É atribuído centralidade nos sujeitos e em suas experiências ao 

longo de suas trajetórias. Deste modo, sob a ótica da história oral temática, foi proposto 

compreender as experiências do grupo de mulheres/feministas em Natal. 

Embora seja função da História discutir o passado debatendo as rupturas e 

permanências decorrentes das ações dos sujeitos, é também no mesmo campo que se 
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desenvolve um diálogo com a Memória. Nesse aspecto, tem sido bastante recorrente os 

usos das experiências pessoais de indivíduos que vivenciaram momentos de um passado 

não muito distante. A memória demarca expressões de pertencimento à lugares, grupos, 

gerações. Ela codifica o sentimento da existência do passado que está vivo, captado em 

outra dimensão, a individual. Ecléa Bosi
57

 consegue lançar luz sobre a reinterpretação 

de memórias pessoais sobre determinados assuntos quando desenvolve um trabalho 

movido, principalmente, pela dimensão psicológica de idosos na cidade de São Paulo. A 

memória da cidade é traçada na ótica de pessoas que ajudaram a construir a cidade. As 

narrativas exploradas pela autora colocam em cena a humanidade, as sensibilidades e as 

relações possíveis entre passado e presente. 

A fértil produção da historiadora francesa Michelle Perrot
58

 é absolutamente 

levada em consideração na discussão teórica deste trabalho, uma vez que suas 

interpretações sobre o passado silencioso das mulheres são muito significantes na forma 

como a historiografia ainda desdenha a categoria de História das Mulheres. As vozes, 

os sentimentos, os corpos, os arquivos. Apesar de não constituir propriamente um 

conceito, os caminhos da pesquisa se nutrem fortemente das considerações da 

historiadora, uma vez que ela direciona o olhar sobre a presença da mulher na história.  

Perrot entende a narrativa das mulheres como sempre em curso, mostrando que 

as relações entre público e privado se renovam de acordo com os novos valores de 

gerações e gerações. A abordagem sensível da historiadora se debruça em muitas 

circunstâncias, sobre as possibilidades de deslocamento das mulheres nas cidades ao 

longo dos séculos. Seu olhar objetivo resgata as evidências de uma mobilidade 

considerada sutil, mas, ao mesmo tempo, forte o suficiente para sobreviver aos 

investimentos masculinos de apagamento da história das mulheres. Os usos de suas 

ideias abrem caminho para analisar as mais variadas manifestações femininas e suas 

relações para com o mundo.  

Para o desdobramento da discussão espacial, a forma como a arquiteta Raquel 

Rolnick
59

 considera os processos de desenvolvimento e ocupação social dos núcleos 

urbanos subsidiaram a interpretação da cidade como um conjunto humano, tendo um 

sentido na coletividade. Para a autora, a cidade tem necessidade de gestão de vida 

coletiva. Diante disso, Natal é justamente apresentada na perspectiva de mulheres que 
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também estavam insatisfeitas com os modos de ordenamento da cidade, fora a questão 

da violência, machismos e exclusões. Aqui falo do espaço físico, pois entendo o 

feminismo como movimento social e político com possibilidades de alterar o espaço 

urbano, já que o movimento almeja mudanças na condição de vida da sociedade como 

um todo. Neste caso, não é difícil perceber que o planejamento das cidades inclui 

setores públicos e privados, ou seja, uma cidade pensada por grupos e para grupos 

inseridos numa lógica de capital, seja ele material, simbólico ou cultural. Cidade que 

são muitas cidades e que, por isso mesmo, possuem diferentes maneiras de ocupação.  

No entanto, apesar de trabalhar o conceito entendendo as formas pelas quais a 

cidade foi protagonizada por mulheres com uma série de objetivos, também percebo que 

há muito das relações urbanas na própria visão das colaboradoras. Isso significa que, 

embora a categoria espacial seja abordada numa perspectiva da necessidade de gestão 

coletiva, como defendida pela autora, também busquei entender essa coletividade por 

meio dos relatos das 10 mulheres com quem desenvolvi este trabalho.  

Em todo caso, os dois grupos dentro do movimento operaram de forma diferente 

os modos de ocupar a cidade através de suas militâncias. Isso será explorado até o final 

do trabalho e poderemos constatar que, enquanto um grupo mantinha relações com 

outros grupos com demarcações de território, digamos, mais fixados, o outro, pleiteava 

por direitos que traduziam políticas de qualidade de vida que poderiam garantir mais 

dignidade de vida no cotidiano dos espaços onde trabalhou. Ou seja, feministas e 

mulheristas se desenvolveram conforme as ferramentas políticas que tinha ao seu 

alcance, entrelaçadas por relações políticas, familiares, econômicas e sociais. 

 

Divisão interna dos capítulos 

 

O primeiro capítulo é dividido em 4 momentos: o primeiro tópico é direcionado a uma 

breve revisão da formação e as influências que o feminismo de “segunda onda” no 

Brasil se formou no país a partir da década de setenta. Esse contexto permite perceber 

os valores esperados para as mulheres ainda sob um plano de fundo de Ditadura Civil 

Militar, viabilizando os esquemas de “dupla militância” que se convencionou a tratar da 

relação entre militantes feministas e de esquerda. Também se concentra em caracterizar 

as principais diferenças entre feministas e aquelas que se auto reconheciam como 

“femininas” ou apenas “mulheristas”. O segundo tópico traz a construção de uma 

história oral possibilitando o protagonismo feminino e de que forma isso auxiliou num 

processo de novo olhar historiográfico sobre grupos que não tiveram grandes expressões 
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numa historiografia mais tradicional, como o caso da História das Mulheres e seus 

desdobramentos; o terceiro tópico reúne algumas breves considerações acerca do papel 

dos movimentos sociais na sociedade, sobretudo nos núcleos urbanos, e de que forma os 

agentes que compõem esse aparato popular ressignificam as expressões contidas nas 

cidades. Por último, o momento em que apresento minhas colaboradoras. Desenvolvo 

uma apresentação mais humanizada possível, narrando os elementos presentes nos 

momentos de suas entrevistas. Considero extremamente importante lembrar que elas 

não são meras coadjuvantes neste trabalho, e sim, protagonistas e, serão contempladas 

como tal. O que elas têm a dizer sobre algumas pautas e seus desdobramentos? 

O segundo capítulo tem como objetivo analisar a composição dos grupos 

feministas na cidade. No total foram quatro: (1978) Centro da Mulher Natalense – 

CMN; (1982) Movimento Mulheres em Luta – MML; (1984) União de Mulheres de 

Natal – UMNa e (1989) Grupo Autônomo de Mulheres – GAM. Apresento os principais 

objetivos de cada grupo e a forma como eles se organizaram na época de suas 

atividades, bem como o perfil das mulheres que compuseram suas estruturas. O capítulo 

apresentou quatro dos cinco grupos estudados em virtude deles se auto reconhecerem 

enquanto feministas, apresentando um posicionamento teórico divergente do quinto 

grupo, a Federação.  

O terceiro capítulo se debruça sobre a formação da Federação das Mulheres do 

Rio Grande do Norte  FMRN, seus objetivos e o perfil de quem o compôs, levando 

em consideração minha análise sobre uma classificação dentro do que afirmo se tratar 

de um movimento de mulheres ou, simplesmente, mulheristas. Considerei igualmente 

importante abordar sobre a Imprensa na época, ainda que rapidamente, para termos uma 

noção melhor das formas como esses grupos eram entendidos na cidade. Em seguida, 

apresento os mecanismos de entrada em alguns bairros da cidade para fins de atuação do 

movimento, tanto das feministas quanto das mulheristas destacando as pautas e de que 

forma foram articuladas nos núcleos, associações e outras ações. E finalizo com uma 

breve discussão da importância atribuída por elas aos seus históricos de lutas na cidade. 
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CAPÍTULO 01 — RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE CIDADE, FEMINISMO, 

MOVIMENTOS SOCIAIS E PROTAGONISMO DE MULHERES 

 

O mundo é dos homens, nós ocupamos à força os espaços que conseguimos... 

Talita Ramos Raimundo
60

 

 

Na periferia, a cidade é ainda mais cruel com as mulheres. 

Aldenise Regina Lira da Silva
61

 

 

 

As duas citações que abrem o capítulo trazem consigo percepções de duas amigas em 

cidades distintas sobre a interação difícil das mulheres nos núcleos urbanos. Embora a 

primeira citação englobe outras categorias espaciais, de fato, ela ainda legitima uma 

impressão sobre a realidade das mulheres. Não é estranho imaginar o interesse pelos 

estudos do espaço urbano numa perspectiva de gênero
62

 como grande contribuição de 

insumos no planejamento urbano nos últimos anos. A questão do direito à cidade — 

ainda que não seja o foco deste trabalho —, sob a ótica feminina e/ou feminista 

enfatizando a vida de grupos que ocupam as cidades, como será debatido no decorrer 

deste capítulo, vem acompanhando o encaminhamento de certos objetivos do 

movimento feminista/de mulheres em políticas públicas que atendam às necessidades 

em torno de habitação, saneamento básico, transporte público, etc., do corpo social 

feminino nos espaços urbanos. 

É certo que as amigas pessoais habitam em cidades cujos índices demográficos, 

econômicos e sociais são quase que completamente antagônicos, mas, suas falas 

transmitem a realidade no processo de ocupação e de integração nos planejamentos 

urbanos sem levar muito em consideração os arranjos sociais que podem contribuir para 

a qualidade de vida em relação à moradia, mobilidade urbana e segurança pública das 

mulheres. Não é preciso ir muito além, afinal, para interpretar o teor das frases que 

iniciam este capítulo como uma constatação de que não há inclusão igualitária nos 

espaços urbanos e de que são quase sempre mulheres as que mais sofrem com esse 

aprofundamento de exclusão no tecido urbano. 
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1.1 — Ditadura e feminismos no Brasil: novas oxigenações possíveis  

  

Em março de 2013, a revista Fórum publicou um artigo
63

 cujo intuito era relatar 

detalhes de perseguições e prisões arbitrárias de mulheres que sofreram durante a 

Ditadura Civil Militar brasileira. Tal artigo teve uma repercussão grande nas redes 

sociais e chamou a atenção para a consciência de que a violência foi adota como política 

pública pelo Estado autoritário que consumiu o país durante 25 anos. Os relatos 

apresentados das vítimas despertaram sentimento de dor, revolta e impotência. Tratava-

se, afinal, de mecanismos de tortura com altas doses de sadismo nos usos da violência 

sexual e psicológica resultando na violação dos direitos humanos.  

 Em muitos textos autobiográficos masculinos, segundo Margareth Rago
64

, há um 

padrão discursivo sobre formas de abusos sofridos nas prisões de uma ditadura. Ao 

analisar a trajetória de algumas mulheres participantes dos movimentos contra o regime 

em São Paulo, a autora observou que a violência sexual tinha um peso muito maior para 

as mulheres, mostrando que nas histórias masculinas a figura heroica e combativa se 

sobressai quase sempre, enquanto que nas narrativas femininas, a dimensão das dores 

marca profundamente as experiências advindas de suas trajetórias pessoais e gera um 

desconforto a ponto de isolar a vítima apenas em suas dores através das memórias. 

Desta forma, entende-se que o ato de não maximizar o assunto por parte da escrita 

masculina seja um mecanismo de fuga. 

Nessas circunstâncias, a historiadora fez uma observação importante na análise 

dos casos de ex-presas políticas: os corpos femininos são mais passíveis de serem 

transformados em objetos de disputa e de violação. A vulnerabilidade feminina faz parte 

da cultura patriarcal há muito tempo. A violação dos corpos femininos é sempre 

cogitada de imediato em tempos mais violentos. Mas esse cenário de violências 

políticas também permitiu questionar não só as consequências de mulheres em situação 

de repressão, mas enxergando que elas também existiram na outra margem, ocupando 

papéis de ativismo político importante. Elas conseguiram constituir as novas 

configurações que englobaram o movimento feminista à época.  

O início da década de 1970 carregava em si o auge da repressão autoritária. 

Principalmente após a instauração do AI – 5, ato institucional sancionado no governo 
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Costa e Silva. Mas, apesar da enorme dificuldade de se mobilizar nessa conjuntura e das 

experiências das mulheres sofrendo tanto ou mais nas mãos dos perpetradores do país, 

também há um espaço destinado àquelas que lutaram contra os estigmas do regime 

militar. Existe certo consenso entre muitos historiadores que o feminismo da chamada 

Segunda Onda no Brasil se caracterizou como aliado da militância que ascendia no país 

contra os estigmas da Ditadura. Organizações diversas como o movimento negro, hippie 

ou até mesmo do operariado, concentravam energias no combate ao regime e pela luta 

da retomada da democracia. Todavia, era no movimento feminista que o deslocamento 

de centralidade de protagonismos de lutas sociais se concentrava, pois, a mulher passava 

a ter papel ativo no cenário de resistência política, algo incomum para muitos naquele 

momento apontado pela historiadora Margareth Rago a seguir:  

 

O discurso dos direitos humanos atingia esses movimentos sociais 

emergentes no Brasil, ao mesmo tempo em que a antiga esquerda 

sofria violenta derrota, sendo silenciada ou eliminada nas prisões. A 

mudança era fisicamente constatável. Em meio a essas 

movimentações, assim como outras “minorias”, as feministas 

buscavam criar uma linguagem própria, capaz de orientar seus 

rumos na construção subjetiva das mulheres como novos 

protagonistas sociais e políticos.
65

 [Grifos meus]. 

 

 Alguns grupos
66

 conseguiram se lançar nas cidades contra o regime e seus 

aparatos autoritários, mas também tentando dar mais ênfase aos aparatos de assistência 

feminina. A exemplo disso, o Centro da Mulher Brasileira – CMB, criado em 1975, na 

cidade do Rio de Janeiro. Esse grupo tinha como um dos seus objetivos a discussão da 

situação de vida das mulheres brasileiras, especialmente as cariocas. No mesmo 

momento, a ONU decretava o ano internacional da mulher. Este fator contribuiu na 

geração de engajamento numa sociedade marcada por contradições sociais e 

instabilidade política porque além de ampliar o debate sobre a realidade das mulheres, 

ainda conseguiu uma série de respostas em todo o mundo com a criação de pastas 

políticas em alguns países para prolongar os debates sobre a mulher. 

Recuando um pouco no tempo, a situação da mulher nos ambientes domésticos 

preocupava a militância de mulheres de esquerda em virtude de uma série de problemas 

ocasionados pelas relações de gênero desiguais, resultando em papéis exercidos por 

homens e mulheres por meio de estereótipos. Foi em 1963 com o lançamento do livro A 
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mística Feminina da psicóloga norte americana Betty Friedan, que muitas estruturas 

ficaram balançadas no que concerne aos papéis exercidos dentro das relações entre 

homens e mulheres. Resumidamente, a obra de Friedan foi uma ode à força criativa de 

mulheres que começavam a ter auto-gestão. Sair do status de dona de casa e começar a 

entender o mundo sob outra ótica, não mais presa às obrigações das tarefas de casa e 

dos cuidados dos filhos e dos companheiros quebrou um pouco a forma como mulheres, 

sobretudo norte americanas de classe média se viam dentro dessas relações. Durante 

algum tempo, expressivamente no Brasil, as repercussões de suas ideias provocaram um 

mal-estar profundo em que não conseguia ver como problemas oriundos dessa relação 

desigual entre homens e mulheres. A crítica de Friedan girava em torno da naturalização 

desses papéis na sociedade. A domesticação e a infantilização da mulher foram tomadas 

fortemente pela autora como algo que merecia ser combatido urgentemente. 

 O movimento feminista começava a se oxigenar levantando pautas que antes 

giravam em torno dos direitos de reconhecimento de cidadania, já passados algumas 

décadas, porém, a centralidade das novas reivindicações jogava nas ruas e lares ideias 

como “o pessoal também é político”. Sobre isso, Margareth Rago completa:  

 

Desde o final da década de 1970, o movimento feminista, constituído 

em grande parte por ex-presas políticas e exiladas que retornavam ao 

país, decidiu sair do “gueto” e ampliar seu raio de atuação. Entrou nos 

sindicatos, nos partidos, nas universidades e em vários outros espaços 

institucionais, e, sobretudo, aliou-se ao movimento de mulheres que 

se articulara nas periferias de algumas cidades [...]
67

 [Grifos meus]. 

  

 As diferenças que marcam a relação entre feministas e “mulheristas” são 

significativas e merecem um pouco de atenção, mas isso será melhor trabalhado adiante. 

De acordo com Cynthia Sarti, os movimentos sociais atrelados às zonas urbanas 

apresentam traços diferentes dos feminismos norte-americanos. O movimento brasileiro 

atribuía importância às experiências de indivíduos oriundos de meios populares, como 

os bairros, por exemplo. As demandas somavam-se aos objetivos das agendas 

feministas, mas, centrava-se na necessidade da promoção do bem-estar social das 

populações em áreas mais vulneráveis nos núcleos urbanos.  

 O ponto de vista da autora reflete as especificidades encontradas dentro dos 

grupos oriundos dos bairros nas principais cidades brasileiras. Questões de 

infraestrutura faziam e ainda fazem parte do conjunto de reinvindicações de militantes 

que se auto declaravam como pertencentes ao “movimento de mulheres”. A justificativa 
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desse posicionamento faz parte de uma lógica em que as mulheres desses locais 

constituem um mundo de reprodução. Ou seja, família e as condições de vida 

estabelecem fator decisivo na participação dessas pessoas nos movimentos políticos e 

sociais. Cynthia Sarti aborda a seguir um desconforto intensificado por estereótipos 

antigos, mas que ainda conseguiam encontrar lugar na sociedade: 

 

O feminismo foi se expandindo dentro deste quadro geral de 

mobilizações diferenciadas. Conviveu com a diversidade, sem negar 

sua particularidade. Inicialmente, ser feminista tinha uma conotação 

pejorativa. Vivia-se sob fogo cruzado. Para a direita era um 

movimento imoral, portanto perigoso. Para a esquerda, reformismo 

burguês e para muitos homens e mulheres, independentemente de sua 

ideologia, feminismo tinha uma conotação anti-feminina. A 

imagem feminismo versus feminino repercutiu inclusive internamente 

ao movimento, dividindo seus grupos como denominações 

excludentes. A autodenominação feminista implicava, já nos anos 70, 

a convicção de que os problemas específicos da mulher (não se falava 

em gênero na época) não seriam resolvidos apenas pela mudança na 

estrutura social, mas exigiam tratamento próprio.
68

 [Grifos meus]. 

 

 A conotação pejorativa que Sarti aponta é muito comum quando se fala em 

“feminismo”. Até os dias de hoje, infelizmente, se tem uma imagem de mulher “mal 

resolvida” – termos piores até –, ou que é contra os homens quando, na verdade, o 

movimento busca, dentre outras coisas, a emancipação feminina e a destruição das 

estruturas que impedem a mulher de ser uma sujeita autônoma. Além de tratar da 

questão de ser sempre um alvo fácil da violência em virtude do histórico patriarcal que 

acompanha o desenvolvimento do país desde épocas coloniais.  

 Outro fator que fazia parte desse novo movimento diz respeito aos excessos dos 

usos de termos pejorativos na tentativa de desqualificação das militantes e 

simpatizantes. Esse fator revela a contradição fixa nas frases que mais se repetem dentro 

de alguns grupos, principalmente dentro das comunidades, justamente porque tais 

termos se cristalizaram na formação de muitas gerações: “sou feminina, não feminista”, 

“lutar contra o homem”, dentre outras. Os sentidos que essas frases carregam dentro 

desse contexto traduzem uma espécie de permanência dentro de um quadro que 

aparentemente é seguro para essas mulheres: o de se negar enquanto feminista mesmo 

que suas ações se insiram dentro de uma estrutura completamente feminista. Neste caso, 

o ato de negar se configuraria como um “escudo” anticríticas numa tentativa de desviar 

o olhar dos menos dispostos a entender. A famigerada feminilidade é entendida como 

característica inerente a mulher, não podendo, pois, negá-la. Indo além, a tal “luta contra 
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o homem” também atribui sentido no senso comum de que existe uma competição, 

tendo o masculino e o feminino colocados em lados completamente opositores, 

dualistas. Todos esses elementos acabam dificultando o avanço dos movimentos 

feministas em articular ações com fins do grande objetivo da equidade entre homens e 

mulheres, principalmente nos debates públicos sobre as justificativas de determinados 

posicionamentos. Infelizmente, essa prática de desqualificação do debate ainda perdura. 

 De todo o modo e mesmo que tais obstáculos tenham marcado a trajetória do 

novo feminismo no país, foi perceptível as formas como o movimento se oxigenou 

diante dos novos desafios. Raquel Soihet contribui com a seguinte opinião: 

 

No Brasil, essa nova vaga feminista manifestou-se no momento em 

que o país se via acossado pela ditadura militar, após o golpe de 1964, 

fator que contribuiu para que o feminismo aqui surgido assumisse 

características peculiares. De um lado, enfrentou a oposição do 

governo, de outros, grupos de esquerda, que consideravam que a luta 

se deveria polarizar contra o governo autoritário e a desigualdade de 

classes aqui vigente.
69

 

 

 Não há como negar que o feminismo afetou importantes pontos no cenário 

político e social ao longo das décadas de 1970 e 1980. A luta contra a violência da 

ditadura intensificou a atuação de mulheres na participação ativa na sociedade 

brasileira. Ainda que elas enfrentassem todos os estigmas já sabidos e diante de todas as 

inflexibilidades, inauguraram, progressivamente, novas leituras do mundo, permitindo 

que seus deslocamentos transformassem as angústias em combustível no cotidiano 

hostil a elas. 

  

1.2    A História Oral e a produção do protagonismo das mulheres 

 

Tem sido um campo de crescente diálogo, de acordo com a pesquisadora Silvia 

Salvatici, a história oral e a história das mulheres. Basicamente, porque as lacunas 

presentes numa historiografia mais tradicional não sustentaram interesse pela presença 

feminina nos processos históricos, concedendo-as apenas algumas margens como lugar 

comum. Em um ritmo que merece destaque, o campo da história oral foi um esforço de 

produção que alcançou as vozes esquecidas por muito tempo. Numa perspectiva da 

história social, quando se tenta analisar o cotidiano do tempo a partir de quem está na 
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parte inferior da pirâmide social, as contribuições de indivíduos fomentaram e ainda o 

fazem nas novas possibilidades de enxergar o passado. 

 A história das mulheres redirecionou o papel do corpo social feminino nas 

relações históricas e conseguiu dar importância ao que elas produziram, ocuparam, 

exerceram, enfim, às suas existências. A exclusão das mulheres das documentações 

escritas é um “detalhe” que permite compreender essa lacuna. O olhar que a história faz 

diz muito sobre quem a produziu. É nessa perspectiva que a historiadora Michelle 

Perrot coloca: 

No coração de qualquer relato histórico, há a vontade de saber. No que 

se refere às mulheres, esta vontade foi por muito tempo inexistente. 

Escrever a história das mulheres supõe que elas sejam levadas a sério, 

que se dê à relação entre os sexos um peso, ainda que relativo, nos 

acontecimentos ou na evolução das sociedades.
70

 

 

 O uso das próprias vozes como fontes válidas na história ressignificou o papel 

como os textos são produzidos. Ultrapassando uma perspectiva cristalizada dos usos de 

documentos físicos, a história oral abriu um novo leque de possibilidades em virtude do 

que ela se concentrou em fazer em relação ao tempo presente. Os acontecimentos desse 

tempo recente permitem um diálogo fértil entre presente e passado não distante ainda 

com a presença dos lados interessados. 

 O exercício de escutar as pessoas comuns tem mostrado outras faces da história. 

As subjetividades, os sentimentos, os anseios, os detalhes, enfim, ajudar no processo de 

reconstrução de um passado possuidor de significações que as fontes mais tradicionais 

não conseguem dar conta. 

 Ao se utilizar dos relatos na elaboração de uma história comprometida com a 

centralidade da mulher, Silvia Salvatici defende o seguinte pensamento:  

 

[...] o encontro entre a história das mulheres e história oral fomentou 

uma espécie de contaminação recíproca, que afetou ambos os campos, 

o da investigação e o da metodologia. [...] em meados dos anos 1970 – 

o que significa “na época das origens” – modelos padrão de praticar 

história oral não eram ainda considerados adequados ao trabalho de 

organizar e interpretar a vida das mulheres, e novos modelos, que 

abordassem as diferenciações nas vidas das mulheres – em toda a sua 

diversidade – foram reivindicados.
71

 

 

 No processo de assimilação entre História e história oral, Luisa Passerini afirma 

que foi substancial para a análise de elementos culturais contidos nos relatos das 
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mulheres entrevistadas. Essa dimensão ampliou os limites das interpretações dos 

sujeitos no tempo, no caso, das mulheres. E então a pesquisadora coloca: 

 

[...] creio poder afirmar que a minha interpretação dos relatos 

diferenciados conforme gênero se contrapõe a visão essencialista; 

coloca uma diferença entre “espaços discursivos” construídos pelas 

trocas entre as mulheres, geralmente em espaços físicos reservados 

parcialmente para elas, como ocorria com diálogos nos mercados e 

quintais.
72

 

 

 Apesar de não constituir um nome dentro da produção historiográfica, Svetlana 

Aleksiévitch tece um ponto de vista delicado sobre os usos das vozes do passado. A 

autora trabalhou em cima dos relatos que coletou durante anos sobre a participação das 

mulheres soviéticas na Segunda Guerra: 

 

E a história? Ela está na rua. Na multidão. Acredito que em cada um de nós há 

um pedacinho da história. Um tem meia paginazinha, outro tem duas ou três. 

Juntos, estamos escrevendo o livro do tempo. Cada um grita a sua verdade. O 

pesadelo das nuances. E é preciso ouvir tudo isso separadamente, dissolver-se 

em tudo isso e transforma-se em tudo isso. E, ao mesmo tempo, não perder a si 

mesmo. [...] outra complexidade está no fato de que estamos falando do 

passado com a língua de hoje. Como transmitir por meio dela os sentimentos 

daqueles dias?
73

 

 

Se a história é encontrada em todos os detalhes e lugares, como coloca a 

jornalista, a dimensão disso é um convite para imaginar pontos que em outros tempos 

não foram possíveis. Quando Aleksiévitch escuta as experiências das ex-combatentes de 

guerra, ela traz à tona diversos mecanismos que focam na inclusão e na exclusão que 

regem nas memórias públicas. Deste modo, o diálogo entre história oral e história das 

mulheres se torna fértil na medida em que há se retira da esfera privada e do 

confinamento pessoal das experiências humanas fragmentadas em realidades múltiplas. 

 Por fim, Silvia Salvatici diz que a história oral de mulheres redemocratiza a 

memória, uma vez que se passa a acolher as experiências das mulheres como legítimas e 

importantes no processo que analisa o tempo e seus desdobramentos. Desta forma, a 

autora completa: 

O caso dos sobreviventes (que não foi ainda suficientemente 

explorado, principalmente do ponto de vista do gênero) nos mostra, 

penso eu, que a história oral de mulheres não apenas traz de volta à 

superfície parcelas da experiência histórica feminina, mas também 

contribui para enfocar os mecanismos de inclusão e exclusão que 

regem memórias públicas. A história oral de mulheres contribui para 

destacar a interconexão entre a construção de papéis sociais e os 
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direitos de cidadania nas narrativas coletivas; isso significa que a 

história oral de mulheres suscita novas questões na esfera da relação 

entre história e memória. 
74

 

 

 

1.3 — Resistir para existir: O papel dos movimentos sociais urbanos 

 

Desempenhando um papel questionador em relação as demandas populares, ao menos 

os que apresentaram um perfil progressista, os movimentos sociais tiveram um espaço 

de ascensão considerável no Brasil após o golpe de 64. As principais motivações 

variavam desde o descontentamento com a administração pública causadora de 

problemas sociais pela falta de iniciativas que acomodavam as necessidades da 

população, até a composição por se tratar de uma condição em que muitos indivíduos se 

sentem incluídos em algo e, claro, a maneira como as vias democráticas foram 

suspensas. Gerando a noção de um inimigo comum a ser combatido. 

 São muitos os olhares sobre o desenvolvimento de movimentos sociais que 

exercem forças antagônicas nas cidades do país. O sociólogo Eder Sader, explica como 

os movimentos sociais foram e são capazes de redimensionar e redefinir a realidade: 

 

A fragmentação de movimentos sociais aparece em primeiro lugar 

vinculada à diversidade das próprias condições em que emergem. A 

heterogeneidade constitutiva da estrutura social induziria a reprodução 

das diversidades no plano das manifestações sociais.
75

 

 

E completa: 

Os movimentos sociais tiveram de construir suas identidades enquanto 

sujeitos políticos precisamente porque eles eram ignorados nos 

cenários públicos instituídos. Por isso o tema da autonomia esteve tão 

presente em seus discursos.
76

 

 

A organização dos movimentos sociais a partir da década de 1970 exerceu forças 

desde ações concretas até as formas de comunicação por indivíduos que deles faziam 

parte. No Brasil, por um bom tempo, o inimigo comum tinha forma explícita: uma 

Ditadura. Diversos movimentos tinham, em comum, a luta contra a forma autoritária 

dos governos militares. Sua configuração geral, como explica Maria da Glória Gohn, 

mantém uma força reivindicativa atuante capaz de encontrar abertura em qualquer 

tempo: 
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[...] eles representam forças sociais organizadas que aglutinam as 

pessoas não como força-tarefa, de ordem numérica, mas como campo 

de atividades e de experimentação social, e essas atividades são fontes 

geradoras de criatividade e inovações socioculturais. A experiência 

que são portadores não advém de forças congeladas do passado – 

embora este tenha importância crucial ao criar uma memória que, 

quando resgatada, dá sentido às lutas dos presentes. A experiência se 

recria cotidianamente, na adversidade de situações que enfrentam.
77

 

  

 De qualquer forma, o protagonismo dos movimentos sociais ia para além dos 

partidos políticos, possibilitando, desta forma, a experiência de organização coletiva 

fora dos parâmetros do Estado. Em relação ao movimento feminista e de mulheres, 

constatou-se que uma das bandeiras mais fortes de ambos os movimentos foi o de luta 

pelos direitos sexuais e reprodutivos e violência contra à mulher. 

 Desde a década de 1960 as mulheres atuavam em marchas e passeatas como a 

das “panelas vazias”, luta por creches, nas reivindicações pela anistia política. Exigiam 

participação efetiva nos sindicatos e representações políticas diversas. Levavam as 

questões para as rodas de conversa em restaurantes, bares, praças e cinemas. 

Desenvolviam o que Joana Maria Pedro 
78

colocou como “grupos de reflexão”. O intuito 

era o de discutir conjuntamente sobre os males do machismo e sobre os rumos da 

política no país. 

 Cada movimento social forja a sua identidade e suas pautas. Politizam questões 

que consideram pertinentes à realidade do grupo do qual fazem parte. Em relação ao 

movimento feminista, essas relações são identificadas a partir do modo como elas 

conduzem o debate sobre o foco de suas reivindicações não serem consideradas no 

funcionamento do aparelho público político. Por isso, especialmente a partir da década 

de 1960, as mulheres deram um perfil específico aos grupos que se formaram. Em 

relação a um dos principais objetivos dos movimentos da época, um dos pontos na 

agenda de reivindicações em relação a políticas públicas de gênero é de habitação e de 

suporte urbano apontado pela socióloga Marta Ferreira Santos Farah diz: 

 

Infraestrutura urbana e habitação – construção de equipamentos 

urbanos priorizados por mulheres, como creches e outros 

equipamentos e serviços urbanos como postos de saúde, habitação e 

saneamento básico. As mulheres continuaram a desempenhar um 

papel central em relação às questões que afetam a esfera da 

reprodução, devendo ser reconhecida a ‘centralidade’ de sua 

participação nessas áreas na implantação de políticas públicas.
79
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 Como Marta Ferreira aponta, os princípios ligados à noção de direitos básicos é 

um consenso entre os estudiosos da época na formação desses grupos em periferias e 

comunidades urbanas. É uma compreensão dos problemas que estavam mais visíveis 

nesses lugares. 

 

 

1.4 — ELAS COMEÇAM A FALAR... 

 

Um ponto de vista de Svetlana Aleksiévitch que destaco na introdução deste tópico é o 

seguinte:  

O espaço delas é sempre diferente do de seus ouvidos. Estão rodeadas 

por um mundo invisível. Pelo menos três pessoas fazem parte da 

conversa: a que está contando agora, a pessoa que ela era na época 

em que aconteceu e eu. Meu objetivo é, antes de mais nada, extrair a 

verdade daqueles anos. Daqueles dias. Sem falsear os sentimentos.
80

 

[Grifos meus]. 

 

A citação acima chama a atenção a um aspecto verdadeiro nos procedimentos de 

entrevista e no desenvolvimento dela: existe, pelo menos, duas versões de uma mesma 

pessoa. Passado e presente se constituem, um e outro, no misto de um alguém que já foi 

outro alguém um dia e no que se transformou. Quando a autora menciona a dimensão 

dos sentimentos, imaginemos que estenda o argumento também para as questões mais 

subjetivas. Falar é poder. Em tempos mais democráticos, como bem colocou o 

historiador oral Alessandro Portelli, o exercício da fala, do expor ideias e pensamentos é 

demarcar um espaço, seja ele político ou simplesmente porque as palavras carregam em 

si as construções de um indivíduo. Em outros termos, é sobre a condição de existir e 

poder se comunicar, atribuir sentidos, opinar, se expressar e afins.  

 Sempre que consideramos os modos pelos quais as mulheres se organizaram ao 

longo da história ocidental, pensamos no mundo privado como lugar comum destinado 

a elas. Apesar de esta constatação ser, em certa medida, verdadeira, é possível observar, 

a partir das pesquisas da historiadora francesa Michelle Perrot, que, na verdade, as 

mulheres sempre fizeram parte de uma rede comunicativa. Não nos parâmetros 

masculinos, claro, mas sim, nos modos possíveis de suas épocas. Cartas, diários, 

telegramas, receitas, poemas, etc., possibilitavam a elas o exercício da participação no 

mundo. As palavras, muitas vezes, ainda que contidas em diários pessoais, eram a 

pequena resistência de suas vidas. Isso mostra as formas possíveis de deslocamento. 
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 Em relação ao poder de fala, esta, por sua vez, só foi possível às mulheres em 

tempos menos radicais. Como já foi colocado anteriormente, o poder de fala só é 

plausível em épocas mais democráticas para todos. E, ainda assim, dentro dos limites 

reservados para cada sexo. Os sentimentos, como observa a jornalista Svetlana 

Aleksiévitch, traduz o que está escondido por trás dos fatos.  

Segundo o censo demográfico da década de 1980
81

, Natal possuía 223.215 

mulheres ocupando a cidade de um total de 416.852 habitantes. Um número 

consideravelmente maior em comparação a parcela de habitantes masculinos se somado 

com a diferença do valor total. No processo de composição de equipamentos urbanos, 

alguns fatores precisam ser considerados e, dentre eles, saneamento básico, postos de 

saúde, escolas, creches, estrutura de transporte urbano, etc., são pensados a fim de 

oferecer qualidade de vida mínima aos seus moradores. Quando há ausências desses 

itens, as condições de vida de determinados indivíduos dentro da comunidade são 

precarizadas.  

Os dados apontados no início deste texto revelam os números de mulheres 

moradoras em Natal. Não por acaso. Levando em consideração a composição dos 

núcleos familiares e a posição que as mulheres ocupam nessa composição, se 

constataria, em tese, que a qualidade de vida delas é diretamente atingida em virtude da 

falta de estrutura mínima nos núcleos urbanos, principalmente porque são as mulheres, 

em grande maioria, que se responsabilizam pelos cuidados da família, da casa e, como 

será abordado adiante, da própria comunidade. As pesquisadoras Cristina Bruschini e 

Heloísa Buarque de Hollanda apontam a seguir sobre essa realidade: 

 

[...] qualquer que seja sua situação laboral, as mulheres seguem sendo 

responsáveis por múltiplas tarefas associadas à casa, aos filhos, à 

família em geral. Para a maioria delas, a sobreposição dos afazeres 

domésticos e da atividade econômica representa uma enorme 

sobrecarga.
82

 

  

Nas formas de se administrar espaços urbanos, existem protocolos que 

estabelecem medidas de desenvolvimento econômico e social. Estabelece-se uma 

importância às políticas públicas porque são elas que propõem modelos de ação na 

interação entre Estado, política, economia e sociedade, como afirma Celina Souza
83

. O 

                                                           
81

  IBGE. Censo demográfico: dados gerais, migração, instrução, fecundidade mortalidade. Rio de 

Janeiro: IBGE, 1982-1983. n. 10. p. 35 
82

 BRUSCHINI, Cristina. HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org.). Horizontes plurais. Novos estudos 

de gênero no Brasil. São Paulo: Fundação Carlos Chagas. São Paulo: Editora 34, 1998. p.8. 
83

 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias. Porto Alegre, ano 8, n. 16, 

p. 20 – 45, jul./dez. 2006. 



