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RESUMO 

 

Enfoca-se as relações de gênero e autonomia na construção do Centro das 

Mulheres do Cabo (CMC), no período de 1984 a 1989. Utiliza-se documentos 

escritos e entrevistas semi-estruturadas. Através destas fontes busca-se os 

antecedentes da criação do CMC nos movimentos sociais das duas décadas que 

precederam à sua fundação em 1984. A invenção do movimento de mulheres a 

partir de 1980 fortalece a proposta de organização autônoma das mulheres, através 

de um espaço próprio, que se efetiva com a criação do CMC. Observa-se que a 

estrutura do CMC até 1988 é ambígua, constituindo-se numa associação 

representativa das mulheres que reproduz o modelo institucional hierárquico, mas 

que também propicia um espaço de fortalecimento das mulheres. Na sua ação, há 

uma tentativa de combinação da satisfação das necessidades práticas e 

estratégicas de gênero.  Nas suas articulações, tenta-se ampliar o debate do 

gênero, participando do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e 

lançando uma candidatura própria à Câmara nas eleições municipais de 1988. 

Conclui-se que a construção do CMC contribuiu para a transformação das relações 

de gênero no Município do Cabo, ao dar visibilidade à questão, e ao ser um 

instrumento para a autonomia das mulheres. 
 



ABSTRACT 
 
 

I focus gender relations and autonomy in the construction of the Cabo’s Women 

Center (CMC), during the period of 1984 to 1989.  I use written documents and 

semi-structured interviews.  Through these sources, I search for the antecedents 

to the creation of the CMC in the social movements of the two decades that 

preceded its foundation in 1984.  The invention of the women’s organization in the 

1980’s strengthens the proposal of an autonomous women’s organization, with 

their own space, that is put in effect with the creation of the CMC.  I observe that 

the structure of the CMC until 1988 is ambiguous constituted as a representative 

association of women that reproduces the hierarchical institutional model, but that 

also provides a pace for strengthening on women.  In its action, there is a 

combination of satisfaction of practical and strategic gender needs.  In its 

articulations, it tries to expand the gender debate, participating of the City Council 

on Women’s Rights (CMCM) and launching a candidate to City Hall in the 1988 

local government elections.  I come to the conclusion that the construction of the 

CMC contributes to the transformation of gender relations in the city of Cabo, 

when it gives visibility to the issue, and being an instrument for women’s 

autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO -  Despertando para a questão de gênero e autonomia 

 

A década de 1980, tanto em nível mundial, como particularmente no Brasil, foi um 

momento de afirmação do movimento de mulheres, aqui entendido como uma 

forma de participação política e social das mulheres que publiciza a identidade das 

mulheres enquanto sujeito1. 

 

A formação da identidade das mulheres como sujeito tem como um de seus 

marcos a Década da Mulher (1975-1985), estabelecida pela ONU (Organização 

das Nações Unidas).  A Década tornou visível a presença das mulheres nos mais 

diversos espaços e legitimou sua participação nos processos de desenvolvimento2  

em países de todo o mundo (Moser, 1991).  

 

O estabelecimento da Década da Mulher foi, por um lado, decorrência da 

preocupação dos organismos internacionais com o crescimento da população e o 

reconhecimento das mulheres enquanto responsáveis pelo controle da fecundidade 

(Ajamil, 1995), e, por outro lado, fruto do trabalho insistente de uma rede de 

mulheres profissionais e acadêmicas que, desde o início dos anos 70, tentavam 

introduzir na agenda dos órgãos voltados para o desenvolvimento à questão da 

mulher. O modelo formulado por essa rede, conhecido como MED (Mulheres no 

Desenvolvimento), considerava que a exclusão das mulheres do desenvolvimento 

significava o não aproveitamento de uma contribuição potencialmente importante. 

 

Antes da década de 70 os programas de desenvolvimento que focalizavam as 

mulheres eram centrados na família. As mulheres eram vistas somente enquanto 

integrantes da família e principalmente por seu papel na reprodução humana.  O  

                                            
1Sucintamente, com base em Gouveia (1993), entendo identidade como um processo de construção, 
apropriação e negociação de significados ou sentidos, e os sujeitos como simultaneamente sociais e 
políticos, atuando em todas as esferas da vida. As identidades dos sujeitos são múltiplas, e  
influenciam-se  reciprocamente. O processo de construção de identidades dos sujeitos está 
desenvolvido no capítulo seguinte. 
2Partilho da visão de Theunis (1992) e Wolfe (1992) que entendem os processos de desenvolvimento 
de uma maneira integral, que contemplam não só os aspectos econômicos, mas os culturais, sociais 
e políticos. Então, democratização e construção de uma sociedade civil são elementos constitutivos 
do desenvolvimento humano.  
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enfoque MED acrescenta a esse enfoque o papel produtivo das mulheres. O 

destaque para a mulher, enquanto indivíduo, com existência própria fora da 

família, articulando a esfera da reprodução com a da produção, abre o caminho 

para a afirmação das mulheres enquanto sujeitos do desenvolvimento, e não 

meras receptoras de políticas.  

 

Simultaneamente, mulheres acadêmicas e feministas tentam tirar o estudo das 

mulheres do seu isolamento e desqualificação nas universidades e centros de 

pesquisa, participando do debate epistemológico e questionando o substrato 

androcêntrico de diversos paradigmas.  

 

A categoria gênero passa então a ser mais amplamente utilizada nas ciências 

humanas, enfatizando as relações sociais entre homens e mulheres, onde as 

diferenças entre os mesmos não são meramente biológicas, mas constituem-se 

socialmente em desigualdades, nas quais as mulheres estão historicamente numa 

posição de subordinação. 

 

No Brasil, como em vários países da América Latina, as mulheres tiveram - e estão 

tendo - uma participação ativa nos processos de democratização, envolvendo, além 

do pleno funcionamento das instituições políticas formais, as relações econômicas 

e sociais, inclusive as pessoais. No entanto, nesse entendimento amplo dos 

processos de democratização, no  Brasil e na América Latina eles são processos 

inacabados, pois - embora se tenha conseguido grandes avanços na esfera formal, 

como, por exemplo, a Constituição de 1988 - persistem ainda grandes 

desigualdades sociais. 

 

A participação das mulheres, enquanto sujeitos da criação e fortalecimento de uma 

sociedade civil brasileira e latino-americana, ocorreu em múltiplos espaços e 

enfocando diversas posições desses sujeitos, individuais ou coletivos, que  atuam 

no mundo, através da fala, da ação e de espaços próprios (Collin, 1992).  

As mulheres participaram de espaços institucionais já existentes e 

predominantemente masculinos, como os partidos políticos; participaram da 
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construção de novos espaços, como os movimentos femininos3, desde os mais 

eminentemente políticos como o das Madres de la Plaza de Mayo, na Argentina, e 

o Movimento Feminino pela Anistia, no Brasil, aos clubes de mães, incentivados 

pela Igreja Católica; e articularam um movimento feminista4, que influenciou os 

meios de comunicação e elaborou propostas de leis, programas e instituições 

governamentais que contribuem para modificar a situação das mulheres. 

  

Em Pernambuco, já havia uma história de participação das mulheres nas lutas 

democráticas5. Foram criados departamentos femininos em partidos políticos e 

sindicatos; surgiram associações profissionais constituídas basicamente por 

mulheres, como a Associação das Domésticas; constituíram-se ONG (organizações 

não governamentais)6 de mulheres, voltados para temas como a saúde da mulher e 

geração de renda.  

  

No início da década de 80, na área metropolitana do Recife, no município do Cabo, 

 30 quilômetros ao sul da Capital pernambucana, as mulheres também emergiram 

no cenário político e social. Elas "puxaram"  as primeiras associações de 

Moradores, ajudaram a eleger um governo com compromissos democráticos e 

populares e criaram um espaço próprio das mulheres, no formato de ONG, o 

Centro das Mulheres do Cabo (CMC). 