64 

 

conjunto de ações governamentais traduzem os modos como se pensa a inclusão social 

da população e, de forma geral, na resolução de problemas que possam comprometer a 

vida em sociedade. Diante de tudo isso, quando uma cidade não consegue oferecer o 

mínimo de suporte urbano aos seus moradores, cabe a quem reivindicar isso? Tem sido 

luta de quais parcelas da sociedade? A cidade carente e deficiente aparece mais nos 

relatos de quem reside e transita nas regiões menos abastadas? 

Ao se colocar essas perspectivas em Natal, no período entre os anos 1978 - 

1989, alguns problemas são abordados nas falas de mulheres que desempenharam 

atividade nos grupos dentro do movimento feminista e de mulheres na cidade, como as 

que serão apresentadas a partir de agora. 

 

1.4.1 – Protagonistas do ontem e do hoje... 

 

Maria Rizolete Fernandes – 08 de junho de 2017 

 

As conversas sempre pareciam ser o que poderia ser chamada de oportunidade 

de narrar, sob uma determinada perspectiva, a trajetória particular que ao mesmo tempo 

também era coletiva. A entrevista realizada com a primeira de minhas entrevistadas, no 

auge dos seus 68 anos de vida, pois sua disposição era imensa e não cogitava parar de 

produzir tão cedo, foi bem acompanhada pelo gosto doce do chá de maçã, servido com 

muito carinho e com momentos de descontração e boas risadas numa tarde que me perdi 

pelas ruas próximas tentando achar o seu endereço.  

Em todo caso, ela dizia que era muito bom saber que o motivo da visita ao seu 

lar era fruto do interesse em saber como se formaram os grupos que, por algum tempo, 

foram responsáveis pela militância que reivindicava atenção às causas das mulheres na 

cidade. 

Rizolete Fernandes é uma figura com um espírito questionador muito forte. 

Ativa, participativa, dona de si. Formada em Ciências Sociais pela UFRN. Uma leitora 

apaixonada e admiradora da literatura, a julgar pelas dezenas de obras sobre os mais 

variados temas em um dos seus quartos. Nas visitas em sua residência a socióloga 

sempre se mostrou feliz pelos motivos que ocasionaram as entrevistas. Segundo ela, é 

preciso que as novas gerações tenham consciência do papel que o movimento feminista 

exerce sobre a sociedade.  

Além disso, Rizolete demonstrava ter uma preocupação que considero legítima e 

urgente sobre a produção de memórias sobre o movimento. Ela reuniu documentação ao 
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longo de sua participação e lançou um livro
84

 narrando as trajetórias da militância das 

mulheres no estado no período correspondente de 1980 a 2000, mostrando que sua 

preocupação a motivou a tornar público os fatos que marcaram não só a sua vida 

pessoal, mas a de outras pessoas, especialmente a vida de quem esteve na frente de 

batalha por muitos anos e que, possivelmente, ainda estaria. 

A abertura de sua casa, de sua vida, de suas memórias, de suas fontes, foi um 

pilar fundamental para mim. Sem ela, provavelmente, este trabalho não teria se 

desenvolvido da maneira como se apresenta agora. Especialmente porque Rizolete além 

de ter produzido a obra com a qual dialogo fortemente, também me auxiliou com alguns 

números de amigas, ex companheiras de militância e conhecidas, foi assim que pude dar 

início a minha rede de colaboradoras. Alguns de seus contatos me foram extremamente 

úteis e precisos.  

Apesar dos nossos 40 anos de diferença de idade, pude sentir, em alguns 

momentos, que tínhamos muito em comum e que no fim, temos um mesmo sonho: ver 

um mundo livre, democrático, sem o delírio dos tempos tiranos, especialmente para as 

mulheres. 

 

Joana Darc Leite – 15 de julho de 2017 

 

Em sua residência, localizada na região sul de Natal, Joana Darc abria as portas 

de sua casa numa manhã ensolarada cujo contato, após muitas tentativas, finalmente, se 

concretizava. Uma senhora com formação em Sociologia e Antropologia, atenciosa e 

que não escondia aos 62 anos a enorme vontade de viver mais. Fez questão de dizer que 

estava muito próxima de se aposentar e que, a partir disso, poderia, enfim, se dedicar 

com mais afinco às causas militantes que ainda alimentavam o seu espírito 

questionador. 

 Foi receptiva, solícita, atenciosa. Transpareceu ser uma pessoa muito 

observadora do mundo que a cercava. Em um dos quartos do apartamento, possui uma 

pequena coleção de objetos oriundos de muitos lugares do mundo pois viajar parecer ser 

uma questão de sobrevivência para ela. Ao lado dos souvenires, Joana Darc mostrava, 

orgulhosa, as medalhas e premiações que ganhou durante a vida por prestar serviços às 

questões da mulher, especialmente sobre a saúde, já que se dedicou por tantos anos na 

secretaria de saúde de Natal.  
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À medida que as perguntas iam surgindo, ela traçava uma linha de raciocínio 

sobre a vida do movimento sem dificuldades maiores. Percebia-se em sua fala e na sua 

postura um passado presente, contínuo, atual. Isso se deve, provavelmente, porque 

forças de seu constructo social revisado estão presentes nos dias atuais. Parte do seu 

“eu” do passado se mantém conectado ao “eu” do presente e isso a faz parecer sem 

contradições no desenvolvimento de sua narrativa pessoal. 

Dona Joana, como escolhi chama-la, me relata que começou a se envolver na 

luta em prol das mulheres em Natal ainda quando estudante da universidade, 

particularmente, após se associar a Associação dos Sociólogos – AS, onde conheceu 

outra companheira entrevistada desta pesquisa, Rizolete Fernandes, ou Rizó, como 

carinhosamente se refere a amiga. Sua trajetória foi marcada pela dedicação ao trabalho 

de conscientização dentro do movimento feminista natalense. Levando a carga de sua 

militância e de seu aprendizado em seu modo de existir, sobretudo porque fez parte de 

uma secretaria de saúde municipal, atuando, assim, como um suporte valioso na 

institucionalidade local. 

Em determinado momento da conversa, quando surgiu o assunto da situação da 

cidade em termos de políticas públicas, pergunto a ela suas impressões da cidade, 

naquela época, sobre a realidade da mulher, cujo trecho a seguir dimensiona:  

 

Mas assim, eu acho que não existia absolutamente nada, em termos de 

mulheres só existia uma política nacional que era o PAISM, que não 

era na verdade bastante implantado, né? Era um plano, não era 

nenhuma política, depois que passou a ser uma política, né? Que é o 

plano de Assistência Integral e Saúde da Mulher, eu acho que a 

partir daí é que você começa a trazer algumas discussões sobre a 

mulher no campo da saúde.
85

 [Grifos meus]. 

 

O programa no qual Joana Darc se refere, o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher — PAISM, foi implantado em 1983 pelo ministério da saúde, 

responsável pela atenção e assistência à saúde reprodutiva da mulher no Brasil. Nas 

agendas governamentais sobre saúde, uma das grandes discussões era o tema da 

maternidade. Em meio aos gritos reivindicativos dos movimentos feministas e de 

mulheres sobre a legalização do aborto, o governo direcionou algum foco das 

discussões sobre saúde sexual e reprodutiva feminina aos tópicos que envolviam o 

planejamento familiar. Ignorando fortemente o debate sobre a questão do aborto no país. 

Essa medida de ignorar a realidade vivenciada por uma parcela grande da 

população, a julgar pelo envolvimento dos grupos feministas priorizando a pauta da 
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legalização do aborto, atingia a situação de vida das mulheres mais carentes de 

comunidades e bairros nas cidades brasileiras. Como caso de saúde pública, as mulheres 

que recorriam ao procedimento do abortamento não tinham nenhuma segurança de 

saíram vivas após se submeterem às mais variadas formas de abortamento inseguro e 

ilegal. Essa pauta, por muito tempo e ainda que sofrendo certa resistência, foi discutida 

nos encontros e reuniões dos movimentos de mulheres nos bairros. Ou melhor, tentou-

se discutir o tema. A resistência a isso conta, ainda, com espécies de campanha anti-

informação recheadas de senso comum e moralismos. 

De acordo com a socióloga Marta Ferreira Santos Farah
86

, os movimentos 

sociais de mulheres e feministas, após algumas convergências, reuniram forças em 

pontos ignorados ou pouco discutidos sobre os direitos das mulheres no Brasil. Sobre 

isso a mesma afirma que: 

Sob impacto desses movimentos, na década de 80 foram implantadas 

as primeiras políticas públicas com recorte de gênero. Tal é o caso da 

criação do primeiro conselho estadual da condição feminina, em 1983, 

e da primeira delegacia de polícia de defesa da mulher em 1985, 

ambos no estado de São Paulo. Essas instituições se disseminaram a 

seguir por todo o país. Ainda em 1985 foi criado o conselho nacional 

dos direitos da mulher, órgão do ministério da justiça. Foi também a 

mobilização de mulheres que levou à instituição do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983.
87

 

 

A década de 1980 representou o início de iniciativas importantes nas agendas 

políticas das questões das mulheres nas esferas nacionais e locais. E corrobora-se o que 

expus na introdução deste texto sobre ser quase sempre, pela organização dos 

movimentos feministas e de mulheres, a determinação na busca pela sistematização de 

planos, projetos, formação de órgãos, enfim, lembrando ao Estado que é seu dever 

acolher uma agenda que inclua em sua agenda de políticas públicas, a situação das 

mulheres. 

O fio condutor dessa análise prevalece sobre as experiências cotidianas 

concentradas em que residia nas comunidades. Não à toa, Elizabeth Souza-Lobo
88

 

compreendeu assim como outras autoras têm apontado até agora, que apesar das 

divergências entre movimento feminista e movimento de mulheres, eram nas 

comunidades os polos de atenção por ambos os grupos:  
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Esses diferentes grupos e correntes formam um movimento social que 

se propõe a mudar as relações entre homens e mulheres. As questões 

feministas se transformam em questões sociais que interpelam um 

público mais amplo do que as próprias feministas: creches, aborto, 

direito à contracepção ligado ao tema da saúde, violência contra as 

mulheres.
89

 

 

 Realidade que incomodava e que mostrava para quem a vivia mais de perto, a 

urgência de uma mobilização transformadora. 

 

 

Rosângela Rosa Maria Ferreira de Melo – 08 de setembro de 2017 

 

A terceira colaboradora a oferecer suas memórias sobre o movimento foi Rosa 

Melo. Ela teve sua trajetória marcada por ser uma das principais lideranças do que se 

oficializou como Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte, mas também me 

deixou claro que veio dos movimentos de base popular. Iniciou sua entrevista 

declarando suas impressões sobre a movimentação política na cidade: 

 

Eu acho que a gente poderia contextualizar assim: no final da Ditadura 

foi uma coisa que aconteceu no Brasil todo, vários movimentos de 

massa começaram a ter uma atuação mais forte. Houve a luta em 

defesa da UNE, que a Ditadura foi muito tensa nessa questão com a 

UNE. Fechou, cercaram lá, os militares. Houve um movimento de 

reabertura e de movimentação dos movimentos de massa que 

começaram a se reorganizar. E nesse processo também veio o 

movimento de mulheres. Começou a sair mais daqueles movimentos 

dos ciclos, é… mais, digamos, mais intelectualizados, mais 

acadêmico, para ir mais para o movimento de massa, movimento de 

rua, de fazer luta contra a carestia”.
90

 

 

Rosângela Rosa Maria Ferreira de Melo, tinha cinquenta e seis anos no momento 

da entrevista, realizada em seu local de trabalho, o velho edifício Elali na avenida 

Salgado Filho. Ela enfatizou que até aquele momento não tinha formação, mas essa 

condição mudaria em breve pois estava cursando Gestão Pública na UNP. A entrevista 

de Rosa Melo, como gosta de ser chamada, foi, sem dúvidas, um contraponto 

necessário, visto que fez parte, como ela mesma coloca: do Movimento de Mulheres. 

Uma formação distinta daquela que Rizolete Fernandes e Joana Darc fizeram parte. 

Confessou que apesar de muitos interesses em comum, o grupo de mulheres que ela 

fizera parte também se indispôs com o grupo feminista composto, em sua grande 

maioria, por universitárias. Em sua fala, consegue-se perceber contrastes de um 

movimento que não foi homogêneo, ao contrário, verificava-se ali a certeza de que tal 
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movimento foi composto por grupos de mulheres de origens diferentes, com intenções 

diferentes. 

 

“[...] eu sou oriunda do movimento de base da Pastoral de 

Juventude. Participava de grupos de jovens e em seguida passei a ter 

uma atuação em movimentos, em comunidades em Natal. 

Movimentos em bairros, em comunidades, enfim. E dentro desse 

contexto focando para organizar as mulheres dentro dessa realidade de 

bairros, de periferias, de bairros que iniciavam em Natal, que 

começavam a crescer na época.”
91

 [Grifos meus]. 

 

Na aproximação com as organizações presentes nos bairros, feministas se 

depararam com o grupo ligado à Igreja. O bairro era um espaço de interação muito rico, 

visto que lá se reuniam outros agrupamentos, como clubes de mães e conselhos 

comunitários
92

.  

Durante a entrevista, Rosa Melo tentou enfatizar em alguns momentos sobre sua 

ligação com a Pastoral. Ela falava muito seguramente sobre a trajetória na visão dela, do 

movimento de mulheres. Todavia, como destacado neste texto acerca das expressões 

que fecundaram as diferenças entre os grupos dentro do movimento, sua visão do 

movimento era a visão de quem fez parte apenas do movimento de mulheres, tendo, 

aliás uma certa dificuldade de falar a palavra “feminismo”. As palavras saíam com 

bastante receio. A negação do termo vinha quase que imediatamente logo em seguida. 

O de políticas públicas atravessava todo o trabalho delas, assim como os demais 

assuntos que mereciam destaque nas agendas dessas militantes. Na realidade, foi a partir 

de sua entrevista que comecei a notar a cidade disputada pelo foco dos direitos básicos. 

A materialidade da noção urbana estava ali, reunida em suas palavras, mesmo que, no 

fim, ela não abordasse a história do movimento da qual fez parte partindo da perspectiva 

de políticas públicas. 

Acerca deste ponto, Elizabeth Souza-Lobo completa ainda que essas mesmas 

urgências se colocavam dentro da lógica de “cidadania emergente”.  

Segundo ela: 

Essa cidadania emergente remete noções difusas na sociedade, como a 

discriminação das mulheres, em particular no que se refere a seus 

direitos sociais e políticos. Os temas das mulheres coincidem com as 

questões sociais debatidas na sociedade brasileira. Isso explica a 

transversalidade da problemática da igualdade e dos direitos das 

mulheres, assim como uma consciência frágil e difusa a respeito da 

discriminação. A questão democrática, hoje o centro dos debates, está 

atravessada pela problemática da extensão da cidadania. Durante os 
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anos 80, e em particular quando da Constituinte, as mulheres 

conseguiram ser interlocutores visíveis.
93

 

 

 

 

Gilka Silva Pimentel – 26 de dezembro de 2017 

 

Sobre as iniciativas das militantes nos bairros, Gilka Pimentel analisa os 

objetivos e os temas abordados: 

 

[...] a gente chegou a promover cursos e oficinas para ensinar a mulher 

a colocar o diafragma, a gente conseguiu fazer um curso, uma oficina, 

onde a gente ensina as mulheres a ver seu próprio corpo, o colo do 

útero, a gente conseguiu um instrumento. A gente tinha uma ligação 

com um grupo de Recife e elas faziam todo esse trabalho em Recife 

com as mulheres, faziam oficinas para as mulheres poder conhecerem 

seu colo, poder identificar como é que estava o seu colo, se estava 

mais escuro, então a gente fazia esse tipo de oficina e discutia muito a 

questão da prevenção, dos métodos contraceptivos, outros grupos 

discutiam mais a organização das mulheres nos bairros, nos sentido 

das melhorias dos bairros, da criação de creches, você tinha pautas 

diferentes.
94

 

 

No momento da entrevista, Gilka fumava seu cigarro tranquilamente. Sua casa 

estava localizada no Conjunto dos professores, também próxima a universidade. Ela se 

sentia à vontade com as questões e assumiu uma postura de quem desejava falar 

abertamente sobre a trajetória do movimento. Possuía um forte senso crítico e de 

engajamento na luta na qual fez parte. Isso parecia ter permanecido. Não teve nenhum 

problema em relembrar de sua participação, o elo entre passado e presente, 

demonstrando que tudo estava mais vivo e atual do que nunca. Gilka Pimentel, para ser 

sincera, conseguiu fazer um exercício interessante no ato de rememorar algumas de suas 

lembranças. A pedagoga parte do presente para alcançar as lembranças de seu passado. 

Seu referencial temático se iniciava sempre ou, na maioria das vezes, colocando ênfase 

nas operações da vida hoje. As comparações, todo o processo de rememoração, foram 

reativadas como uma espécie de gatilho sentimental. Isso gerou uma sensação de 

inadequação ao passado. Isto é, ela não conseguia permanecer no tempo de seus relatos 

facilmente, tão logo narrava determinado acontecimento já voltava a falar sobre alguma 

coisa que tinha relação com o presente.  
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Gilka é uma mulher forte. As palavras denunciavam isso. Ela ainda atua no 

Núcleo da Educação da Infância
95

  NEI/UFRN. No momento da entrevista, 

estávamos a sós em um dos quartos de seu apartamento. O ventilador girava na 

velocidade intermediária. Eu tinha uma preocupação técnica sobre as condições do meu 

equipamento para gravar a entrevista. Ela tinha a preocupação de saber se conseguiria 

fazer o exercício de rememorizar, na íntegra, o que julgava necessário falar. Nós duas, 

no fim, tínhamos preocupações sobre aquele momento. 

 Talvez a fala mais contundente do dia tenha sido sobre a importância que os 

governos petistas tiveram na construção de políticas públicas e criação de secretarias e 

departamentos nos mandatos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.  Como eu 

disse antes, Gilka parte sempre do presente no seu processo individual de rememoração. 

A expressão corporal denunciava uma certa ansiedade em relação a isso. A impressão 

causada foi a de necessidade de falar sobre o golpe de Estado que a presidenta Dilma 

Rousseff sofreu.  

Logo em seguida deixou claro que essas iniciativas dos governos petistas 

permitiram que a agenda feminista pudesse se oxigenar e contasse com o 

enquadramento da política profissional dentro do partido: 

 

Hoje você fala dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quando você 

fala trabalhadores significa que tem mulheres e hoje você tem que 

falar também dos negros, de todas as pessoas. Sem isso não há 

possibilidade de você ter políticas ou você pensar em uma sociedade 

inclusiva. Então, acho que foi muito importante, porque isso também, 

acho que no Brasil as coisas não acontecem isoladamente, havia esse 

movimento no Brasil inteiro, os grupos de mulheres se organizando, 

fazendo trabalhos com mulheres, inclusive tinham grupos que tinham 

projetos com ONGS e eram projetos que, me lembro muito de Recife 

que a gente tinha uma ligação, até um tempo desse essas meninas, o 

trabalho era voltado com políticas de saúde  para as mulheres, então 

elas atuavam  com algumas instituições não governamentais porque 

você não tinha  dentro do aparato da prefeitura, do estado, 

possibilidade de você ter financiamento, então muitos grupos de 

mulheres se auto financiavam dessa forma para fazer um trabalho com 

mulheres via projetos sejam de que ordem for.
96

 

 

Outro aspecto de sua fala é sobre as políticas voltadas para a população negra. 

Da importância de se reconhecer nos marcadores sociais da diferença uma oportunidade 

de centralizar esforços no combate ao racismo, como a iniciativa das cotas, por 

exemplo, ainda que não mencionado no trecho. Em função do histórico de exclusão de 
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pessoas que foram e ainda são marginalizadas no país, a pedagoga lança mão da 

consciência sobre as questões da raça e de como as relações sociais, econômicas e 

culturais no Brasil arquitetou uma sociedade excludente.  

Sua preocupação com as questões raciais me lembrou os esforços e a produção 

intelectual da filósofa e militante Angela Davis
97

, um nome muito forte sobre as 

questões que envolvem mulheres, classe e raça. A filósofa enfatiza que de nada servirá 

aos movimentos sociais e da esquerda como um todo a falta de sensibilidade sobre as 

demandas raciais pois são nelas que se acumulam toda uma carga de silenciamento, 

marginalidade, restrições, discriminações, enfim, nutrem um sistema desigual. Nesse 

sentido, mesmo sendo marxista, Davis não atribui todo o crédito das desigualdades a 

única questão de classes, sendo, inclusive, crítica dessa posição ortodoxa e pouco aberta 

aos problemas de cunho racial e de gênero. 

 

Zuleide Pedro da Silva – 04 de maio de 2018 

 

 O bairro de Mãe Luiza, situado na zona leste de Natal, a entrevista foi marcada 

para acontecer no Clube de Mães local. O nome Zuleide Pedro da Silva era sinônimo de 

empatia. Ao menos para mim, naquele momento, Dona Zuleide, como preferia ser 

chamada, se mostrava muito preocupada com a realidade social dos moradores da 

comunidade que faz parte. Uma senhora sem formação universitária, com seus 67 anos 

de vida.  

A conversa se iniciou com um ritmo de pequenas interrupções devido ao barulho 

dos vizinhos. Ao perceber minha preocupação com as músicas altas, Dona Zuleide 

pediu um momento e foi até o vizinho pedir, gentilmente, que diminuísse o volume. 

Quando retornou, a conversa foi iniciada na presença de sua amiga, Sueli, que em 

muitos momentos demonstrava impaciência porque elas tinham um prazo para terminar 

algumas confecções de peças de roupa. Mas Sueli em alguns momentos fez questão de 

colaborar com informações que julgava pertinente. Sem pudores, ela interrompia 

quando achava que valia a pena. 

 Dona Zuleide tinha os olhos carregados de uma certa força, ao mesmo tempo em 

que também denunciavam o seu cansaço. Estava à frente do clube de mães há mais de 

vinte anos. Ela era alguém que vivia e ainda vive dentro de uma comunidade muito 

estigmatizada.  
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 Após a entrevista ela me ofereceu um cafezinho. Na cozinha meio improvisada 

do Clube, ela e Sueli conversavam sobre detalhes de prazos de confecção de roupas 

enquanto eu caminhava pelo ambiente fazendo minha leitura do espaço. Cartazes 

antigos, banners com fotos de campanha de participação para arrecadar fundos para o 

Clube, e a quantidade de tecidos, linhas e rendas espalhados pelas mesas de corte. Do 

lado direito da pequena recepção, uma estante com algumas obras de artesanatos feitos 

por elas, à venda. 

 Quando questionei sobre os problemas que ela tinha enfrentado sendo residente 

há tantos anos de Mãe Luiza, ela me respondeu que apesar das questões da mulher 

atravessarem o cotidiano do Clube, outras urgências também se faziam na organização 

delas: 

A gente solicitou um colégio municipal, que a gente não tinha aqui. Aí 

foi feito esse colégio Antônio Campos. E... bom, a gente solicitava 

também melhoramento no colégio, melhoramento para o posto de 

saúde. Sempre se reunia para isso.
98

 

 

A fala de dona Zuleide corrobora com os pontos discutidos sobre infraestrutura e 

organização de equipamentos urbanos na cidade, formando uma base mínima de 

qualidade de vida dos bairros e comunidades. Saúde, educação, habitação são elementos 

mínimos na elaboração dos planos públicos voltados à assistência social à população. 

Teoricamente, se há ausência de medicamentos em postos de saúde, por exemplo, é 

porque de alguma forma houve má administração pública.  

Planos de políticas públicas precisam se ancorar em pesquisas e dados. Mas 

quando isso não acontece, o desenvolvimento ou a falta deles diz muito sobre o que os 

governos pensam para a vida dos cidadãos. Sobre isso, a visão da professora Celina 

Souza: 

A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 

governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real.
99

 

 

 A cidade tem relações diretas com a sociedade e sua composição e 

funcionamento. Se por algum motivo a situação social não é uma das principais 

prioridades dentro da máquina pública, isso provoca uma sensação do exercício de uma 

cidadania como mera expectadora da realidade urbana. 
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Rosilda Ventura de Lira Silva – 05 de maio de 2018 

 

 Exatamente em um sábado, em seu apartamento localizado no bairro de Nova 

Parnamirim
100

, Rosilda abria não só as portas de sua residência, mas de suas lembranças 

que ainda pulsavam. 

 Rosilda Ventura tinha 67 anos e residia com o seu companheiro. Quando 

cheguei em seu endereço, uma surpresa. Enquanto me dirigia à portaria, anunciando 

minha chegada, o homem que se direcionava ao portão disse que me acompanharia. Era 

o seu marido, me disse, e me questionou se eu era a "moça que ia entrevistar", o que 

respondi que sim. Provavelmente, como a entrevista havia sido marcada alguns dias 

antes, o casal tinha conversado a respeito.  

Na ocasião, dona Rosilda se mostrava atenta. Mas talvez o substantivo que mais 

a definia, ao menos na ocasião da entrevista, tenha sido o da desconfiança. Ela demorou 

um pouco para se sentir à vontade. Mas, tão logo começou a lembrar de certas 

passagens e feitos de seu passado a conversa fluiu. Rosilda também tinha a companhia 

de três gatos. Os felinos interagiram um pouco conosco. Tive a impressão de que o fato 

de ter dito que apreciava felinos também gerou uma abertura maior nela em relação a 

minha presença. De qualquer forma, fui sincera. Eu amo gatos! 

Ela me convidou para sentar na mesinha que tinha logo em frente à sua bancada 

que dividia o ambiente. Naquele instante, informei os porquês de minha pesquisa e, 

consequentemente, os porquês de procura-la. Ela me respondia sem mais delongas e 

conseguiu traçar um paralelo entre presente e passado sempre colocando a Federação 

como uma espécie de “marco cronológico” de sua própria narrativa pessoal. 

 Um dos pontos altos da conversa foi sobre a chegada aos bairros. Sobre isso, a 

colaboradora falou: 

Porque os bairros não tinham condições, as mulheres não tiveram 

tempo para... nunca tiveram tempo de ir para a escola. Caso a mulher, 

a mãe de família, dona de casa que não teve a oportunidade de chegar 

a ir para escola... os filhos iam, mas ela não sabia ensinar. A gente 

buscava muito isso. A mãe, o filho chegava e a gente perguntava 

como é que ela ensinava o filho. Ela dizia: “Não ensino, ele pede, mas 

eu não sei ensinar. Então a gente ia naquela pessoa, né? Esse é o 

momento de você começar a estudar para ver como é que seu filho... 

como é que você vai ensinar seu filho.
101

 

 

 Pelo menos dois elementos se destacam nessa passagem. O primeiro diz respeito 

ao fato da educação dos filhos ser preocupação da mulher. Em verdade, essa cultura é 
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facilmente encontrada dentro das relações conjugais, estabelecendo que os cuidados da 

criança seja sempre responsabilidade da mãe. É um senso comum até fácil de constatar, 

basta observar as reuniões de pais nas escolas! O segundo elemento é sobre o olhar que 

dona Rosilda tinha e tem sobre a vida nos bairros. De imediato a colaboradora já fala 

sobre a falta de condições desses locais. A preocupação da mãe que fala sobre não poder 

auxiliar na educação do filho porque não se sente preparada o suficiente, é sentida por 

ela. 

 Rosilda Ventura era do movimento dos bairros. Foi responsável pela criação de 

um Clube de Mães no conjunto Amarante no final da década de 1970, mas optou em 

seguir sua militância na Federação das Mulheres, criada em 1982. Em outro momento 

da conversa ela me falava sobre sua trajetória na militância e, enfatizava sobre ser 

oriunda de um movimento social feminino, não feminista. As relações entre feministas e 

mulheristas mais uma vez eram expostas: 

 

O feminista... é porque assim. Tem um movimento feminista... 

movimento de mulheres porque eu não gosto de chamar de feminista 

porque tem um grupo feminista muito fechado. Elas debatem sobre 

ser contra homem e a gente não é contra homem. A gente quer 

trabalhar ao lado do homem, entendeu?
102

 [Grifos meus].  

 

 Embora tenham conseguido levantar uma mobilização efetivamente grande, as 

militantes dos movimentos de mulheres nos bairros não costumavam trabalhar com as 

principais bandeiras feministas. O que gerou relativa dificuldade no diálogo entre os 

dois grupos. Mas, em todo caso, a disposição dos dois grupos ainda conseguiu ser 

proveitoso em muitas circunstâncias, mesmo que não haja reconhecimento disso. A 

historiadora Margareth Rago coloca nos seguintes termos: 

 

O contato que se estabeleceu entre os dois movimentos – o feminista e 

o de mulheres – foi certamente profícuo. Para as feministas, porque 

passavam a atingir uma rede muito mais ampla da população 

feminina; para as mulheres da periferia, porque lhes trazia questões 

que dificilmente seriam enunciadas espontaneamente, como os 

referentes à moral sexual, ao corpo e à saúde, com que, muitas vezes, 

sofriam silenciosamente. Fundamentais nessa conexão, os feminismos 

desenvolveram e ampliaram suas bandeiras de luta, dando destaque 

aos temas de violência contra as mulheres e os direitos 

reprodutivos
103

. 
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Maria de Lourdes Cavalcanti – 08 de junho de 2018 

 

 Quando me aproximava da esquina do encontro combinado enxerguei de longe, 

ela, a próxima mulher a me contemplar com sua narrativa de vida no movimento. Assim 

que nos apresentamos, dona Maria de Lourdes me mostrou uma faixa com um pedido 

de alerta que me perturbou muito. Era algo sobre aquela rua ser perigosa para o trânsito 

de mulheres, visto que vários casos de estupro estavam sendo relatados, denunciados e 

indignava muitos moradores daquela região. Confesso que aquela faixa me fez sentir 

um arrepio na alma e me deixou muito angustiada. 

 Dona Lourdes me pediu para acompanha-la até a casa de sua irmã, já que era 

mais central em comparação com a dela em meio àquelas várias travessas minúsculas 

do bairro do Alecrim. Ao chegarmos na casa, ela me ofereceu água, café e ventilador 

para apaziguar o calor que fazia. Muito atenciosa. Naquela tarde ela me informava que 

tinha 61 anos de idade e que não tinha formação superior nenhuma. Mas se orgulhava 

por ter tido várias experiências de vida, inclusive fora do país, como na França e na 

Itália, onde trabalhou como babá e outras atividades. 

 Gentileza, carinho e atenção talvez consigam traduzi-la nas minhas impressões 

sobre ela. É evidente que não dá para conhecer ninguém tão bem em visitas rápidas, 

entrevistas pontuais, mas recorro às minhas impressões breves por ser o que tenho de 

contato com elas. Em todo caso, Lourdes se encaixava nos arquétipos de docilidade e 

me fazia lembrar dos afagos de vó que já não são mais possíveis em minha vida visto 

que já não possuo mais nenhum dos quatro, vivos. 

 A entrevista fluiu bem. E, para minha constatação, ela se dizia muito orgulhosa 

pelas experiências adquiridas com a Federação. 

 

A minha política mudou depois da Federação de Mulheres, filiada 

à Confederação. Por isso que eu tenho o maior orgulho dizer, como eu 

disse para a presidente da Confederação, a Federação para mim foi 

uma escola; porque eu tinha uma política um pouquinho como a dos 

políticos hoje, que estão tudo lá no poder, tudo roubando. Eu tinha 

uma política, assim... não a política verdadeira. Eu tinha politicagem. 

[...] Hoje minha cabeça é clara, eu não tenho nem o nível superior, 

mas minha cabeça está mais do que superior pela política, graças 

ao meu bom Deus e graças à instituição que eu pertenci, e que eu 

pertenço hoje, que é a Federação de Mulheres.
104

 [Grifos meus]. 

 

 O pertencimento de dona Lourdes ao grupo da Federação a ponto de faze-la 

entender seu aprendizado como possibilitado via militância dentro do grupo demonstra 
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um caso interessante de formação política. Quer dizer, ao dizer que a Federação foi 

“uma escola”, ela confirma o teor do agrupamento na tentativa de alcançar mulheres dos 

meios populares. O conjunto reivindicativo consegue ultrapassar a formação coletiva e 

se forma na subjetividade dela, assim como nos mecanismos psicológicos de sua 

atuação.  

 

Aldinete Rodrigues da Rocha – 12 de março de 2019 

 

Reconheci os detalhes da rua que por um período de 11 anos foi meu endereço. A casa 

onde passei boa parte de minha infância e início de minha adolescência agora tinha, 

afinal, uma nova fachada. A praça pública de muitas brincadeiras e das idas à escola 

cortando caminho estava ali, como da última vez de minha despedida do bairro, em paz. 

O saudosismo apertou no peito, mas eu não podia me deter a isso, embora meu 

reencontro com Aldinete tivesse aflorado a sensação de pertencimento aos detalhes do 

meu passado. Durante os 11 anos de morada na Lebon Régis
105

, nunca percebi nenhuma 

motivação que me chamasse a atenção na casa da vizinha da frente, a não ser, é claro, 

pelas idas de minha mãe até lá.  

 De qualquer modo, reencontrá-la foi muito especial, pois além de estar diante de 

uma colaboradora de minha pesquisa que, por coincidência, entrou na lista de meus 

contatos, eu tinha o privilégio de dividir algumas memórias em comum com ela. Ouvi, 

naquela tarde, em alguns momentos, ela falar que “você era muito pequena, não vai se 

lembrar...”.  

 A entrevista com Aldinete, que naquele dia me disse que tinha 63 anos e ainda 

estava na ativa de sua militância pela Federação, aconteceu nos fundos de sua casa. O 

marido estava presente. Não percebi inibição pelo fato dele estar conosco, mas em 

alguns momentos notei mais recato em algumas passagens de sua fala. Um dos meus 

propósitos para aquele encontro era o de saber sobre como ela se envolveu com o grupo, 

o que a levou a batalhar junto com outras mulheres a se engajarem por direitos das 

mulheres, o que percebiam na cidade àquela época, e segundo ela: 

 

Na época, desde que eu entrei na Federação das Mulheres, nesses 

movimentos sociais – foi em oitenta e três, de oitenta a oitenta e três, 

foi quando eu fui pra Federação das Mulheres – e assim, as políticas 

públicas, na verdade, não se falava; fazia os movimentos sociais, 

fazia os movimentos nos bairros, buscávamos... nosso objetivo era 

buscar qualificação para aquelas mulheres que eram muito 
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vulneráveis, que não tinham emprego, não tinham qualificação, 

eram todas analfabetas... Então a gente buscava apoio para essa 

qualificação, inclusive para a alfabetização [...]
106

 [Grifos meus]. 

 

 De acordo com Aldinete a “busca pela qualificação” era um dos fatores 

primordiais das atividades da Federação. O direcionamento das ações do grupo focava o 

governo municipal como agente principal no desenvolvimento de políticas públicas e 

liberação de recursos financeiros na concretização de projetos de assistência social
107

. 

Mas seu relato diz exatamente o que não se tinha em Natal e me fez lembrar um aspecto 

defendido por Marta Ferreira Santos Farah
108

, sobre a sistematização de políticas 

públicas a partir da década de 1980: 

 

A agenda que emerge desse processo integra à agenda democrática 

dos anos 80 novos ingredientes, voltados à busca da eficiência, da 

eficácia e da efetividade da ação estatal. A agenda de reforma nesse 

novo momento se estrutura em torno dos seguintes eixos: a) 

descentralização, vista como uma estratégia de democratização, mas 

também como forma de garantir o uso mais eficiente de recursos 

públicos; b) estabelecimento de prioridades de ação (focalização ou 

seletividade), devido às urgentes demandas associadas à crise e ao 

processo de ajuste; c) novas formas de articulação entre Estado e 

sociedade civil, incluindo a democratização dos processos decisórios 

mas também a participação de organizações da sociedade civil e do 

setor privado na provisão de serviços públicos; e d) novas formas de 

gestão das políticas públicas e instituições governamentais, de forma a 

garantir maior eficiência e efetividade à ação estatal.
109

 

 

 O processo de redemocratização foi incorporando, aos poucos, elementos 

decisórios na constituição das políticas públicas. Mas essas incorporações não foram tão 

simples visto que a agenda liberal e conservadora provocou um avanço com entidades 

privadas, quando gerou um descompasso com os segmentos ligados à esquerda que, por 

sua vez, exigiam mais diálogo com seus partidos e movimento sociais e efetivação de 

uma organização mais aberta aos anseios desses grupos que reivindicavam inclusão na 

reformulação Estatal. Nesse contexto, ainda segundo a autora: 

 

Essa nova agenda é marcada por uma tensão permanente entre o vetor 

‘eficiência’ e o vetor ‘democratização dos processos decisórios e do 

acesso a serviços públicos’. Assim, embora tenha ocorrido de fato 

uma mudança na agenda, ocorre uma disputa permanente quanto à 

ênfase a ser dada em cada um desses pólos. Os movimentos populares, 

partidos à esquerda no espectro político e governos de corte 
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progressista tendem a privilegiar a democratização das decisões e a 

inclusão social; partidos e governo de corte liberal-conservador e 

organizações da sociedade civil ligadas às elites empresariais tendem a 

privilegiar a orientação para a eficiência e corte de gastos, o que 

significa, na área social, privatização, focalização e modernização 

gerencial como prioridades.
110

 

 

 Essa discussão nos permite compreender como o cenário se formulava naquele 

momento com obstáculos que se faziam presentes em centros urbanos como Natal. A 

percepção sobre a ausência de políticas públicas na capital potiguar não foi vazia, os 

frutos das disputas entre as agendas liberais e progressistas no âmbito nacional 

desencadeou, muito provavelmente, um efeito negativo à estados e municípios.  

 

Virna Soraya Damasceno – 21 de junho de 2019 

 

Na manhã de uma sexta feira ensolarada, após algum tempo de espera na 

recepção da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, percebi sua 

chegada, a mulher com quem mantive contato nos últimos dias, ainda que por um breve 

momento tenha me gerado certa dúvida quanto ser, de fato, ela. Logo em seguida fui 

localizada por um funcionário que me solicitou para acompanha-lo. Ele me encaminhou 

para uma sala com alguns funcionários e lá me apresentei pessoalmente. Em uma 

primeira impressão, Virna Damasceno me passou um ar muito intenso de seriedade, e se 

mostrou também um tanto quanto ansiosa para me revelar que tinha consigo 

documentos que poderiam me ajudar na pesquisa, caso ainda não os tivesse. Então ela 

tinha reservado um tempinho, afinal, na procura de documentos que pudessem me 

auxiliar de alguma forma. Julguei muito gentil de sua parte, além de, muito 

provavelmente, servir aos meus interesses de pesquisa perfeitamente. 

A seriedade de Virna talvez se devesse pelo ambiente, uma repartição pública do 

judiciário, na qual trabalhava há mais de 30 anos como auditora fiscal do trabalho. Mas 

essa impressão se dissipou tão logo ela percebeu meu interesse naqueles documentos 

que havia me levado. Na verdade, acho que ela notou minha euforia ao folhear as 

primeiras páginas daqueles documentos. Virna solicitou ao funcionário que me buscou 

na recepção para tirar cópias e me passar.  

A entrevista foi realizada numa sala ao lado da que costumava ficar, pois além 

de estar vazia naquele horário, ela tinha uma ambientação adequada para a feitura da 

entrevista. Já nesta sala, sozinhas, Virna me contava que tinha 61 anos e que se formou 
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em Direito pela UFRN no ano de 1981, passando logo em seguida num concurso para o 

cargo de auditor fiscal do trabalho. O início de sua fala foi marcada pela formalidade do 

que percebi ser comum a todas as mulheres que passaram por mim ao longo dos últimos 

dois anos e meio. 

Virna estabeleceu uma narrativa contínua com detalhes de sua participação no 

Centro da Mulher Natalense. Um ponto que me chamou a atenção foi justamente sua 

declaração sobre tentativa de dialogar com o governo do estado sobre as reivindicações 

da agenda delas: 

[...] a gente tentou, também – eu não me recordo muito, mas a gente 

tentou também, na época, incluir como pauta também na 

Assembleia, e discutir, e ampliar isso para trazer para o Governo 

do Estado. Eu não me lembro como isso ficou, isso eu não me 

recordo; mas, eu acho que pode ser que alguém saiba mais detalhes, 

eu não sei se minha irmã, Viveca, lembraria qual é a participação 

desse link com o governo. Eu sei que, quando a gente participa de 

um centro de formação de qualquer área, nesse caso, da mulher, 

isso traz muito mais humanidade para o profissional. [...]
111

 

[Grifos meus]. 

 

 A parte em que ela diz que houve uma tentativa de aproximação com a 

Assembleia do estado na tentativa de incluir as demandas colhidas a partir do retorno 

das atividades que fizeram na cidade, corrobora com meu ponto levantado 

anteriormente no aspecto discutido da fala de Aldinete sobre participação na elaboração 

das políticas públicas do munícipio e do estado. O Centro, apesar de ter sido breve, 

como se verá no capítulo 2, estabeleceu alguns protocolos de atuação, incluindo plano 

de ação no bairro de Mãe Luiza.  

 Além disso, Virna nos entrega que sua atuação no Centro a fez ter uma formação 

com mais “humanidade”. Sobre esse aspecto, gostaria de mencionar a percepção pré-

existente de sua condição no mundo, levando-a a nutrir um processo comparativo cujos 

modos de militar na cidade atravessam suas crenças, ideias, sentimentos, práxis. 

Buscou-se, então, um entendimento do todo pela parte de prática política fortalecida por 

um movimento social e de mulheres. 

 Já em relação às políticas públicas: 

 

[...] as pressões dos movimentos se dirigiram a diferentes níveis de 

governo, dependendo da distribuição de competências em cada campo 

de política pública. Assim, por exemplo, as reivindicações na área de 

combate à violência contra a mulher se dirigiram prioritariamente aos 

níveis estadual e municipal. As questões relativas à saúde, por sua vez, 

foram dirigidas, em um primeiro momento, ao Governo Federal. À 

medida que a descentralização se iniciou, as pressões também 
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sofreram um redirecionamento, deslocando-se parcialmente para os 

governos estaduais e para os municípios.
112

 

 

 

 

Viveca Damasceno – 25 de junho de 2019 

 

Assim que cheguei em seu apartamento, notei um semblante de curiosidade já 

conhecido por mim sempre que entro nos espaços delas. Nós duas sentamos na mesa da 

sala de visitas e notei que ela segurava em suas mãos um caderninho. Em seguida me 

confidenciou que continha algumas observações pertinentes sobre seu passado e que 

gostaria de consulta-lo durante a entrevista.   

 Minhas primeiras impressões sobre Viveca Damasceno me diziam que ela tinha 

muito a dizer e o fato de estar ali, comigo, representava uma oportunidade de narrar 

parte de seu passado que lhe mantinha conectada com escolhas sobre ser crítica ao 

mundo. Apesar de sermos seres vacilantes, das oscilações do tempo, de mudarmos e 

permanecermos com frequência, tive a impressão de estar diante de uma Viveca com 

seus 20 e poucos anos. Radiante, muito flexível, atenta, viva. Um sentimento de 

lisonjeio e orgulho afloraram diante do fato da fala de si. O quanto ela tinha se 

transformado? 

Aos 62 anos, Viveca me confirmava que se formou em Ciências Sociais na 

UFRN no ano de 1981 e que em seguida prestou concurso para a Caixa Econômica 

Federal sendo aprovada, exercendo suas funções até o ano de 2016, quando se 

aposentou. Por necessidade de sua profissão no banco, me diz que se graduou em 

contabilidade também. 

 O relógio marcava pouco mais das 15h e a vista de seu apartamento era uma 

poética à parte. Devo confessar que me deslocava entre dois lados da cidade em 

segundos. As janelas do meu lado esquerdo tinham como plano de fundo a vista do rio 

Potengi, margeando Natal e criando divisões espaciais, enquanto no meu lado direito 

tinha como campo de visão o tom do azul escuro do oceano atlântico típico do inverno. 

 Viveca, em seu estado de atenção e contemplação de si mesma, me dizia que os 

anos de sua juventude na universidade a ajudaram a formar seu modo de ver o mundo, 

especialmente após o início das atividades no Centro. Naquele tempo, ela e as amigas, 

viam no CMN uma oportunidade: 
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[...] e por isso que a gente criou o Centro da Mulher Natalense – da 

necessidade de a gente impor mais as nossas vontades, nossos desejos, 

os anseios; e, a partir daí, a gente também informar a sociedade do 

que fosse o feminismo, as nossas lutas, o que é que a gente queria 

com aquilo – mudar o mundo. E, naquela época, como a Ditadura 

era muito repressora, a gente queria sair de qualquer forma dessa 

opressão.
113

 [Grifos meus]. 

 

 

 A fala dela nos mostra a coexistência do Feminismo e da Ditadura em Natal, em 

lados totalmente antagônicos. Isso nos serve para visualizarmos que mesmo estando 

distantes dos centros urbanos conturbados pela austeridade daqueles anos, a cidade teve 

sua parcela no autoritarismo e, a idealização do retorno à democracia, princípio, aliás, 

pertencente aos quadros dos movimentos sociais das décadas em questão, nos mostra 

como um pequeno grupo se articulou dentro dessa conjuntura entre o nacional e o local. 

 “Mudar o mundo” nas palavras dela pode significar, simplesmente, romper com 

o estado não-natural da repressão, da opressão e do autoritarismo à brasileira. Sua noção 

de liberdade guiava seu espírito combativo na busca pela sociedade com espaço para o 

feminismo como um agente transversal e emergente na luta pela emancipação das 

mulheres.  

 Todos os elementos expostos possibilitam compreender que, em parte, as 

origens do processo de auto-organização de mulheres com experiências distintas 

atribuíram importância às questões presentes na cidade fazendo parte de uma 

panorâmica nacional. Foi no contexto dos anos 1970 e 1980 que a mulher começou a 

consolidar-se como sujeito social mais questionador e com mais autonomia nos espaços 

de luta do país. Feminismo e Ditadura eram dois lados opostos. O primeiro ganhou 

novas expressões e colocou na ordem do dia o mundo privado, permitindo que o 

movimento ultrapassasse limitações históricas. Mas não só isso. Foi também nesse 

mesmo momento que a articulação de bairros e comunidades se mostraram ativos frente 

à potencialização da ausência do Estado como aquele que deveria planejar e oferecer 

condições mínimas de bem estar social. O movimento das mulheristas, como se verá 

adiante, demarcou um importante território e fomentou mudanças significativas na 

cidade e no país como um todo. 

  

                                                           
113

 Trecho de entrevista concedida à autora em 25 de junho de 2019. 



83 

 

CAPÍTULO 2   NATAL E A FORMAÇÃO DOS GRUPOS FEMINISTAS NA 

CIDADE 
 

Os movimentos sociais foram se formando como instrumentos políticos novos face 

também a ideia do direito de ter direitos. Isso significa que à medida que o Estado 

organizava a vida do cidadão, as emergências da representatividade junto com o 

questionamento se juntavam no intuito de formar uma frente que pudesse reorientar ou, 

pelo menos, deixar claro aos governos que a sociedade civil não estava completamente 

passiva, inerte. 

 Os movimentos feministas a partir dos anos 1970 no Brasil apresentavam 

particularidades. O que se construiu tomou por base a realidade do país, mesmo 

incorporando noções de fora, já que um número expressivo de mulheres retornava ao 

Brasil após condição de exílio ou simplesmente por motivos de estudo. O “Feminismo à 

brasileira” reinaugurava o aspecto das novas contestações das mulheres.  Menciono essa 

configuração pois uma queixa frequentemente mencionada nessas formações foi a ideia 

de que as brasileiras tinham total condições de se formarem de acordo com suas 

próprias especificidades locais, mesmo havendo forte influência das norte americanas e 

europeias. 

 Levando em consideração esse histórico, este capítulo se debruça sobre a criação 

e os objetivos dos grupos feministas que se formaram em Natal a partir do final da 

década de 1970 e suas principais reivindicações. Questões de discordância em alguns 

momentos com outros grupos e os entrelaçamentos com formatos institucionais 

políticos aparecerão ao longo da trajetória deles. De acordo com Ilze Zirbel, em sua 

pesquisa
114

 de mestrado, destaca-se que: 

Observando a atuação dos grupos de feministas durante a segunda 

metade da década de 1970, podemos verificar a sua presença em torno 

de oito espaços mais ou menos distintos: os movimentos populares 

(clubes de mães, movimento operários), os grupos de esquerda 

(sindicatos, partidos políticos), as igrejas, o campo das artes (teatro, 

música, literatura), as universidades e centros de pesquisa, o 

jornalismo alternativo, os grupos de reflexão (com profissionais e 

donas de casa) e as feministas organizadas no exílio (conectadas a 

grupos de mulheres, fora e dentro do Brasil).
115

 

 

Como veremos a seguir, alguns deles foram percebidos nas formações dos 

grupos em Natal. 
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2.1   O Centro da Mulher Natalense – CMN [1978]  

 

Em matéria divulgada no dia 01 de abril de 1979 pelo jornal O Poti, alguns dos 

propósitos do recém-criado grupo Centro da Mulher Natalense assim eram colocados: 

 

O centro tem a sua atuação voltada para as mulheres de nível de 

instrução mais baixo e como tal atua, junto com os clubes de mães, 

em bairros menos favorecidos, esclarecendo as mulheres de palestras, 

sobre seus direitos sociais e trabalhistas, controle de natalidade e 

muitos outros assuntos que dizem respeito a mulher.
116

 [Grifos meus]. 

 

 Formado a partir de junho de 1978
117

 por estudantes universitárias como 

Rossana Sudário e Viveca Damasceno, do curso de Direito e Ciências Sociais, 

respectivamente, o grupo se apresentava como uma iniciativa com intuito de promover 

discussões consideradas caras às mulheres de Natal. De acordo, ainda, com algumas das 

notícias que circularam na época e confirmadas em entrevistas por algumas das ex 

participantes, o centro se mostrava aberto à atuação de outros sujeitos, até mesmo 

homens, simpatizantes das causas apresentadas pelas universitárias. 

 Assim como n’O Poti, outros veículos de comunicação na cidade relataram em 

suas páginas o advento do grupo e os posicionamentos deste em relação às atividades 

que começariam a ser organizadas pelo CMN. Observemos o trecho a seguir retirado do 

jornal Diário de Natal apontando os passos seguintes pós-constituição do Centro: 

 

[...] o centro pretende promover encontros com os diversos clubes de 

mães existentes nos bairros de Natal, a fim de discutir a necessidade 

da existência de creches comunitárias e nos próprios locais de 

trabalho. Umas das preocupações atuais do centro é de promover 

meios que facilitem o acesso das mulheres ao mercado de 

trabalho. Levantamentos indicam que uma das dificuldades é o fato 

de as mães não terem com quem deixar os filhos nos horários de 

expediente.
118

 [Grifos meus]. 

 

Uma das temáticas da citação acima demarca um território muito comum em 

outros grupos e coletivos durante o período correspondente ao que se “acordou” chamar 

de Segunda Onda Feminista no Brasil. O acesso ao mercado de trabalho era tema muito 

recorrente não só nas notícias que circulavam naqueles anos, mas amplamente discutido 

em vários grupos de mulheres e feministas. As creches foram, e ainda continuam a ser, 

como se verá até o final deste trabalho, uma das pautas mais impulsionadas por 
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inúmeros coletivos e grupos dentro do movimento feminista. Essa nova configuração na 

luta política das mulheres se oxigenava à medida que ficava cada vez mais claro que o 

feminismo aprofundaria a forma de perceber as opressões que afligiam as mulheres 

permitindo, cada vez mais, a saída de um lugar “passivo” e que pudesse fortalecer a luta 

contra as desigualdades.  

Observa-se que apesar de ter nascido com o intuito de debater assuntos 

pertinentes às questões da mulher dentro do espaço acadêmico, as feministas integrantes 

do Centro também adotaram estratégias para sair da universidade e agir na cidade. O 

cenário político e social dos anos de chumbo no Brasil caracterizou o que se 

convencionou chamar de “dupla militância”, algo que é apontado em inúmeras análises 

de pesquisadores
119

 sobre o tema do feminismo a partir da década de 1960. 

Incorporando pautas como as políticas do corpo e da educação não sexista, ao mesmo 

tempo que os gritos pela retomada da democracia igualmente se faziam presentes, as 

feministas em Natal correspondiam ao perfil  

É fato que não foi incomum o advento de grupos de reflexão surgidos no 

contexto da ditadura civil militar no Brasil. Várias frentes de reivindicação democráticas 

apostaram nesse método como mais uma possibilidade na luta contra o regime militar. 

A ideia de conscientização política era um esforço muito conveniente e urgente, afinal, 

era preciso entender o que se passava naquele momento e reunir forças possíveis na luta 

contra a arbitrariedade que se instalara no Brasil. 

Foi um pouco antes e a algumas centenas de quilômetros de Natal, que o Centro 

da Mulher Brasileira – CMB, para se ter uma noção do desenvolvimento de tais 

organizações, criado em 1975 na cidade do Rio de Janeiro, tinha se firmado com 

objetivo inicial de reunir mulheres que se interessavam pelas novas dinâmicas sócio-

políticas em relação aos direitos das mulheres. Na verdade, o perfil do CMB, inclusive 

como primeiro grupo feminista institucionalizado no Brasil, segundo as pesquisadoras 

Flávia Cópio Esteves e Rachel Soihet
120

, não foi homogêneo, tampouco reuniu sempre 

os mesmos objetivos. Fora gestado por mulheres a partir das camadas médias cariocas e 
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inicialmente, o que seria apenas um espaço de discussões teóricas, se lançou nas ações 

políticas na cidade
121

. 

Em Natal, o CMN teve um perfil muito semelhante ao CMB, especificamente 

porque as mulheres desenvolveram atividades para além das discussões no reduto 

universitário, chegando aos bairros de Natal e promovendo palestras, reuniões com 

lideranças locais e até mesmo auxiliando em ações vindas de outras frentes, como o 

departamento feminino do PMDB do início dos anos 1980, na qual a socióloga Rizolete 

Fernandes fizera parte. 

 O leitor mais atento deve ter percebido que nas duas citações iniciais, o termo 

Clube de Mães foi destacado pela autora. Isso se deve pelo fato do CMN ter se 

associado a essas entidades em momentos distintos de sua atuação. Em alguns trechos 

das entrevistas realizadas, assim como nas matérias dos jornais, ficou esclarecido que a 

militância não tinha a pretensão de se fechar internamente, ou de ficar apenas nas 

discussões teóricas. Elas se reuniam com alguns grupos já existentes na cidade e agiam, 

principalmente, nos bairros da cidade. Mostrando que Clubes de Mães, conselhos 

comunitários e associações diversas pela cidade somaram na luta. Era ali, nos bairros, 

sobretudo, que o movimento tomaria forma, visto que nesses espaços os problemas da 

mulher eram muito visíveis em razão de serem espaços que se concentravam demandas 

cotidianas e recorrentes atravessados por aspectos físicos e simbólicos, como 

saneamento básico e luta contra a violência contra a mulher, por exemplo. 

A iniciação das mulheres que fizeram parte do movimento aconteceu com 

trajetórias distintas, mas que denunciam, pelo menos, um traço em comum: a 

preocupação com as lacunas sobre políticas públicas na cidade de modo que se lançar 

no movimento feminista foi, até aquele momento, uma oportunidade de concretizar 

objetivos que ultrapassariam o próprio centro. Em todas as respostas que obtive durante 

as entrevistas, foi unânime a questão de não se ter políticas específicas na promoção do 

bem-estar da mulher e dos seus direitos. Lembremos que o feminismo, contudo, era um 

tanto quanto difuso naquela época. A noção de ser um movimento social na emergência 

dos direitos civis tanto nos EUA quanto na América Latina, nem sempre era 

interpretado da mesma forma. 
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De maneira semelhante, não podemos ignorar o fato de que algumas dessas 

mulheres tinham certa “bagagem” sobre participação política em seus currículos. 

Entraram em contato com ideias que vinham de fora do país, discutiram autores e obras 

consagradas naquela época, como Simone de Beauvoir e Betty Friedan, referências 

presentes em suas graduações na universidade. Sendo este um espaço de muita 

pluralidade e conhecimento, e também na própria UFRN conheceram sujeitos de 

origens e formações diversas. É muito sintomático que, de algum modo, essas mulheres 

viabilizassem sob a forma de militância o sentimento de retorno social desenvolvido 

pelo contato com tanta pluralidade e teoria. Escolheram não só ficar no campo das 

ideias, mas as concretizaram a partir do Centro e dos grupos dentro do movimento que 

surgiriam posteriormente. 

Em meu primeiro contato com uma das ex-fundadoras do CMN, Viveca 

Damasceno, perguntei sobre o início de sua militância após entrar no curso de Ciências 

Sociais na UFRN e o porquê de criar um centro da mulher em Natal. A socióloga expôs 

seus motivos e deixou claro que esse problema da visibilidade da mulher e a forma 

como se discutia tais questões era, por vezes, muito delicado e o incômodo disso a fez 

perceber que tinha um desejo de ter alguma representação própria, como evidenciado no 

trecho de sua fala a seguir a partir do seu egresso na universidade:  

 

[...] Entrei em setenta e oito e, nessa época, era Ditadura Militar; e a 

gente começou a estudar, a ler livros no Diretório – o Diretório 

Estudantil da Universidade era muito ativo, congregava as pessoas, 

chamava as pessoas –, e a gente formou o grupo da gente, só de 

mulheres, e vimos que faltava alguma coisa a mais para tornar 

nossa voz ativa porque, mesmo dentro do Diretório, os homens 

tinham voz mais ativa. E por isso que a gente criou o Centro da 

Mulher Natalense – da necessidade de a gente impor mais as nossas 

vontades, nossos desejos, os anseios; e, a partir daí, a gente também 

informar a sociedade do que fosse o feminismo, as nossas lutas, o 

que é que a gente queria com aquilo – mudar o mundo. E, naquela 

época, como a Ditadura era muito repressora, a gente queria sair de 

qualquer forma dessa opressão.
122

 [Grifos meus]. 

 

Esse relato nos ajuda a ter uma dimensão sobre como dentro das esquerdas no 

Brasil existia  significativa tendência ao silenciamento das mulheres. Considerando que 

o discurso principal de muitos desses “companheiros” era a grande luta pela eliminação 

dos males que oprimem a sociedade pela via da exploração de classe, fechava-se os 

olhos para outros marcadores, como a questão de raça e gênero. Em outras palavras, a 

luta feminista dividia e desviava a atenção dos reais problemas não só do Brasil, mas do 
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mundo. Felizmente, no entanto, uma visão marxista ortodoxa masculina não só 

percebida pelos movimentos feministas daquela época, mas devidamente, sempre que 

possível, sabotada pelas companheiras. Em todo caso, a fala de Viveca nos lança luz 

para entendermos a experiência das mulheres que sentiam a necessidade de serem 

protagonistas de suas revoluções. 

Seu interesse por política, a propósito, não se dava de modo aleatório. Durante 

sua entrevista descobri que ela e a irmã, Virna Damasceno, são sobrinhas de Maria do 

Céu Pereira Fernandes, primeira deputada eleita pelo Partido Popular para a 

Assembleia Constituinte de 1934 no Rio Grande do Norte e, por extensão, primeira 

mulher no Brasil a ser eleita deputada estadual. Além disso, elas também são sobrinhas 

do ex-governador do estado (1971 – 1979), Cortez Pereira, irmão de Maria do Céu. 

Quer dizer, ambas têm trajetórias sinalizadas, em alguma medida, por experiências de 

cultura política na família. 

Quando no momento do meu primeiro encontro com Virna Damasceno, 

direcionei a mesma pergunta sobre seu começo e seu envolvimento na militância na 

cidade, e com muito empenho na elaboração de sua resposta, ela me disse: 

 

[...] eu entrei na Universidade em setenta e oito e comecei com as 

amizades; a gente tinha um grupo de mulheres, de meninas que 

participavam da Universidade nos corredores e com as mesmas, 

vamos dizer, ideias, ideais, naquela época – de liberdade, de ser 

independente, das ações feministas. Então, a gente lia, fazia grupos 

de estudos com relação a isso. E pessoas com mais... que eram mais... 

eu, em primeiro ano de Direito, mas tinha colegas no segundo ano, 

terceiro ano, como Rossana Sudário, e a gente tinha essas grandes 

questões também. Eu tinha um grupo também que era do MEB e do 

SAR – que esse era do pessoal de Assistência Social – que a gente lia 

muitos documentos que diziam respeito aos movimentos rurais, esse 

também na parte rural; que era o SAR e o MEB, que era o Movimento 

de Base, e o SAR, o Serviço de Assistência Social Rural. Então, essas 

duas entidades, também, a gente tinha grupos de discussão. E isso foi 

fomentando, me levando mais às causas da mulher. Então, tanto 

da mulher rural como da mulher em si, coisas... seus direitos, a 

liberdade; e era um movimento muito rico, naquela época, em 

setenta e oito.
123

 [Grifos meus]. 

 

 Virna explica que o olhar mais crítico em relação a situação da mulher também 

acontece pela experiência em sua participação em dois grupos existentes naquela época 

e que, como fez questão de mencionar, acrescentou muita riqueza na forma de enxergar 

o mundo ao longo de sua vida. Acredito que o sentimento de orgulho em relação à 

formação de seu passado atravessou a sua vida, o que ficou muito evidente nas formas 

como construiu sua narrativa à medida que a entrevista avançava. 
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 Sobre os dois grupos mencionados por ela, vale esclarecer que o MEB
124

, na 

verdade, significa Movimento de Educação de Base, criado em 1961, vinculado à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Esse grupo tinha como um dos 

seus objetivos principais, desenvolver projetos e ações educacionais voltadas para o 

meio popular em área de desenvolvimento econômico em situação de precariedade. 

 Já em relação ao Serviço de Assistência Rural – SAR, criado em 1949 pela 

Arquidiocese de Natal, se apresentava como um movimento dentro da Igreja Católica 

comprometida com o desenvolvimento das bases populares em Natal, trabalhando com 

um nível maior da ideia de transformação social pela ação comunitária e fomento ao 

acesso de educação de qualidade, organização da classe trabalhadora, enfim, com um 

perfil um pouco mais, digamos, "progressista” em relação a alas mais conservadoras da 

Igreja. 

 Outro ponto alto das entrevistas com as irmãs Damasceno foi o meu 

questionamento sobre o plano de fundo, tendo uma Ditadura ainda em vigor, quando 

começaram a estudar na UFRN e a se organizarem no CMN. Ambas demonstraram 

bastante pesar e relataram que foram anos difíceis para quem sonhava com justiça social 

e causas ligadas mais aos setores de esquerda. Virna construiu uma narrativa muito 

segura e viva daqueles que foram anos pautados pelo incerto. Seu relato expõe algo 

muito interessante: 

 

Na época, a gente sentia que havia, até mesmo entre os colegas – 

quando a gente começava nesses grupos pequenos nos corredores, a 

gente sabia que se isolava um pouco dos demais da turma, porque eles 

viam como se fossem pessoas, vamos dizer, que não tivessem muito 

compromisso com a Academia, com a parte acadêmica, voltada para o 

estudo do Direito, no meu caso específico do Direito. Era como se a 

gente desfocasse e fosse ter outras questões que não fossem a técnica 

do Direito, a fundamentação do Direito. Então, a gente sabia que 

tinha pessoas lá dentro que contribuíam com uma assessoria que 

tinha dentro da Universidade, que era a ASI – que era um serviço 

de informação ligado ao SNI –, que eles podiam passar essas 

informações. E tanto isso é verdade que depois eu descobri que tem 

alguns documentos com relação à formação do Centro da Mulher 

Natalense, tudo isso na informação da ASI e no SNI; quer dizer, 

tudo era acompanhado.
125

 [Grifos meus]. 

 

 Na manhã do nosso primeiro encontro, Virna me questionou se eu tinha 

conhecimento do teor da documentação que segurava em suas mãos. Um documento de 

algumas páginas no qual constavam marcas de carimbos, números em sequência, nomes 
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aleatórios, juntamente com o seu próprio nome, o de Rossana Sudário e o de outros 

colegas e companheiros estudantes, fichados e investigados pela movimentação 

estudantil que realizaram na universidade. Relatei que desconhecia os documentos, mas 

que gostaria de lê-los se a mesma me autorizasse. Naquele momento, ela me contou que 

na verdade tinha lembrado deles quando liguei me apresentando, dias antes, e tentando 

marcar o nosso encontro. Já fazia algum tempo que não lia-os e a partir do meu contato, 

então, ela se atentou para a existência deles novamente.   

 Ao segurá-los, notei que o Centro da Mulher Natalense estava ali, informado, 

“fichado” naqueles papéis como iniciação de uma organização dentro da UFRN com 

perfil de luta estudantil, elencando Virna Damasceno como uma de suas integrantes. 

Existia uma relação pequena de alguns nomes investigados à época, como o de Juliano 

Homem de Siqueira, estudante do curso de Direito, fichado inúmeras vezes e 

considerado subversivo pelas autoridades locais. Tal documento continha descrições dos 

encontros, cópia de material de panfletagem, locais de discussões e, de maneira geral, 

informações específicas do que estavam fazendo, com quem, locais dos encontros e os 

porquês daquilo tudo. 

 Um ponto que merece destaque da fala de Virna é o fato dela perceber, como 

estudante do curso de Direito, o mau julgamento que recaía sobre ela e as amigas, visto 

que no tocante ao processo diário daqueles anos, toda e qualquer movimentação fora do 

enquadramento político militar, era visto com maus olhos. E não é para menos. O curso 

a qual pertencia, provavelmente, era um reduto muito valioso de pessoas que se sentiam 

à vontade com o cenário político da época. Mas não só isso, a área tinha uma relação 

direta na formação técnica e profissional de cidadãos úteis ao Estado militar. 

O historiador Rodrigo Patto Sá Motta aponta
126

, inclusive, que dentro das 

universidades, com o advento dos planos de segurança interna das comunidades 

acadêmicas, além de ser comum nomear civis para cargos de confiança na função de 

monitorar as atividades universitárias, bacharéis em direito e professores, geralmente, 

compunham um grupo comum e ativo no arranjo das Assessorias Especiais de 

Segurança e Informação – AESI.   

O significado e os objetivos principais desse órgão dentro da universidade eram, 

segundo relatório da Comissão da Verdade
127

 da UFRN: 
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A Assessoria de Segurança e Informações foi instalada em 1971 

pela Reitoria da Universidade, durante a gestão do reitor Onofre 

Lopes, por determinação do MEC. Dentre outras atividades, a 

entidade realizava constante controle ideológico na contratação de 

pessoal (servidores, professores, monitores e bolsistas de pós-

graduação). Ademais, a ASI fazia parte de um conjunto de órgãos 

de repressão da Ditadura Militar, sendo subordinada ao Serviço 

Nacional de Informações (SNI). No seu organograma interno, a ASI 

servia como órgão de assessoramento do reitor. Em 1985, a entidade 

deixou as dependências da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) a 

pedido da comunidade universitária, sendo transferida para o prédio 

da Delegacia do MEC. Sua extinção ocorreu em 1990.
128

 [Grifos 

meus]. 

 

O sistema de informações dentro das universidades era uma estratégia muito 

significativa. Era dali que as novas gerações de profissionais sairiam, e isso significava 

ter acesso e controle sobre a formação dessas gerações de modo que ficava 

compreendido com tal iniciativa de regulação, que o controle do pensamento era um 

ideal a ser atingido. Sem contar que, qualquer movimentação dentro dos campi era 

monitorada de perto.  

Ainda segundo o historiador Rodrigo Patto Sá Motta: 

 

[...] A criação desses órgãos deve ser compreendida no contexto de 

escalada repressiva a partir de 1968 e da edição do AI-5, processo 

intensificado com o aumento das ações da esquerda armada. O sistema 

de informações identificava na comunidade universitária, e com razão, 

um dos focos mais importantes de luta contra o regime militar. 

Parcela expressiva dos militantes das organizações 

revolucionárias clandestinas era recrutada nas universidades, bem 

como atuava nos meios acadêmicos a maioria dos intelectuais 

responsáveis por municiar de argumentos os críticos do regime 

militar, bem entendido os que já não haviam sido calados. 
129

 [Grifos 

meus]. 

 

O CMN foi observado e parte de seus integrantes e simpatizantes foram 

investigados. Pelo menos duas de suas integrantes foram fichadas na investigação 

realizada pela ASI/UFRN, o que segundo Virna, no momento de sua entrevista, deixa 

transparecer que não esperava tal iniciativa:  

 

[...] A gente achava que era um grupo de pessoas que não estavam 

sendo... não tinham reflexos maiores na parte da repressão, mas 

tinha. Tanto tinha que os documentos comprovam. [...] é como se 
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fossem as fases de um relatório organizado; aqui tem um item: 

“organizado inicialmente por dez jovens; inclui, todavia, em seu rol, 

dois de cada estudante de nível médio da cidade, permitindo, 

inclusive, a participação de homens; desde a sua fundação, entretanto, 

se não chegou a ultrapassar a duas dezenas de integrantes”. Até isso. 

[...] Era um grupo que era reduzido, mas que a gente tentava fazer, dar 

esse reflexo para a sociedade. A gente ia nos cinemas distribuir 

panfletos, a gente ia nas ruas, a gente parava em ônibus, a gente... Um 

grupo reduzido, mas a gente tentava fazer com que chegasse à 

sociedade. E isso impactou dentro da... uma informação dentro do 

SNI. Chegou até o SNI, que é uma coisa que... a gente não esperava. 

Até onde a gente se reunia, diz aqui que às vezes era na rua Joaquim 

Manoel – essa rua Joaquim Manoel era onde eu morava, eu e minha 

irmã [...]
130

 [Grifos meus]. 

 

 É possível dizer que, nesse relato, Virna se situa num momento de grande 

tensão ao expressar momentos angustiantes daqueles que foram anos de uma militância 

ativa enquanto estudante universitária. E mais ainda por ter sido integrante de um grupo 

com perfil feminista na mira de investigações militares pela ASI.  No trecho a seguir, 

sua irmã, Viveca, também relata sobre o órgão dentro da UFRN. Pude ver em seu 

semblante uma inquietação assumida pelo que foi o órgão mesmo depois de tantos anos. 

Percebo que, a memória sobre a presença da ASI em seus anos de graduação, marcou 

sua experiência ao ponto de assumir para si e para mim, que confiança era algo muito 

problemático para ela: 

 

Era um horror, essa ASI. Um horror. Porque, na ASI, tinha a ASI – as 

pessoas da Polícia Federal – e tinha os informantes. O pior eram os 

informantes, que eram infiltrados na Universidade. Então, eu estava 

conversando aqui com um colega, que a gente achava que era amigo, 

eu dizia minha vida toda, e na realidade era um informante, 

entendeu?
131

 

 

 Viveca reconhece a tensão por ter passado por situações em que não 

desconfiava estar sendo monitorada, como demonstra em seu relato, confidenciando 

detalhes de sua vida a colegas de graduação, militância, sem se dar conta do risco que 

corria. Fato muito corriqueiro, aliás, naqueles tempos.   
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Imagem 1  Primeira página do dossiê com informações das articulações do 

CMN em Natal feito pela ASI na UFRN. 

Fonte: Recorte e adaptação de documento disponível no acervo documental da Comissão da   

Verdade da UFRN. Arquivo 276/1979. 

 

 Como é possível observar no cabeçalho do documento acima, a ASI respondia 

ao Serviço Nacional de Informações – SNI, pensado como fonte de informações 

estratégicas para as ações do governo. O CMN não passou despercebido e ganhou 

algumas páginas de investigação sobre suas atividades iniciadas dentro do campus da 

UFRN.  

 Abaixo, os nomes de Rossana e Virna enumerados nos tópicos das observações 

da movimentação do Centro. O mesmo dossiê também apresenta espaço reservado para 

os “anexos”, como é percebível no final do tópico “06”, em relação a cópia de material 

panfletado pelo grupo em atividades nas ruas de Natal. 

 

Imagem 2  Detalhes sobre os pontos investigados pela ASI na UFRN apontando 

Rossana Sudário e Virna Damasceno umas das iniciadoras do Centro da Mulher 

Natalense. Documento datado de junho de 1979. 

Fonte: Recorte e adaptação de documento disponível no acervo documental da Comissão da Verdade 

da UFRN. Arquivo 276/1979. 
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Em seu livro, a socióloga Rizolete Fernandes relata que o CMN foi procurado 

pelo pessoal de esquerda que se organizava na cidade: 

 

[...] além dos bairros, procuramos, através dos contatos com sindicatos 

e outras instituições, como a UFRN, convidar para as reuniões um 

maior número de mulheres que pudessem fortalecer as trincheiras da 

luta. Mantivemos contato com pessoal do Centro da Mulher 

Natalense (CMN)
132

. [Grifos meus]. 

 

Rizolete Fernandes fazia parte da pasta feminina recém-criada do MDB onde, 

segundo ela, começou sua militância política pelos direitos da mulher na cidade. A 

trajetória da socióloga é muito mais independente em relação ao Centro, no entanto, ela 

esteve presente em muitos momentos se articulando com o CMN. Fazia parte também 

da Associação dos sociólogos e foi lá, ocupando o cargo de tesoureira geral, que julgou 

ser muito oportuno ampliar a ação dos grupos de mulheres que se organizavam na 

cidade, pois o espaço tinha um caráter mais aberto às discussões que se propunham. 