                                            
3Singer (1980) define movimento feminino como aquele formado por mulheres na condição de mães, 
esposas, donas-de-casa. Ele acrescenta que geralmente são voltados à melhora dessa condição, 
sem  necessariamente questionar a posição de subordinação da mulher na sociedade. No entanto, 
há que se reconhecer, como o faz o SOS-Corpo - Gênero e Cidadania (1995) que, ao lutarem pela 
melhoria das condições concretas de suas vidas, as mulheres exercem cotidianamente sua cidadania 
e estão atuando politicamente, construindo uma ponte entre o privado e o público. 
4O movimento feminista, assim como o movimento feminino,  também é constituído de mulheres, 
diferenciando-se ao buscar modificar a posição das mulheres na sociedade e não somente melhorar 
a sua condição. Não existe uma demarcação fixa e rígida entre movimento feminino e feminista. 
Ambos constituem hoje um amplo movimento de mulheres que se interrelaciona e está presente no 
cenário atual (Pinto, 1992). 
5Exemplos de mulheres e suas organizações presentes na luta democrática são: Julia Santiago, líder 
operária, que foi vereadora na Câmara Municipal do Recife; Neusa Cardim, do Comitê Mulheres pela 
Democracia, que funcionou na década de 1950; e Adalgisa Cavalcanti, ex-deputada e integrante da 
antiga Federaçäo de Mulheres Pernambucanas. 
6ONGs são organizaçöes não governamentais sem fins lucrativos (Landim, 1988). Fazem parte da 
sociedade civil em construção no período analisado. São constituídas basicamente por profissionais 
oriundos das Igrejas, partidos políticos e universidades. Destaco como exemplo de ONGs de 
mulheres em Pernambuco o SOS Corpo - Gênero e Cidadania e a Casa da Mulher do Nordeste. 
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Foi nesse contexto que se deu meu próprio despertar para a questão da mulher. Eu 

era militante de uma organização de esquerda que sofreu a  influência do 

feminismo pelas mãos de exiladas e que estava introduzindo em seu interior essa 

discussão, com propostas de organização das mulheres (Alambert, 1980).  

 

Minha descoberta da dimensão de gênero ocorreu através da "porta de entrada" 

partidária. Passei então a contribuir para a organização das mulheres, tanto no 

movimento sindical de trabalhadores rurais, onde eu atuava profissionalmente, 

como no PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), além de participar 

da formação de organizações autônomas de mulheres em Pernambuco. Uma 

delas, a Federação de Mulheres, mostrou-se com o tempo um instrumento de uma 

única organização partidária, não contribuindo para a autonomia das mulheres. 

Outras tiveram vida curta, como o Centro de Mulheres de Surubim e a associação 

de Mulheres de Carpina. Dentre as organizações de mulheres cujo surgimento 

acompanhei, a que mais cresceu e consolidou-se foi o CMC.  

 

O CMC foi fundado em 1984, por 600 mulheres - preponderantemente donas de 

casa, trabalhadoras domésticas e rurais. Após cinco anos de existência, o CMC já 

era constituído de mais de cinco mil sócias. O  CMC servia como modelo para 

diversas organizações de mulheres no Estado de Pernambuco, como o Centro das 

Mulheres de Vitória de Santo Antão, o Centro das Mulheres de Pombos, a 

associação de Mulheres de Ribeirão. O cerne desse trabalho era a tentativa de 

articular necessidades práticas e estratégicas das mulheres7. 

 

Quando já no final da década de 1980 optei pela reflexão teórica e a vida 

acadêmica, o tema que me fascinava era a articulação8 entre o processo de   

                                            
7Segundo Virginia Guzmán (ca.1995), o debate sobre as necessidades das mulheres suscita uma 
discussão que elabora e questiona simbolicamente as desigualdades de gênero. As necessidades 
práticas derivam de responsabilidade e obrigações orientadas basicamente para a satisfação do 
bem-estar familiar e da comunidade local. Estas necessidades variam segundo o ciclo de vida da 
mulher, a classe à qual pertence e sua origem cultural. As necessidades estratégicas concernem à 
transformação das mulheres em sujeitos capazes de controlar suas condições de vida e intervir na 
orientação da dinâmica social e política. 
8O termo articulação significa tanto a fala e expressão, como também conexão de elementos 
diferentes. Com base em Hall (1986) e Burity (1994), utiliza-se aqui articulação no sentido de vínculos 
específicos, que podem ser quebrados, pois não são ligações necessárias o tempo todo. 
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ampliação da democracia e a construção da autonomia das mulheres. As questões 

que me intrigavam eram:  

 

É possível uma organização de mulheres interagir com outros sujeitos, mantendo e 

fortalecendo sua autonomia? É possível articular necessidades práticas e 

estratégicas das mulheres? É possível às mulheres construírem sua autonomia 

individual? 

 

Meus objetivos ao realizar essa pesquisa eram contribuir para o conhecimento de 

novos sujeitos que emergiram com o processo de democratização brasileira, 

destacando uma organização autônoma de mulheres e relacionando seu 

surgimento com a legitimação da questão de gênero em nível mundial; conhecer os 

outros sujeitos que interagiram com a organização autônoma das mulheres; 

verificar as ambigüidades e contradições na construção da autonomia das 

mulheres, tanto pessoal, como coletiva; e verificar o potencial e os limites existentes 

para as mulheres  transformarem as relações de gênero, no público e no privado.  

 

Escolhi a experiência do CMC como a unidade empírica de estudo e verificação, 

por várias razões. Por sua inserção no cenário internacional, através de suas 

relações com agências de cooperação ao desenvolvimento e de sua participação 

no movimento de mulheres mundial; por sua participação ativa no processo de 

democratização no Brasil, e mais especificamente no município do Cabo; pela 

influência que exerceu e exerce sobre outras organizações de mulheres e pelas 

influências que recebeu e recebe de outros sujeitos; por tentar articular 

necessidades práticas e estratégicas de gênero; e por suas tentativas de levar para 

outros espaços a questão de gênero. 

 

Delimitei o período estudado, do surgimento do CMC, em 1984,  ao período 

pós-eleições municipais e constituintes de 1988. Durante esses primeiros cinco 

anos de vida, o CMC cresceu em número de sócias e em número de ações e 

articulações. A derrota da candidata das mulheres do CMC à Câmara Municipal 

inicia uma nova etapa, que não será objeto da minha análise. Ela começa com um  
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processo de auto-avaliação acompanhada9, que inclui,  além da reflexão sobre a 

derrota de sua candidata à Câmara Municipal e a forma da entidade inserir-se na 

política local, a redefinição de sua identidade enquanto associação de mulheres e 

ONG; o fortalecimento da equipe de trabalho e a integração dos programas.10  Hoje 

o Centro das Mulheres do Cabo consolidou sua identidade enquanto ONG de 

mulheres; aprofundou suas relações com o feminismo; ampliou sua atuação para 

toda a zona da mata sul, diversificando seus interlocutores; e conta com uma 

equipe de trabalho forte e segura. 

 

Para captar as mudanças ocorridas a nível individual, institucional e entre sujeitos 

atuantes naquele cenário durante o período inicial do CMC, utilizei depoimentos 

orais de participantes desse processo, complementados com documentos escritos 

do CMC. 

 

Privilegiei, devido a sua importância para a existência do CMC, suas relações com 

a Prefeitura, com o movimento de bairros e de mulheres e com a cooperação 

internacional. Mas também  faço referências às suas relações com as Igrejas, os 

partidos políticos, a Câmara Municipal e empresas locais.  

 

A pesquisa, desenvolvida no Curso de Mestrado em Ciência Política da 

Universidade Federal de Pernambuco e no município do Cabo, envolveu o estudo 

teórico do tema, a análise de 30 documentos escritos do CMC e entrevistas com 21 

pessoas, com níveis diferenciados de participação ou relação com o CMC. As 

reflexões realizadas com  

professores e colegas, bem como com militantes do movimento feminista, além da  

observação participante em várias atividades do CMC, também contribuíram para a 

realização da pesquisa.  