Ainda sobre o Centro, a socióloga completa: 

 

O CMN existia, em Natal, desde 1978, era dirigido por Rossana 

Sudário, estudante de Direito da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN e congregava tanto mulheres, quanto homens, 

interessados na discussão da problemática da mulher.
133

 

 

 Ao que tudo indica, o CMN conseguiu ser uma referência importante na época 

de suas atividades, visto que além de ser mencionado em várias matérias jornalísticas, 

também era lembrado sempre que tinha algum outro grupo precisando de suporte na 

elaboração de ações e lutas sobre a mulher, especialmente quando se aproximava o 

dia
134

 internacional da mulher. Outro ponto sobre sua existência foram os temas da 

agenda do grupo expostos à opinião pública. Nem sempre eram encarados com bons 

olhos pela sociedade natalense. O tema sobre o aborto, por exemplo, dividia opiniões. O 

posicionamento do grupo era favorável à legalização. Em um trecho de matéria do 

jornal O Poti, o assunto foi pautado com um título, no mínimo, sugestivo, insinuando 

que as mulheres que estavam debatendo o assunto achavam que se tratavam de um 

direito. A mesma matéria traz a opinião de Rossana Sudário da seguinte forma: 
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O Centro da Mulher Natalense, representado por Rossana Sudário, 

defendeu a legalização do aborto partindo do princípio de que se trata 

de uma necessidade social, uma vez que ele é praticado mesmo 

ilegalmente, com estatísticas que registram uma média de 3,3 de 

abortos por ano. Disse Rossana Sudário que é necessário que se dê à 

mulher brasileira as garantias para optar pelo filho ou não, que se lhe 

dêem melhores condições de trabalho e que se criem creches para o 

crescimento das crianças, que têm mãe como força de trabalho do 

sistema capitalista
135

.  

 

Além do tema do aborto, trabalho e creche, mais uma vez, são o cerne dos 

debates. Embora não tenha encontrado nenhum posicionamento confirmando sobre a 

perspectiva teórica dessas mulheres do Centro, suponho que alguns direcionamentos do 

grupo foram próximos a uma perspectiva sobre o debate de classes, críticas num tom 

mais “marxista”, a julgar pela conjuntura do país na época, quando vários grupos se 

influenciaram pela corrente. De qualquer forma, os pequenos artigos produzidos por 

elas, davam um tom mais inflamado aos temas e assim marcavam o território na cidade 

com as opiniões do Centro. 

Em um dos materiais divulgados pelo CMN, há um texto sobre as formas de 

precarização de vida das mulheres em decorrência das relações desiguais no mundo do 

trabalho e pela ausência de suporte do Estado. Thami Pacheco, uma componente do 

grupo, desenvolveu o tema sobre as formas de acesso e permanência no mundo do 

trabalho dando ênfase nas dificuldades encontradas pelas mulheres: 

 

O Estado tem que apoiar a mulher a ter participação em sua força de 

trabalho, criando creches, restaurantes populares, etc. Muitas mulheres 

mantêm-se em casa por não acharem trabalho bem qualificado ou por 

não terem como deixar ... seus filhos. A mulher tem também que se 

aperfeiçoar dentro da sua profissão, não é um direito só do homem 

exercer cargos de grande qualificação. Estatisticamente, isto é, 

infelizmente, uma realidade, decorrente, porém de pressões que a 

sociedade exerce sobre a mulher, discriminando-a e dando-lhe quase 

nenhuma chance de especialização profissional. A mulher, 

inconscientemente ou não, atribui a si os encargos domésticos, 

gerando, dessa forma, um sentimento de remorso quando exerce as 

duas funções: a pública e a doméstica. Decorre disso o sentimento de 

culpa pelo não cumprimento das tarefas de dona-de-casa, sobretudo de 

mãe, e culpa por sua impossibilidade de galgar, rapidamente, como 

fazem em geral os homens, os degraus do sucesso profissional.
136

 

 

Sobre o “peso na consciência”, citado por Thami Pacheco em seu texto, é 

evidente que mesmo após décadas desde o CMN e dos avanços conquistados pelos 

movimentos feministas como um todo, “a missão da mulher” ainda é entendida como 

aquela que envolva a maternidade e/ou com os cuidados da família e do marido. 
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O teor dessas informações foi amplamente discutido por intelectuais como 

Heleieth Saffioti
137

, autora consagrada dentro dos estudos sobre a mulher numa ótica 

mais marxista. Segundo Saffioti, o trabalho doméstico não remunerado é um fator que 

amplia o abismo social, uma vez que a estrutura capitalista intensifica o papel da mulher 

como responsáveis pela casa, filhos, família e marido. Essa crítica tem sido trabalhada 

há, pelo menos, 50 anos, desde a famigerada “segunda onda”. De acordo com Saffioti: 

 

A maternidade não pode, pois, ser encarada como uma carga exclusiva 

das mulheres. Estando a sociedade interessada no nascimento e 

socialização de novas gerações como uma condição de sua própria 

sobrevivência, é ela que deve pagar pelo menos parte do preço da 

maternidade, ou seja, encontrar soluções satisfatórias para os 

problemas de natureza profissional que a maternidade cria para as 

mulheres.
138

 

 

Esses eixos temáticos aparecem em praticamente todos os relatos coletados por 

mim ao longo da pesquisa, mostrando que, basicamente, todas as lutas em prol dos 

direitos das mulheres não poderiam deixar de priorizar em suas agendas mecanismos de 

permanência da mulher no mercado de trabalho. Creches e divisão do trabalho 

doméstico são dois lados da mesma moeda que subsidiam a base das reivindicações 

delas. 

Os dois primeiros anos do CMN foram marcados pela reunião de interessados 

em debater as questões da mulher e realmente reuniu não só mulheres, mas homens. O 

que é um tanto quanto curioso, visto que integrantes mulheres se posicionaram sobre a 

necessidade de se ter um grupo com protagonismo de mulheres justamente pela falta de 

oportunidade e silenciamento por homens nos diretórios acadêmicos. Todavia, isso não 

pareceu ser um infortúnio significativo para elas, já que havia uma ideia difusa sobre a 

parceria do homem no movimento feminista. Ou seja, enquanto que para alguns grupos, 

naquela época, o feminismo precisava ter o protagonismo tão somente centrado na 

mulher, inclusive como um movimento exclusivo delas, para outros, o papel do homem 

era significado como um parceiro na luta e não podia ficar de fora.  

Como se pode notar, existiam algumas contradições dentro do grupo. Se, por um 

lado, o Centro nasce com uma perspectiva de agenciar mulheres no intuito de discutir e 

trabalhar para além da universidade questões sobre saúde, trabalho, direitos, etc, ao 

mesmo tempo que seria um espaço de protagonismo do ativismo delas, por outro, 

também houve uma abertura para que amigos, colegas e interessados do sexo masculino 
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fizessem parte do grupo na luta pelos direitos das mulheres. Essa “dualidade” do grupo 

é intrigante na medida que temas como “violência contra a mulher”, por exemplo, era 

amplamente debatido nas reuniões do grupo, nas declarações das representantes e até 

mesmo nos veículos de comunicação da cidade e, em todas as fontes pesquisadas, quase 

sempre, apenas as mulheres se manifestavam pelo fim desse tipo de violência. 

No mesmo material de divulgação da fala de Thami exposto acima, Rossana 

Sudário escreveu um texto cujo título chama a atenção para os casos de assassinato de 

mulheres por seus companheiros, sendo, neste caso, uma menção a um crime muito 

repercutido pela imprensa da época em Natal. Neste artigo ela fala: 

 

Na semana passada, na noite de quinta-feira, 2 de outubro, o chamado 

esquadrão dos maridos, usando outra já consagrada expressão, volta 

a atacar, e o tabelião Sebastião Miguel de Lima, do 2º Cartório de 

Tangará, assassina, barbaramente, com 4 tiros de revólver, Avani 

Araújo de Lima, de quem estava separado há algum tempo, O crime 

aconteceu por volta das 22h30min, no posto de gasolina Roda Viva, 

em Igapó. Após ter livrado o flagrante, o assassino se apresentou na 

Secretaria de Segurança para prestar depoimento, acompanhado pelo 

seu advogado, ítalo Pinheiro. O Tabelião afirmou ter matado Avani 

porque perdeu a cabeça após ter sido chamado por ela de “corno 

convencido”
139

. [Grifos meus]. 

 

E completa: 

A temporada de "caça às esposas", como está sendo chamado o 

crescente aumento de crimes passionais de maridos contra esposas, 

também foi aberta em Natal. Nos últimos três meses, a página policial 

dos jornais tem registrado uma série de crimes contra mulheres, cujos 

maridos, alegando traição, tentam justificar seus injustificáveis crimes. 

Saliente-se que, em alguns casos, a traição é apenas uma suspeita e 

“esta” simples dá aos maridos, pretensos justiceiros, o motivo para se 

transformarem em juízes e condenarem a suposta traidora à morte, 

sentença esta sumariamente executada, muitas vezes com requintes de 

sadismo e crueldade, como aconteceu no recente caso de um agricultor 

que matou a mãe de seus filhos com vários golpes de foice, fato 

amplamente noticiado pelos jornais natalenses. [...] As mulheres já 

começaram a reagir a esta farsa de amor assassino, recusando-se a 

aceitá-lo como razão para que o machismo institucionalizado 

extermine mulheres impunemente. Estão se organizando em 

associações, fazendo manifestos, atos públicos. Aqui em Natal, o 

Centro da Mulher Natalense lançou nota de protesto contra o 

crime do tabelião de Tangará e conclamou a população a 

comparecer à missa pela vítima, pretendendo, ainda, mobilizar as 

diversas entidades democráticas da cidade contra os constantes 

assassinatos de mulheres. Sobre a tese de legítima defesa da honra, o 

ilustre professor de Direito Penal da UFRN, Geraldo Fernandes de 

Oliveira, casado, pai de 4 filhos, diz: “Legítima defesa da honra já foi, 

até o início deste século, a tábua de salvação para certos advogados 

conseguirem a absolvição de criminosos perigosos perante o tribunal 

do júri, por ser este tribunal composto de leigos.
140

” [Grifos meus]. 
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 Acerca dos trechos apresentados do caso do assassinato de Avaní e na expressão 

de Rossana ao afirmar que a temporada de “caça às esposas” estava aberta, é preciso 

lembrar que a questão da legítima defesa da honra foi amplamente utilizada nas defesas 

de homens que atentavam contra a vida de suas companheiras por muito tempo. No 

Brasil, a jurisprudência começou a ser menos intolerante, embora ainda machista, nos 

casos de alegação da honra marital num processo lento a partir da Constituição de 1988, 

quando homens e mulheres passaram a gozar, em tese, dos mesmos direitos em relação 

a chefia da família.  

Todavia, infelizmente, os números dos casos de violência contra a mulher 

demonstram que um dos mecanismos do pensamento desses agressores é alimentado 

não só pelo sentido do respeito à honra, mas ao conjunto de valores pautados no 

sentimento de posse em relação à mulher. Nas formas de controle do corpo, de sua 

existência como um todo. Mostra-se, pois, a insuficiência de leis de proteção. Esse caso 

nos mostra as diferentes extensões que essa lógica misógina alcançava. Quer dizer, 

dispositivos psicossociais
141

 desenvolvidos e viabilizados por meio da inferiorização, 

objetificação e redução da mulher dentro do campo do pertencimento ao homem, 

acrescida, ainda, pelo moralismo sexual que imperava na tentativa de cristalizar o lugar 

da mulher nos papéis de esposa, mãe e do lar. Está no imaginário, enraizado.  

Em 1980, Viveca declarava ao Diário de Natal sobre o sistema de discriminação 

de mulher ainda ser tão pulsante. Relatava que apesar dos movimentos feministas 

crescerem e ganharem fôlego cada vez mais, elas ainda estavam inseridas num abismo 

socioeconômico e cultural que cristalizava a mulher nos arranjos inferiores da 

sociedade: 

Segundo Viveca Damasceno, umas das representantes do Centro da 

Mulher, além das grandes injustiças sociais, registradas na sociedade, 

existe, ainda, a “diferença entre os sexos”, que coloca a mulher numa 

condição de inferioridade em relação ao homem. “Essa inferioridade, 

acrescenta, provém, de uma concepção machista, na qual apenas o 

homem tem capacidade intelectual para construir e manejar a 

sociedade. Esse machismo, acentuou, é notado tanto nos costumes das 

pessoas quanto nas leis. O Código Penal e Civil Brasileiro é uma 

aglomeração de leis que, sem subterfúgio nenhum expressam esse 

machismo colocando a mulher em níveis quase iguais às crianças e 

aos débeis mentais. [...]
142

 [Grifos meus]. 
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Quando mencionei na introdução deste trabalho sobre parecer ser sempre 

iniciativa das mulheres se organizarem em todas as lutas que envolvessem 

reivindicações contra as desigualdades, não foi por acaso. Percebe-se que os 

movimentos feministas têm agido em várias frentes de batalha carregando, praticamente 

sozinhos, a defesa por uma sociedade livre do machismo e das relações hierárquicas que 

empobrece a vida das mulheres. Neste ponto, compartilho da mesma opinião da 

psicóloga Margarita Ramos: 

 

[...] conquistas que foram resultado dos movimentos feministas tanto 

nacionais quanto internacionais, que lutavam pela eliminação da 

violência contra a mulher e, também, pelo seu reconhecimento como 

um ser de direito, passou a ser questionado aos juízes, advogados, 

promotores, enfim, aos agentes jurídicos até quando a honra masculina 

valeria mais que a vida de uma mulher para o judiciário? Até quando a 

mulher seria a responsável direta em resguardar a honra de um 

homem?
143

 

 

 Os discursos de moralidade formam um imaginário cerceador da liberdade da 

mulher confinando-as ao controle e à anulação de suas vidas de modo que ao longo das 

últimas décadas, mesmo com grupos se lançando na luta pelo fim da violência e 

tentando desconstruir esse senso comum, ainda é extremamente difícil retirar da 

sociedade a representação do significado da defesa da honra masculina.  

 O caso do assassinato de Avaní, em Natal, nos dá uma dimensão da forma pela 

qual se cristalizou no tempo e espaço a cidadania incompleta da mulher. Antes de ser 

assassinada pelo ex marido, ela deixou uma carta registrada no 5º ofício de notas na 

qual informava as ameaças sofridas e que se algo acontecesse com ela, provavelmente, 

seria fruto da vingança do ex companheiro: 

 

[...] declaro para os devidos fins que estou sendo ameaçada pelo meu 

marido de quem estou separada. Segundo suas ameaças vai contratar 

um pistoleiro para me liquidar, ou ele mesmo fará cumprir as suas 

ameaças desde que eu não volte a minha casa. Se me acontecer 

alguma coisa, incluindo acidente, quero que fique bem claro que foi 

proposital disso estou ciente [...] estou disposta a enfrentar as ameaças 

mesmo sabendo que estou correndo risco de vida e é por esta razão 

que estou fazendo esta declaração porque qualquer coisa que me 

acontecer foi devidamente proposital e premeditado. Natal, 19 de 

novembro de 1979. Avaní Araújo de Lima.
144
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 Feminicídio tem, em suas orientações, o fato de que quase sempre se trata de 

crime anunciado, como último passo de uma série de violências antecedentes ao ato 

final do homicídio ou tentativa dele. Embora na época ainda não fosse tipificado como 

Feminicídio, se fez relevante caracterizar os casos rotineiros desse tipo de violência 

contra a mulher. Em Natal e cidades interioranas do estado, numa busca simples pelos 

jornais da época, se pode perceber que casos como o de Avaní foram uma verdadeira 

epidemia. 

 

Imagem 3  Capa de material de divulgação do CMN. 

    Fonte: Recorte e adaptação. S/d. (Acervo pessoal da autora). 

 

 A existência do grupo em Natal conseguiu preencher um pequeno espaço 

representativo do feminismo que se transformava no Brasil desde a década de 1960. O 

Centro respondeu, em grande medida, aos perfis que se constituíam no país naqueles 

anos. Partilhou o debate sobre o campo dos direitos da mulher e agiu, ainda que de 

maneira tímida, em comunidades
145

 em favorecimento das mulheres.  

Em 1981, foi realizado o Seminário da Mulher em Debate, na Fundação José 

Augusto – FJA, onde ocorreram discussões divididas em pastas com temas que 

variavam desde a legislação sobre a mulher até a questão da educação e trabalho no 

Brasil e no mundo. Nesse encontro foi acordado que alguns meses depois, aconteceria o 

I Encontro da Mulher Natalense, a ser realizado no Colégio Nossa Senhora das Neves.  
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O Seminário foi motivo de grande expectativa por parte das mulheres que já se 

movimentavam de algum modo na cidade. Seria uma oportunidade de reunir diferentes 

frentes e debater ideias e dar prosseguimento aos planos de ação do movimento como 

um todo. Em seu livro, Rizolete Fernandes informa que o Seminário logrou êxito, 

especialmente pelo público significativo presente. O encontro reuniu diversas mulheres 

que desenvolviam algum trabalho em Natal e em cidades interioranas e, ao término, 

ficou firmado o compromisso de uma nova entidade representativa das mulheres na 

cidade, o Movimento Mulheres em Luta. A socióloga relata em seu livro que:  

 

Aquela semana impulsionou o movimento, agora tocado por um grupo 

maior, reunindo mulheres dos mais variados segmentos sociais e 

tendências políticas. Esse ajuntamento que se reunia com frequência, 

originou o grupo que passamos a chamar de Movimento Mulheres 

em Luta, o qual, sentindo-se revigorado, decidiu apressar e 

intensificar os preparativos para um encontro de mulheres, que já 

vinha sendo pensando. Definimos que o encontro seria realizado em 

dezembro e serviria para dar caráter público ao trabalho de 

organização que vinha sendo desenvolvido, ao mesmo tempo em que 

esperávamos que proporcionasse condições para aferir se estávamos 

nos fazendo entender pelo público-alvo da luta, ou seja, saber se as 

ideias difundidas tinham alguma ressonância no seio da sociedade, 

particularmente entre as mulheres.
146

 [Grifos meus]. 

 

Os planos de criação do MML em 1981 significaram um fôlego à mais por parte 

de quem já estava se envolvendo ou tinha interesse em participar do feminismo 

natalense. Quando questionei as irmãs Damasceno sobre a fundação do MML, ambas 

me respondem que já tinham saído da militância pelo CMN por motivos diferentes, mas 

que souberam do novo grupo na cidade. Rossana Sudário e outros componentes, no 

entanto, continuaram com as atividades do Centro, porém, não duraria muito. A 

resistência do Centro não significou não-envolvimento de seus integrantes com o MML, 

pelo contrário, apesar dos encaminhamentos finais de seu ciclo de vida, o CMN foi um 

parceiro do Movimento Mulheres em Luta nos meses que se cruzaram entre final de 

1981 e início de 1982. 

O novo encontro idealizado ocorreu em dezembro de 1981 no Colégio das 

Neves e aconteceu como o planejado pelas feministas e superou as expectativas 

daquelas mulheres, visto que além do número de participantes, cerca de 800 pessoas, 

também foi o momento de novas orientações para a militância na cidade. Aconteceu no 

dia 13 de dezembro de 1981, tendo como metodologia a formação de 4 grupos com 
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temas específicos sobre: Mulher e Saúde; Mulher e Trabalho; Mulher e Sociedade e 

Organização e participação da mulher.  

Ao final do dia, em assembleia, um documento de resoluções do I Encontro foi 

fechado. Nele, deixava-se claro que os objetivos daquele dia de trabalhos seria o de 

discutir os problemas específicos da mulher e da sociedade como um todo. Também 

dizia: 

 

O envolvimento de todas as mulheres do nosso estado na luta pela 

superação da sua situação de inferioridade é objetivo de todas as 

companheiras que participaram do 1º Encontro da Mulher 

Natalense.
147

 

 

A seguir algumas das resoluções por tema: 

1. Mulher e Saúde: 

[...] Lutar pela legalização do aborto, não como forma de 

contracepção, mas para que tenhamos assistência médica e condições 

de higiene quando tivermos que a ele recorrer; lutando paralelamente 

pela infraestrutura social para a maternidade, tendo em vista que o que 

irá resolver nossa situação é conquistarmos condições de criar nossos 

filhos com dignidade; 

2. Mulher e Trabalho: 

[...] Lutarmos para obtermos o salário integral para o auxílio 

maternidade; 

Lutar por creches em todos os bairros e locais de trabalho com 

alimentação básica e funcionários competentes; 

3. Mulher e Sociedade: 

[...] Levar para as entidades a discussão sobre o custo de vida e exigir 

do governo o congelamento dos preços dos gêneros de primeira 

necessidade; 

Defender eleições limpas em 82, apoiando candidatos que se 

comprometam com as lutas populares e as reivindicações das 

mulheres; 

4. Organização e participação das mulheres: 

[...] Incentivar a organização da mulher em entidades autônomas e 

independentes, assim como a sua participação ativa em partidos 

políticos e sindicatos, levando suas lutas gerais e específicas;
148

 

[Grifos meus]. 

 

No início do ano de 1982, Rossana Sudário, ainda como coordenadora do Centro 

da Mulher Natalense, elaborou uma carta onde comunicava a transformação do CMN 

em Movimento Mulheres em Luta. Na verdade, segundo consta no próprio livro de 

Rizolete e também com base na análise de outras fontes, o Centro se “fundiu” com o 

novo grupo, tendo como um dos sentidos ampliar seus trabalhos para além da capital, 

incentivando a criação de grupos feministas em outras cidades do estado. No dia 16 de 

fevereiro de 1982, a Carta de princípios do MML, trazia os seguintes informes: 
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[...] nossa mudança de nome e endereço, por razões que não 

interessam, no momento, colocar em discussão com as companheiras, 

pois são questões internas e nada acrescentaria a vocês. Resolvemos 

mudar o nome de Centro da Mulher Natalense por Movimento 

Mulheres em Luta, bem como os estatutos e toda a estrutura do grupo 

– programa, carta de princípios, etc. Estamos tentando fazer uma nova 

maneira de fazer feminismo em Natal e no Rio Grande do Norte. [...] 

com um grande beijo e saudações feministas.
149

 

 

 

Em uma entrevista que seria concedida um ano depois, em 1983, Rossana 

deixaria claro que o Centro foi uma reunião de estudantes universitários e que, apesar de 

ter desempenhado um papel relativamente significativo em Natal, era “coisa de 

estudante”. Mas o fato é que independentemente de possíveis interpretações dúbias dela, 

o CMN operou transformações demarcando um espaço de lutas na cidade através do 

debate público e das atividades que construiu. Além do mais, ao menos, no campo 

pessoal, o Centro conseguiu fornecer ferramentas de criticidade ao modelo de sociedade 

da época, não sendo, definitivamente, um grupo apolítico. É justamente sobre isso que 

Virna Damasceno, no momento de sua entrevista, me confidencia: 

 

Olha, eu acho que, assim, no início, como eu era muito nova – eu acho 

que eu tinha dezoito anos, entrei na Universidade, logo, foi o primeiro 

momento –, para mim foi impactante demais [...]. toda uma concepção 

que a mulher teria que ser atualizada, teria que ser livre, teria que ser 

progressista, teria que ser avante; isso eu trouxe comigo. E passei isso 

para minhas filhas, passei isso para o meu trabalho, passei dentro da 

Universidade também; [...]  então, o Centro fomentou isso muito na 

minha vida. E, depois que eu saí do Centro, que eu passei no concurso 

público para auditor fiscal dentro do Ministério do Trabalho, eu trouxe 

isso para ver o que... qual é a política, o que é que se fazia dentro do 

Ministério do Trabalho a favor das mulheres trabalhadoras; tanto a 

favor das mulheres trabalhadoras do campo como as mulheres 

trabalhadoras urbanas.
150

 

      

Os feminismos como movimentos sociais e políticos fixam em suas bases a 

noção de emancipação das mulheres e apresentam projetos políticos de sociedade. É no 

mínimo estranha a colocação de uma ex presidenta de um grupo como o CMN 

relativizar a ação dele na cidade, nos sugerindo uma ilusão de domesticação do passado 

como uma tentativa perigosa de descrédito dos feitos de um grupo que marcou território 

na cidade. E isso se agrava porque em algumas declarações das companheiras de luta de 

Rossana, não havia dúvidas sobre serem feministas e da importância disso face ao 

sentido coletivo do movimento que se construía. 
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Posicionamentos partem de um lugar social, de um conjunto de visões do 

mundo, de experiências distintas nos modos de operacionalizar a práxis do que é 

política. O CMN foi a entrada num jogo político de movimentação de mulheres na 

capital potiguar e não agia indiferente aos pressupostos teóricos da politização dos 

discursos e das ações que caracterizam um movimento social. 

Acrescenta-se, ainda, o fato de que estamos falando de um grupo como um todo, 

com pessoas capazes de avaliarem o significado do Centro para a cidade e para suas 

vidas. A história do CMN, apesar de curta, foi importante e serviu de referência à 

militância de mulheres e grupos que se fortaleciam em Natal naqueles anos. O Centro 

foi um ponto de partida dentro da nova configuração feminista presente no país. Sua 

contribuição à história do feminismo natalense merece reconhecimento.  

 

[...] o Centro da Mulher Natalense, ele fez parte para que isso 

chegasse até agora; então, é tipo... eu acho que as lutas são assim, são 

devagar, constantes, para se ir melhorando, sempre melhorando. [...]
151

 

 

Viveca estabelece um elo de apreciação com a sua passagem pelo Centro da 

Mulher Natalense. Em minha percepção, ela se mostrava saudosa e grata àqueles 

tempos de militância, bem como preocupada, já que a todo instante, a propósito, ela 

traçava paralelos do seu passado com o presente tendo um cenário de guinada 

conservadora pós-eleições de 2018. Disse-me que não sabia como as gerações 

posteriores a dela, inclusive a minha, lidariam com esses retrocessos todos diante de 

tamanha força de persuasão que as alas mais conservadoras e contrárias a existência do 

feminismo ainda possuem. 

A dimensão subjetiva de suas impressões, e aqui me refiro especificamente às 

irmãs Damasceno, partindo de seus relatos, sobre suas passagens pelo Centro, nos 

permite observar continuidades e descontinuidades de fortalecimento de suas visões de 

mundo graças ao CMN e de como elas disputaram a cidade. Essa observação também 

consiste em perceber como operou-se uma busca por uma revolução não só de cunho 

pessoal, mas em como o Centro da Mulher Natalense reuniu teoria e prática e fez parte 

de um movimento democrático na busca pelos direitos da mulher respondendo ao plano 

de fundo nacional daquela época.  
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2.2   Movimento Mulheres em Luta – MML [1982]  

 

Em documento redigido para se tornar a carta de princípios da nova entidade criada em 

1982, em Natal, deixava-se claro alguns pontos sobre a organização do grupo que 

pretendia se envolver nas lutas contra a exploração das mulheres: 

 

Nós, do Movimento Mulheres em Luta, somos um grupo 

feminista, que tem como objetivo principal organizar as mulheres 

contra a opressão e discriminação a que estão submetidas em razão de 

seu sexo, ou seja, porque são mulheres. Defendemos a necessidade da 

organização para lutarmos pela nossa emancipação em todos os 

campos: político, econômico, ideológico, entre outros. Por outro 

lado, defendemos a participação integral das mulheres nos demais 

movimentos sociais (partidos políticos, sindicatos, associações, 

etc.), participando ativamente e levando nossas reivindicações 

específicas, relacionadas a cada um desses movimentos. Assim 

sendo, entendemos que o feminismo deve questionar e lutar contra 

todas as formas de violência a que somos submetidas no seio da 

sociedade e reproduzidas nos movimentos sociais. Também 

achamos que nós mulheres devemos nos empenhar na construção de 

uma sociedade mais justa, sem qualquer tipo de opressão, 

discriminação e exploração. [...]
152

 [Grifos meus]. 

  

 O MML se apresentava de maneira muito categórica à sociedade natalense em 

1982. Após o I Encontro da Mulher Natalense e depois da dissolução do CMN, seus 

princípios abordavam praticamente os mesmos defendidos pelo Centro que o antecedeu, 

com exceção de sua composição e na forma como se alinhou às representações de bairro 

de maneira mais ampla. Além do mais, naquele momento não só universitárias e 

simpatizantes faziam parte do grupo, mas pessoas oriundas de outras entidades, como 

Rizolete Fernandes, ainda na pasta feminina do MDB e ligada também a Associação de 

Sociólogos, Joana Darc, da secretaria de saúde de Natal, Gilka Pimentel, ligada à 

Associação de Docentes Universitários – ADURN e mulheres parceiras dos clubes de 

mães, secretarias municipais da cidade, sindicatos e outras categorias. 

 O ponto específico da carta grifado por mim no trecho acima, sintetiza que o 

feminismo como movimento e filosofia política precisaria coexistir dentro dos 

movimentos sociais e qualquer entidade que se dispusesse a se engajar nas lutas sociais 

na sociedade em prol das mulheres. Esse destaque merece atenção já que se no Centro 

se tinha, por parte de algumas de suas integrantes, um desejo de protagonizar o grupo, 

no MML, isso seria mais posto em ação numa espécie de tentativa de “horizontalizar” 

as relações. Aliás, o feminismo daquele momento precisaria ser entendido não apenas 

                                                           
152

 FERNANDES, Maria Rizolete. A história oficial omite, eu conto: mulheres em luta no RN de 1980 a 

2000. Natal: EDUFRN, 2004, p. 59. 



106 

 

como uma filosofia, mas por práxis dentro de todos os movimentos sociais. Abertura 

nos debates e lugar de fala fariam parte, mais do que no CMN, das atividades do MML.  

Algum tempo depois, de maneira mais profunda, dentro dos movimentos sociais 

urbanos ligados às bases e as comunidades, a comunicação e o alinhamento com 

pessoas dentro da máquina do Estado, a exemplo das ONGS, seria quase um protocolo. 

Em todo caso, o MML se formou com propósitos não só reativos, mas propositivos, 

uma vez que como será abordado a seguir, elas conseguiram adentrar nas 

institucionalidades municipais e fomentar o debate dos direitos da mulher. 

Antes de mais nada, gostaria de ressaltar que o ano de 1982 não foi tão somente 

marcado pela criação do Movimento Mulheres em Luta. No ano anterior, nos 

encaminhamentos finais do Encontro da Mulher Natalense, ocorrido em dezembro de 

1981, a plenária do encerramento do evento foi tomada por um debate mais acalorado 

que dividiu opiniões. A sugestão de criação de um novo grupo, a Federação de 

Mulheres do Rio Grande do Norte - FMRN, não foi bem recebida naquele encontro pelo 

grupo do MML. Uma expressiva maioria do MML, núcleo que acabara de formar, aliás, 

não corroborou com a proposta de criação de outro agrupamento, gerando certa divisão 

dentro do movimento feminista natalense.  

De acordo com informações contidas no livro de Rizolete, a proposta de criação 

da Federação era prematura e não representava, na íntegra, o movimento de mulheres 

que se encontrava naquele dia. Além disso, a Federação, segundo texto lançado pela 

MML pós-encontro, seria um grupo de centralização política com pouca experiência e 

fragilidade de embasamento teórico e prático, demonstrando vulnerabilidade e um perfil 

“pseudo representativo das massas”: 

 

A Federação é uma entidade de direção política e de centralização do 

movimento, que não nasce do dia para a noite. Uma Federação de 

Mulheres, deve nascer em cima de nossas lutas concretas e como um 

coroamento natural do desdobramento destas lutas. Precisamos cuidar 

para que na pressa de nos organizarmos, a gente não atropele o próprio 

movimento. Precisamos cuidar para não sejam criadas entidades 

fantasmas, que falam em nome das massas, sem saber aquilo que as 

massas têm para dizer. São entidades que aparecem em atos públicos, 

comícios, palestras, manifestos, etc, como se fossem propriedade de 

alguns: quando se fala tanto em democracia chega a ser estranho tal 

procedimento.
153

 

 

No entanto, é preciso nos atentarmos que essas considerações sobre a criação da 

Federação partem de um lado da narrativa, já que são as impressões da socióloga 
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Rizolete em sua obra. Outro ponto importante é entendermos sobre quem tinha acesso 

aos jornais naquela época, construindo, assim, uma interpretação unilateral dos fatos do 

final daquela plenária e publicando-as. 

Em todo caso, mesmo com posicionamento contrário de um lado das que 

estavam presentes na assembleia final do encontro, a Federação foi criada. Minha 

intenção de discutir esse “detalhe” é o fato dele ter aparecido em relatos, em matérias 

dos jornais da cidade, na Carta de princípios do MML e claro, no próprio livro de 

Rizolete Fernandes. Ou seja, esse fato marcou o movimento, minimamente, nos 

deixando claro que ele não foi homogêneo, nem significou adotar os mesmos princípios 

e posicionamentos políticos, da mesma forma que a metodologia de militância, também 

foi distinta para essas mulheres. 

A Federação, na perspectiva do MML, representava uma aproximação com o 

governo e isso era visto de forma delicada pelas mulheres oriundas do antigo CMN e o 

MML que se formava. A autonomia dos movimentos sociais é uma de suas bases, a 

quebra dessa lógica poderia enfraquecer os grupos em virtude da existência da noção 

sobre ser, justamente, a figura do Estado o responsável pelas mazelas e lacunas em 

termos de políticas públicas. Essa subordinação, segundo Mirla Cisne, se caracterizou 

do seguinte modo: 

No segundo momento (1980-82), há uma reorganização partidária que 

começa a descaracterizar as práticas autônomas dos movimentos. Com 

isso, muitos grupos se dividem ou mesmo se desfazem. Esse processo 

levou muitas feministas a se concentrarem nos partidos, ainda que 

outras tenham permanecido somente nos movimentos. Assim, se por 

um lado há um alargamento do discurso feminista nos partidos, por 

outro, as práticas autônomas são reduzidas.
154

 

  

 Em sua obra, Rizolete Fernandes relata que o rompimento entre as mulheres 

favoráveis e as que se colocavam contra a criação da Federação, significou o primeiro 

momento bélico, por assim dizer, e por consequência, de “racha” no movimento como 

um todo. Fato que, a propósito, chegou à imprensa de maneira bem controversa 

causando um mal-estar dentro do movimento em Natal. 

 

O que existiu, segundo Rizolete Fernandes, representante da 

Associação de sociólogos, foi uma tentativa de um “grupo” de 

tumultuar a reunião e passar por cima das decisões tomadas 

anteriormente, porque defende interesses próprios e não os interesses 

da maioria e por isso não aceita que as suas posições sejam 

contrariadas. A pauta, segundo as representantes da Comissão 

Executiva provisória foi elaborada com a participação de todas essas 
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entidades que estavam encabeçando a proposta de realização de um 

congresso em maio e criação da Federação de Mulheres.
155

 

 

 

Esse rompimento sinalizou a existência de lados distintos dentro do movimento 

em Natal: o das feministas e os das mulheristas. Na verdade, esse atrito nos permite 

compreender, de fato, que os grupos nem sempre estiveram em acordo e do mesmo lado 

quanto aos objetivos de luta, tendo visões diferentes e em alguns momentos se 

chocando. Do meu ponto de vista, isso exprime o que costuma ser muito comum em 

praticamente todos os movimentos sociais, com seus pluralismos de ideias nem sempre 

seguindo um roteiro convergente e único. De todo modo, após a criação da Federação, o 

movimento expandiu suas formas de ocupar a cidade. Tínhamos, pelo menos, dois 

grandes grupos atuando em Natal. Mas voltemos ao MML, por ora. 

O Movimento Mulheres em Luta se autodenominava autônomo e se reunia para 

pensar nas ações pela cidade nos bairros que tinham abertura para tal. Sobre esse 

aspecto, a metodologia mais interessante foi o de identificar indivíduos alinhados às 

estratégias de luta do grupo na cidade, levando-as, então, aos bairros e as representações 

destes, como os clubes de mães, conselhos comunitários, etc. 

 

O movimento desde o início foi plural. Éramos servidoras/es públicos 

municipais e estaduais, representantes dos estudantes e professores da 

UFRN (DCE, Centros Acadêmicos, ADURN), Associação dos 

Sociólogos do RN (AS/RN), Conselho Regional de Assistentes 

Sociais (CRAS), Conselhos Comunitários e Clubes de Mães, Pastoral 

da Juventude, departamentos femininos de partidos políticos, da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura e de vários sindicatos de 

trabalhadores urbanos, etc. [...] Ao grupo de mulheres que vinha se 

reunindo, denominou-se Movimento Mulheres em Luta. Então 

começamos a visitar as comunidades, falando da necessidade de 

aliar à luta por melhorias nos bairros, àquela por nossos 

direitos.
156

 [Grifos meus]. 

 

Em sua fala, Rizolete sintetiza o perfil de quem participava do grupo e expõe as 

ligações existentes dentro do movimento feminista na cidade com apoiadores sobre as 

causas das mulheres. Este fato apresenta um elemento de entrelaçamento de sujeitos na 

ação coletiva. Embora o Movimento Mulheres em Luta se alinhasse com representações 

mais tradicionais da mulher na cidade, como clubes de mães e conselhos comunitários, 

ele também nasceu sob a pretensão de reforçar o que se tinha em Natal em termos de 

engajamento político, hidratando, assim, o movimento. 
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No decorrer do ano de 1982, um novo encontro foi pensado para acontecer. Seria 

o I Encontro da Mulher Potiguar. A chance de reunir mulheres do estado todo fez com 

que as integrantes do MML se organizassem para garantir um mínimo de infraestrutura 

e divulgação com antecedência. A busca por alimentos, como ingredientes para 

feijoada, leite, pão, biscoitos, enfim, comida para almoço e lanche dos participantes, 

inclusive para as crianças que ficariam nas creches provisórias, foi intensa. Além de 

faixas, equipamentos de som, divulgação, etc. 