                                            
9A auto-avaliação acompanhada é um método de avaliação institucional em que a própria instituição  
avalia sua missão, oportunidades, forças e fraquezas, com o objetivo de aprimorar sua ação 
institucional, num processo desenvolvido internamente, com o acompanhamento de facilitadores 
externos. 
10A síntese da avaliação está consubstanciada no 1º Relatório de Avaliação do Centro das Mulheres 
do Cabo: resultado das entrevistas. Cabo, 1989.  
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O período de elaboração desta dissertação coincide com um momento de grande 

efervescência epistemológica e de questionamento de antigos paradigmas. Houve 

a derrocada do socialismo real e o crescimento do movimento pós-moderno. Assim 

como muita(o)s outra(o)s, coloquei-me o desafio de  repensar conceitos e 

metodologias, de rever-me enquanto sujeito e buscar um novo olhar para 

compreender meu objeto de pesquisa e o mundo.  

 

Nesta dissertação, exponho a caminhada que fiz nesse sentido. No Cap. I 

apresento meu quadro conceitual e minha matriz de análise, e no Cap. II, a 

perspectiva metodológica adotada no trabalho. No Cap. III, busco os antecedentes 

que levaram à criação do CMC. A prática e reflexão desenvolvidas nos primeiros 

cinco anos do CMC são analisadas no Cap. IV. Por fim, apresento as conclusões 

do estudo. 

 

Espero que as reflexões contidas nesta dissertação contribuam para o registro e 

resgate da história das mulheres e homens entrevistados, e sirvam para a reflexão 

e ação das integrantes do CMC e de todas as pessoas e instituições interessadas 

na ampliação da democracia, a mudança nas relações de gênero e a construção 

da autonomia das mulheres. 
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2 BUSCANDO UMA TEORIA  

 

 

 

Seguindo a orientação de Dias (Dias, 1992), de historicizar os próprios conceitos 

com que se tem de trabalhar, documentar a materialidade social dos conceitos e 

das palavras, e sobrepor a história social à história dos conceitos, tornando uma 

dependente da outra, vou inicialmente explicitar meu entendimento das  categorias 

gênero e autonomia. 

 

 

2.1 Conceitualizando gênero  

 

A categoria gênero foi tomada de empréstimo à gramática, que a utiliza para 

indicar, por meio de desinências diferenciadas, indivíduos de sexos diferentes ou 

coisas sexuadas (Heilborn, 1991).  

 

Nas ciências sociais, a categoria emergiu num momento de grande efervescência 

epistemológica  como uma elaboração das teóricas feministas, que tinham como 

intenção transformar os paradigmas no seio de cada disciplina, acrescentar novos 

temas e impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios do trabalho 

científico existente (Scott, 1990). Ou seja, não se tratava apenas de incorporar, 

incluir, ou dar visibilidade às mulheres, mas questionar os pressupostos científicos 

predominantes.  

 

O uso da categoria gênero é potencialmente articulado às categorias classe, raça, 

etnia e faixa etária. Tal interesse assinala o compromisso do(a) pesquisador(a) com 

uma ciência/teoria que inclua a fala dos oprimidos(as) e com uma análise do 

sentido e da natureza de sua opressão. Assinala ainda que esse(a)s 

pesquisadores(as) levam em consideração o fato de que as desigualdades de 

poder estão organizadas, geralmente, segundo estes eixos (Scott, 1990). 
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Um dos aspectos centrais da compreensão do gênero, portanto, é de que ele é 

transversal às outras dimensões do social e não as exclui (Costa; Bruschini, 1992). 

Lobo (1991) considera as relações de gênero como categorias centrais à 

compreensão de todas e quaisquer relações sociais. No dizer de Paoli (Paoli, 

1992), a perspectiva das relações de gênero articula-se com outras identidades que 

operam na constituição da ação coletiva. 

 

Várias outras autoras admitem a articulação das relações de gênero com outras 

relações sociais. Para Solomon, gênero sozinho não é suficiente para compreender 

a vida das mulheres. Vargas (ca. 1995) afirma que o gênero não é uma categoria 

isolada e sim uma relação social entre mulheres e homens que modifica e influi 

noutras relações e é por sua vez influenciada e modificada por elas (Solomon, 

1992). Flax considera que as relações de gênero entram em qualquer aspecto da 

experiência humana e são elementos constituintes dela (Flax, 1991). Segundo a 

mesma autora, a experiência de relações de gênero para qualquer pessoa e a 

estrutura de gênero como uma categoria social são formadas pelas interações de 

relações de gênero e outras relações sociais, como as de classe e raça. Ou seja, 

gênero é visto como uma relação social que faz parte de outras atividades e 

relações sociais e parcialmente as constitui. Enfim, o gênero se interconecta com 

outras relações assimétricas de poder. 

 

Mas nem sempre a categoria gênero é entendida dessa forma. Ela não é uma 

categoria de concepção unívoca. Alguns estudioso(a)s e pesquisadore(a)s ainda a 

usam como uma categoria neutra, sinônimo de mulheres, numa tentativa de 

legitimar na academia um campo de pesquisa (Scott,1990).  

 

No entanto, a maioria do(a)s autore(a)s que tratam do tema enfatizam que o gênero 

possui uma dimensão de construção social. Ou seja, não se trata de relações 

entre sexos biológicos, mas criações sociais sobre os papéis e identidades de 

homens e mulheres. 

 

Machado (1992), por exemplo, considera que o conceito supera o de papel sexual, 

por sua demarcação mais frontal contra o determinismo biológico. Sorj reforça essa 
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posição ao afirmar que 

 

[...] o equipamento biológico sexual inato não dá conta da 
explicação do comportamento diferenciado masculino e feminino 
observado na sociedade. Diferentemente do sexo, o gênero é um 
produto social, aprendido, representado, institucionalizado e 
transmitido ao longo das gerações. (SORJ, 1992, p. 15) 

Outro aspecto reiterado pelos estudos de gênero é o caráter relacional da 

categoria. A primeira constatação é que a informação a respeito das mulheres é 

necessariamente informação sobre os homens, porque um implica no estudo do 

outro (Scott, 1990). Flax afirma que o gênero, tanto como categoria analítica quanto 

como processo social, é relacional (Flax, 1991). As relações de gênero são 

processos complexos e instáveis constituídos por e através de partes 

inter-relacionadas. Estas partes são interdependentes, ou seja, cada parte não tem 

significado ou existência sem as outras.  

 

Ressalto  ainda a mutabilidade e temporalidade das relações de gênero, cujo  

significado aponta para um processo social. Segundo Paoli, relações de gênero 

são construções mutáveis de significado, atravessadas por outros discursos (de 

outras identidades) e discursos cristalizados da repetição, das tradições, dos 

estereótipos, todos postos em operação em contextos específicos (Paoli, 1992). Ela 

acrescenta ainda que o gênero vem à tona no fluxo e no movimento da 

temporalidade, inscrita nos sujeitos e em sua ação. Flax vê a categoria gênero 

como destinada a abranger um conjunto complexo de relações sociais, bem como 

se referir a um conjunto mutante de processos sociais historicamente variáveis 

(Flax, 1991). Em outras palavras, o gênero é uma construção ou categoria do 

pensamento que nos ajuda a entender histórias e mundos sociais particulares, 

onde os significados e práticas variarão de acordo com cultura, idade, classe, raça 

e época. Portanto, as relações de gênero não têm, assim, essência fixa. Elas 

variam tanto dentro do tempo quanto no espaço. 

 

Scott ressalta que o gênero é um  elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos (Scott, 1990). 

  

As diferenças, inclusive as de gênero, são fluidas e relacionais, produtos do 
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processo social. Elas são ambíguas, mutantes, sem fronteiras claras. Elas são uma 

variação heterogênea, que mantém similaridades e dissimilaridades. Elas são 

incorporadas em nossas estruturas e seres e são criadas pela interação entre 

pessoas e destas com instituições. As diferenças pertencem ao relacionamento, 

não às pessoas (Young, 1990).  