O encontro teve o Colégio Marista como local escolhido em virtude de algumas 

lideranças terem contato com irmãs responsáveis pela direção da escola. O fragmento a 

seguir evidencia alguns detalhes do início das atividades do dia: 

 

Contaram-se as inscrições: 622, sendo 422 em Natal e as outras das 

várias cidades do interior. Previmos que, somadas as inscrições do dia, 

novamente se reuniria em torno de 800 mulheres e de fato, chegamos 

perto desse número. Estava programado abrir os trabalhos às 8 horas, 

mas o atraso na chegada dos ônibus com as mulheres de algumas 

cidades e até mesmo de Natal, fez com que o início do Encontro 

somente se desse às dez da manhã, causando atraso em cadeia à 

programação. Afora isso, tudo se desenrolou conforme o previsto, no 

restante do dia.
157

 

 

Para participar do encontro era preciso preencher uma ficha de inscrição e 

marcar o grupo de discussão específico. No total foram 5: “Mulher e saúde”; “Mulher e 

sociedade”; “Mulher e trabalho”; “Organização e participação da mulher” e “Mulher e 

violência”. No modelo da ficha de inscrição se informava que seria disponibilizado 

creche e almoço sem custo algum para os participantes.  

Essa divisão de temas foi muito comum em encontros promovidos por grupos 

feministas durante a década de 1980 no Brasil. Era uma forma considerada mais eficaz 

de construir as discussões em blocos e reunir em plenária final as demandas mais 

urgentes e redigir um documento geral com metas encaminhadas para próximos 

encontros e representantes políticos. 
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Imagem 4   Modelo de ficha de inscrição do I Encontro da Mulher Potiguar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERNANDES, Maria Rizolete. A história oficial omite, eu conto: mulheres em luta no 

RN de 1980 a 2000. Natal: EDUFRN, 2004, p.78. 

 

 

Em entrevista com Rizolete, perguntei se os almoços e lanches eram uma 

estratégia a mais para uma maior participação das pessoas, principalmente mulheres, 

mas de acordo com ela não era bem uma estratégia, e mesmo que fosse, não era a 

principal intenção porque, de qualquer forma, quem fazia a inscrição tinha como foco 

apenas participar, independente do que seria oferecido. Porém, reconheceu que 

alimentação e creche ajudava a não haver dispersão durante o dia. As mulheres com 

filhos, por exemplo, poderiam deixá-los com segurança no próprio local do encontro: 

 

O objetivo sempre foi trazer as mulheres para discutir questões que lhe 

diziam respeito, independia de feijoada. Elas queriam participar. Tanto 

é que boa parte delas não sabia que ia ser oferecido transporte, lanche 

e almoço. Creche a gente viu a necessidade quando ouvia a resposta: 

“eu não posso ir porque não tenho com quem deixar meus meninos”... 

sabe? Daí resolvemos montar a creche no local, além de oferecer 

comida, que já era pretensão nossa. Por esses motivos elas não 

deixariam de participar! Elas passaram o dia tranquilas, foi produtivo. 

O objetivo primeiro não era a alimentação. [...]
158

 

 

Todavia, não seria incomum compreendermos como forma de metodologia 

política oferecer subsídios de acesso e permanência no encontro, além de confirmar um 

caráter sensível aos casos de mulheres oriundas de outras regiões da cidade e até mesmo 

regiões interioranas. Tratava-se de elementos considerados pertinentes, como os 

deslocamentos mais o fator de ter participantes de comunidades carentes em atividades 

que exigiriam dedicação de um dia inteiro. Acredito que os almoços, lanches, creches, 

afinal, caracterizavam uma estratégia política de permanência que as ajudava a manter 
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um ritmo dos trabalhos nesse e em outros encontros articulados para fins de discussão 

na cidade. 

Ao final do encontro, os grupos que se dividiram nas temáticas reuniram o 

balanço das discussões promovidas por elas e encaminharam as principais queixas e 

sugestões às coordenadoras do evento. Os documentos construíram as resoluções 

encaminhadas ao governo e autoridades de todas as esferas do estado. 

O MML se movimentou no sentido de não deixar que suas atividades se 

cristalizassem. Mesmo depois do Encontro da Mulher Potiguar, as mulheres que dele 

participavam fomentavam, principalmente, atividades nos bairros e outros espaços 

institucionais, divulgando textos, artigos de opinião, panfletando, acompanhando 

denúncias de casos de violência, etc. criando, enfim, uma política de permanência e 

assistência não só na capital do estado, aliás, mas em outras cidades. 

A rede de colaboradoras ficava responsável pela divulgação de tarefas e 

encontros que levassem à comunidade um debate, sempre que possível, como novas 

perspectivas, novidades, ideias, suporte teórico e material a fim de que o MML 

conseguisse se fixar como importante grupo em Natal e no estado, permitindo que 

dezenas de mulheres pudessem contar com as companheiras que dele fizessem parte. 

Considero valioso podermos encara-lo, igualmente, ainda que não seja mencionado de 

forma direta pelas colaboradoras, como um grande bloco, promotor de iniciativas que 

reunia políticas de assistência à mulher e outros interesses populares.  

“Feminismo, uma luta que também é do homem” foi título de uma entrevista
159

 

do Jornal A República, de abril de 1982. Nele, Rossana Sudário e Wani Fernandes 

Teixeira, explicavam que a luta também deveria do homem, entende-o como parceiro 

nas reivindicações. Para além disso, enfatizava, mais uma vez, que o grupo nascera para 

auxiliar no processo de autonomia de projetos em defesa dos direitos da mulher. 

 

Outro objetivo imediato do Movimento é reforçar a participação das 

mulheres nos conselhos comunitários, sindicatos, partidos políticos e, 

finalmente, lutar por um movimento autônomo de mulheres, 

desvinculado de quaisquer atividades externas. Este último objetivo 

parece ter-se concretizado, numa certa medida, desde a criação do 

Movimento Mulheres em Luta.
160

 

 

Um detalhe curioso nessa matéria de jornal, embora não a coloque na íntegra 

aqui, é que o título da reportagem com duas militantes do grupo enfatiza um trecho da 

fala delas que aparece apenas no final da matéria. O conteúdo englobava objetivos do 
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grupo, perfil das participantes, se se consideravam feministas. Mas há um descompasso 

entre título e conteúdo, uma vez que títulos de reportagens “vendem” a ideia central do 

jornal. 

Em 1983, Rizolete Fernandes, Rossana Sudário e Elizabeth Nasser se 

organizaram para a programação do dia da mulher na cidade. Fato que estampou 

matéria no jornal O Poti do dia 06 de março do mesmo ano.  

 

Imagem 5 – Registro de componentes do MML nas vésperas do 8 de março de 

1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

      

 

 

        Fonte: O Poti. (1983). 

 

O ano de 1983 continuou tendo o MML como força representativa feminista na 

cidade. Destaca-se a atividade de exibição de filmes sobre a condição de vida, trabalho e 

luta das mulheres em bairros da cidade. Além disso, a programação em função do dia 

internacional da mulher teve como objetivo elaborar um novo encontro com ato público 

na Praça Kennedy e Faculdade de Farmácia, segundo informações
161

 do Diário de Natal. 

Na ocasião fizeram parte das atividades a leitura de poemas, manifestos, debate sobre 

políticas públicas e tiveram, ainda, a participação da mãe de Avaní Dantas, Mariana 

Dantas, mulher assassinada pelo marido em 1979, cuja defesa alegava legítima defesa 

da honra, fato que, até aquele momento, inclusive, seguia em trânsito de julgamento. 

A ação de exibição dos filmes também configurou uma das estratégias dessas 

mulheres cujos temas variavam de acordo com os interesses e demandas do público. 
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Geralmente os temas diziam respeito à mulher trabalhadora e defesa dos direitos 

reprodutivos e políticos.  

A exibição dos filmes, em 35mm, fornecidos pelo Cine Clube Tirol, e 

abordando temas relativos à vida da mulher na sociedade, continuará 

percorrendo diversos bairros, tendo prosseguido ontem no Conjunto 

Pirangi. Os próximos bairros a serem visitados pelas componentes do 

Movimento Mulheres em Luta serão Aparecida, Mãe Luiza, Cidade da 

Esperança, Canto do Mangue e Bom Pastor.
162

 

 

 

 A exibição dos filmes nos permite perceber a forma pedagógica no 

encaminhamento dos temas discutidos pelo grupo. De maneira mais acessível, digamos, 

elas promoviam o debate sério ao mesmo tempo que também possibilitava uma pequena 

fuga de modelos convencionais de discussão teórica dos temas.  

 No final de 1983 os rumos do MML começaram a serem definidos a partir de 

uma divisão interna provocada por discordâncias teóricas das participantes. De um lado, 

havia as mulheres que acreditavam que a causa de libertação das mulheres só 

aconteceria com o fim da exploração de classe, uma visão economicista, enquanto que 

de outro lado, havia quem defendesse que a luta deveria focar numa discussão voltada 

para a igualdade entre os sexos e liberdade sexual, uma visão entendida por elas como 

sexista. Um terceiro pensamento se tinha, ainda, em meio às discordâncias do grupo, a 

visão emancipacionista, muito considerada por Joana Darc e Rizolete Fernandes, 

inclusive. 

Em um determinado momento de sua entrevista, Joana Darc me diz que: 

 

Era assim... No movimento tinham três correntes. A gente chamava: A 

corrente sexista que era ligada ao pessoal do PT que até hoje ainda é, 

o movimento feminista no PT é bem sexista. Eles avançaram muito 

mas continua sendo ainda, na minha avaliação. [...] E tinha a gente. A 

gente se chamava de corrente emancipacionista, mas aí a gente 

cometia um erro que era um equívoco e dizia que as mulheres só 

teriam independência numa sociedade socialista e não era assim, né? E 

não é assim, né? A gente faz hoje uma autocrítica de que não era. E 

tinha a corrente que a gente chamava de economicista que era a 

corrente ligada à Federação das Mulheres.
163

 [Grifos meus]. 

 

A tal corrente de emancipação defendida por Joana e Rizolete diz respeito ao 

estado de confinamento das mulheres no mundo privado, colocando-as numa situação 

de negação do ser social e político ativo. Basicamente, faziam parte dessa corrente as 

mulheres oriundas do PC do B, como Joana, que na época era do partido. 

Eu acho que as três, quer dizer, hoje elas se completam. Mas assim, a 

corrente emancipacionista que é a corrente da UBM até hoje mesmo 
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antes quando o pessoal do Mulheres em Luta –  aqui eram Mulheres 

em Luta mas em todos os outros lugares tinham outros nomes –, a 

gente já discutia mesmo na década de 80,  a gente já discutia a questão 

da mulher na Reforma Agrária, [...] a corrente emancipacionista, ela 

discute as mulheres em todos os momentos da sociedade, discute 

corpo também, né, mas discute a questão economicista mas também 

discute as mulheres englobadas na questão de conjuntura política. Por 

exemplo, a gente não pode discutir a mulher fora de uma conjuntura 

política que a gente está. Não podemos isso. Quer dizer, qual a 

influência que nós temos nessa conjuntura da mulher no mercado de 

trabalho, assim, na violência. Então eu acho que não é porque seja a 

corrente que eu defendo, mas eu acho que a emancipacionista ela é 

muito mais avançada. [...] ela engloba tudo. A gente já discutia a 

reforma agrária, a participação, o direito à terra, direito à moradia das 

mulheres na década de 80. Se a gente for pegar os congressos que a 

gente foi se discutia isso.
164

 

 

 A sigla UBM na qual Joana menciona significa União Brasileira de Mulheres, 

fundada em 1988 e “é uma entidade que congrega mulheres para a luta pelos direitos e 

emancipação da mulher e pela igualdade nas relações sociais de gênero”.
165

 É verdade 

que a entidade só surgiu em 1988, mas Joana fez menção a ela no sentido de que as 

ideias da corrente, já existentes, foram englobadas pela UBM.  

 Com a entrada de 1984, o MML continuou com suas atividades nos bairros da 

cidade. Após mapeamento da sigla nos jornais da cidade, especificamente Diário de 

natal e O Poti, e partindo da análise da obra de Rizolete Fernandes, percebe-se que o 

grupo se manteve extremamente ativo até, pelo menos, 1986. Ele não acabou nesse ano, 

mas aos poucos foi se diluindo e cedendo espaço para outras representações em solo 

natalense. 

 De toda forma, não obstante das discordâncias internas que já se faziam 

presentes, atribulações cotidianas, até mesmo críticas recebidas pela opinião pública, o 

grupo se fez presente na luta pelas reivindicações das mulheres na cidade e ajudou a 

formar politicamente muitas mulheres, fortalecendo as ideias de autonomia, 

engajamento, representatividade, discursos, enfim. 

 E apesar da abertura de uma nova frente na cidade, o União de Mulheres em 

Natal – UMNa, o Movimento Mulheres em Luta seguiu com sua militância. Ambos 

coexistiram até certo momento e até se articularam entre si muitas vezes. Naqueles anos 

pós-1984, segundo dados da obra de Rizolete, o MML se articulava a ponto de formar 

um comitê de suporte pelas campanhas das Diretas Já que ganhavam impulso no país.  
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 Ainda em sua narrativa, a socióloga faz uma última menção temporal sobre o 

MML no ano de 1990, quando cita Gilka Pimentel, uma de suas representantes, 

afirmando que ela era ligada ao quadro partidário do PT. Esta citação de pertencimento 

ao partido, vale salientar, é uma confirmação de que mesmo se assumindo como 

autônomo, o grupo não censurava a participação de componentes pertencentes à quadros 

institucionalizados na capital e interior, como partidos, secretarias, sindicatos, clubes de 

mães, dentre outros. 

 De forma geral, existia uma epistemologia feminista nos modos de articulação 

do grupo com agentes de outras origens. Ao meu ver, isso traduz a maneira como elas 

desenvolveram uma autonomia coletiva centrada na luta reivindicativa, ao mesmo 

tempo que não renunciava os entrelaçamentos no engajamento político com indivíduos 

que possuíam algum envolvimento em trabalhos sociais na cidade. Ou seja, parcerias 

com contatos com experiência na militância. 

 

A nossa libertação passa, necessariamente, pelo crivo da organização e 

da unidade, elementos fundamentais na luta que pretendemos 

desenvolver em todos os setores da sociedade, seja por creches para 

nossos filhos, seja contra a violência, seja por salários e direitos 

iguais. [...]  a estratégia de luta pela libertação deve articular, 

primeiramente, todos os movimentos populares emergentes, desde os 

clubes de mães até os movimentos autônomos de mulheres, 

desenvolvendo o processo de discussão consciente dos nossos 

problemas [...].
166

 

 

 Considero o MML um grupo que se responsabilizou pela abertura mais 

profunda, em relação ao CMN, de espaço público face os limites tradicionais das 

mulheres nos arranjos de disputas políticas em Natal. Não à toa, no trecho acima, elas 

prezam em reunir apoio dos poucos grupos com alguma expressão da causa das 

mulheres na cidade. O centro da cidade e os bairros, sobretudo, foram o palco do início 

da construção política delas. 
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2.3   União de Mulheres de Natal – UMNa [1984]  

 

  Imagem 6 – Trecho de documento (manifesto) da UMNa. 

 Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 Foi no ano de 1984 que o União de Mulheres de Natal – UMNa, à luz da 

herança política militante do CMN e MML se oficializou na cidade. Esse grupo também 

deixava claro que não cessaria em se lançar nas frentes políticas e sociais de Natal na 

tentativa de participar dos planejamentos dos projetos dos direitos das mulheres. Em seu 

manifesto, as mulheres da UMNa demarcam um território combativo sobre as condições 

de vidas das mulheres.  

 Percebe-se que elas valorizavam as relações de trabalho, direitos reprodutivos, 

combate à violência, se colocavam contra a estrutura militar que ainda se perdurara no 

Brasil. A “conquista da total emancipação da mulher” viria pelo trabalho de 

conscientização política. Mas esse caminho precisaria ser trilhado com agentes de 

classes menos abastadas, provavelmente, já que as diferenças entre homens e mulheres 

se potencializam na condição de pertencimento de classe. Isso nos permite considerar 

que, substancialmente, diferente do CMN e do MML, o UMNa entrou com muito mais 

afinco nas comunidades na tentativa de aparelhar o movimento partindo dos bairros, já 
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que os dois grupos anteriores, embora tivessem entrado nesses espaços na cidade, não 

constituíram núcleos nos bairros da maneira como o União de Mulheres conseguiu.  

 O ato de oficializar mais um grupo na cidade reforçava não só a máxima de 

contestação presente nas organizações sociais da cidade, mas se tratava também de 

opção de escolha representativa. Embora os direcionamentos do UMNa elenquem 

propósitos semelhantes aos dois grupos anteriores, a nova formação a partir de 1984 

buscava ampliar a luta emancipacionista com mulheres, principalmente, oriundas do PC 

do B. Essa corrente reconhecia a desigualdade social como um ponto que fragilizava a 

condição de vida das mulheres. 

 Evidencia-se a necessidade de uma formação política como forma de não 

perder a politização de suas causas, uma vez que por mais que essas mulheres tenham se 

engajado na luta, elas tinham origens e visões distintas na forma de se pensar política. A 

força coletiva da União não se formou, porém, sem distanciamento de partidarismos, já 

que como mencionado anteriormente, muitas mulheres filiadas ao PC do B formaram a 

primeira comissão do grupo. Penso que do ponto de vista da autonomia e partindo das 

próprias críticas que faziam a outros grupos, como em relação a Federação, não seria o 

ideal, mas a carência quantitativa era um fator importante a ser considerado.  

 Outro ponto merecedor de atenção no manifesto é a forma de fixar a noção de 

que as mulheres eram, em definitivo, sujeitos políticos ativos e como tal, agiriam no 

aprofundamento disso e na busca pela saída de suas amarras frutos das relações de 

gênero e da falta de representatividade sob as mais variáveis formas políticas na cidade. 

 No comparativo com o MML, Rizolete Fernandes define em seu livro que: 

 

O Mulheres em Luta era um grupo que se procurava antes de tudo o 

estudo e o debate dos temas voltados para a problemática da mulher, 

tendo cumprido papel de preparação teórica de suas militantes. A 

UMNa resguardaria essa preocupação, mas se propunha a ser um 

grupo de massas, centrando suas lutas nos bairros mais periféricos e 

foi para lá que nos dirigimos.
167

 

  

 Nesta passagem a socióloga categoriza os dois grupos. É perceptível que há 

uma valorização do segundo em detrimento do primeiro no sentido de que, muito 

provavelmente, na perspectiva de Rizolete Fernandes, a constituição dos núcleos nos 

bairros simbolizava um avanço considerável e satisfatório visto que era o meio mais 

próximo de se fazer presente no desenvolvimento dos debates sobre a mulher. 

 Ela completa ainda: 

                                                           
167

FERNANDES, Maria Rizolete. A história oficial omite, eu conto: mulheres em luta no RN de 1980 a 

2000. Natal: EDUFRN, 2004, p. 96.  



118 

 
A organização dos núcleos da UMNa começou pela região norte da 

cidade, onde os conjuntos residenciais populares se multiplicavam, 

ostentando características de cidades-dormitórios. Convidávamos 

para reuniões mulheres da comunidade, falávamos da luta e seus 

objetivos e elas mesmas escolhiam as dirigentes do núcleo criado. 

O primeiro deles foi no conjunto Gramoré, [...] mas, posteriormente, a 

região ganharia outros três núcleos: o do conjunto Santa Catarina, [...] 

o de Pajuçara [...], e o de Santarém [...]. A instalação do segundo 

núcleo, em termos cronológicos, deu-se no bairro Nossa Senhora de 

Nazaré, ou Nazaré, localizado na região oeste, área densamente 

povoada e carente de infraestrutura, [...] atravessar-se-ia todo o ano de 

1984, trabalhando para estruturar os núcleos da UMNa, um dos quais 

chegou a aglutinar cerca de 200 sócias, o de Gramoré.
168

 

 

 Observemos que o método de fixação nesses bairros era acompanhado pela 

declaração da livre escolha das representantes locais. Isso evidenciava que apesar de 

adentrarem em um determinado bairro, as mulheres da UMNa organizavam
169

 os 

núcleos partindo das forças representativas locais. Em tese, desta forma, elas poderiam 

evitar conflitos externos com a comunidade pelo fato, por exemplo, de não serem 

oriundas desses lugares, garantindo, assim, a impressão de relação não totalmente 

hierárquica. Em outras palavras, esse protocolo poderia garantir deslocamentos mais 

fluídos dentro da comunidade. 

 Ainda no ano de 1984, o caso do assassinato de Avaní, ocorrido em 1980, 

denunciado pelo CMN à época, voltou a ser manchete na cidade. Um novo julgamento 

ocorreria e com ele, a esperança de que o ex-marido, assassino confesso, seria 

condenado pelo crime. As mulheres do UMNa e do MML, em parceria, decidiram que 

apelariam à opinião pública na pressão do reconhecimento da gravidade daquele caso 

que há anos tramitava na justiça tendo a famigerada “legítima defesa da honra” como 

principal argumento de defesa do tabelião assassino. 

 Em nota assinada pelo Movimento Mulheres em Luta e União de Mulheres em 

Natal, com o título “Basta de violência contra a mulher”
170

, os grupos se posicionaram 

radicalmente contra a sensação de impunidade que o caso denunciava. Na verdade, esse 

caso de Feminicídio representou os abusos e a negligência da justiça frente à situação da 

mulher naquela época.  

 

Entendemos que crimes e assassinatos de mulheres não solucionam as 

dificuldades de um casamento desfeito. Entendemos que nós, 

mulheres, não podemos continuar vítimas indefesas da violência 
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machista. Entendemos que precisamos das um BASTA a essa situação 

de arbítrio. Por esses motivos, nós mulheres, organizadas nos 

grupos feministas UMNa – União de Mulheres de Natal e 

Movimento Mulheres em Luta, convocamos toda a população de 

Natal e São Gonçalo do Amarante para participar, dia 18/12, às 14h, 

na cidade de São Gonçalo do Amarante, do julgamento de Sebastião 

Miguel de Lima para juntos, exigirmos justiça. NÃO À VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER.
171

 [Grifos meus]. 

 

 As militantes conclamaram a sociedade em um apelo às autoridades judiciais 

no intuito de conseguirem um julgamento pautado não pela alegação de defesa do 

tabelião perpetrador da vida de Avaní, mas sim, pela sensibilidade e seriedade que o 

caso exigia. O tabelião era réu confesso. Segundo informações da obra de Rizolete, elas 

ainda deram inúmeras entrevistas em rádios, tvs e jornais, tendo como iniciativa 

também pichações na cidade com frases de efeito como “Quem ama não mata
172

”, 

“Punição para o assassino de Avaní”. 

 Mas foi com muito pesar e indignação, no entanto, que o réu foi absolvido. Nas 

palavras de Rizolete sobre aquele dia: 

 

Pela manhã cedo, lá estavam todas em frente ao Fórum, portando 

faixas e a expectativa de que a justiça se fizesse. Os trabalhos duraram 

toda a tarde e metade da noite, tempo no qual se assistiu a toda sorte 

de encenação, por parte da defesa e do próprio réu, que chorava o 

tempo todo, como arrependido, abraçado aos dois filhos a quem pedia 

perdão e compreensão. O veredito foi revoltante: o assassino estava 

livre, contando, inclusive, como votos de juradas mulheres. 
Tristeza, revolta e cansaço marcaram o regresso ao lar.

173
 [Grifos 

meus]. 

 

 O impacto dessa absolvição foi tema de artigos de ambos os grupos na 

imprensa local. Acredito que elas tenham debatido esse assunto nos encontros seguintes, 

uma vez que se sensibilizaram, com muito afinco, ao caso por, pelo menos, 4 anos. 

Situação semelhante, aliás, ao nacionalmente conhecido Feminicídio de Ângela Diniz 

em 1976, no Rio de Janeiro. Embora o resultado após pressões do movimento feminista 

carioca da época, tenha sido menos revoltante. Doca Street, assassino de Ângela, foi 

condenado em 2º julgamento a 15 anos de prisão
174

.  

 

                                                           
171

 Ibidem, p. 100-101. 
172

 Esse bordão foi muito utilizado em casos semelhantes nas décadas de 70 e 80 quando se tinha 

alegações de legítima defesa da honra referentes aos crimes contra mulheres. 
173

 Ibidem, p. 100. 
174

 AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO (Org.). MEMÓRIA: 40 ANOS DO FEMINICÍDIO DE ÂNGELA 

DINIZ: Violência contra a mulher. 2016. Disponível em: 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/memoria-40-anos-do-feminicidio-de-angela-diniz/ . Acesso 

em: 18 de julho de 2019. 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/memoria-40-anos-do-feminicidio-de-angela-diniz/


120 

 

Tabela 1 – Sistema de Informações sobre Mortalidade: Considera os óbitos limitados 

ao sexo feminino. Anos: 1980 – 1990. 

Fonte: IPEA. Adaptado. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/40 Acesso 

em: 19 de julho de 2019. 

 

 A tabela acima traz os números de assassinatos do sexo feminino cometidos 

entre os anos de 1980 a 1990 nas cinco regiões do país. Observa-se que: a região com 

maiores taxas de homicídios era a região Sudeste, com um ritmo quase contínuo de 

aumento dos números de violência contra a mulher. Logo em seguida temos a região 

Nordeste, em destaque, mostrando, de forma semelhante a variável crescente dos 

números de violência contra mulheres.  

 É necessário se atentar, no entanto, que esses números não representam o teto 

de dados mais amplos sobre perfil, idade, motivações, dentre outros. Tampouco foram 

tipificados como “Feminicídio”, uma vez que o termo e o teor do crime só foi tipificado 

e oficializado a partir do ano de 2015, com a sanção de lei pela presidenta Dilma 

Rousseff. Mas nos dão uma ideia sobre a região Nordeste como a segunda região mais 

violenta do país em números e de forma quase que totalmente crescente. Evidentemente, 

leva-se em consideração razões de concentração demográfica e o fato desses registros 

serem correspondentes a lugares com infraestrutura na oferta de dados, geralmente 

zonas urbanas. E em relação a estudos e pesquisas de levantamentos estatísticos, 

considero importante mencionar que, segundo dados
175

 da Agência Patrícia Galvão, 

apenas em 2001, por iniciativa da Fundação Perseu Abramo, sai um estudo sobre as 

mulheres nos espaços públicos e privados do país. 

 As ações do UMNa em 1985 se constituíram, basicamente, na continuação dos 

encontros nos núcleos dos bairros da cidade, na realização de atos públicos na luta 

contra a carestia, custo de vida, palestras com convidados que pudessem dar algum 

panorama mais teórico e profundo sobre a situação da mulher. Em linhas gerais, o grupo 

traçou uma série de atividades dentro da lógica participativa que se propôs a fazer desde 

a sua criação. 
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 Os preparativos para o dia internacional da mulher, mais uma vez, também 

estavam na agenda delas. Sobre isso, a propósito, de acordo com a pesquisadora e 

ativista Vera Soares, as comemorações em virtude do dia da mulher: 

 

[...] constituíram momentos para a organização de fóruns feministas e 

dos bairros, articulando protestos públicos contra a discriminação de 

sexo e uma agenda de reinvindicações, consolidando uma 

coordenação de mulheres e laços de solidariedade. Até os dias de hoje 

essas comemorações se constituem em um dos momentos 

privilegiados de encontro de movimentos de mulheres.
176

 

 

 Naquele ano, as feministas natalenses se sentiram inspiradas pelas criações dos 

Conselhos da Mulher que começam a surgir em todo o país, fato que chamou a atenção 

do movimento em Natal. Após a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

– CNDM, projeto prometido por Tancredo Neves, mas oficializado por José Sarney sob 

a lei nº 7.353
177

, se dava início aos trabalhos de amparo às mulheres brasileiras e 

encaminhava o espírito de otimismo na busca pela participação na Constituinte. 

 Foi em 1986 que o então prefeito de Natal, Garibaldi Alves Filho, após 

promessas de campanha, inaugurava o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

CMDM, por meio do Projeto de Lei nº 3.401, tendo considerado os documentos 

encaminhados por algumas entidades da cidade, tais como: PMDB Mulher; Movimento 

Mulheres em Luta, Federação das Mulheres; Seção Feminina do PCB; Mulheres do PC 

do B, Comitê universitário da mulher e UMNa.
178

 A primeira coordenadora desse órgão 

foi Elizabeth Nasser
179

, importante figura que já se envolvia no movimento de mulheres 

e de feministas na cidade há algum tempo. Pode-se dizer que Elizabeth era uma espécie 

de “elo” entre os grupos daquela época, circulando entre eles com fluidez. Atualmente, 

dada a importância de sua trajetória nas lutas em prol da cidadania plena das mulheres 

natalenses, o Centro de Referência da Mulher – CREN leva o seu nome, bem como a 

Secretaria Municipal da Mulher – SEMUL/Natal. 

 A criação do Conselho pode ter revigorado os planos da UMNa. Após a sua 

oficialização, elas elaboraram uma nota pública na qual constavam posições de 

contentamento, ao mesmo tempo que, minimamente, se mostravam preocupadas com a 
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forma pelas quais o Centro poderia seguir, já que, a militância delas esbarrou, em 

muitos momentos, na estrutura oficial dos setores ligados aos governos municipais e 

estaduais. E claro, o debate sobre a ligação com determinados grupos políticos e sujeitos 

na cidade poderia retirar a autonomia do grupo. Fato que, a propósito, foi bem apontado 

em relação às mulheres da Federação no momento de sua criação em 1982. Em verdade, 

apesar do teor da nota ser o de conquista, também deixava transparecer, de forma sutil, 

o alerta sobre a criação e os encaminhamentos daquela pasta da prefeitura. 

 

[...] a participação dos grupos feministas nos debates em torno da 

estruturação de órgãos que nos dizem respeito se constitui uma das 

barreiras pelas quais sempre se bateram, para com sua representação 

nos próprios conselhos, seleção, elaboração e acompanhamento de 

programas e projetos a serem executados, entre outros. E esta 

participação, como mandam as regras do jogo democrático, está 

assegurada. [...] o prefeito só fez legitimar este processo democrático 

que, de resto, deveria nortear a ação de todo político que se pretenda 

identificado com as aspirações da sociedade atual. Ao que tudo indica, 

o CMDM é o primeiro, no Brasil, a ser criado mediante projeto de 

lei.
180

 

 

 O entrelaçamento da UMNa e o recém-criado Conselho da Mulher em Natal se 

mostrava frutífero na medida que as atividades direcionadas aos bairros e comunidades 

eram encaminhadas. O feminismo em Natal se amparava e se sentia legitimado pela via 

do Conselho, possibilitando a concretização de políticas públicas para mulheres na 

cidade. Essa visibilidade, certamente, foi muito cara ao grupo.  

 

Uma outra consequência foi a tentativa de incorporar as reivindicações 

das mulheres nas políticas sociais do Estado. Por iniciativa das 

militantes feministas nos partidos, a partir de 1982 surgiram 

organismos governamentais, responsáveis por coordenar a ação do 

Estado visando a igualdade das mulheres. Foram criados nos diversos 

níveis (nacional, estadual e municipal) Conselhos dos Direitos da 

Mulher. A atuação destes organismos governamentais, suas 

realizações e limitações agora estão sendo analisadas em textos como 

de Schumaher e Vargas
181

, que apresenta como surgiu e foi tratada a 

implementação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, bem 

como suas ações e limitação. Uma análise da participação do 

feminismo no nível do Estado faz parte da agenda das atuais 

discussões sobre a democratização deste.
182

 

 

 Em 1987 o Conselho desenvolveu uma série de atividades que se assemelhava 

às metodologias da UMNa na cidade. Campanhas sobre a violência contra a mulher, 
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levantamento sobre as creches, valorização da educação formal da mulher por meio de 

incentivos institucionais, dentre outros princípios. Inclusive as campanhas de 

direcionamento sobre a violência doméstica podem ter sido ampliadas, em alguma 

medida, para os clubes de mães em virtude daqueles espaços serem redutos de muitas 

mulheres que procuravam ajuda. Na realidade, até hoje existe essa procura em clubes de 

mães. 

 No mesmo ano, o II Encontro da Mulher Natalense foi articulado. Aproveitou-

se a data do dia internacional da mulher para realiza-lo na capital, na Escola Técnica 

Federal do Rio Grade do Norte – ETFRN, hoje Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte – IFRN. A organização do encontro e suas respectivas atividades foram 

noticiadas, mais uma vez, por alguns jornais, entre eles, O Poti, que noticiou: 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realizará no próximo 

dia 8 de março, entre às 8h e 18h, na Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte, o 2º Encontro da Mulher Natalense. A promoção 

coincidirá com o Dia Internacional da Mulher e a proposta, segundo a 

presidente do Conselho, Elizabeth Nasser, é o debate sobre as 

diferentes formas de opressão e discriminação sofrida pelas 

mulheres.
183

 

 

 Um diferencial daquele II Encontro foi o fato delas terem acrescentado a 

reivindicação pela participação da Constituinte. Desde 1987, pelo menos, já se faziam 

campanhas para que as mulheres pudessem nutrir as principais bandeiras trabalhadas 

não só pelos grupos de feministas, mulheristas, mas representantes políticos que se 

despusessem a olhar a situação da cidadania feminina com preocupação e cuidado, 

acrescentando em seus mandatos, os problemas relativos à mulher.  

 O Poti relatava ainda as pautas do Encontro: 

 

Mulher e Constituinte – apresentação da Carta Constituinte e formas 

de mobilização e luta. Também serão abordados no temário a questão 

da mulher e saúde, Anticoncepção, Sexualidade, Aborto, Assistência 

Médica, Previdência Social, educação e formação profissional.
184

 

 

 As propostas de cada tema traduziam as necessidades que tanto o Conselho 

quanto os núcleos da UMNa sentiam nos bairros, Natal como um todo e outros 

municípios, já que o grupo tinha plataforma organizada em outras cidades, a exemplo de 

Caicó. Esses temas elencados acima e tantos outros, perduravam no conjunto das 
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estratégias em tornar cada vez mais visível a questão da mulher, sua exclusão e as 

barreiras na luta contra as desigualdades. 

 Com a oportunidade em relação a Constituinte, as feministas natalenses agiram 

em direção aos representantes políticos do estado que se mostravam com abertura para 

discutir as pautas necessárias na visão delas. 

 

No período da Assembleia Nacional Constituinte, conjuntamente com 

o movimento feminista autônomo e outras organizações do 

movimento de mulheres de todo o país, o CNDM conduziu a 

campanha nacional “Constituinte pra valer tem que ter palavra de 

mulher” com o objetivo de articular as demandas das mulheres. Foram 

realizados eventos em todo o país e posteriormente as propostas 

regionais foram sistematizadas em um encontro nacional com a 

participação de duas mil mulheres. Estas demandas foram 

apresentadas à sociedade civil e aos constituintes através da Carta das 

Mulheres à Assembleia Constituinte. A partir daí as mulheres 

invadiram (literalmente) o Congresso Nacional [...]
185

 

 

  Foi nesse sentido que as mulheres ligadas à UMNa compareceram na 

Assembleia Legislativa naquele período: 

 

Imagem 7 – Algumas integrantes da UMNa entregam Carta das Mulheres aos 

constituintes estaduais na Assembleia Legislativa/RN. [18.03.86] 

Fonte: FERNANDES, Maria Rizolete. A história oficial omite, eu conto: mulheres em luta no 

RN de 1980 a 2000. Natal: EDUFRN, 2004, p. 162. 
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 A entrega da Carta com as principais urgências das mulheres não foi 

exclusividade do RN. Em todo território nacional, segundo Rizolete Fernandes, 

ocorreram iniciativas iguais. 

No RN a solidariedade deu-se no Salão Nobre da Assembleia 

Legislativa, reunindo cerca de 200 mulheres, que exibiam faixas e 

cartazes com palavras de ordem como “Constituinte democrática, 

popular e soberana”. Além do Conselho Municipal, promotor local do 

evento, estiveram presentes o Conselho Estadual, a UMNa e o Centro 

Popular de Mossoró.
186

 

 

 A UMNa desempenhou um importante papel na cidade visto que além de 

conseguir reunir um grupo tão heterogêneo, justamente porque contava com a formação 

dos núcleos nos bairros que, até aquele ano de 1987, já se somavam em cinco, ele 

adentrou na política institucional pelo CMDM. Essa política de “ampliar” seu alcance 

ora de forma mais autônoma, ora pelas vias de parcerias com entidades já existentes, 

hidratou a existência do grupo e permitiu que o grupo encaminhasse propostas. O 

movimento contou, em parte, com essa abertura para viabilizar suas causas.  