 

Scott enfatiza que o gênero é uma forma de significar as relações de poder 

(Scott, 1990). Ele é um campo, embora não o único, no seio do qual ou por meio do 

qual o poder é articulado, bem como um meio persistente e recorrente de tornar 

eficaz a significação do poder. Ele estrutura a percepção e a organização concreta 

e simbólica de toda a vida social e estabelece distribuições de poder (um controle 

ou um acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos). Enfim, ele está 

enredado na concepção e na construção do poder em si. 

 

Por estar imbricado no gênero, faz-se necessário precisar a concepção de poder 

utilizada. O poder é aqui entendido como um campo múltiplo e instável de 

correlações de forças (Foucault, 1985). É algo que se exerce a partir de inúmeros 

pontos e em meio a relações desiguais e móveis. O poder se produz a cada 

instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro.  

  

Na visão foucaultiana de poder, assumida neste trabalho, o poder está em toda 

parte: não porque englobe tudo, e sim porque provem de todos os lugares, desde 

os aparelhos estatais, aos aparelhos de produção, as famílias, os grupos restritos e 

instituições. Ou seja, ele atravessa o conjunto do corpo social. No dizer de Saffiotti, 

as relações de poder permeiam absolutamente todas as relações sociais, sejam 

elas de classe social, étnicas ou de gênero CSaffiotti, 1992). 

 

O poder é um jogo atravessado por lutas incessantes que transformam ou reforçam 

as relações sociais.  As relações de poder não se encontram em posição de 

exterioridade com respeito a outros tipos de relações (processos econômicos, 

relações de conhecimentos, relações sexuais), mas lhes são imanentes.  São 

efeitos imediatos das partilhas, desigualdade e desequilíbrios que se produzem 

nessas relações e, reciprocamente, são as condições internas dessas 



 20 

diferenciações. Portanto, não é a semelhança, mas a diferença que constitui a base 

para a construção do poder. Este só pode ser desafiado a partir do terreno da 

diferença (Saffiotti,1992).  

 

Sem ser nem uma instituição, nem uma estrutura, o poder não se restringe à esfera 

do Estado. Ao contrário, ele tem seus mecanismos de operação dentro e fora dos 

aparatos do Estado, em toda a sociedade, e que funcionam de maneira muito mais 

minuciosa e cotidiana em todos os espaços e relações sociais e pessoais (Vargas, 

1988). 

 

Astelarra (1987) e Alvarez (1991) compartilham dessa visão. A primeira afirma que 

o poder não está só no governo, mas em todas as instituições sociais. E a segunda 

chama a atenção para o fato que as relações de poder no cotidiano, e não 

unicamente na sociedade política, devem ser também democratizadas. 

 

O poder também não é uma certa potência ou capacidade de que alguns sejam 

dotados. O poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se 

guarde ou deixe escapar.  Nas palavras de Kirkwood (1988, p. 23), 

[...] o poder não é; o poder se exerce. E se exerce em atos, em 
verbo. Não é uma essência. Ninguém pode tomar o poder e 
guardá-lo em uma caixa forte. Conservar o poder, não é tê-lo 
coberto, nem preservá-lo de elementos estranhos. É exercê-lo 
continuamente: atos repetidos ou simultâneos de fazer e de 'fazer 
que outros façam'; ou pensem. 'Tomar-se o poder' é tomar-se a 
ação - a idéia e o ato. (KIRKWOOD, 1988, p. 23) 

 

O poder, exercido de formas múltiplas,  mantém-se e é aceito porque ele não pesa 

só como uma força que diz não, mas também como uma força que permeia e 

produz coisas. Ele é muito mais uma rede produtiva, do que uma instância 

negativa, que tem por função reprimir (Foucault,1989a). 

 

As relações de poder modificam-se por seu próprio exercício, através de múltiplas 

resistências: únicas, possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, solitárias, 

planejadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou 

fadadas ao sacrifício. Esses pontos de resistência estão presentes em toda rede de 

poder. Ou seja, onde há poder, há resistência. Esta nunca se encontra em posição 
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de exterioridade em relação ao poder. Os focos de resistência disseminam-se de 

forma irregular e transitória, com maior ou menor densidade no tempo e no espaço, 

introduzindo na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e 

suscitam reagrupamentos. As resistências perpassam os próprios indivíduos, 

recortando-os e remodelando-os. Tanto a rede das relações de poder forma um 

tecido que atravessa os aparelhos e as instituições, sem se localizar exatamente 

neles, como também a pulverização dos pontos de resistência atravessa as 

estratificações sociais e as unidades individuais. 

 

Em termos de gênero, nos diferentes pólos da relação existe poder, ainda que com 

valorizações tremendamente desiguais. As mulheres, na sociedade atual, travam 

uma luta pela ampliação e modificação da estrutura do campo de poder, visando 

ampliar sua cidadania. 

 

Com base em Dagnino e Jelin, a cidadania é aqui entendida como uma prática 

conflituosa vinculada ao poder, um processo de constituição de sujeitos os quais 

definem o que eles consideram serem os seus direitos, lutam pelo seu 

reconhecimento como problemas comuns e negociam como serão tratados. A 

construção da cidadania está vinculada à extensão e aprofundamento da 

democracia, através de lutas sociais contínuas, em torno da distribuição do poder e 

de outros recursos sociais valorizados, e do desenho das instituições que 

canalizam o conflito social. Tanto a cidadania como os direitos estão sempre em 

processo de construção e de mudança. As ações próprias da(o)s cidadã(o)s são 

aquelas que tendem a manter, e se possível incrementar, o exercício futuro da 

cidadania (Dagnino, 1994; Jelin, 1994).  

 

A construção da cidadania e a reformulação do poder pelas mulheres introduziu a 

perspectiva do que é chamado pelas teóricas feministas de "empowerment",  um 

processo de fortalecimento para mudar os rumos de sua vida e da coletividade 

(Lovibond, 1990). Costa e Neves (1995) definem "empowerment" como um 

processo de mudança das relações de poder instituídas e a conquista de um maior 

controle sobre as fontes de poder, como recursos materiais, intelectuais e 

ideológicos. O "empowerment" implica numa redistribuição de poder entre nações, 
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classes, etnias, gêneros e indivíduos.   

 

Sen & Grown (1987) operacionalizam esse conceito, colocando o papel das 

organizações para o "empowerment" e alguns requisitos para o mesmo, como 

recursos (financeiros, conhecimento, tecnologia), treinamento, formação de 

lideranças, processos democráticos, diálogo, participação nas decisões e formação 

política e técnicas de resolução de conflitos. 

 

"Empowerment" seria, portanto, uma estratégia de mudança (inclusive das relações 

de gênero), assim como a autonomia, um processo permanente e inacabado 

exercitado pelo movimento de mulheres. 

 

 

2.2  Autonomia como estratégia de mudança das relações de gênero 

 

Considerando a historicidade dos conceitos, Schrijwers esclarece que a autonomia 

aparece na história do Ocidente no período do Iluminismo, com Rousseau, e é 

vinculada à tradição moderna da racionalidade, independência e pensamento 

crítico (Schrijwers, 1992). Ela se apresenta como um fim a ser alcançado. 

 

Autonomia enquanto objetivo de transformar o mundo em um lugar melhor para 

todos é compartilhado pelo movimento das mulheres. No entanto, este movimento 

associa esse objetivo com a idéia de fortalecimento pessoal e de reforço à própria 

organização.  

 

Mais que uma idéia, a autonomia tem sido exercida e defendida - desde seu inicio - 

pelo movimento feminista na América Latina (Meynen; Vargas, s.d.). A autonomia 

enquanto exercício é também um terreno de aprendizagem de como e quando 

considerar outros interesses, como e que negociar, quando e com quem fazer 

alianças, e sobre que bases buscar a interlocução com o Estado e a sociedade. É 

também um terreno privilegiado para exercitar processos democráticos. 