 Após a oficialização da Constituinte de 1988, mesmo com vitórias 

significativas como “a licença-maternidade de 120 dias, o direito à posse da terra ao 

homem e à mulher, igualdade de direitos e de salários entre homem e mulher; 

mecanismos para coibir a violência doméstica”
187

, o grupo ainda seguiu na cidade 

fazendo morada nos espaços oportunos de sua militância e mantendo-se objetivado a 

permanecer na luta pelos direitos das mulheres. Era preciso cobrar as autoridades locais, 

afinal, na concretização do amparo a mulher depois da nova Constituição. Seria o 

momento de cobrar o que foi instituído. 

 Em sua obra, Rizolete Fernandes informa que a sua participação mais ativa no 

UMNa se deu até o ano de 1987, quando decidiu se afastar para pode ser dedicar a 

outros projetos. Em seu livro, é perceptível a existência do grupo até, pelo menos o ano 

2000. No entanto, do ano de seu afastamento até o referido ano-fim, não há mais 

grandes menções a ele. A autora continuou a sua narrativa sobre o movimento feminista 

numa ótica mais personalista, partindo de suas próprias experiências pessoais na 

construção da militância na capital e no estado, tendo participando e colaborando com 

outros grupos, órgãos e entidades da cidade. É importante lembrarmos que o 

personalismo é justamente pelo fato dela ter produzido uma obra partindo de suas 
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memórias pessoais, com sua participação nos grupos e no que foi desenvolvido ao longo 

daqueles anos. 

 Em relação às notícias e informações que circularam sobre o grupo em Natal 

por meio dos jornais oficiais da época, sabe-se que até o ano de 1985 ele foi citado nos 

jornais O Diário de Natal e O Poti. Em minha busca de informações tanto pela 

abreviação quanto pelo nome completo, o ano de 1985 foi o limite temporal nesses 

veículos de comunicação. 

 O estatuto
188

 de sua criação englobava valores relacionados aos 

direcionamentos de estruturação interna e valores a serem atingidos nas atividades do 

grupo. Organizava-se: (1) Capítulo I – Sociedade e seus fins; (2) Capítulo II – Das 

filiadas e dos seus direitos e deveres; (3) Capítulo III – Da diretoria e suas atribuições; 

(4) Capítulo IV – Do conselho fiscal; (5) Capítulo V – Das reuniões; (6) Capítulo VI – 

Disposições gerais. 

 Alguns pontos que destaco: 

Art. 1º - “A UNIÃO DE MULHERES DE NATAL”, fundada em 

maio de 1984, na cidade de Natal, estado do RN, é uma entidade civil, 

sem fins lucrativos, com sede à rua Coronel Estevam, 1134 – A, e que 

objetiva unificar as mulheres pela plena igualdade social e tem por 

fim: 

1.1 Lutar pela efetiva igualdade da mulher, no âmbito da luta geral 

da sociedade, pela justiça e igualdades sociais; [...] 

Art. 5º - São deveres das filiadas: 

5.1 Dedicar todos os esforços na propaganda dos princípios e do 

programa da entidade, integrando novas sócias com o objetivo de 

fortalecer e ampliar a União das Mulheres de Natal [...] 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26º - As filiadas da “UMNa” não respondem subsidiariamente 

pelos compromissos que a Diretoria da entidade contrair, expressa ou 

intencionalmente em nome dela. 

Art. 27º - As sócias serão informadas por meio de correspondências, 

reuniões e assembleias do movimento social. [...] Natal, 08.08.84.
189

 

 

 Conforme o tempo foi passando, o grupo da UMNa continuava focado em seus 

princípios. Ele representou os interesses em comum de um número significativo de 

mulheres na cidade, principalmente nos bairros em que desenvolveu núcleos. Foi o 

União de Mulheres de Natal, sem dúvidas, que solidificou a estratégia de entrar nos 

espaços de não centralidade da cidade. Ele constituiu um importante elo entre os 

núcleos nas comunidades dos conjuntos populares, bairros, e o centro de tomada de 

decisões da cidade. Ou seja, órgãos políticos dentro do aparato do Estado e grupos 

sociais reivindicativos. 
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2.4   Grupo Autônomo de Mulheres – GAM [1989] 

 

 O início desse grupo em Natal se deu sob a necessidade, como veremos a 

seguir, de incentivo a pesquisa e debate sobre temas relacionados aos direitos das 

mulheres num contexto não só municipal, mas estadual também. O Grupo Autônomo de 

Mulheres – GAM nascia no dia internacional da mulher, 8 de março de 1989 e mais 

uma vez esclarecia que se somaria aos grupos existentes na cidade na promoção da luta 

emancipatória da mulher. 

O GAM surge para ocupar espaço na área da pesquisa, estudo e debate 

sobre a situação da mulher no Rio Grande do Norte, com atuação nos 

setores da sociedade, interessados na superação do atual estágio de 

discriminação da mulher. O grupo voltará suas atenções para questões 

relativas à mulher no contexto socioeconômico, político e cultural, 

atuando sem ingerência estadual, religiosa e de partidos políticos. O 

propósito do grupo é o de realizar reuniões, debates, encontros, 

seminários e grupos de estudo, buscando sempre levar a mulher a se 

tornar agente de transformação da realidade em que vive.
190

 

 

 Tal agrupamento apresentava um caráter um pouco divergente dos que se 

constituíram antes dele em Natal. Na verdade, apesar de comporem um quadro 

reivindicativo feminista na cidade, pesquisa e debate, para essas mulheres, deveria ser o 

foco mais considerado pelo GAM. Esse perfil nos auxilia a pensar que além da lacuna 

política, seja pela ausência de políticas públicas, seja pela falta de plataformas políticas 

na cidade em forma de candidatos com propostas para as questões da mulher, a 

sistematização da produção teórica e insumos resultantes da militância delas era uma 

inquietação e precisava ser resolvida. 

 A trajetória do movimento poderia ser conhecida através de uma rede de 

estudos fomentada por elas.  Esse cuidado em produzir e viabilizar a compreensão dos 

problemas que elas enfrentavam era uma forma de garantir, inclusive, que gerações 

posteriores pudessem contar com subsídios de investigação sobre as questões das 

mulheres na cidade e no estado. O movimento feminista local poderia contar com seu 

próprio agenciamento de estudos.  

 Uma chave de leitura que nos permite compreender melhor essa iniciativa é o 

fato, por exemplo, de muitas delas se sentirem orgulhosas pelo histórico de liderança, 

engajamento e pioneirismo da mulher potiguar em território brasileiro. Na obra de 

Rizolete há uma forte menção ao passado das mulheres potiguares e de como elas 

protagonizaram o cenário político e social do Rio Grande do Norte, se destacando no 
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Brasil. De qualquer forma, como, afinal, ignorar essas trajetórias de nomes e fatos 

históricos sem se resguardarem, em tempos mais modernos, de protegerem a própria 

história do que criaram através de suas militâncias em Natal e em outras cidades? Não à 

toa, Rizolete defende em seu livro a importância de documentalizar e proteger a 

memória dos grupos que construíram o movimento. 

 Na mesma matéria do Diário de Natal, exposta anteriormente: 

ABUSOS Além de pesquisar e estudar os temas relativos a mulher no 

estado, o grupo vai exercer permanente atenção às denúncias de abuso 

e violência. Vai exigir, também, dos órgãos responsáveis todas as 

providências cabíveis para evitar as sucessivas agressões às mulheres. 

Também estão previstas as publicações de teses, pesquisas, livros e 

a promoção de divulgação de estudos sobre a mulher, 

sistematizando, também, sua participação na história do estado.
191

 

[Grifos meus]. 

 

 Em sua narrativa, Rizolete informa ainda que o grupo programou uma 

campanha para formarem uma biblioteca. Para tal, necessitariam de toda a sorte de 

suportes bibliográficos possíveis: 

[...] havia sido feito um ofício, datado de 25 de maio, no qual 

solicitávamos doações úteis “ao acervo que que queremos e 

precisamos formar, podendo abranger livros, revistas, jornais, artigos, 

teses, manuais, textos mimeografados, etc. desde que se relacione com 

a mulher”.
192

  

 

 Também afirma, em entrevista concedida a mim que: 

[...] a ida de muitas de nós para o CMDM, canalizou parte da 

militância para o órgão. Quando saiu do Conselho, Elizabeth Nasser 

criou o Grupo Autônomo de Mulheres (GAM) que era para fortalecer 

a luta das organizações independentes. [...] O GAM, por exemplo, 

criado por iniciativa de Elizabeth, não tinha essa proposta de trabalho 

nos bairros, era mais centralizado, voltado à discussão teórica... foi um 

bom reforço à luta das mulheres, com essas características.
193

 

 

 A criação do GAM partindo do Conselho Municipal evidencia que a 

mobilização feminista se qualifica institucionalmente dentro do aparelho público 

municipal. Foi muito recorrente nas esferas públicas federais, estaduais e municipais, a 

adoção de grupos feministas na organização técnica buscando efetivação políticas 

públicas passando por esses órgãos. 
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 Além disso, elas queriam criar um material sobre a vida do movimento desde 

1975 até os dias daqueles anos 1989/1990. Muito provavelmente, a justificativa do 

início do recorte temporal se dava pelo ano de 1975 ter sido decretado como referência 

internacional da mulher pela ONU. De todo modo, elas se articularam nesse sentido: 

Tarefa não menos relevante era proceder ao registro dos grupos 

feministas surgidos em Natal, de 1975 até aqueles dias, definindo-se 

um roteiro de perguntas para compor o questionário; e, por fim, outro 

eixo de trabalho, que era a leitura e discussão de textos, iniciado com 

“ser Feminista”, de autoria de Betinha
194

.
195

 

 

 O GAM tinha, sem dúvidas, um caráter mais próximo ao confronto de ideias, 

mais discursivo e preocupado com seu próprio significado na sociedade potiguar. O 

campo teórico parecia ser um desejo liderado pela vontade de se constituírem enquanto 

grupo do pluralismo nos campos literários, artísticos, filosóficos e políticos. De maneira 

geral, pode-se dizer que a ideia era se constituir enquanto centro de referências nos 

estudos feministas e de temas afins.  

 Em sua Carta de Princípios, o GAM foi bem objetivo e simples. 

Substancialmente, sobre seus interesses teóricos, dizia que:  

1. Atuar como órgão mobilizador dos seguimentos sociais, interessados 

na superação do atual estágio de discriminação da mulher; 

2. Subsidiar as atividades relativas à questão da mulher, a partir de dados 

científicos, de debates teóricos e outras informações ao alcance do 

grupo; 

3. Pesquisar, estudar e debater os temas atinentes à questão de gênero, no 

estado do Rio Grande do Norte; 

4. Promover encontros, seminários e grupos de estudos, no sentido de 

elevar o nível de conscientização e participação da mulher; 

5. Publicar teses, pesquisas, livros e promover outras formas de 

divulgação de estudos da mulher; 

6. Sistematizar dados sobre a mulher e sua participação na História do 

Rio Grande do Norte;
196

 

 

 Como se pode perceber, os verbos de ação incluíam objetivos que englobavam 

atividades muito mais para o campo teórico. Sobre suas características também dentro 

de uma perspectiva teórica, o documento assinalava: 

1. É uma entidade democrática, pluralista e libertária; 

2. Preocupa-se com o avanço tecnológico e cientifico da sociedade, 

acompanhando as consequências desse avanço na vida da mulher; 
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3. Viabilizar meios de publicar documentos, tais como teses, livros, 

pesquisas etc, de interesse da mulher e da sociedade de modo em 

geral;
197

 

 

 

 Aliadas ao sentimento de retorno social e desenvolvimento de consciência 

política, não há dúvidas sobre o caráter também mais intelectual que elas buscavam em 

sua constituição. 

 Após a vitória da candidata do PDT Vilma de Faria para a prefeitura da capital 

em 1989, o CMDM teve uma desacelerada no desenvolvimento das propostas que 

outrora se propôs a fazer para as questões da mulher. Segundo consta em sua obra e 

também em entrevista a mim, Rizolete Fernandes afirma que foram anos difíceis para o 

Conselho, visto que houve, segundo ela, uma fuga de prioridade para as políticas 

públicas direcionadas à mulher. A partir de 1990, alguns grupos que apoiaram a criação 

do Conselho foram se afastando dele e, aos poucos, as mulheres que não se sentiram 

mais à vontade naquela pasta procuraram dar continuidade aos seus objetivos de outras 

formas. Há menções sobre o MML, inclusive, representada pela pedagoga Gilka 

Pimentel, de dispersão do Conselho. Ao que tudo indica, a falta de representatividade e 

o esquivo das ideias iniciais de criação de seu corpo administrativo, foi motivo mais do 

que suficiente na geração de afastamentos do CMDM sob a gestão de Vilma de Faria.  

 Rizolete me confirma em entrevista o custo dessas mudanças: 

 

Olha, essa movimentação se deu a partir de 80, 81, com auge em 85, 

86 e a sequência natural foi o encaminhamento dessas demandas ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), instalado em 

1986. Porque quase todas nós que estávamos nessas batalhas 

compusemos a equipe do Conselho. E aí o que se fez foi transformar 

essas pautas em reivindicações de políticas públicas voltadas para a 

mulher, entregue ao Conselho. Este, como sabemos, não é órgão 

executor e tratou de encaminhá-las às respectivas secretarias 

municipais. No começo, com o Conselho sem estrutura material e 

financeira (tínhamos que desembolsar o dinheiro para o combustível 

dos nossos próprios e poucos carros) foi difícil trabalhar. Mas o 

CMDM contava com gente comprometida com a causa, como 

Elizabeth Nasser, que o presidiu, a coordenadoria técnica que ocupei e 

sub - coordenadorias, a exemplo de Educação e Creche, com Joana 

Darc Leite e Juraneide Silva, entre outras. E pelos três, quatro anos 

seguintes fizemos o trabalho do Conselho, sem descuidar de ir aos 

bairros. O que foi o grande problema de continuidade? Em 89 

houve eleição, mudou o prefeito e nós saímos do Conselho. E a 

nova administração não tinha compromisso com a causa 

feminista, aí perdeu-se todo aquele trabalho. Aliás esse retrocesso 

verificou-se em vários conselhos da condição feminina pelo país, 

inclusive o Conselho Nacional, esvaziado no governo Collor. Quer 

dizer, o trabalho institucionalizado deixou de existir, mas no nosso 

retorno aos grupos, continuamos a atuar nos moldes de antes, por 
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certo tempo, só que agora sem contar com aquele grande 

ajuntamento inicial...
198

 [Grifos meus]. 

 

 Nos anos seguintes, concomitantemente, UMNa e GAM se encontravam em 

alguns atos e dialogavam na produção das atividades que lhes fossem pertinentes na 

cidade. Organizaram passeatas sobre a violência contra a mulher e assinaram carta de 

repúdio à forma como alguns jornalistas tratavam estatísticas sobre a violência sofrida 

por mulheres com excessos de indiferença e frieza.  Até onde se sabe, o GAM 

permaneceu ativo em Natal se aliando na defesa da mulher com aliadas como Fátima 

Bezerra, eleita pelo PT em 1994 para o cargo de deputada estadual e Eveline Guerra, 

empossada vice-prefeita de Natal, filiada ao PC do B, pela chapa que elegeu Aldo 

Tinoco
199

 à prefeito. Essas mulheres eleitas representou uma forma do grupo contar com 

aliança em termos de abertura e proposições de políticas públicas às mulheres 

natalenses. Se o Conselho não mais significava um espaço pertinente no debate sobre a 

mulher, figuras como Fátima e Eveline, poderiam, muito provavelmente, dar novos 

rumos as lutas. Para além disso, ambas duas tinham histórico de militância em prol das 

mulheres na cidade. A possibilidade de materializar propostas na defesa do bem-estar 

social das mulheres, certamente, oxigenou o movimento no estado, sobretudo em sua 

capital. 

 Os desafios foram complexos, especialmente num momento tão delicado 

quanto o período do processo de democratização do país. As instituições democráticas e 

a sociedade civil se readaptavam. Os movimentos sociais, reintegrava a noção do direito 

de dialogarem com o Estado. O movimento feminista como um todo, talvez até mais em 

relação aos outros grupos, reconheceu a urgência de se reinventar. O GAM seguiu vivo 

adentrando os anos 2000. Com ele, a possibilidade de manter uma unidade alternativa 

capaz de trabalhar com as questões das mulheres natalenses. 
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Esquema 1 – Linha do tempo que permite visualizar a evolução dos grupos dentro do 

movimento na cidade. [1978 – 1989]. 

Fonte: Esquema elaborado pela autora. 

 

 O esquema possibilita enxergar a evolução dos grupos dentro do movimento em 

Natal no período correspondente de 1978 – 1989, partindo do Centro da Mulher 

Natalense até o Grupo Autônomo de Mulheres.  

 Optei por colocar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na linha porque 

ele significou um resultado do entrelaçamento dos grupos em busca de políticas 

públicas em Natal. O Conselho foi fruto de muita luta de pessoas que desejavam ter um 

órgão institucional dentro da máquina pública que pudesse reunir os projetos das 

mulheres que já reivindicavam na cidade desde a década de 1970.  

 Além do mais, sua criação também demonstra como Natal seguiu a tendência 

nacional em tentar cooptar dos movimentos direcionamentos que pudessem contribuir 

na formação de Conselhos da mulher. E, não obstante, o Conselho Municipal local foi 

idealizado dentro desses moldes pelos dois lados dentro do movimento natalense: 

mulheristas e feministas. As duas partes do todo almejavam a constituição do órgão 

como objeto de realização no campo das políticas públicas. 

 

[...] não existia o Conselho da Mulher. [...] E Garibaldi quando foi 

eleito prefeito, eu lembro que a gente formou a primeira comissão 

para discutir com Garibaldi a constituição do Conselho da Mulher 

do Município. Eu, Elizabeth Nasser, enfim, era uma comissão de 

mulheres e a gente defendeu na época, até a nível nacional, quando 

Tancredo ganhou, a gente foi em comissão à Tancredo para ter o 

Ministério da Mulher, mas ele não aceitou, ia transformar, só sei que 
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reduziu a ideia, que era maior, reduziu ao Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. E a gente foi reproduzindo isso para os estados e 

municípios [...]
200

 [Grifos meus]. 

 

 A fala de Rosa confirma o envolvimento dela e o de Elizabeth Nasser no 

desenvolvimento do Conselho Municipal. Essa formação evidencia, ainda, o 

encaminhamento dos debates da mulher na sociedade como campo frutífero na década 

de 1980, quando os movimentos conseguiram sair do campo reagente e passaram a 

assumir medidas num estágio de diálogo com os governos e propor medidas sobre 

melhorias na condição de vida da mulher. 

 Sobre esse cenário, Cynthia Sarti nos auxilia a entender que: 

 

Os grupos buscam impactar políticas públicas em áreas específicas, 

como a saúde e o trabalho, utilizando-se dos canais institucionais. 

Dentro da tendência à especialização, desenvolve-se também a 

pesquisa acadêmica sobre a mulher, além da exploração do tema no 

mercado editorial. No plano governamental, criam conselhos da 

condição feminina, em todos os níveis, federal, estadual e 

municipal. A questão da violência contra a mulher é tratada 

institucionalmente em delegacias próprias e, finalmente, no fim da 

década de 80, como saldo de todo este processo, está a significativa 

alteração da condição da mulher na Constituição Federal de 1988, que 

extingue a tutela masculina na sociedade conjugal.
201

 [Grifos meus]. 

 

 Deste modo, confirma-se que os dois grupos conseguiram adentrar no espaço 

público institucional e auxiliar no processo da composição de insumos para políticas 

públicas na cidade por meio do Conselho Municipal a partir de 1986. 
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CAPÍTULO 3   MINHA CIDADE DOS OUTROS: MULHERISTAS, 

IMPRENSA, BAIRROS E O DEPOIS 

 

A década de 1980 formou muitos grupos dentro dos movimentos sociais no Brasil. No 

centro dos acontecimentos políticos, muitos protagonismos foram identificados e 

consolidados. O movimento de mulheres e o movimento feminista fizeram parte da 

miríade de transformações. O discurso dos direitos humanos se polarizava e as mulheres 

enxergaram nessa discussão a chance de se incluírem enquanto cidadãs em situação de 

vulnerabilidade social e cultural. 

O Brasil das décadas de 1970 e 1980 ainda era acometido por uma Ditadura 

Civil Militar. O cenário dessa conjuntura intensificou problemas de gênero pois na 

supressão das vias democráticas, as mulheres eram classificadas, ainda mais, como 

menos importantes nos desdobramentos políticos. Os traços do autoritarismo não 

identificavam na mulher significados para além dos códigos morais que reforçavam o 

aprisionamento das mulheres à esfera doméstica.  

Os campos de disputas nas cidades brasileiras, principalmente nas capitais, 

davam início aos cenários reivindicativos das lutas de uma cidadania emergente: 

 

Esta cidadania emergente remete a noções difusas na sociedade, como 

a discriminação das mulheres, em particular no que se refere a seus 

direitos sociais e políticos. Os temas das mulheres coincidem com as 

questões sociais debatidas na sociedade brasileira. Isto explica a 

transversalidade da problemática da igualdade e dos direitos das 

mulheres, assim como uma consciência frágil e difusa a respeito da 

discriminação. A questão democrática, hoje o centro dos debates, está 

atravessada pela problemática da extensão da cidadania. Durante os 

anos 80, e em particular quando da Constituinte, as mulheres 

conseguiram ser interlocutores visíveis.
202

 

 

 

 Os bairros, mais do que nunca, foram berços de organização e palco da atuação 

de grupos que assinalavam seus modos de operacionar a cidade. O capítulo discute a 

formação de um grupo de mulheristas, bem como a veiculação de notícias sobre os 

grupos dentro do movimento e analisa também as estratégias de atuação delas e dos 

grupos coexistindo nesses espaços urbanos. Além disso, ao final do capítulo, apresento 

as impressões, distintas, de quem se lançou em todas as lutas em Natal.  
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3.1   A Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte – FMRN [1982] 

 

Criada no ano de 1982 em meio ao turbilhão de acontecimentos políticos no período em 

que o país começava a enxergar luzes mais democráticas a caminho, a Federação das 

Mulheres do Rio Grande do Norte – FMRN, se constituía como grupo preocupado com 

a condição da mulher na sociedade sob a ótica da promoção da autonomia feminina
203

 

desde a alfabetização até a formação profissional de mulheres. 

 As militantes da Federação se diziam mais próximas da realidade das massas, da 

realidade das mulheres nas comunidades, preocupadas com os níveis de violência 

crescente, com a falta de equipamentos urbanos como escolas, postos de saúde, creches, 

iluminação, saneamento, alfabetização insuficiente, etc, principalmente de mulheres, 

formavam as bases de um movimento que fugia do reduto universitário centrado nas 

agendas feministas que se expandia e se solidificava naquela época. Em verdade, a 

FMRN tinha características do que entende-se como “Movimento de Mulheres”.  

 A literatura sobre esse grupo afirma que: 

 

Organizados em torno de reivindicações de infraestrutura urbana 

básica (água, luz, esgoto, asfalto e bens de consumo coletivos), 

esses movimentos tem como parâmetro o mundo da reprodução – 

a família e suas condições de vida – que caracteriza a forma 

tradicional de identificação social da mulher. Sendo o referencial de 

sua existência, foi o que as que moveu politicamente. Os grupos 

feministas, tendo a origem social de suas militantes nas camadas 

médias institucionalizadas, em sua perspectiva de transformar a 

sociedade como um todo, atuaram articulados a estas demandas 

femininas, tornando-as próprias do movimento geral das mulheres 

brasileiras.
204

 [Grifos meus]. 

 

 Quando Cynthia Sarti diz que as principais preocupações dos setores de base se 

concentravam em torno de equipamentos urbanos, podemos incluir, sem dúvidas, que as 

mulheres envolvidas na luta em seus bairros, se encaixavam dentro desta análise. As 

mulheristas apresentam essa característica política de formação incorporando uma 

mentalidade de movimento atrelado à uma feminilidade como mecanismo opositor ao 

masculino em termos de protagonismo na luta política. As colaboradoras deste trabalho 

se entendem enquanto tal. Esse pensamento fincou raízes dentro do movimento das 

mulheristas e me perguntei se, na verdade, os mecanismos de desqualificação do 
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feminismo existentes desde a virada do século, não encontraram campo fértil na 

formação dessas mulheres ao ponto delas rejeitarem o termo e o que ele significava na 

teoria e na prática. 

Em todo caso, a década de 1980 foi campo frutífero das ações das mulheristas 

que, apesar de até entenderem o movimento feminista como importante, quase sempre, 

porém, não se sentiam pertencidas a ele. Esse sentimento opositor explica-se, em parte, 

pelo fato do movimento feminista parecer, muitas vezes, “radical demais”, ou ainda, 

“contra os homens”. Mas essa visão nem sempre se faz presente nas falas e na 

mentalidade de quem entrevistei. De qualquer forma, feministas e mulheristas 

mantinham-se próximas e distantes dependendo do objetivo. 

 A Federação começou a responder a uma pasta nacional de representação, a 

Confederação de Mulheres do Brasil – CMB, oficializada um pouco depois, em 1988. 

Infelizmente, não obtive acesso a nenhum documento de criação da Confederação, mas 

existe um Blog
205

 de domínio público informando suas origens e atividades. Em 

algumas passagens, entretanto, com minhas entrevistadas, pude entender sua lógica de 

funcionamento pelas menções delas.  

 Mas voltando a Federação, segue um trecho com alguns pontos de seu Estatuto 

oficial: 

Capítulo I – Denominação, Sede e fins:  

 

Art. 1º - A FEDERAÇÃO DAS MULHERES DO RIO GRANDE DO 

NORTE – FMRN, fundada em 06 de junho de 1982 é uma sociedade 

civil, com duração indeterminada de âmbito estadual, com 

personalidade jurídica e sem fins lucrativos, com sede e foro no 

munícipio de Natal, estado do RN, filiada à Confederação das 

Mulheres do Brasil – CMB. 

 

Art. 2 – A FMRN tem por finalidade: 

 

a) Promover a mais ampla integração entre todas as entidades que 

desenvolvam trabalho pela valorização da mulher na sociedade; 

b)Realizar cursos e treinamentos para as mulheres do movimento 

popular; 

c) Realização de convênios com instituições privadas, públicas, 

municipais, estaduais e federais, tanto quanto na esfera internacional 

para a realização de projetos de interesse das mulheres e entidades 

populares; [...] 

e) Incentivar a participação das mulheres em todas as entidades dos 

seus direitos políticos, sociais, econômicos, jurídicos, esportivos e 

culturais; [...] 

j) Defender a saúde da mulher nas diferentes fases da vida, e a 

Educação e profissionalização da mulher, da criança e do jovem; [...] 

o) Defender a democracia e a Soberania Nacional; 

                                                           
205

 Confederação das Mulheres do Brasil. Disponível em: < 

http://confederacaodasmulheres.blogspot.com/> Acesso em: 22 de maio de 2019. 

http://confederacaodasmulheres.blogspot.com/


137 

 
p) Participar das iniciativas pela erradicação do analfabetismo;

206
 

 

 Ao longo das 10 páginas de Estatuto, o documento da Federação apresenta seu 

viés ideológico, organização interna e diretrizes, direitos e deveres para quem 

participasse do grupo. O trecho acima mostra alguns aspectos colocados e nos permite 

perceber como a FMRN pensou na sua agenda política. A dimensão de lutas mais gerais 

como o ponto “o”, também fazia parte do pensamento delas, como mostra o documento, 

informando que a luta pela soberania nacional deveria fazer parte das lutas das 

mulheres. Essa ideia de “lutas mais gerais”, aliás, é um ponto discutido por algumas 

pesquisadoras, como a historiadora Joana Maria Pedro
207

, quando a mesma diz que 

assuntos como “creches”, por exemplo, se configuram como lutas “específicas” das 

mulheres a partir da década de 1970. Como elas se incorporaram nos discursos das 

feministas e mulheristas daquela época? Basicamente, o cenário político desencadeava 

uma mistura de pautas deixando os dois campos presentes nas reivindicações dessas 

mulheres. Sobretudo porque a precarização de vida feminina era latente 

independentemente do campo reivindicativo. 

 No capítulo 2, realizei uma breve discussão sobre o momento de “racha” citado 

no momento dos encaminhamentos para a criação da Federação. Foram naqueles meses 

finais de 1981, após o I Encontro da Mulher Natalense, que as mulheres do Movimento 

Mulheres em Luta – MML, se posicionaram contra a criação da Federação. Quando 

citei esse momento de “mal estar” entre os grupos, aleguei ser uma passagem abordada 

tanto na obra de Maria Rizolete, quanto de matérias em veículos de comunicação, como 

o Diário de Natal e O Poti. Em verdade, as notas sobre tal ocorrido nutriram, 

considerando o conteúdo das matérias que analisei, uma única versão do ocorrido. Pelo 

menos nos jornais de grande circulação. Mas segundo informações noticiadas no jornal 

Nossa Voz
208

, veículo de bairro, pequeno, há contrapontos: 

 

Para Rosa, a causa desta divisão é proveniente dos diferentes pontos 

de vistas das companheiras dissidentes. Acrescentou ainda que essas 

companheiras são uma minoria com ideias burguesas, que não 

demonstram interesse pelos problemas específicos da massa.
209
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 O teor do posicionamento de Rosa revela o não alinhamento dentro do 

movimento em Natal e isso se deve, muito provavelmente, pelo fato da composição dos 

grupos não terem as mesmas origens e experiências, refletindo a heterogeneidade da 

sociedade. O momento de criação da Federação, para as feministas, representava um ato 

não organizado e nenhum pouco representativo das mulheres do estado. Mas vale 

lembrar que isso era um ponto de vista de algumas mulheres, como o de Rossana e 

Rizolete.  

Em verdade, precisamos considerar que feministas e mulheristas partiam de 

realidades distintas e é natural apresentarem discordâncias no campo das ideias. Não 

está fora de realidade entendermos que a composição do quadro dos grupos como o 

MML, por exemplo, fosse composta por pessoas com capital social e cultural, tomando 

emprestado a perspectiva do sociólogo Pierre Bourdieu
210

, fazendo com que seus 

integrantes tivessem outro ponto de vista sobre a existência de grupos dissidentes. São 

locais de fala atravessados por inúmeras experiências. 

Em todo caso, o grupo da Federação se levantava com a força das comunidades 

e movimentos de base, como Pastoral da Juventude, de conselhos de bairros, etc. Era 

um contraponto. Mas as mulheres da Federação também tinham seus capitais culturais e 

sociais, suas redes de acesso e compartilhamento. De toda forma, ambos tinham origens 

e posicionamentos que ora se encontravam, ora se distanciavam, deixando claro a que 

locais da sociedade partiam e pertenciam. 

O segundo ponto sobre a matéria do Nossa Voz coloca o seguinte: 

 

Conforme explicação da presidente da Federação da Mulher Potiguar, 

Rosa Maria, alguém que se posicionou oficialmente contra a formação 

da Federação: “Acho até um absurdo alguém ser contra a 

formação de uma entidade que vai unificar a luta da mulher na 

sociedade”.
211

 [Grifos meus]. 

 

 Penso que os desacordos e dissidências entre um grupo e outro revelem, mais do 

que nunca, projetos diferentes para a sociedade, sobretudo para as mulheres. Pode ser 

comum acharmos que relações de poder se situem para além das fronteiras dos grupos 

feministas e dos grupos de mulheres, por entendermos que havia uma coesão, um elo ou 

um pensamento que guiava as ações dessas mulheres, mas, ao mesmo tempo, é 

interessante lembrar que o movimento também possuía sua estrutura hierárquica e, de 

maneira geral, como pensa Margareth Rago, “seria ingênuo achar que esses grupos não 
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fossem atravessados por estratégias de poder”
212

. Essa experiência de hierarquia e 

relações de poder se perduram até os dias atuais, a propósito. 

Durante as entrevistas, sempre procurei entender o que as motivaram no 

envolvimento com a militância. Busquei compreender não só os motivos pessoais, aliás, 

e por vezes coletivos, por trás da escolha de se envolverem, mas tentei captar a cidade 

na dimensão das trajetórias delas.  

É partindo disso que destaco o que Rosilda Ventura me contou: 

 

[...] eu comecei a trabalhar e não deu tempo fazer movimento nenhum 

quando eu era solteira, depois fui fazer em 1980, em 1983, foi quando 

eu comecei a ver os movimentos, né? [...] aí foi na época que a gente 

começou a fazer um movimento diferente. E tinham partidos. Nessa 

época eu nem me envolvia em partidos, meu negócio era trabalhar 

as mulheres, informar as mulheres, era troca de voto por alguma 

coisa. A gente não podia trocar o nosso voto por alguma coisa que o 

político desse. E começou por ali.
213

 [Grifos meus] 

 

 Dona Rosilda me contou que é oriunda da cidade Ielmo Marinho
214

, e foi lá, na 

década de 1970, que se envolveu com o movimento de jovens, especificamente com o 

movimento estudantil. Essa afirmação, dela, sobre “informar as mulheres” pode ter 

servido bem aos interesses da Federação, já que a FMRN tinha a intenção de debater a 

mulher na sociedade. Ao escutar seu relato perguntei como ela desenvolveu o olhar 

atento à realidade que a cercava: 

[...] a gente começou a discutir as questões do porquê as mulheres não 

se uniam para discutir política, o que era melhor para elas, o que a 

gente queria na comunidade, aí a gente começou por aí. Meu 

pensamento: uma comunidade cheia de mulher que não sabe de 

nada. Então a gente se reúne para saber o que é que a gente pode fazer 

pela nossa comunidade. [...]
215

 [Grifos meus]. 

 

 O sentimento de falta de organização e carência política são elementos de sua 

fala ao relatar que a comunidade não estava demonstrando preocupação com questões 

especificamente sobre mulheres. Na realidade, dona Rosilda já tinha passado pela 

formação de um Clube de Mães do Conjunto Amarante no final da década de 1970. 

Embora de forma rápida, ela percebeu as lacunas políticas da cidade. Como cidadã e 

mulher, ela se atentou ao fato de que a ausência de políticas públicas em Natal se devia, 

em parte, pela falta de organização das próprias mulheres, o que nos chama a atenção 
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para a questão do papel dos indivíduos na elaboração de projetos de sociedade junto 

com o governo. 

 O campo de participação da sociedade civil na elaboração de esboços de projetos 

com o intuito de virar políticas governamentais não depende só dos esforços que partem 

de movimentos sociais, coletivos, ou qualquer grupo de interesse. O momento histórico 

de cada país interfere diretamente nesse tipo de intervenção, especialmente quando 

lembramos que o passado do qual ela fez parte, se reorganizava, lentamente, na 

retomada da democracia.  

 A expressão sobre seu incômodo em perceber a falta de interesse e disposição da 

população desde seu envolvimento com o movimento estudantil, resulta no que 

poderíamos chamar de ativismo cotidiano e, ao meu ver, esse modo de operar 

individualmente a leva a questionar as estruturas ao seu redor, se lançando, por vez, na 

arena política coletiva (in)formal dos movimentos. 

 Outro aspecto que busquei compreender sobre o funcionamento da Federação foi 

sobre as pautas discutidas e encaminhadas na cidade. Em quase todas as respostas 

existia a preocupação sobre os direitos das mulheres em se alfabetizarem e de terem 

alguma formação para trabalho, ofício, enfim. Assim elas poderiam garantir mais 

autonomia dentro de suas relações de vida, permitindo a não total dependência de seus 

companheiros. 

 No encontro com Aldinete Rocha, ela me informou que a riqueza das ações 

delas, na cidade, impulsionou e garantiu que muitas mulheres pudessem sair de uma 

situação de vulnerabilidade após orientação das representantes da Federação: 

 

[...] Quem não sabia fazer um “A” aprendia a fazer. E diante dessa 

situação, tinha uns projetos no SINE
216

 também – que a gente 

buscava esses projetos do SINE – para que essas mulheres fossem 

qualificadas para trabalhar; isso era um curso de manicure, um 

curso de corte e costura, um curso de pintura, cabeleireiro... 

Então a gente buscava aqueles cursos, ou dávamos na sede – que 

nessa época funcionava na Rua Felipe Camarão, na Cidade Alta – 

ou dava num dos bairros, escolhia um bairro que uma colega, 

uma associada tivesse um espaço, e ali montava aquele curso. E 

assim... era essa a forma que a gente trabalhava nessa época, de 

oitenta e três em diante, era qualificando as mulheres, fazendo 

passeata nas ruas, buscando alternativas para que os governos 

abordassem, para melhorias, batendo panela... [...]
217

 

 

 Há muito elementos interessantes na fala de Aldinete. O primeiro, sugere que a 

Federação buscava parcerias com instituições diversas na possibilidade de alcançar mais 
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mulheres nos encaminhamentos de formação profissional. Essa iniciativa demonstra 

também que elas agiam de acordo com as necessidades no plano micro das regiões da 

cidade. As oportunidades de qualificação significavam um salto rumo a inserção do 

mercado de trabalho. Como ela informou em sua fala, esses cursos também eram 

ofertados na sede da própria Federação.  