 

A autonomia implica poder. Ela é, portanto em relação aos outros, relativa, e 
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possibilita conflitos e contradições. Processos de autonomia implicam um profundo 

questionamento tanto das relações de gênero como das diferentes hierarquias 

sociais existentes na sociedade. Implicam ainda ter-se em perspectiva a ação dos 

sujeitos para engendrar processos democráticos. 

 

O terreno do exercício da autonomia é amplo. As mulheres podem desenvolver um 

processo de autonomia e propostas autônomas desde qualquer espaço onde elas 

escolham participar. Geralmente os diversos sujeitos, dentre eles as mulheres, 

circulam por diferentes movimentos e organizações, reposicionam-se e fazem a 

inter-comunicação e articulação dos mesmos. 

 

Os exercícios de autonomia são heterogêneos e aparentemente contraditórios. 

Eles não se dão de forma linear, da falta de autonomia à autonomia. Esses 

exercícios podem expressar-se ao longo do tempo ou paralelamente, em um 

mesmo período de tempo, assim como só em alguns momentos, ou todas ao 

mesmo tempo. Eles podem expressar-se no nível coletivo e não individual, e vice-

versa. 

 

Assim como o gênero, a autonomia também tem tido diversos usos. No campo do 

desenvolvimento, a autonomia é mais uma estratégia de transformação, 

potencializadora, que pode e deve - através de determinadas condições - ser 

incorporada aos diferentes enfoques de desenvolvimento e tipos de projetos. A 

autonomia torna-se assim, não somente um objetivo a alcançar, mas um meio 

estratégico. Através da articulação de um discurso da autonomia, luta-se  para 

arregimentar apoios e ampliar espaços. 

 

Especificamente com relação às mulheres, Meynen e Vargas (s.d.) afirmam que 

sua adoção é uma forma de gerar um espaço para as mulheres e de iniciar um 

processo de crescimento pessoal e coletivo que assegure, a partir de qualquer 

posição dentre as múltiplas relações sociais nas quais estão imersas as mulheres, 

o questionamento das diferentes formas que assume sua subordinação. 
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A autonomia ainda é útil para fortalecer e consolidar um movimento independente e 

propositivo. Schrijwers (1992) chama a atenção para o fato de que a autonomia tem 

sido empregada principalmente no seu sentido coletivo, ou seja, indicando a 

natureza independente dos movimentos sociais e, mais especificamente das 

organizações de mulheres. 

 

A ênfase na autonomia coletiva é reforçada por Alvarez (1988) quando afirma que 

os movimentos de mulheres querem e devem garantir sua autonomia frente ao 

poder estatal, ou seja, fazer parte do aparelho de Estado, utilizá-lo desde seu 

interior, mas garantir ao mesmo tempo toda a liberdade de crítica. 

 

Mas a autonomia abrange também os processos de construção de identidades, 

tanto pessoais como coletivas. As identidades não são essências permanentes e 

constantes, e sim mutáveis, fluidas, gelatinosas, contextuais, relacionais e 

incompletas, embora existam identidades historicamente consolidadas, de caráter 

excludente e discriminatório, que previnem um acesso simétrico de todos os grupos 

ao espaço democrático. É a presença de outros que afirmam e reconhecem ou 

negam e ameaçam a identidade e autonomia individuais ou coletivas. A negociação 

ou confronto com os outros modificam todos os lados em disputa (Burity, 1994).  

 

A identidade coletiva é criação de grupos e movimentos sociais, escolha dos 

sujeitos,  que se aglutinam em torno de necessidades e interesses comuns. Ela se 

institui na e pela ação. Sua esfera de constituição é a política, na medida em que 

ela se estabelece como uma resposta concreta a uma necessidade que surge num 

dado momento. Ela está relacionada, portanto, com a vivência cotidiana e busca 

diferenciação e reconhecimento dos demais sujeitos coletivos (Gouveia, 1993). São 

sujeitos em construção que ora estão em conflito, ora estão cooperando entre si, 

ora se unificam, ora se fragmentam (Laclau, 1986). 

 

A autonomia é também estreitamente ligada aos processos democráticos, em 

que múltiplos sujeitos tentam ampliar sua cidadania e constroem novas e múltiplas 

identidades. Ou seja, autonomia faz alusão à existência de uma pluralidade de 

sujeitos, demandando seu próprio espaço, sua própria voz na sociedade e 
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pressionando para satisfazer suas próprias demandas. Autonomia pressupõe 

reconhecimento da diversidade, das diferenças, da pluralidade. 

 

Nesse sentido, o exercício da autonomia requer um espaço público, onde as 

diferenças se expressam e se representam numa interlocução possível, com 

circulação de valores, articulação de argumentos e formação de opiniões (Telles, 

1994). Nele, interesses são constituídos, ganham visibilidade e legitimidade. No 

cruzamento dos conflitos expressos publicamente, é possível construir e reconstruir 

parâmetros públicos que reinventem a política e reconheçam os direitos como 

medida de negociação e deliberação de políticas que afetam a vida de todos. 

 

Um espaço público deve abarcar o "empowerment" das mulheres através de sua 

organização, ou seja a criação de espaços próprios, onde elas possam 

compartilhar e analisar suas experiências11, criar laços entre si (solidariedade 

grupal), determinar suas necessidades específicas, desenvolver uma voz e 

perspectiva própria, e criar novas instituições e exercícios.  

 

No espaço público observa-se um entrecruzamento de identidades, que  possibilita 

que sejam feitas articulações entre grupos diferenciados social e culturalmente, 

mas que se respeitam mutuamente nas suas diferenças.  

Autonomia não é um privilegio das mulheres ou dos movimentos sociais: é 

extensivo a todos os demais sujeitos que, desde suas específicas posições na 

sociedade e desde suas específicas reivindicações, buscam a transformação de 

suas condições de subordinação e desenvolver os meios materiais e imateriais 

para superar a opressão. 

Schrijwers (1992) destaca como os principais elementos da autonomia das 

mulheres: a) o controle das mesmas sobre sua própria sexualidade e fertilidade; 

formas de maternidade compartida, entre mulheres ou entre mulheres e homens; b)  

                                            
11Experiência, segundo Barreira (1986), implica aprender com a vida, andar com as lutas e refletir 
sobre elas. 
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uma divisão de trabalho12, que permita a homens e mulheres por igual o acesso a e 

controle sobre os meios de produção; c) formas de cooperação e organização de 

mulheres que as capacitem e ajudem a ocupar-se de seus próprios assuntos; d) 

concepções positivas de gênero que legitimem o sentido de dignidade e 

auto-respeito das mulheres, além de seus direitos . 

 

Estes quatro elementos (físico, econômico, político e sociocultural) são 

interdependentes. Eles devem ser assumidos em conjunto, não como temas 

separados. Assim definida, autonomia se refere à situação das mulheres enquanto 

pessoas e também como integrantes de coletivos, tais como as organizações de 

mulheres, cujo objetivo é mudar as relações de gênero existentes. A construção da 

autonomia das mulheres precisa ainda de recursos materiais e ideais. 

 

A autonomia enquanto estratégia de transformação das relações de gênero deve 

incidir tanto sobre os símbolos, representações e mitos, como conceitos normativos 

expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas ou jurídicas, 

bem como instituições e organizações sociais (desde o parentesco, ao mercado de 

trabalho e sistema político), e a própria identidade pessoal. 

 

Mesmo que não aparecendo simultaneamente, é a incidência das características 

operativas da autonomia das mulheres sobre o conjunto destes elementos do 

gênero que este estudo procura revelar no processo de construção do Centro das 

Mulheres do Cabo. No capítulo seguinte, exponho a perspectiva metodológica 

escolhida para este fim. 