Outro elemento é o referente às passeatas nas ruas, o que não é bem uma 

novidade, visto que isso elas já faziam de qualquer forma se levarmos em conta que é 

uma característica de movimentos sociais. Contudo, chamo a atenção para a questão 

sobre o “bater panelas”. Uma das temáticas de contestação dos grupos naquela época, 

década de 80, foi sobre a “carestia”. Em suma, era uma resposta direta dos movimentos 

à oscilação dos valores da inflação inconstante que alternava os preços de produtos 

básicos no supermercado, por exemplo. Essa tensão catalisou a insatisfação de parcelas 

da população e seria mais um elemento no conjunto de desgostos que se somaria à causa 

das mulheres, sobretudo donas de casa, já que, naquele momento, eram elas as grandes 

consumidoras dentro do aspecto doméstico. 

Em 1986 uma edição do Diário de Natal trazia a seguinte notícia na coluna dos 

Informes: 

MULHER – Nesta 4ª feira, às 20h, no auditório da Escola de Música, 

será desenvolvido um debate sobre o movimento feminista no Brasil, 

numa promoção da Associação da Comissão Estadual de 

Planejamento Agrícola – CEPA/RN, tendo como debatedoras a 

presidente do Conselho Estadual da Mulher, Lourdinha Xavier, 

Elizabete Nasser, do Conselho Municipal; Risolete Fernandes, da 

União das Mulheres de Natal; Rosa Maria, da Federação das 

Mulheres e Gilka Pimentel, da Associação das Mulheres em Luta.
218

 

[Grifos meus]. 

 

 

Com exceção de Lourdinha Xavier, todas estão presentes nesta pesquisa. Mas 

para além disso percebe-se a disponibilidade da representante presidente da Federação 

numa mesa cujo tema era sobre o movimento feminista no Brasil. A presença de Rosa 

era uma possibilidade de expor uma linha à margem do que era analisado como 

movimento feminista naquela época. É uma operação de demarcar o território nos 

debates públicos e informar que existiam mulheres fora do círculo feminista que 

estavam no campo das disputas. 

Inclusive sobre isso, segue um trecho da entrevista que fiz com Rosa sobre as 

motivações de formação de um grupo como o a Federação: 
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Olha, eu posso falar mais do caminho que a gente seguiu. A gente 

considerava na época... primeiro teve essa reunião, esse período onde 

todos os pensamentos com relação a forma de se organizar, de 

organização do movimento de mulheres aqui estava reunido no 

mesmo fórum, né? E aí a gente optou em construir a Federação das 

Mulheres no Rio Grande do Norte do jeito que teve a federação das 

mulheres de Pernambuco, no Ceará, que fundou a confederação e era 

o que? A ideia da gente era organizar as mulheres nas 

comunidades com a associação de mulheres porque não bastava as 

mulheres estarem em conselhos comunitários, esses conselhos 

tratavam das questões gerais da comunidade, né? [...]
219

 [Grifos 

meus]. 

 

 A reunião da qual se refere, muito provavelmente, é o I Encontro da Mulher 

Natalense, em 1981, onde os grupos começaram a se espalhar na cidade. A impressão 

do segundo fragmento de sua fala é o do incômodo pela existência de entidades nos 

bairros sem uma formação mais específica para as pautas das mulheres, incluindo 

representantes mulheres na liderança disso. 

 Essa metodologia se naturalizou e segundo Margareth Rago: 

 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, essas ativistas ampliaram as 

condições de criação de espaços coletivos autônomos para as 

mulheres, fora dos partidos e sindicatos. Inauguraram 

progressivamente outras práticas de militância política e cultural, de 

luta pela transformação social de nosso mundo, por meio de ações que 

envolveram, tanto quanto a dimensão da subjetividade, isto é, o 

trabalho sobre si. Nesse sentido, romperam com o legado masculino 

da política, circunscrito a espaços institucionais definidos, mas 

limitado aos nossos olhos de hoje.
220

 

  

As palavras de Margareth Rago reforçam a luta pelo acesso aos espaços de 

decisão política na cidade partindo de uma auto-organização, mas também 

ultrapassando esse aspecto da pessoalidade e transformando o que já existia. A fala de 

Rosa abarca essa dimensão de cooptar uma estrutura já existente na cidade e modifica-la 

dentro de um “fazer militante” das mulheristas da Federação. Há uma união do um e do 

outro, dos novos espaços, frutíferos, e dos velhos espaços, reconfigurados. 

No aspecto de direcionamento das ações internas da Federação, Aldinete me diz 

que elas combinavam cobranças a setores dentro da pasta municipal e estadual, além de 

entidades privadas em busca de subsídios materiais, gêneros alimentícios, espaços de 

realização de atividades, dentre outras alternativas de parcerias que garantissem a 

existências das atividades dentro do grupo. 
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 O sistema colaborativo e de busca por ajuda ultrapassou os limites da capital. 

Além de Natal, a Federação conseguiu se projetar em outras cidades interioranas, 

levando a certeza de que a união das mulheres do estado era valiosa e necessária. O 

protocolo da FMRN consistiu em formar núcleos que respondiam à Federação ou, como 

Aldinete coloca: associações filiadas.  

 Em Natal, ela me fala do sucesso da abertura de uma Associação no Conjunto 

Santa Catarina:  

[...] “Santa Teresa” o nome dessa associação. Então a gente fundou 

essa associação e tocamos ela [...] Era o mesmo objetivo. Era 

conscientizar as mulheres que elas teriam que ter sua autonomia, suas 

qualificações, a mostrar às mulheres as políticas que estavam por aí, 

por vir, por acontecer. Na verdade, era mais de conscientização e 

levar, também... a gente já começava a associação levando os cursos 

para dentro. Porque tinha muita mulher que, às vezes, estava 

aprendendo a ler e o marido chegava bêbado espancando elas, tirando 

elas de sala de aula. Então essa mulher ficava resistindo, resistindo; aí 

no outro dia não ia por medo, aí no outro já ia, e a gente conversava 

com elas e elas acabavam terminando o curso, e dominavam o marido 

a não fazer mais isso. Tinha muitas. Existia muita violência aqui na 

Zona Norte, ainda existe, né. Muita violência contra a mulher.
221

 

 

 Essas associações eram pensadas dentro da estrutura da Federação e respondiam 

a ela. Em alguns bairros há menções sobre essas associações e/ou núcleos. Basicamente, 

elas formavam um espaço onde elas podiam debater e oferecer cursos gratuitos de 

formação profissional, de saúde, de convênios com a prefeitura e afins. Aldinete me 

relatou que muitas vezes o trabalho de erguer esses espaços custava muita energia e 

dedicação, e quando isso não era priorizado elas não conseguiam dar prosseguimento e 

por consequência eram fechados.   

 Através de convênios com as secretarias do estado e município, as mulheres da 

Federação conseguiram estruturar cursos voltados para a capacitação não só de 

mulheres dos bairros que buscam formação de trabalho, mas também filiadas que se 

dispusessem a se capacitarem em alguma área mais carente com direcionamento, 

geralmente, à condição de vida das mulheres. 

 No início de 1990, em uma matéria do jornal Mulher Potiguar
222

, era noticiada a 

seguinte matéria: 

Durante o período de 04 a 07 de dezembro (89) realizamos no 

auditório da Secretaria Estadual de Saúde, o curso de formação de 

“agentes femininos de saúde”. O curso, ministrado por técnicos de 

saúde do estado, contou com a participação de 30 dirigentes de 

entidades filiadas à Federação de Mulheres e teve o objetivo de 

informar sobre ações básicas de saúde, a melhoria e o conhecimento 
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dos serviços do SUDS

223
, sobre a sexualidade e prevenção do câncer 

além de informações a respeito da criança. [...] a realização dos cursos 

para formação de agentes de saúde, é uma atividade que vem sendo 

coordenada pela Confederação das Mulheres do Brasil através das 

Federações estaduais, resultado de convênio com o Ministério da 

Saúde.
224

 

 

 Esse tipo de iniciativa foi bastante explorada pelo grupo nas esferas da saúde e 

educação. Além de proporcionarem a capacitação, elas ainda se afirmavam como grupo 

que conseguiu atuar por meio dos canais institucionais governamentais. 

 

Imagem 8 – “Participantes do curso de Agentes Femininos de Saúde, numa reunião de 

treinamento”
225

. 

 Fonte: Jornal Mulher Potiguar, edição nº 4, 1990. (Acervo pessoal da autora). 

 

3.1.1 – O movimento na imprensa 

 

A forma como a imprensa veiculava os grupos não seria um ponto a se considerar na 

percepção sobre o que estava sendo noticiado naquela época? Ao realizar um 

levantamento dos jornais O Poti e Diário de Natal, noto que há um certo equilíbrio entre 

as menções dos grupos feministas em comparação às menções sobre as mulheristas da 

FMRN. Mas isso em termos quantitativos. 

 Os conteúdos das matérias variavam entre: Criação do grupo, encontros, 

realização de atividades na cidade, temas discutidos e opiniões sobre a criação da 

Federação partindo dos grupos feministas. Sobre este último tópico, percebi que houve 

uma narrativa unilateral sobre o ocorrido, quer dizer, algumas mulheres ligadas aos 

grupos feministas declararam não apreciar a criação da FMRN, colocando sob os termos 
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de precipitação e ilegitimidade. Enquanto que as narrativas sob a ótica da Federação 

foram praticamente inviabilizadas. 

 De qualquer forma, a seguir, disponibilizo duas tabelas com a sistematização do 

levantamento sobre os grupos na cidade no período correspondente a partir da criação 

deles. A busca na hemeroteca da Biblioteca Nacional foi realizada a partir da 

classificação de duas décadas disponíveis dos dois únicos jornais digitalizados que 

abarcavam o período da pesquisa: [1970 – 1979] e [1980 – 1989].  

 

 Tabela 2 -  Número de citações no jornal Diário de Natal – 1979 a 1989.  

Grupos/ 

Anos 

Centro da 

Mulher 

Natalense 

(1978) 

Movimento 

Mulheres em 

Luta (1982) 

Federação 

das (de) 

Mulheres 

do Rio 

Grande do 

Norte 

(1982) 

União das 

Mulheres de 

Natal (1984) 

Grupo 

Autônomo de 

Mulheres 

(1989) 

1979 7 0 0 0 0 

1980 4 0 0 0 0 

1983 0 3 6 0 0 

1985 0 1 8 2 0 

1986 0 1 4 0 0 

1987 0 0 3 0 0 

1988 0 0 3 0 0 

1989 0 0 9 0 6 

Total 11 5 33 2 6 

Fonte: Informações retiradas do banco de dados da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional 

Digital. Acesso em 25 jul. 2019. Elaborada pela autora.  

 

A classificação se inicia a partir do ano de 1979. Justifica-se por ser o ano em 

que começam a surgir as citações ao primeiro grupo trabalhado na pesquisa, o Centro da 

Mulher Natalense, que embora criado no ano anterior, 1978, não aparece em nenhum 

dos jornais pesquisados até 1979. Os anos que não estão listados nas tabelas são os anos 

em que não há nenhuma menção a nenhum dos grupos.  

 A soma das citações sobre a Federação no Jornal O Poti chega a 8 vezes. 

Enquanto a soma das citações no Diário de Natal chega a 31 vezes. Em relação a soma 

das citações dos outros grupos, os das feministas, a somatória fica em 10 vezes n’O 

Poti, com exceção do Grupo Autônomo de Mulheres – GAM. E já quando se soma as 

citações dos grupos das feministas no Diário de Natal, o resultado é 24 vezes. Numa 

balança avaliativa, isso corresponde a certo equilíbrio entre os grupos em termos de 

citações, considerando, claro, apenas o aspecto quantitativo. 
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 Tabela 3 - Número de citações no jornal O Poti – 1979 a 1989.  

Grupos/ 

Anos 

Centro da 

Mulher 

Natalense 

(1978) 

Movimento 

Mulheres em 

Luta (1982) 

Federação 

das (de) 

Mulheres 

do Rio 

Grande do 

Norte 

(1982) 

União das 

Mulheres de 

Natal (1984) 

Grupo 

Autônomo de 

Mulheres 

(1989) 

1979 2 0 0 0 0 

1980 1 0 0 0 0 

1982 0 1 6 0 0 

1983 2 2 2 0 0 

1984 0 0 1 0 0 

1985 0 1 2 1 0 

1987 0 0 3 0 0 

Total 5 4 14 1 0 

Fonte: Informações retiradas do banco de dados da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional 

Digital. Acesso em 25 jul. 2019. Elaborada pela autora.  

 

Considero pertinente colocar que em minhas entrevistas o tema sobre a imprensa 

foi abordado na tentativa de compreender se elas se sentiram representadas, se havia 

procura pelo grupo a fim de sanar dúvidas, pedir esclarecimentos, etc. Minha intenção 

era saber como que o grupo aparecia nas matérias e me deparei com  um misto de 

respostas que variavam entre matérias com abordagens sobre acontecimento de algum 

encontro, ações na cidade, até menções sobre não haver interesse para além das 

formalidades de divulgação.  

A imprensa, ela só... só ecoava, divulgava quando a gente ocupava o 

centro da cidade, em passeatas enormes de mulheres. Aí saía nos 

jornais, no Diário de Natal, na Tribuna, que na época existia. [...] Mas 

essa agonia, essa tensão, essa carência, essa vida difícil que se leva 

nos bairros da periferia é pouco divulgada, não é? Ninguém dá 

espaço na imprensa para essas demandas assim. Mas quando se 

ocupava, vinha organizar uma passeata que tinha mulheres de vários 

bairros, ocupava ali a [avenida] Princesa Isabel e ficava rodando ali o 

centro da cidade, não sei quantas mulheres, outras gritando no 

megafone, não sei o quê, aí sim, saía na Tribuna do Norte, saía no 

Diário, [...]
226

 [Grifos meus]. 

 

A fala de Rosa contempla uma angústia demonstrada por ela no tocante à 

realidade cotidiana dos bairros e comunidades, talvez porque, especialmente ela, era 

oriunda do movimento de base e de bairro, fazendo com que a sua experiência política 

direcionasse seu olhar com mais atenção ao dia a dia da população residente nesses 

espaços da cidade. 
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É um ponto muito interessante sobre como a Federação vai desenvolvendo uma 

noção de pertencimento à cidade sempre numa perspectiva da materialidade das 

necessidades, das lacunas, pelas ausências institucionais. Esse aspecto é muito 

aprofundado pelas mulheristas. A luta pelos equipamentos urbanos, formação de 

espaços de discussão, formação e capacitação de trabalho e outras áreas, além da 

preocupação com os níveis de analfabetismo, nortearam os princípios do grupo com 

muita força. E embora elas respondessem a uma pasta nacional, acredito que havia uma 

certa autonomia dentro da pasta local, fazendo-as entenderem a realidade daqui e 

partindo disso na formação do grupo e dos seus objetivos. 

O contraponto dessas mulheres é muito perceptível quando comparamos aos 

grupos que se formaram na cidade e que se nomeavam feministas. A gestão da/na 

cidade perpassava pela noção da materialidade das lutas delas, isso quer dizer que suas 

reivindicações eram reações diretas das funções que a cidade não contemplava. Uma 

cidade sem cumprir uma gestão efetiva que possibilitasse os direitos de seus cidadãos, 

com dispositivos insuficientes em termos de saúde, educação, moradia, segurança. 

Em todas as entrevistas o problema das creches apareceu. E de como até hoje 

essa pauta não saiu do foco dos movimentos, seja feminista, seja mulherista, assim 

como a questão da violência, igualmente pulsante e cada vez mais ameaçadora. A 

Federação tinha uma intenção muito evidente de direito à cidade. E me refiro ao fato 

delas entenderem a realidade das mulheres colocando políticas públicas como linha de 

chegada, já que partiam de um lugar sem planejamento urbano para elas.  

Uma micropolítica
227

 capaz de considerar a ordem da rua, da casa, da família, do 

posto de saúde, da iluminação, enfim, dos usos por seus indivíduos. É uma consideração 

da urbanista que me ajuda a entender a lógica de produção urbana, Raquel Rolnik, 

colocando que “o uso coletivo do espaço é estratégia de sobrevivência. ”
228

 A 

ocorrência da falta de creches, por exemplo, denuncia a omissão dos poderes públicos 

em não considerar que mulheres de baixa renda não conseguem sair da zona familiar 

para trabalhar pois não têm onde deixar seus filhos, evidenciando o quanto a perspectiva 

urbana é pensada no olhar masculino.  

Diante disso, poderíamos afirmar que Natal apresentava-se com “rosto de 

homem”?  

Em um determinado momento da entrevista com Rosa, ela menciona essa 

dimensão do espaço urbano não ser pensado para a mulher: 
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[...] onde se pudesse discutir por que é importante ter o asfalto na 

rua, mas é importante porque a mulher termina, ou seja, a 

infraestrutura, ela facilita a vida da mulher e infraestrutura faz 

com que a mulher tenha menos demandas. A gente até discutia que 

a mulher varre a casa menos vezes ao dia se sua casa tiver 

saneamento devido a própria realidade que infelizmente a mulher 

ainda está inserida, né, de pouca divisão de tarefas. Então, a mulher 

ela tem mais urgência do que qualquer membro da família em resolver 

determinadas coisas. Para mulher é importante que para ontem 

seja resolvido a questão do saneamento, para ontem seja resolvido 

o bom funcionamento do posto de saúde, entendeu? Que para 

ontem seja resolvida a questão da iluminação pública. O peso nas 

costas dela é muito maior, então, claro, se você não tem um posto 

funcionando, você que arca ainda no século de hoje como uma 

cuidadora termina levando, tendo mais dificuldade no cuidado com 

filho, porque termina a mulher... fica todas essas demandas nas costas 

dela. Então a gente discutia muito isso como atividades, como tarefas, 

como briga, como luta das mulheres nas associações de mulheres, né? 

Além de outras questões. Por que é que tem que ter direito à 

moradia?
229

 

 

O resumo de sua fala contempla com muita profundidade parte deste trabalho. 

Uma cidade com rosto de mulher também seria aquela que engloba a noção dos 

marcadores da diferença, sensível às demandas da população, sensível às 

especificidades das mulheres.  

Rosa continua: 

[...] A gente fica com essa tensão, a gente não consegue... eu me 

lembro que essas discussões eram muito... era como se alguns outros 

segmentos não achassem que fosse luta do movimento, “isso daí não 

faz parte da luta das mulheres”. Aí é luta geral, a luta da mulher é a 

luta [...] pela legalização do aborto, do direito ao corpo... autonomia. 

Sendo que quem veio oriundo das comunidades, dos bairros, 

mulher trabalhadora, ela tem outras demandas do ponto de vista 

da mulher. Não é que essas demandas sejam apenas genéricas, 

gerais, elas são demandas também urgente para mulher. A 

questão da moradia, a questão da luta contra a carestia, a questão 

da igualdade de salários, direitos iguais, salários iguais, trabalho 

igual, uma luta importantíssima para a mulher também que até hoje 

tem essa realidade.
230

 [Grifos meus]. 

 

 O recorte de classe fica evidente em sua fala. E entendo que ela não 

desconsidera as lutas dos grupos feministas, como o direito ao corpo, mas há outras 

urgências para quem vive sob tutela do Estado em condições menos abastadas. Suas 

experiências ao longo do envolvimento com as lutas dos bairros, Pastoral da Juventude, 

Movimento Revolucionário 8 de outubro – MR8, não a permitiram se intimidar diante 

das adversidades.  

 Em 1989 as mulheres de Federação realizam o III Congresso da FMRN e no 

encontro organizado para acontecer no colégio Marista, cerca de 40 delegações 
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femininas compareceram ao evento marcado para dar prosseguimento aos debates 

públicos das questões da mulher. Naquele 27 de agosto de 1989 algumas autoridades 

locais confirmaram presença, segundo informações do próprio jornal da Federação, 

Mulher Potiguar
231

. 

 

Imagem 9 – Mulheres participantes do III Congresso da FMRN no Colégio Marista. 

     Fonte: Jornal Mulher Potiguar. (Acervo pessoal da autora). 

 

 O encontro comemorava ainda o aniversário de 7 anos da Federação. O jornal 

produzido por elas descreveu as conquistas conseguidas nas disputas das questões da 

mulher desde o início do grupo. Resumidamente, elas homenagearam a atuação positiva 

das conquistas das mulheres pós-Constituinte de 1988. Direitos como licença 

maternidade de 120 dias, a efetivação das delegacias das mulheres a partir de 1985, 

pelas inúmeras passeatas na tentativa de mobilização da opinião pública e dos dirigentes 

do governo estadual e no cenário nacional, bem como as conquistas internas sobre 

aberturas das associações na capital e nos interiores do estado. 

 Os desafios ainda permaneciam, mas a Federação se firmava na capital como um 

agrupamento que conseguiu não só encontrar canais com o poder público viabilizando 

parcerias, mas como um espaço organizativo que compôs o perfil do movimento de 

mulheres em Natal.  
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As palavras de ordem daquele encontro foram: 

 

[...] os desafios que estão colocados pra nós mulheres são muitos. 

Cada dia avançamos mais na conquista dos nossos direitos, na defesa 

da vida. POR UM BRASIL REALMENTE JUSTO E MAIS 

FEMININO. E a fortalecer a Federação de Mulheres e as Associações 

é parte importante dessa luta para que possamos dispor de um 

instrumento que nos uma mais e, irmos à LUTA... VIVA A 

FEDERAÇÃO DE MULHERES DO RN!!! VIVA A 

CONFEDERAÇÃO DE MULHERES DO BRASIL!! VIVA O III 

CONGRESSO DA FMRN!!
232

 

 

 A entrada da década de 1990 significou a permanência das lutas com 

possibilidade de mais flexibilidade política visto que após a retomada da democracia, os 

projetos se apresentavam menos tensos, escassos, em virtude, muito possivelmente, das 

amarras de um Estado de exceção. Rosa, Lourdes, Zuleide, Rosilda e Aldinete ainda 

permaneceram filiadas no quadro da FMRN buscando uma atuação pautada nos direitos 

das mulheres na capital e em todo o estado.  

A Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte ainda permanece em 

atividade até hoje.  

 

Imagem 10 – Logo da Federação atualmente. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Reprodução (Facebook). 
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3.2   A chegada aos bairros 

 

As relações pessoais podem ter constituído o caminho mais direto na concretização do 

plano de entrada nas comunidades. Efetivamente, os grupos se apoiaram nesse fator ao 

recorrerem a pessoas e entidades que facilitassem a entrada deles nos bairros. Isso 

quando algumas das mulheres não eram residentes dos próprios bairros escolhidos. Era 

uma questão de demanda. Aqueles que apresentavam mais urgência de alguma coisa e 

que tivesse alguém envolvido com militância de base, poderiam estar mais abertos à 

entrada das feministas e mulheristas. 

 A estratégia de adentrar nos bairros significou um aprofundamento da militância 

dos grupos e uma efetivação dos planos traçados em seus protocolos internos. Talvez 

um ponto crucial nessa metodologia consista na evidência da realidade pouco planejada 

desses lugares a ponto de faze-las enxerga-los como pontos do esquecimento, do 

descaso e com isso, trabalha-los na transformação. Foram neles que o movimento 

encontrou terra fértil. 

 As questões do cotidiano, estavam, mais do que nunca, afloradas. Ser dona de 

casa, ser mãe, ser esposa e mulher traziam à tona sentimentos mistos quanto ao lugar 

que as mulheres ocupavam na sociedade entre os anos 1970 – 1980. Esses fatores 

formavam uma rotina opressiva marcada pelos papéis de gênero na cidade e muito mais 

sentida por quem estava na base da pirâmide social. 

O contato com agentes da transformação que vinham de fora permitiria um 

alargamento das experiências de quem estava inserido nos bairros. No entanto, como se 

verá a seguir, nem sempre esse sistema de comportamentos e conformismos foram 

fixos. 

 Os Clubes de Mães exerceram um papel muito significativo no processo de 

entrada e permanência nos bairros. Esse espaço do Clube pode ser entendido como uma 

iniciativa de congregar e compartilhar experiências de quem vivia a realidade dos 

ambientes domésticos como gestoras, reunindo mulheres que buscavam uma fuga dessa 

rotina. É partindo desse campo real que os grupos encontram um vetor de seus 

objetivos. Basicamente, os Clubes de Mães reuniam mulheres que tinham vínculos com 

o bairro. Desta forma, não foi difícil se conectarem com as moradoras desses locais. 

 Quando realizei a entrevista com dona Zuleide Pedro, moradora do bairro de 

Mãe Luiza e presidenta do Clube de Mãe Lourdes Guilherme, tentei entender de que 

forma o Clube se envolveu com o movimento feminista:  
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Rosa sempre vem fazer reunião aqui e [faz] o convite e eu como já 

faço parte de lá da Federação... aí estou nas reuniões e aí a gente 

participa dos seminários, dos congressos, tanto aqui como fora do 

estado. [...] Muitas vezes esses encontros, assim, que o pessoal 

procura mais Rosa. Às vezes está tendo, assim, muita violência, 

muito estupro na capital, pessoal só procura Rosa. Então Rosa vai 

faz um seminário lá naquele bairro, naquele conjunto e procura as 

autoridades. Sempre os seminários que faz, ela faz com as atividades 

para combater esse ato de violência contra a mulher também. Às vezes 

as mulheres que são violentadas dentro de casa pelos próprios 

maridos. Ato de violência... pois é, pelo marido. Então, procuram ela 

e ela procura o Conselho Municipal da Mulher, delegacia das 

mulheres...
233

 [Grifos meus]. 

 

 Há muito o que se comentar na fala de dona Zuleide. Primeiro que o leitor mais 

atento deve ter notado o uso do “feminista” na referência de minha pergunta. Não foi à 

toa. Parti da minha informação sobre os dois lados dentro do movimento e tentei saber 

além de como se deu a aproximação, se ela me questionaria sobre o termo e/ou me 

corrigiria em seguida. Mas isso não aconteceu. Em seguida, ela faz uma série de 

associações à Rosa colocando-a como uma figura de posição central dentro de sua 

perspectiva de participação. Dona Zuleide é presidenta do Clube de Mães Lourdes 

Guilherme há, pelo menos, 23 anos, somado o tempo desde a sua entrevista até 2019. 

 A menção da entrada do grupo da Federação no bairro, do qual ela faz parte, é 

muito tímida. Ao menos em relação ao seu entendimento sobre o lugar que o Clube 

ocupou e ainda ocupa para a FMRN, as menções são quase sempre baseadas em atos 

como se estivessem desconectados do Clube. E é curiosa a forma como ela vai 

costurando suas lembranças à Federação e, mais precisamente, à figura de Rosa. 

 A forte marcação temporal de seu passado partindo da figura de Rosa em sua 

fala, no processo de rememoração me faz perceber elementos dentro do que a psicóloga 

Ecléa Bosi coloca: 

[...] conhecemos a tendência da mente de remodelar toda experiência 

em categorias nítidas, cheias de sentido e úteis para o presente. Mal 

termina a percepção, as lembranças já começam a modifica-la: 

experiências, hábitos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da 

memória. Um desejo de explicação à toa sobre o presente e sobre o 

passado, integrando suas experiências nos esquemas pelos quais a 

pessoa norteia sua vida. O empenho do indivíduo em mudar o sentido 

à sua biografia penetra as lembranças com um “desejo de 

explicação”
234

 

 

 A estrutura temporal de dona Zuleide é conectada de forma muito próxima ao 

que Bosi aponta. Sob a construção do afeto, relações de pertencimento a um passado 
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pautado pelas experiências de sua participação na Federação, fazendo-a a hierarquizar 

elementos de sua trajetória pessoal, como o fato de ser de um Clube de Mães há mais de 

duas décadas. Em todo caso, o jogo de suas palavras também nos permite visualizar 

micro estratégias de conexão com os bairros. Rosa, citada inúmeras vezes em seu 

discurso, é quem toma à frente e busca auxílio no Clube de dona Zuleide em 

determinados momentos.  Além disso, também se nota de que há um acondicionamento 

coletivo na própria figura de Rosa. Em outras palavras, ela é quase como se fosse a 

Federação. Ambas, em uma só.  

 Seguindo em minha entrevista, perguntei qual era o objetivo principal de um 

Clube de Mães para dona Zuleide: 

 

O nosso objetivo aqui é assim: promover cursos para elas aprenderem 

a ter uma profissão e trabalharem porque aqui como temos corte e [...] 

é encaminhado para a fábrica, para o mercado de trabalho. Mas tem 

outras que querem trabalhar para si mesma. E o curso, quando tem de 

artesanato, tem vários cursos de artesanato... tanto bota aqui para 

vender, como a gente leva para as feiras, participa de [...] Mostra 

Brasil, [...] e também feira fora como teve uma agora em Salvador que 

não deu pra gente ir...
235

 

 

 O valor da formação dos ofícios é uma oportunidade de capacitação oferecida 

pelo próprio Clube em parcerias através de editais com a prefeitura, por exemplo. Isso 

evidencia que esses espaços antes de serem anexados a quaisquer grupos políticos, 

também possuem estratégias de autonomia de base. Existe, então, a união dos dois 

elementos na constituição das parcerias com o movimento. Assim como existe 

organização por elas mesmas. 

 Na concepção do sociólogo Éder Sader
236

, os Clubes de Mães apresentam 

formas de expressão que englobam sentimento de luta contra a injustiça, especialmente 

em relação a comunidade no qual é inserido, auto-organização, como também razões de 

ordem pessoal, pois havia a dimensão das experiências pessoais, e na ordem 

instrumental, com direcionamento para o aprendizado de ofícios: corte, costura, 

artesanato, etc. 

 Além disso, observo que ao realizarmos uma comparação dos Clubes de Mães 

com os grupos de consciência/reflexão, o primeiro se encaixa numa perspectiva muito 

mais contemplativa da ordem da comunidade, até mesmo de sentido mais “imediatista”, 

já que creche e posto de saúde eram necessidades. Também posso concluir que tais 
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espaços são compostos quase sempre, senão por completo, por mulheres de origem 

popular e que carregam o peso das exigências tradicionais da sociedade com muito 

acúmulo de silêncio, expressões cotidianas negligenciadas e sem uma 

instrumentalização mais, digamos, crítica, de suas condições de vida enquanto 

mulheres, mães, donas de casa, esposas. O que quero dizer é que existe uma resistência 

muito forte que pode ser justificada, inclusive, se observarmos a cultura patriarcal e 

machista da sociedade brasileira. 

 No entanto, não quero dizer que as mulheres dos grupos de reflexão oriundas das 

camadas mais abastadas não estivessem carregando um peso de negligência dentro das 

relações de gênero do qual são condicionadas. O comparativo é no sentido de apontar 

que apesar de compartilharem problemas semelhantes, os modos de senti-los, das 

preocupações e angústias, partem de lugares distintos e não homogêneos, mesmo 

quando se encontram no mesmo momento histórico. 

Percebi que os grupos dentro do movimento conseguiram realizar parcerias com 

Clubes de Mães na cidade na busca da efetivação dos propósitos políticos de militância 

colocando-os como parceiros que, eventualmente, cediam seus espaços dentro dos 

bairros para formação, reuniões, cursos, encontros e festividades. Sobre este último 

ponto, a propósito, elas aproveitavam algumas datas comemorativas como São João, por 

exemplo, montando barraquinhas de comes e bebes para comercialização no intuito de 

arrecadar fundos. Desta forma, elas promoviam os Clubes e, não obstante, os núcleos e 

associações presentes no bairro. 

É sobre isso que Lourdes Cavalcanti se refere: 

 

Eu lembro que as associações faziam aquelas feijoadas para arrecadar 

dinheiro, né? faziam feijoada... eu dividi com elas na Ceasa para 

conseguir verduras, frutas, tudo para aquele movimento funcionar, pra 

poder arrecadar dinheiro... A gente tinha uma parceria com a Ceasa, a 

gente tinha uma parceria com o presidente da Casa da Indústria, a 

gente tinha uma parceria com… ele fornecia vales, transporte... a 

empresa de ônibus, a direção da empresa de ônibus, sabe, os ônibus... 

os sindicatos... na verdade era muito bom, sabe? Os que duvidavam, 

duvidavam acreditando. Era uma entidade porque ela trabalhava e 

mostrava o serviço, sabe?
237

 

 

As festividades, encontros e reuniões davam estímulo, incentivo, energia para 

continuarem na busca dos direitos. A efetivação desses mecanismos de micropolítica 

dentro dos bairros, das comunidades, também era uma forma de justificar o contato com 
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órgãos públicos, iniciativa privada, entidades em geral que pudessem oferecer subsídios 

a elas. Tudo era política, afinal.  

Cada filiada tinha uma função dentro do grupo. Em verdade isso valia para 

ambos os lados. As feministas também se organizavam em “pastas” na divisão de 

tarefas cotidianas dentro de suas formações. Podemos assumir que era uma maneira 

mais fácil de controle e gestão dos assuntos e atividades externas.  

No campo das subjetividades e políticas do corpo e autonomia da mulher, as 

feministas dimensionavam outras linhas de atuação nos bairros. Segundo Gilka 

Pimentel: 

 

Eu me lembro que a gente ia para o bairro, por exemplo, o grupo, a 

gente ia falar com as mulheres sobre como prevenir a gravidez, como 

usar, na época eu me lembro que, imagina a mulher pensar, não era o 

DIU, era o diafragma. Então por exemplo, a gente chegou a promover 

cursos e oficinas para ensinar a mulher a colocar o diafragma, a gente 

conseguiu fazer um curso, uma oficina, onde a gente ensina as 

mulheres a ver seu próprio corpo, o colo do útero, a gente conseguiu 

um instrumento.[...]
238

 

 

E completa: 

[...] faziam oficinas para as mulheres poder conhecerem seu colo, 

poder identificar como é que estava o seu colo, se estava mais escuro, 

então a gente fazia esse tipo de oficina e discutia muito a questão da 

prevenção, dos métodos contraceptivos, outros grupos discutiam 

mais a organização das mulheres nos bairros, no sentido das 

melhorias dos bairros, da criação de creches, você tinha pautas 

diferentes. A gente ia nesses bairros com esse intuito, a gente fazia 

contato com mulheres que estavam em organizações de bairros, 

porque sempre tinha uma ou outra que tinha essa vinculação às vezes 

os sindicatos, você tinha a associação de bairros em Natal naquele 

período muito forte, que tinha uma atuação muito bacana, que tinha 

uma cessão muito forte dentro do bairro, então por essa via a gente 

conseguia reunir as mulheres.
239

 [Grifos meus]. 

 

 

Gilka coloca algumas pautas e as formas como se articularam nos bairros 

pensando nas questões mais subjetivas e discutindo políticas do corpo da mulher. Por 

muito tempo, ela militou pelo Movimento Mulheres em Luta em Natal. As mulheres do 

MML entraram na vida dos bairros na busca por um espaço de fala e de conscientização 

da condição da mulher. Partindo da obra de Rizolete e das próprias entrevistas, afirmo 

que esse grupo conseguiu desenvolver uma série de intervenções que consistia não 

propriamente na formação de núcleos, ao menos não nos moldes como a União de 

Mulheres de Natal conseguiu.  
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Os “núcleos” do MML podem ser interpretados de maneira mais efêmera em 

comparativo com os do seu sucessor e contemporâneo, UMNa. Este, por sua vez, 

forma-se, inclusive, com um propósito de constituir espaços próprios nos bairros da 

capital, como já dito anteriormente. 

Também menciona a diferença entre os grupos em relação às pautas de trabalho 

nas comunidades, o que demonstra que os dois lados tinham consciência do lugar que 

partiam. 

A mobilização de mulheres com início da década de 1970, diante da conjuntura 

política e social, é um tema muito discutido entre pesquisadores dos movimentos 

sociais, feminismos e gênero. São estudos que apontam uma conexão entre diversas 

frentes na busca por direitos, qualidade de vida, cidadania plena, equipamentos urbanos, 

dentre outras questões. A respeito disso, faço referência às seguintes ideias da 

pesquisadora Vera Soares:  

[...] muitas mulheres passaram a dirigir sua atuação, através dos 

grupos recém-criados, para lutas em bairros e comunidades das 

periferias urbanas, das comunidades da Igreja Católica, clubes de 

mães, associações de vizinhança, onde donas de casa e mães se 

reuniam, organizavam-se e mobilizavam-se por questões do 

cotidiano.
240

 

 

 As feministas como uma expressão possuidora de muita energia transformadora 

objetivavam mudanças que ultrapassem o campo das micropolíticas. Era necessário, na 

visão delas, levar em frente toda uma epistemologia no combate ao machismo e suas 

formas de operar. Certamente, as lutas apresentadas por cada um dos grupos não se 

anulavam, pelo contrário, se completavam. Formando, assim, um grande movimento 

disposto a desestruturar a exclusão das mulheres dos lugares de protagonismo dentro da 

sociedade. 

 Mas, Gilka também coloca que certos temas não eram muito bem recebidos 

pelas comunidades, pelas mulheres residentes em certas áreas: 

 

Eu lembro que o grupo que reunia mais mulheres era essa pauta do 

trabalho, essa pauta específica, vamos dizer, subjetiva não atraia 

muito, falar de si não era uma coisa da qual as mulheres se 

sentissem muito à vontade para falar, até hoje eu acho que é isso, 

um pouco né, porque remonta sua história e vida, remonta muitas 

vezes situações difíceis na relação com os companheiros, na relação 

com os pais, hoje eu acho que a violência tomou um lugar muito 

importante na sociedade porque houveram mulheres corajosas que 

dissesse “eu não quero mais viver dessa forma”, mas é muito difícil, 

tem uma dimensão  muito íntima da condição da mulher que não é 
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fácil, que ela saia para poder. Então essa pauta mais geral era mais 

fácil de ser debatida, você discutir creche, você discutir salário, 

emprego, mesmo políticas contraceptivas, eram mais fáceis de 

você juntar mulheres, de ser tratado, além de ser uma pauta geral 

importante, porque creche era uma coisa importante, não existia 

isso, as fábricas não tinham, os bairros não tinham,  além de ser 

uma pauta fundamental, que não está descolada das demais, mas 

essa dimensão mais subjetiva afetiva é muito mais difícil de juntar 

as mulheres para falar disso.
241

 [Grifos meus]. 

 

 

 A dimensão da fala dela é muito rica. Expõe uma consciência e percepção de 

que em muitos momentos as mulheres residentes nos bairros não se sentiam muito à 

vontade para compartilhar suas intimidades. Especialmente porque seus 

constrangimentos, muitas vezes, revelava o moralismo que permeava suas vidas, 

colocando-as num estado de negação efetiva do direito ao prazer, até coisas menos 

“tabus”, como o tema do casamento, da maternidade. 

 A presença dos companheiros, maridos, era um fator preocupante e referenciado 

em algumas entrevistas. A situação do confinamento cultural das mulheres era um 

problema muito enraizado e tratado de forma à margem até os dias de hoje. A simples 

presença deles já era motivo o suficiente para dar outro clima aos encontros. Mas isso, 

claro, deve ser considerado se pensarmos que, embora elas se sentissem inibidas, na 

grande maioria das vezes, porém, os maridos não participavam dos encontros. 

Constatando, assim, que o temor, a desconfiança e o não interesse era resultado, 

possivelmente, da própria reprodução delas próprias. 

 Por outro lado, as mulheres da Federação tinham a concepção de que a entrada 

delas nos bairros representava uma ação concreta buscando sanar os problemas de 

cunho material. Percebi que apesar de algumas reconhecerem a importância de questões 

mais atreladas a subjetividades e num aspecto de auto-gestão, a proposta ideológica 

considerava o alcance que os debates sobre o saneamento básico, a título de exemplo, 

implicariam em suas vidas. 

A seguir, destaco um trecho da entrevista com Rosilda Ventura: 

 

Mas quando a Federação começou a gente começou por aí. Melhoria 

nos bairros justamente para gente fazer núcleos de mulheres, as 

associações pra gente procurar melhorias. Quais são as melhorias? A 

Federação ia buscar as melhorias para descer para os bairros. E 

como é que a gente fazia isso? Através dos ofícios, a gente chegava 

nas secretarias e solicitava, é... o posto de saúde estava ou não 

estava funcionando assim. E o que é melhor para as mulheres lá? 

É ter ficha? [...] a gente sempre chegava sentando com o pessoal, 
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com a direção dos postos de saúde, com a secretaria. A gente foi a 

universidade, em todo canto.
242

 [Grifos meus]. 

 

 A autonomia da Federação é um fator interessante de abordar. Oficializada em 

1982, como mencionado no tópico anterior, a FMRN não só agia nos bairros e na cidade 

coo um todo, mas sempre que possível faziam pequenas intervenções em outros lugares 

do país. Na verdade, intervenções do tipo “apoio” para companheiras de outros estados. 

Um dos elementos grifados no trecho da fala de Rosilda é sobre a formulação de ofícios 

encaminhados para secretarias do munícipio e do estado. Era dessa forma que elas 

direcionavam, muitas vezes, as reivindicações às autoridades competentes. 

 Avançando nos mecanismos de atuação dessas mulheres, constatei que outra 

ação muito importante, e refiro-me ao grupo das mulheristas da Federação, foram os 

trabalhos envolvendo a alfabetização nas comunidades. Tenho a impressão de que 

talvez tenha sido um dos principais projetos estipulados por elas, senão o mais valioso e 

que se estendeu por anos. 

Na época da fundação da Federação de mulheres a gente fundou o 

“progresso de alfabetização de jovens e adultos” e o primeiro canto 

que a gente foi na universidade falar com o reitor. [...] pedir parcerias, 

professor para descer para os bairros, para cada associação ter um 

professor e a gente conseguiu. [...] porque eu não estou com o número 

aqui de quantos alunos que a gente formou. De jovens e adultos. [...] 

principalmente as mulheres no geral que nunca estudaram na 

vida tiveram a oportunidade de estudar nos seus bairros. Toda 

noite tinha aula e tinha merenda, tinha tudo.
243

 [Grifos meus]. 

 

 

O projeto de alfabetização consistia em formar salas de aula dentro das 

comunidades. Jovens e adultos, principalmente mulheres, eram contemplados com as 

estruturas que elas montavam nos bairros. O relato de Rosilda a importância atribuída 

ao projeto e, de como isso representava uma questão muito mais importante do que 

discutir sobre direitos sexuais. Ao menos é o que ela enfatiza em sua entrevista. 

Evidentemente, sua visão sobre os assuntos do “outro lado”, se cristalizou dentro 

de um pensamento que direitos básicos eram suficientes para a qualidade de vida das 

mulheres. No entanto, essa conclusão dela é parcialmente equivocada, uma vez que o 

fato de conseguirem um posto de saúde ou uma creche dentro do bairro, não era o 

suficiente na resolução de outras dinâmicas sociais das mulheres justamente porque o 

alcance dessa política era local, micro e não alterava as grandes estruturas.  

Entendo que a visão de Rosilda e de suas companheiras de militância faça uso 

das filosofias do movimento que elas ajudaram a formar. Como eu disse em um 
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determinado momento, o campo político da década de 1980 estava muito difuso e 

concentrava-se em muitas frentes de atuação num momento político de muita 

fragilidade no país. A literatura sobre o tema explora as dicotomias entre os dois grupos 

dentro do movimento e há um consenso de que os dois lados apresentaram justificativas 

legítimas em suas operações. 

Ressalto um ponto de vista sobre essa coexistência, partindo do que a Vera 

Soares afirma: 

Diferentes motivos levam a apontar o feminismo como um projeto que 

teve êxito em tornar visível uma problemática que antes não estava 

presente nos movimentos populares, nem nos movimentos sociais 

tradicionais, nem tampouco no nível político, seja de esquerda, de 

direita ou centro. Ao mesmo tempo que apontou para a exclusão das 

mulheres na sociedade, criou novos paradigmas para análise desta 

situação e inscreveu-se como tema das pesquisas acadêmicas - as 

ideias do feminismo se instalaram em diversos espaços do social e do 

teórico [...] contribuiu para o questionamento, compartilhado por 

muitos, da crise de representatividade e legitimidade dos partidos 

políticos [...] Trabalhou com conceitos de ação coletiva e ação direta, 

a partir da negação da representação por delegação, e manteve fóruns 

de mulheres, nas diferentes vertentes do movimento
244

. 

 

 O movimento feminista foi, sem dúvidas, um provocador dentro das estruturas 

daquela época. Como bem colocou Vera Santos, não é possível ignorar o alcance de 

seus efeitos dentro de todos os espaços institucionais, populares e pessoais. É verdade 

que a forma como ele operou nem sempre satisfez os interesses em quem tinha na luta 

pelas questões da mulher, um objetivo de realizar mudanças. 

 De forma similar, as mulheristas também não podem ser entendidas como 

espectadoras de todo esse processo. A entrada nos bairros nos mostra uma coisa básica: 

elas estavam em “casa”. Elas entendiam que o teor da materialidade de suas causas 

afetava a vida de quem não podia, sequer, se permitir pensar fora daquela estrutura, 

quase sempre doméstica, sem acesso à educação básica. 

 A chegada aos bairros significou, mais para umas formações do que para outras, 

a viabilização da ação concreta. Os bairros como práxis, codificados na emergência do 

cotidiano para um lado, e efetivação do retorno social e quebra de estrutura do outro. 

 Nas estratégias desenvolvidas por essas mulheres, os bairros: Conjunto Gramoré, 

Conjuntos Santa Catarina, Pajuçara, Santarém, Nossa Senhora de Nazaré, foram 

contemplados com a presença dos núcleos das feministas. E as associações e núcleos 

das mulheristas, para além destes, também contemplaram: Quintas, Rocas, Km6, 

Panatis, Soledade, Felipe Camarão, Nazaré, dentre outros. 
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3.3   E o depois? 

As mulheres têm o direito à cidade, elas têm que se engajar nesse 

movimento de preservação do meio ambiente, de preservação, de lutar 

pelas questões das políticas públicas, de creche, de escolas de alta 

qualidade, de irem contra qualquer tipo de informação que vá lhes 

tirar a liberdade do pensamento, de tolher seu pensamento; então, a 

mulher tem direito à cidade plena, uma cidade que você possa ir 

para uma praia com suas crianças, você possa ir para um parque... 

Aqui em Natal não tem praça pública que você vai e leva suas 

crianças. Então, tem que... assim, as mulheres têm que lutar por isso, 

para ter uma cidade que tenha espaço para as crianças estarem...
245

 

[Grifos meus]. 

 

 O “direito à cidade plena” no comentário de Virna Damasceno demarca um 

território do que a cidade representa para ela. Durante sua entrevista, ela se mostrava 

disposta a compor o elo entre passado e presente retornado ao seu passado enquanto 

universitária e uma das primeiras participantes de um grupo que para ela foi decisivo em 

sua formação política, de mundo. 

 E quando lhe perguntei sobre a herança do Centro na cidade, ela me respondeu: 

 

Eu acho que foi importante porque foi um despertar, né? Um despertar 

para as autoridades começarem... foi um início, um embrião, que 

depois se transformou no Centro, no conceito. Então, eu acho que teve 

uma influência, sim, para a criação do Conselho Municipal. Porque a 

Elizabeth, ela era professora da Universidade, também.
246

 

 

 

 A memória do movimento está contida, como demonstrei ao longo deste 

trabalho, na obra da socióloga Rizolete Fernandes. Suas companheiras reconhecem isso 

e quase sempre se referiam a ele como única produção que foi capaz de oferecer o 

histórico do que foi a trajetória do movimento. Muito embora saibamos que são leituras 

partindo da experiência dela sem conceber a existência da Federação como um grupo 

legítimo. 

É dessa forma que Gilka coloca sobre o livro de sua amiga e companheira de 

luta: 

 

Eu acho que sim, eu acho que o livro de Rizó, ele é o único, que 

talvez a gente tenha de registro que documenta a história do 

movimento de mulheres na cidade, então qualquer pessoa que vá e 

queira conhecer um pouco precisa ir no livro dela porque ela 

conseguiu de fato registrar, esse momento é muito importante na 

cidade [...].
247

[Grifos meus]. 
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 Já Joana Darc, ela enxerga o avanço do movimento como responsável por uma 

série de conquistas não só na cidade, mas no país como um todo. Quer dizer, atribui aos 

esforços das mulheres resultados que hoje podemos perceber à nível nacional e local. 

 Ela diz: 

Olha, eu acho que a gente conseguiu alguns avanços como, por 

exemplo, cotas. Foi uma luta acima de tudo do Movimento de 

Mulheres. Cotas, né? A questão da lei Maria da Penha, que apesar de 

ter sido uma luta de Maria da Penha mas é uma conquista do 

Movimento de Mulheres. As políticas públicas na área da saúde, na 

área da educação. Quer dizer, hoje já se discute mais questões de 

gênero na escola que você nem falava, né? Então eu considero isso 

grandes avanços. “Minha casa, minha vida”, a grande participação das 

mulheres em receber, a questão da terra que as mulheres não tinham 

acesso à terra. Mulher não tinha acesso a aposentadoria, pelo famoso 

fundo rural, mesmo. Hoje a trabalhadora rural tem direito a 

aposentadoria (agora vai perder, né?) mas... tudo isso é uma luta do 

Movimento de Mulheres.
248

 

 

 

 Fiz a mesma pergunta para todas: O que a senhora percebe na cidade, hoje, 

como fruto da luta de movimento? As respostas variavam bastante. O que é 

compreensivo, visto que estive com diferentes universos contidos em pessoas com 

percepções diferentes. 

 Lourdes Cavalcanti encerrou a entrevista concedida a mim reassumindo o papel 

que a Federação teve na vida dela. Foi categórica: 

 

Eu quero só dizer que viva a Federação das Mulheres do Rio Grande 

do Norte e a Confederação das Mulheres do Brasil, que se não fosse a 

Confederação das Mulheres do Brasil a Federação do Rio Grande do 

Norte não tinha força. Viva a Confederação das Mulheres do Brasil!
249

 

 

As forças de seu constructo são personificadas na existência da Federação que, 

respondendo à Confederação, foi capaz de proporcionar a Lourdes e à tantas mulheres, a 

oportunidade da mudança. Sua fala transmite um ideário de uma mulherista convicta e 

orgulhosa pela transformação não só de certas estruturas em Natal, mas de si mesma, já 

que em outro momento de sua entrevista, ela se dizia eternamente grata à Federação por 

tê-la feito entender as diferenças entre política e politicagem. 

“Parece que a cidade é nossa”! Viveca encerrava sua entrevista me explicando 

na tristeza de realizar comparativos entre Natal e outras capitais e notar a ausência da 

democratização dos espaços. De acordo com ela: 
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[...] quando a gente começa a ver que existem outras possibilidades, 

então, realmente, a gente tem uma diferença gritante. Porque a gente 

não tem nem como se locomover, porque a violência urbana é muito 

grande, à mulher, principalmente – à mulher jovem, eu acho que... a 

cuidadora da minha mãe sai daqui, “toda vida” ela é assaltada e, 

assim, assalto muito violento. Então, eu acho que Natal, 

principalmente – a gente vai para São Paulo, eu já sinto um clima mais 

ameno. São Paulo é uma cidade imensa, mas quando a gente vai ali na 

Paulista, no domingo, é uma coisa mais descontraída, parece que a 

cidade é nossa; aqui a gente não tem isso. Nós não temos espaços 

verdes, né.
250

 

 

 Para os historiadores, a questão das permanências e rupturas é algo essencial no 

fazer da profissão. Observar os processos e a riqueza dos detalhes. Essa preocupação, no 

entanto, foi colocada por algumas entrevistadas. Mesmo que não tenham uma dimensão 

mais profunda dos detalhes do que isso possa significar, elas realizaram a operação de 

sentir o que mudou e o que continuou na cidade mesmo depois de tantos anos de 

militância. 

 Ao questionar Aldinete, pergunto se ela gostaria de acrescentar alguma 

impressão sobre esse aspecto e ela me responde: 

 

É, porque a gente vê... mais uma vez eu falo da questão das creches, 

né; tem a questão da moradia que está quase... não está resolvida, 

mas... foi um pontapé que foi dado, que hoje o pobre pelo menos ainda 

tem alguma coisa para morar, né? Tem um cantinho para morar. E 

teve aqueles programas também das prefeituras – porque veio dos 

Ministérios, né – para que fosse dada uma casinha para quem não 

tivesse como pagar. E assim é os avanços que a gente... as prioridades 

que a gente vê mais, é... a questão de desemprego que está aí 

assolando todo mundo, com essa crise do novo governo – do governo 

anterior, não sei qual é, eu sei que é uma crise dos governos, e está aí 

– quem sofre é quem? É a população. Com essa reforma – que a gente 

é contra, essa reforma da Previdência Social, porque não vai 

beneficiar ninguém, ao contrário, vai só destruir mais a vida do 

trabalhador, como já tiraram a CPL dos trabalhadores...
251

 [Grifos 

meus]. 

 

 

 E ainda testemunhei a fala de Rosilda, quando ela me dizia suas impressões de 

certas permanências, do que ainda está insuficiente, devagar, também compreendendo 

que as poucas mudanças foram significativas porque a representatividade importa: 

 

O movimento feminino [...] tem resultado na mulher desenvolver o 

seu papel. Está pouco, está. Está deixando a desejar, desejo mais 

espaço para todas nós, mas a mulher hoje em dia tem uma outra visão, 

está em cargos diferentes, tem mulher... em todas as instâncias tem 

mulheres. Mulher na política esse ano foi mais abrangente na câmara. 
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E agora nós temos muito mais. A deputada, a senadora, tudo. Quer 

dizer, nós avançamos, avançamos.
252

 

 

 No campo dos significados micros, dona Zuleide classificava o Clube da qual 

faz parte há mais de duas décadas. Ela enfatizou que apesar dos pesares, o Clube ainda 

tinha uma demanda relativamente alta e dava importância àquele espaço diante de uma 

comunidade como Mãe Luiza: 

 

É, tem uma importância muito grande. Até hoje de manhã, logo cedo, 

chegou uma menina aqui. Os próprios médicos mandam o pessoal 

procurar aqui o Clube de Mães. Como assim... pronto, tem uma 

menina! A filha dela com dois anos e seis meses morreu afogada, na 

piscina da casa dela. Essa menina filha única e a filha também filha 

única. Então, o médico mandou ela vir pra cá. Mandou ela procurar o 

Clube de Mães, e ela procurou o Clube. Então eu aqui recebo muitas 

mulheres. E às vezes eu até meio que... E, graças a Deus, elas ficam 

boas, saem boas daqui. Mas, assim, eu boto elas para trabalharem. 

Vão fazer curso, às vezes encontro até elas no posto de saúde, muito 

doente. E eu digo a elas que é a mente vazia, e elas vêm para cá... E 

graças a Deus elas ficam boas! [...]
253

 

 

 

 Há um forte senso de maternar na declaração de dona Zuleide. A forma como ela 

assume os problemas de quem a procura, dando direcionamento numa certa perspectiva 

familiar. Ademais, nota-se que ela assumiu com muita ênfase um arquétipo comum dos 

Clubes de Mães, pois exerce sua função como presidenta de um espaço que se forjou 

para reunir mulheres que fugiam do aprisionamento domiciliar. Em relação a isso, 

observei que no retorno com o seu passado, ela quase sempre se encontra lá, pois suas 

lembranças são narradas positivamente. 

 A entrevista prosseguiu como planejado, e Rosa Melo me afirmou que “somos 

muitas”: 

[...] somos muitas, e em cada época sempre tem muitas mulheres que 

rompem muitas barreiras e marcam, mas é como se fosse assim, ainda 

tem uma... eu fico com a sensação que a gente avançou muito, mas 

ainda avançamos pouco, também. Ainda conquistamos pouco. Porque 

a gente conseguiu que existissem as políticas, as rubricas oficiais, que 

possam financiar os serviços que possam ajudar a garantir a igualdade, 

que possa garantir a promoção da mulher, que possa garantir... [...] 

mas ao mesmo tempo que a gente conseguiu formalizar a existência 

dessas políticas, que passou a ter os organismos de mulheres [...]
254

 

  

 Os avanços, aos mesmo tempo que formam um quadro de conquistas pequenas, 

é o toque de angústia que notei em sua fala. A formação do sujeito coletivo, das sujeitas 

coletivas, das mulheres da Federação, demarca uma ruptura do silêncio. É o 
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agenciamento coletivo na busca pelos seus direitos. Rosa, como presidenta da FMRN 

por tantos anos, conseguiu desenvolver um trabalho de agrupar, promover e solidificar 

junto com suas companheiras o movimento de mulheres em Natal. Ela, enquanto 

mulheristas, não mediu esforços na tentativa de garantir o mínimo de políticas voltadas 

para a realidade das mulheres dos bairros e comunidades. Foi incisiva. Era oriunda do 

movimento de massa. 

 Em seu lar, Rizolete Fernandes me disse o seguinte: 

 

A violência contra a mulher sempre esteve em pauta, embora àquela 

época não fosse o centro das discussões, como exige a situação nos 

dias atuais. [...] Mas não era como hoje. Hoje é, por assim dizer, 

discussão obrigatória no dia-a-dia da luta feminista [...] É. Se 

falássemos sobre mulher e violência, com certeza aparecia alguma que 

tinha vivido a experiência da violência doméstica, ou conhecia alguém 

da vizinhança, né? [...]
255

 

 

 O tema da violência contra a mulher faz sempre morada nas pautas dos 

movimentos de ontem e de hoje. É uma pauta que nunca sai de cena. É necessário 

entendermos que, de fato, tem sido o feminismo junto com os demais movimentos de 

mulheres, o empenho em desconstruir as amarras do machismo e da misoginia. São 

alertas e direcionamentos que chamam a atenção para os modos de formação das 

gerações. 

O que Rizolete coloca é um fato comprovado por dados, pesquisas. E se ontem 

os números já existiam, e hoje eles são maiores, é porque temos falhado enquanto 

sociedade.  

Em suma, as mulheristas e feministas traçaram objetivos dentro de seus grupos 

no intuito de possibilitar a mudança nas estruturas sociais e materiais. Contando com 

elas mesma e com toda sorte possível na labuta de serem protagonistas de um 

movimento que engendrou em seu interior a ideia de que mulheres são seres humanos.  

Em Natal, elas formaram o movimento feminista e de mulheres. Em suas vidas, 

elas foram um misto de um e do outro, mesmo que não tenham percepção disso.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dificilmente a liberdade é dada de boa vontade por quem oprime. 

Monique Zaioncz Roloff
256

 

 

O que foi o movimento feminista de Natal no contexto das décadas de 1970 – 1980?  

Inicialmente, confesso, não tinha me atentado para o fato da coexistência de 

outro grupo de mulheres que não pudesse se identificar, se reconhecer, enquanto 

feminista mesmo se inserindo nas lutas que foram ativas na busca pela emancipação 

feminina nas décadas em questão. Tampouco sabia responder sobre feminismo em 

terras potiguares quando questionada enquanto historiadora.  

 Como deixei claro na introdução deste trabalho, meu percurso pessoal tendo o 

feminismo como filosofia pessoal e política me levaram a questionar a lacuna 

historiográfica sobre o tema partindo daqui, de Natal. Em congressos, rodas de 

conversas, livros, dissertações, revistas, aulas, havia o silêncio e a dúvida. Onde elas 

estavam? Quem foram? Como se organizaram? 

 O caminho pelo qual percorri, no entanto, foi me mostrando, aos poucos, a 

diversidade e as intersecções existentes dentro do que inicialmente entendia apenas 

como movimento feminista. Ao me deparar com outro grupo de mulheres que lutavam 

partindo de semelhanças e diferenças, fui tomada pela surpresa não só da pesquisa, mas 

da tristeza por não me dado conta que os detalhes de certos processos sociais, por 

inúmeras vezes, apresentam diferentes atores, neste caso, atrizes, e que faz parte do 

percurso natural de quem pesquisa, acredito. O campo da História é composto por isso. 

As mulheristas existiram. E elas mais que existiram, transformaram, e me deram outra 

perspectiva na minha própria formação. Mas, afinal, o que podemos concluir das lutas 

dessas potiguares do tempo presente? 

 Em primeiro lugar, afirmo que ambos os grupos partiam de um mesmo 

problema: o incômodo pela situação da mulher na cidade, mesmo que tenham 

desenvolvido “lutas gerais”, como as confissões sobre o contexto da Ditadura, por 

exemplo. As “questões da mulher”, como coloquei no decorrer de todo o trabalho, 

sintetiza pontos que englobavam o público e o privado. As políticas do corpo e da 

reprodução, a liberdade, o mundo do trabalho, o direito à cidadania plena, a busca pelos 

equipamentos urbanos, a luta contra a violência, enfim, alinhou a formação e os 
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objetivos dessas mulheres. E que nem sempre, porém, estiveram em completo acordo, 

nos mostrando a pluralidade de suas ideias e ações. 

 Em segundo lugar, elas tinham os espaços dos bairros como foco de suas 

atividades. Isso foi muito sintomático no modo como operacionalizaram os 

encaminhamentos dentro dos seus grupos. Em maior ou menor escala, todos pensaram 

nos bairros como espaço de ação na cidade. 

 O Centro da Mulher Natalense, nas declarações de suas participantes, realizou 

pequenas participações em Mãe Luiza. Este bairro, a propósito, foi um dos grandes 

cenários de ação de praticamente todos os grupos dentro do movimento. O Movimento 

Mulheres em Luta seguiu uma linha de atuar nos bairros com a presença de clubes de 

mães e conselhos, bem com associações de bairros em parcerias. Efetivamente, o grupo 

com o maior propósito de atuar nesses lugares, na minha concepção, constituindo 

núcleos foi o União de Mulheres de Natal. Enquanto o Grupo Autônomo de Mulheres 

tinha uma preocupação teórica foi mais incentivada. O diferencial, do meu ponto de 

vista, é que elas orquestraram a entrada nos bairros e conjuntos no intuito de fomentar 

os sentimentos de liderança das mulheres residentes neles.  

 A Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte também constituiu núcleos e 

associações nos bairros que julgaram ter urgência social. Seu diferencial no comparativo 

com as feministas foi o fato de terem enxergado os espaços já existentes como 

oportunidades de alianças. Em outras palavras, as mulheres da Federação se alinhavam 

com clubes de mães, conselhos e associações e trabalhavam com a estrutura que já 

existia. Mas também formaram novos espaços, associações pequenas que serviam para 

os encontros, debates, atividades e, salas de aula no processo dos programas de 

alfabetização. 

 A proximidade com a institucionalização se deu com a criação do Conselho dos 

Direitos da Mulher Natalense a partir de 1986, presidida pela antropóloga e professora 

universitária Elizabeth Nasser, garantindo com que a oficialização do Conselho reunisse 

mulheres dos dois espectros políticos do movimento. Tanto as feministas, quanto as 

mulheristas ocuparam lugares na direção do CDMN e puderam ampliar seus objetivos 

na constituição dos princípios que as norteavam mirando nas políticas públicas e na 

representatividade dentro do aparato institucional permitia. 

 Em relação as experiências na cidade, percebo que os dois grupos operaram em 

sentidos distintos, embora, em alguns momentos, eles tenham se cruzado. A Federação 

desenvolveu seu campo de luta na busca por equipamentos urbanos na cidade. Partindo 

disso, concluí que o urbano se faz presente alojado no sentido material de sua trajetória. 



167 

 

A necessidade de gestão de Natal contemplando a condição da mulher foi sistematizada 

numa lógica física, estrutural.  

 As relações espaciais das feministas abarcam a noção física da cidade, já que 

elas fomentaram lutas por uma gestão mais democrática por direitos básicos. Mas 

percebo que a cidade também está contida num plano mais discursivo, sob a forma dos 

grupos existirem tendo a cidade não só como plano do direito urbano, mas como 

também cenário, plano de fundo. Os círculos sociais, a imprensa, as relações familiares 

de algumas delas, um sentido passageiro em virtude da existência do movimento.  

 Outro ponto de destaque do que foi o movimento é o fato da existência do que 

chamei de “entrelaçamentos” entre os grupos. Sim, elas apresentaram demandas 

correspondentes ao plano nacional e incorporaram questões locais aos seus Estatutos e 

princípios. E, ao menos sobre o grupo das colaboradoras que entrevistei, todas tinham 

pertencimentos específicos. Partidos, sindicatos, clubes de mães, movimento estudantil, 

instituições públicas, família, etc. Não partiram da neutralidade. 

 A sociedade brasileira é marcada por profundas desigualdades sociais e 

econômicas. Os movimentos sociais do plano de fundo temporal deste trabalho não 

deixaram de apresentar marcadores da diferença em seu desenvolvimento. Quero dizer 

que, em comparação com movimentos feministas e de mulheres, hoje, existem questões 

que não foram consideradas importantes ou, na melhor das hipóteses, aprofundadas 

pelos grupos na época.  

 Meu intuito não é o de apontar erros e/ou acertos de forma leviana, até porque 

não me caberia esse posicionamento, mas questões como pautas raciais, por exemplo, 

em ambos os grupos, aparecem de forma muito pontual. Com exceção do UMNa que, 

pelo menos no plano das convicções, colocaram em sua Carta de Princípios referência 

específica sobre a mulher negra: “Somos negras, e por isso sofremos ainda mais, devido 

ao racismo de que e vítima o povo negro que é marginalizado, mais oprimido e mais ex 

piorado[...]
257

”  

De forma geral, não posso dizer que não tocaram no assunto, mas percebo que, 

ao menos partindo do campo dos objetivos apresentados por quase todos os grupos e 

das matérias e entrevistas que realizei, a pauta ficou bastante marginalizada. Observo, 

então, que o movimento potiguar foi desenvolvido com pouco interesse sobre esse 

problema. Talvez o fato de informar que das 10 colaboradoras que se dispuseram a 

falar, apenas duas se auto declararam negras, ou seja, 20%, possa ser muito sintomático 
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na análise sobre o que ficou de fora. E mesmo elas, aliás, não tocaram no assunto. 

Ambas pertencentes à Federação. 

 Do ponto de vista da memória e das experiências de si, observei que elas operam 

com noções ora coletivas, ora no aspecto individual e/ou, muitas vezes, se conectando 

com outras figuras, outras companheiras quando recuam no tempo. Todas partiram de 

algum lugar específico no processo de rememoração.  

 Talvez seja um dos pontos mais interessantes proporcionados pela História Oral, 

o fato de perceber a dimensão do tempo, da memória, construídas a partir de marcos 

temporais codificados através da figura de alguém, da construção de um núcleo, das 

relações de amizade e companheirismo que foram desenvolvidos por elas ao longo do 

tempo. 

 Por vezes notei que algumas delas se entendiam pertencidas a história do 

movimento porque outra companheira foi sua referência. É curioso como Rosa Melo 

aparece em alguns relatos sempre como uma espécie de divisor de águas na vida de 

algumas delas. Dentro da formação da Federação, as mulheres incorporaram a figura de 

Rosa, como presidenta, como elemento que estratificou o tempo. “Depois que Rosa veio 

aqui...”, “Foi quando conheci Rosa que...”, “Rosa puxou o movimento...”, isto é, de 

maneira geral, percebe-se que as memórias de algumas dessas mulheres separam o 

passado do presente pela personificação de um alguém. 

 A obra de Rizolete Fernandes quebrou um silêncio reiterado pela normalização 

da tradição masculina de conferir importância aos processos históricos, sociais. Não foi 

à toa que ela escolheu o título “A história oficial omite, eu conto ...”. Explico-me 

melhor: na busca por fontes, referências, nomes, lugares e afins, notei que apenas a obra 

dela narra a trajetória do movimento feminista potiguar. O processo discursivo que ela 

opera parte de si, de sua trajetória pessoal para na exploração dos fatos ocorridos 

daqueles anos todos. Ela situa a temporalidade de 1980 a 2000. É verdade que seu livro 

me deixou reflexiva inúmeras vezes. Tentei compreender melhor como ela se sentiu 

autorizada e responsável pela produção da história do movimento.  

 Foi também a partir de sua obra que notei que existe uma hierarquia de fatos e 

pessoas. Ela realizou escolhas. E uma delas foi não contemplar o processo de formação 

da Federação nas páginas de seu livro. As menções das mulheristas é quase sempre 

reiterada sob uma ótica de “inimizade”. Senti uma marcação de território bem 

contundente. O significado disso, ao meu ver, é a hierarquização histórica. O que deve 

ser lembrado como legítimo ou não. Entretanto, sua iniciativa, como mencionei 
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anteriormente, contempla uma autobiografia. Portanto, é compreensível as escolhas que 

realizou. 

 A classificação dos grupos entre feministas e mulheristas neste trabalho não 

significou que elas não realizaram cruzamentos de suas atuações em determinados 

momentos. Como apontado algumas vezes ao longo da pesquisa, elas estavam inseridas 

em dois lados que se contemplavam ao mesmo tempo que se afastavam a depender dos 

objetivos de suas lutas. Isso quer dizer que, não foi intenção mantê-las em esquema 

rígido classificatório. Apontei semelhanças e diferenças entre os grupos dentro do que 

chamei de movimento. Portanto, pensemos nessas mulheres como atuantes para além 

dessa classificação que, em termos metodológicos, nos permitiram entender melhor 

como elas se entendiam tendo, inclusive, autodeclarações como sendo feministas ou 

não. 

 Em suma, o movimento feminista e de mulheres, respondeu ao quadro nacional 

brasileiro ao mesmo tempo que também considerou os arranjos políticos locais em sua 

metodologia de atuação. Em menor ou maior grau, os grupos formaram uma rede de 

assistência que, por algum tempo, garantiram assistência, debate, fomento de políticas 

públicas na cidade e escreveram na história de Natal a trajetória coletiva do que foram. 

Elas existiram. As natalenses feministas e mulheristas existiram, afinal. 
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ANEXOS 

 

1. Modelos dos roteiros de entrevista; 

2. Modelo da carta de sessão de entrevista; 

3. Cópias das autorizações das entrevistas; 
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Modelo 1 de roteiro de entrevista (Não fixo) 

 

1 – Poderia me dizer nome completo, idade e formação/profissão? 

2 – Como percebia a cidade na época? Existia algum tipo de política pública definida 

em relação às mulheres? Algum político tinha plataforma com as questões da mulher? 

3 – Como começou a se envolver com o movimento? 

4 – O grupo estava agindo com autonomia ou contava com o apoio de outras categorias 

ou grupos, instituições? 

5 – De que forma se organizavam? Promoviam reuniões? Tinham distribuição de 

tarefas? 

6 – Em relação aos encontros promovidos, qual o principal intuito deles? 

7 – Quais os bairros de atuação do movimento e por que a atuação neles? Quais as ações 

realizadas? (Feijoadas, almoços, palestras, etc.) 

8 – Quais as principais pautas abordadas e de que forma eram trabalhadas? 

9 – A situação de “denúncia” que vocês informavam em relação às lacunas políticas na 

cidade foi noticiada pela imprensa? Se sim, de que forma? 

10 – De maneira geral, qual a sua opinião sobre o movimento? Conseguiu alcançar os 

objetivos? 

11 - E hoje, podemos perceber algum fruto da militância de vocês na cidade? 
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Modelo 2 de roteiro de entrevista (Não fixo) 

1- Nome, idade e formação/profissão: 

2- Como começou a se envolver com a militância? 

3- Qual o significado do Centro da Mulher Natalense? 

4- Qual a finalidade do Centro e quais os principais objetivos? 

5- Qual o perfil dos participantes do Centro? Eram só mulheres? 

6 – Em 13 de dezembro de 1981 foi realizado o I Encontro da Mulher Natalense na 

cidade. Na ocasião cerca de 800 mulheres compareceram às chamadas de 

participação nesse evento cujos principais objetivos era discutir as questões da 

mulher na sociedade com temas envolvendo saúde, moradia, trabalho, educação, 

sexualidade, dentre outros. A senhora participou desse evento? Se sim, de que 

forma? (Caso não, tomou conhecimento, ao menos, da chamada?) 

7 – Quais as suas atividades no Centro? 

8- Sobre a cidade, à época, de que forma percebia ela em termos políticos e sociais? 

Na verdade, existiam políticas públicas para as mulheres? 

9- Se tinha algum candidato ou candidata preocupado/a com as questões da mulher? 

Se sim, quem? E o que era proposto? 

10- O grupo estava agindo com autonomia ou contava com apoio/suporte de outras 

categorias, movimentos, instituições? 

11- O plano de fundo político da época influenciou nas tomadas de decisão de vocês 

(Referência a Ditadura Civil Militar – 1964- 1985). 

12- Segundo informações disponibilizadas no livro da socióloga Maria Rizolete 

Fernandes, o Centro passou a ter outra configuração identitária a partir de 1982, 

passando a se chamar Movimento Mulheres em Luta. Como se deu essa mudança? 

Estava presente?  

13- Os trabalhos foram realizados nos bairros da capital? Se sim, quais? 

14- Existia um consenso sobre serem “feministas”? 

15 – A imprensa cobriu as ações dos grupos? Se sim, de que forma? Aliás, como as 

ações de vocês eram noticiadas? 

16 – E as reações sobre o trabalho de vocês? Poderia me informar as formas de 

resistência que enfrentaram por àqueles que não gostavam de vocês? 

17 – Em quais locais da cidade o movimento estava presente? Tinham sede? Se sim, 

onde? As reuniões aconteciam de forma organizada? 

18 – Teve contato com a Federação de Mulheres?  

19 – Existia um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Natal? 

20 – O que mudou, na sua concepção, na cidade? 

21 – E hoje, conseguimos perceber frutos dessa militância na cidade? 

22 – Poderia me dizer o que pensa sobre o movimento feminista? 

23 – Deseja acrescentar mais alguma coisa? 
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CARTA DE CESSÃO (Modelo) 

 

Local, data e horário: _____________________________________________________ 

Cedida a: Janaína Porto Sobreira, RG 2.584.104, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em História & Espaços – UFRN. 

Eu, (Nome completo, estado civil, documento de identidade: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________), 

Declaro para os devidos fins que cedo os direitos autorais de minha entrevista gravada 

em (______________) para (______________________________________________) 

usá-la integralmente ou em partes, sem restrições de prazos ou citações, desde a 

presente data. 

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes quanto ao objetivo dessa carta de 

cessão e do conteúdo da entrevista, subscrevo o presente: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Assinatura da Depoente) 
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