 

                                            
12Falta a esta operacionalização uma visão da ligação orgânica entre trabalho assalariado e trabalho 
doméstico  Numa perspectiva de eqüidade de gênero, eu acrescentaria, com base em Saffiotti 
(1992b) e Correa (1993), à equalização das oportunidades econômicas, a redução do volume de 
trabalho cotidiano (das mulheres), o re-equilíbrio das responsabilidades entre homens e mulheres 
(dentro e fora da família) e a garantia de serviços básicos de apoio à reprodução social. 
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3 CONSTRUINDO UM OLHAR 

 

 

 

Segundo Lobo (1991), fazer pesquisa social e política é, entre outras coisas, 

construir um determinado olhar sobre os valores culturais em processo de 

transformação no tempo; é focalizar temporalidades múltiplas e conjunturas 

provisórias com relação a seu próprio tempo. Isso se realiza através da descrição e 

interpretação.  A análise é fruto de um processo de ida e volta às fontes teóricas e 

de informações empíricas. 

 

Nesta pesquisa, adota-se uma metodologia qualitativa, na qual a dimensão 

individual assume relevância, bem como a ação coletiva. Este trabalho caracteriza-

se por ser um estudo de caso, feito através de um processo interativo e 

comunicativo com as mulheres construtoras do CMC. Ou seja, houve uma troca 

recíproca, um exercício de cooperação mútua, com o investimento de, por um lado, 

meu interesse de produção de conhecimento, e, por outro, o interesse  do CMC e 

das pessoas entrevistadas na sistematização de informação sobre sua história, 

ações e articulações, que possa acrescentar ao seu potencial de modificação das 

relações de gênero. Das pessoas entrevistadas eu obtive a permissão de usar seus 

nomes verdadeiros e com elas assumi (e cumpri) o compromisso de devolver-lhes 

o que ouvi, com minha análise e interpretação. Através desta dissertação, cumpro 

também com o compromisso de levar adiante, para outros espaços, um pouco da 

sua voz. 

Mesmo sendo um estudo de caso, esta pesquisa  relaciona-se com a história 

global, na medida em que faz referência a alguns acontecimentos do cenário 

mundial, brasileiro, pernambucano e cabense na década de 1980:  a Década da 

Mulher instituída pela ONU, as comemorações do Dia Internacional da Mulher,  os 

encontros de mulheres, a criação de departamentos femininos em sindicatos e 

partidos políticos, a criação dos conselhos de direitos da mulher, a participação das 

mulheres nas eleições municipais de 1982 e 1988, nas eleições estaduais e 

federais de 1986 e no processo constituinte (1986/1988),  entre outros eventos. 
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A escolha desses acontecimentos deve-se ao fato de revelarem experiências de  

visibilidade13 da questão de gênero, onde as mulheres constituem-se enquanto 

sujeitos,  transformam necessidades em direitos e ampliam sua cidadania. 

Através da oralidade, relacionam-se esses acontecimentos com o cotidiano da 

vivência concreta dos sujeitos em questão: sua percepção das relações de gênero 

e sua própria experiência de se identificarem enquanto mulheres e homens nessas 

relações, além de sua experiência de participação nos movimentos e contribuição 

na construção do CMC. Minha reflexão busca o sentido do seu exercício de 

autonomia, ancorando-me em sua própria conceituação, o que pressupõe uma 

atividade de interpretação simultaneamente participante e crítica sobre a opinião e 

a ação desses sujeitos (Paoli, 1992). 

 

Para resgatar os exercícios e experiências de construção de autonomia individual e 

coletiva desses sujeitos, utilizo informações que se complementam: documentos 

escritos que se referem à construção do CMC (documentos oficiais, projetos, 

relatórios) e entrevistas semi-estruturadas (ver roteiro no APÊNDICE 1).  

 

 

3.1 Documentos escritos: o olhar institucional 

 

Ao todo, foram analisados 30 documentos (ver APÊNDICE 2, com a relação 

destes). Dentre estes, cinco eram oficiais: atas de assembléia, registros no 

Conselho Nacional de Serviço Social  e na Prefeitura do Cabo, e estatuto. A análise 

destes documentos revelaram aspectos do caráter institucional, objetivos e 

estrutura interna do CMC, além de sua articulação com o Estado, que serão 

desenvolvidos no Capítulo IV. 

 

Os 7 (sete) projetos analisados mostram a estreita articulação do CMC com 

agências de cooperação, nacionais e estrangeiras, com o movimento de mulheres 

internacional, e são reveladores de sua concepção de trabalho. Os 17 (dezessete)  

                                            
13Com base em Melucci (1984), visibilidade é aqui compreendida como uma forma de luta manifesta, 
com a presença no espaço público de sujeitos que negociam suas reivindicações. 
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relatórios analisados abordam  relatos de encontros (como o I Encontro de 

mulheres do Cabo) e de experiências (como a de alfabetização de mulheres), além 

dos relatórios anuais e referentes a projetos específicos (como a Água Limpa), que 

procuram avaliar quantitativamente a ação do CMC.   

 

Foi também analisado um documento partidário, encontrado nos arquivos do CMC. 

Ele é revelador da identidade de militante de partido político de esquerda de 

algumas fundadoras do CMC e mostra a articulação existente entre aquele partido 

(o PCB - Partido Comunista Brasileiro, ainda na clandestinidade, na época de 

criação do CMC) e a organização de mulheres nascente no  Município do Cabo.  

 

 

3.2 As entrevistas: olhares compartilhados 

 

Para documentar o passado recente e o presente, documentos escritos não são 

suficientes. Hoje a televisão, o rádio e outras formas de comunicação falada e 

visual tem se tornado mais poderosas que as formas impressas. As novas 

tecnologias (como, o gravador e o vídeo) permitem que uma imensa variedade de 

experiências sejam registradas de forma mais viva (Slim; Thompson, 1993). 

 

Documentos escritos, em geral, retratam o dito institucional cristalizado. Tanto a 

energia instituinte quanto a latente14 dificilmente emergem da análise dessa fonte. 

A emergência de uma cultura democrática exige que se ouça as vozes das 

pessoas e grupos usualmente silenciosos, esquecidos pela história, como as 

mulheres, idosos, indígenas, entre outros. A  fala das mulheres é um instrumento 

para se compreendê-las como sujeitos, com seus modos de ação e expressão 

(Perrot, 1988).  

 

Ao mesmo tempo, em sociedades onde os níveis de alfabetização são baixos, 

como é o caso do Município do Cabo no período analisado (apesar dos esforços de  

                                            
14Com base em Melucci (1984, 1989a, 1989b), chamo de energia latente a ação capilar, cotidiana de 
mudança das relações sociais, através da construção de sujeitos e de elaboração de demandas. 
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eliminar o analfabetismo, efetuados pelo governo municipal de 1983 a 1988, e 

reconhecido pelo próprio Paulo Freire como um "trabalho nota 10"), a oralidade é 

extremamente importante na transmissão de informações, pois não requer uma 

educação formal.  

 

Falar é um sinal de poder. Os que falam, geralmente são os que controlam a 

situação. Pessoas que falam sobre sua experiência pessoal ou grupal podem 

compreendê-la e atuar sobre ela. O depoimento oral pode dar às pessoas e grupos 

mais poder para elaborarem sua própria agenda e serem escutados em outros 

espaços, numa esfera pública mais ampla.  

 

A fala é também um processo de compartilhar. A contribuição de sua experiência 

para um esforço comum pode, por sua vez, gerar ou fortalecer um sentimento de 

coesão social. 

 

Falar significa a oportunidade de descrever experiências de vida - através da 

palavra, expressão, modos de ação, gestos e cultura dos sujeitos - e enfocar 

questões muitas vezes escondidas, como relações familiares, de trabalho, de 

participação em movimentos, conectando estas várias esferas, que são 

interrelacionadas. 

 

No entanto, a utilização da fala carrega em si algumas ambigüidades, como a 

natureza seletiva e criativa da memória. A memória processa-se através da 

seleção, edição e interpretação de eventos, constantemente influenciada pela 

compreensão a posteriori dos acontecimentos.  Ela combina o objetivo  com o 

subjetivo, ou seja, fatos, opiniões, valores, convicções, crenças e percepções. Ela 

estima diferentemente o tempo, a quantidade, a distância. Cada depoimento 

representa um ponto-de-vista pessoal, situado no tempo e espaço. 

 

Também há que se reconhecer que, mesmo sendo fruto do diálogo, o material 

coletado oralmente  pode ser influenciado pelo formato do roteiro da entrevista e 

pelos interesses e habilidade d(o)a pesquisador(a). E, inevitavelmente, quando as 

falas são processadas para apresentação a um público maior, muda-se o 
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depoimento original em alguma medida.  

 

Mesmo assim, segundo Montenegro (1992), a história oral permite instituir um novo 

campo documental, tomar o vivido pelos diversos sujeitos e ver a história em 

processo. História oral é um modo de documentar as mudanças, de se descobrir 

seu significado, ou seja, como foram experimentadas e lembradas pelas pessoas.  

 

A fala individual proporciona importantes elementos para se rever a versão coletiva, 

expressa nos documentos escritos. Daí adotar-se uma pluralidade de 

perspectivas, através da diversidade de sujeitos entrevistados: homens e 

mulheres interagindo a partir de posições diferentes e/ou desiguais, quer quando se 

focalizam as desigualdades entre homens e mulheres, quer quando se focalizam as 

diferenças entre as próprias mulheres e intra-homens. Esta investigação é uma 

tentativa de fazer com que se comuniquem diversas perspectivas e pontos de vista 

sobre a realidade abordada (Lovibond, 1990). 

 

Para captar essa pluralidade de olhares, foram realizadas entrevistas. Como a 

própria  palavra diz, entrevista significa literalmente "entre + vista", ou melhor, um 

olhar ou perspectiva construído em comum entre duas pessoas. Ao utilizar 

entrevistas, foi feito um exercício cooperativo, de fala e escuta, do qual um dos 

resultados é este trabalho. 

 

Foram ouvidas vinte e uma pessoas com diferentes níveis de participação e 

articulação com o CMC, visando garantir a emergência das diferentes perspectivas 

dentre aquelas que construíram de alguma forma o CMC e também olhares 

externos à instituição. 

 

O mosaico construído advém das falas de quatro fundadoras ainda atuantes no 

CMC e cinco fundadoras afastadas; duas mulheres da equipe técnica que 

permaneceram com atuação no período de construção do CMC (sendo uma delas 

cooperante alemã), e duas que foram afastadas; duas líderes de núcleos do CMC; 

duas sócias; uma mulher atuante em associação de moradores; uma mulher 

vinculada à Igreja Católica; e dois homens ligados a partidos políticos, um do 
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PMDB e outro do PCB, respectivamente ex-prefeito e ex-vereador do município do 

Cabo. No total, foram entrevistadas dezenove mulheres e dois homens (ver 

QUADRO 1, adiante e APÊNDICE 3, com um breve perfil da(o)s entrevistada(o)s) . 

 

QUADRO 1 

Critérios utilizados para escolha da(o)s entrevistada(o)s. 

CATEGORIA Nº 

Fundadoras   4 

Fundadoras afastadas  5 

Membros da equipe técnica  2 

Ex-membros da equipe técnica  2 

 Líderes de núcleos   2 

Sócias   2 

Associações de moradores  1 

 Igrejas  1 

Partidos políticos  2 

TOTAL 21 

                   

  

Foi observado um grande entrecruzamento de identidades das entrevistadas, que 

ocupam diversas posicionalidades dentro e fora do CMC. Para exemplificar, as 

mulheres da equipe técnica eram também sócias, bem como a mulher entrevistada 

por seu vínculo com associação de moradores, além de sócia, é também fundadora 

do CMC, com militância na Igreja Católica e em partido político. 

 

Privilegiou-se a voz das mulheres, por serem as protagonistas desta história, além 

de serem usualmente silenciadas e esquecidas na construção científica. As 

entrevistas foram realizadas, em geral, em fins-de-semana ou à noite, na residência 

da entrevistada, para garantir à narradora privacidade e familiaridade. Estas 
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entrevistas duraram entre uma e duas horas, sendo que a experiência de contar a 

sua história e refletir sobre as questões deste estudo foi considerada gratificante e 

positiva.  

 

A voz masculina foi garantida para contribuir na construção de um olhar externo do 

CMC. Os dois homens entrevistados foram escolhidos por deterem muitas 

informações sobre os movimentos populares no Cabo, por serem sujeitos 

importantes na organização destes movimentos na história mais recente, e por 

terem acompanhado a própria criação do CMC. Além disso, um foi prefeito e outro 

vereador no período analisado, trazendo assim um olhar do executivo e legislativo 

municipais. Mais que diferenças, os dois homens ouvidos apresentam muitas 

semelhanças: são ambos provenientes da área rural de Ponte de Carvalhos; seus 

pais são agricultores, e suas mães domésticas; ambos serviram às Forças 

Armadas: um no Exército, outro na Marinha. 

 

A diversidade dos sujeitos entrevistados foi observada em relação a outros fatores, 

como a sua origem. Sete entrevistadas vieram de outros Estados brasileiros, 

(Minas Gerais, Ceará, Alagoas, Bahia, Piauí e Maranhão) e outros sete, nos quais 

se incluem os dois homens, são provenientes da área rural do Cabo.  Quatro 

entrevistadas vieram de outras cidades pernambucanas,  duas são estrangeiras e 

apenas uma nasceu na cidade do Cabo (ver QUADRO 2, adiante).  Esses dados 

revelam que, mesmo na década de 1980, período em que decresceu o fenômeno 

da migração interna, a Região Metropolitana do Recife continuou a ser um pólo de 

atração para pessoas de outros estados do Nordeste e do interior do estado de 

Pernambuco. O fato de duas das entrevistadas serem estrangeiras diz respeito à 

universalidade da Igreja Católica e aos laços de cooperação internacional 

estabelecidos pelo CMC. 
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QUADRO 2 

Origem da(os) entrevistada(o)s. 

LOCAL No. 

Sede do Cabo  1 

Área rural do Cabo  7 

Outras cidades de Pernambuco  4 

Outros Estados  7 

Estrangeiras  2 

TOTAL 21 

                    

Outro aspecto que demonstra a pluralidade dos sujeitos entrevistados é quanto ao 

local de residência (ver QUADRO 3, adiante). Quando foram realizadas as 

entrevistas, sete das entrevistadas residiam na sede do município, enquanto dez 

pessoas, inclusive os homens entrevistados, residiam nos diversos distritos (Ponte 

dos Carvalhos, Pontezinha, Jussaral). Quatro das entrevistadas moravam em 

bairros de classe média na área metropolitana do Recife (Piedade/Jaboatäo, B. 

Vista/Recife e Amparo/Olinda). A periferia do município é o local de concentração 

da maioria das pessoas entrevistadas e as de classe média não residem no 

município. Essas características permeiam também a constituição do CMC e da 

população do Cabo.  
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QUADRO 3 

Local de residência da(o)s entrevistada(o)s. 

LOCAL No. 

sede do Cabo  7 

distritos do Cabo 10 

outros mun. RMR  4 

TOTAL 21 

                   

Um ponto de unidade entre os entrevistados é sua origem social. Dezenove destas 

pessoas, incluídos neste conjunto os homens, são de famílias de baixa renda. Os 

pais foram ferroviários, alfaiates, pequenos comerciantes, agricultores, motoristas e 

operários. As mães "trabalhavam em casa", sendo que muitas, além de 

"domésticas", também eram lavadeiras, costureiras e ajudavam seus maridos na 

agricultura e no comércio. Viviam, enfim, o que Correa (1993) chama de 

ocultamento e invisibilidade do trabalho feminino15.  

 

O grau de instrução formal das pessoas entrevistadas é bastante diversificado. Seis 

entrevistadas têm nível universitário, um nível alto para o Município do Cabo, mas 

que é comum no mundo das ONG brasileiras, segundo pesquisa realizada por 

Fernandes e Carneiro (1991). Três mulheres foram alfabetizadas depois de adultas. 

O restante da(o)s entrevistada(o)s freqüentou diversos níveis de escolas formais: I 

Grau Menor (três pessoas), I Grau Maior (cinco pessoas), II Grau (quatro pessoas, 

sendo duas delas os homens entrevistados).  

 

 

                                            
15Chama-se de invisibilidade do trabalho feminino as atividades não remuneradas, ou sub-
remuneradas realizadas por donas de casa, trabalhadoras domésticas, mulheres envolvidas com o 
setor informal e atividades agrícolas. A conseqüência desse ocultamento da atividade econômica das 
mulheres é sua exclusão com relação a direitos sociais básicos, bem como no que se refere aos 
programas governamentais de apoio (Correa, 1993). 
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QUADRO 4 

Grau de instrução formal da(o)s entrevistada(o)s. 

GRAU No. 

Alfabetização  3 

I Grau Menor  3 

I Grau Maior  5 

II Grau  4 

III Grau  6 

TOTAL 21 

                    

Em relação ao trabalho, muitas das pessoas entrevistadas iniciaram esse tipo de 

atividade antes dos dez anos, fato comum nas camadas mais pobres da 

população, tanto para mulheres como para homens. Oito das mulheres 

entrevistadas identificam-se como domésticas. Algumas trabalhavam em sindicatos 

e órgãos eclesiais, um dos homens na indústria, mas sete das pessoas 

entrevistadas, quando da realização das entrevistas, eram funcionári(o)as 

públic(o)as. O CMC é um campo de trabalho profissional para três mulheres (ver 

QUADRO 5, adiante).  

QUADRO 5 

Trabalho da(o)s entrevistada(o)s. 

TRABALHO No. 

Domésticas  8 

Funcionária(o)s pública(o)s  7 

Movimento sindical e Igreja  2 

CMC  3 

Indústria  1 

TOTAL 21 



 37 

                    

Esses dados confirmam uma tendência geral das mulheres trabalharem no setor de 

serviços. Demonstram também um movimento existente na sociedade 

pernambucana, de crescimento do setor público como principal empregador, além 

da não absorção de mulheres pelo mercado formal. Demonstram ainda um nível de 

profissionalização no CMC16 inexistente no seu início, como é visto no capítulo IV. 

 

Quanto à "porta de entrada" das mulheres nos movimentos sociais, a das 

universitárias foi o movimento estudantil. As Igrejas e o próprio CMC vem em 

segundo lugar (quatro mulheres cada), como lugar inicial de participação das 

pessoas entrevistadas. associações de moradores e partidos políticos (em geral o 

MDB/PMDB) são os terceiros colocados (quatro cada, e é onde se situam os 

homens). Para apenas uma mulher, o sindicato foi seu primeiro local de militância 

(ver QUADRO 6, adiante). 

 

QUADRO 6 
Espaços de participação da(o)s entrevistada(o)s. 

ESPAÇOS  ATUAL( * ) 

Movimento estudantil 6  0 

Igrejas 4  2 

CMC 4 12 

Associação de moradores/pescadores 3  1 

Partidos políticos/Estado 3  5 

Sindicato 1  1  

TOTAL 21 21 

( * ) Refere-se ao período de realização da pesquisa de campo, em 1992. 

                                            
16A maior profissionalização é um fenômeno observável, não só no CMC, como nas ONG brasileiras, 
em geral. Elas se tornam espaços alternativos ao trabalho no mercado e no Estado. Ver Fernandes 
(1988) e Motta (1991). 
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Há que se observar, no entanto, que esses espaços não são exclusivos, fechados 

em si. Eles se intercomunicam, verificando-se uma pluralidade de posicionalidades 

dos sujeitos, ora privilegiando uma, ora outra posição. 

 

Quando da realização das entrevistas, o CMC era o espaço de militância de doze 

das entrevistadas. Os partidos políticos, com sua inserção no aparelho do Estado, 

vem em segundo lugar (cinco pessoas, dentre elas os homens entrevistados), e as 

Igrejas diminuíram sua importância como espaço de militância, permanecendo 

ainda duas mulheres fundamentalmente ligadas a essa instituição. 

 

Isso pode ser interpretado como um processo decorrente da democratização da 

sociedade brasileira na década de 1980, quando criaram-se novos canais de 

participação (como as associações de moradores e ONG, inclusive de mulheres), 

conquistaram-se outros espaços institucionais (como algumas prefeituras), e 

começou-se a criticar mais sistematicamente estruturas com níveis diferenciados 

de hierarquização da participação (como partidos políticos e Igrejas). Deve-se ainda 

à visibilidade da questão de gênero em nível internacional e o despertar das 

mulheres para a construção de sua autonomia. 

 

Os diversos olhares aqui referidos é que irão desvendar nos capítulos seguintes a 

contribuição do CMC para a construção da autonomia individual e coletiva das 

mulheres e sua articulação com a modificação das relações de gênero na vida 

dessas mulheres e no município do Cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

4 LATÊNCIA E INVENÇÃO DO MOVIMENTO DE MULHERES NO CABO 

 

 

 

Como foi dito anteriormente, no Capítulo 2, com base em Melucci (1984, 1989a e 

1989b), entendo por latência a face submersa, dispersa, fragmentada, laboratorial, 

cotidiana e molecular da ação dos movimentos sociais, cuja outra face é a da 

visibilidade, que ocorre quando estes movimentos mobilizam-se publicamente, 

anunciando problemas e alternativas, apresentando reivindicações e procurando 

participar do processo de tomada de decisões no espaço público.  Estas duas faces 

dos movimentos alimentam-se mutuamente. A invenção aqui referida seria a 

própria criação do movimento, enquanto identidade coletiva, articulando pequenos 

grupos. 

 

Neste capítulo procuro trazer à tona a presença e atuação das mulheres, revelar 

suas falas e lutas, participando nos movimentos, modificando suas vidas, 

enfrentando as desigualdades de gênero e construindo sua autonomia individual e 

coletiva nas duas décadas que antecedem a criação do CMC, de 1963 a 1983. 

 

Inicialmente apresento dados referentes ao contexto municipal em que se 

desenvolve a ação. Em seguida recupero as histórias que levaram à constituição do 

CMC, a partir da construção da autonomia  individual dos sujeitos entrevistados e 

sua inter-relação com a formação das novas identidades coletivas, principalmente a 

do nascente movimento de mulheres no município. 

 

Este movimento tem como antecedentes a efervescência dos movimentos sociais 

no campo nordestino no período pré-64 e os movimentos urbanos de luta por terra, 

água, luz e saúde que ocorreram na década de 70. Este  processo de construção e 

articulação de sujeitos coletivos é intensificado a partir de 1979 e até 1982, quando 

se verifica uma proliferação, crescimento e expansão dos movimentos, tendo início 

no Cabo um movimento propriamente de mulheres. Com a posse de um prefeito 

vinculado aos movimentos em 1983, começa um período de cooperação do 

governo municipal com os movimentos sociais. 
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Destaque é dado ao surgimento dos movimentos de mulheres, que se articula tanto 

com outros sujeitos em construção, como as associações de moradores e um 

governo municipal democrático, como com sujeitos coletivos mais antigos e 

consolidados, como os setores progressistas da Igreja Católica, parcelas do PMDB 

 - destacando nele as organizações de esquerda clandestinas, inicialmente o MR-8 

(Movimento Revolucionário 8 de Outubro) e depois o PCB -, e com parceiros, como 

o movimento de mulheres (a nível estadual, nacional e internacional) e a 

cooperação (empresarial e de agências de desenvolvimento com sede nos países 

do Norte). 

 

 

4.1 Apresentando o contexto17 

 

O município do Cabo é parte integrante da Região Metropolitana do Recife (RMR). 

A RMR é integrada por 13 municípios, cuja vida urbana e econômica está 

estreitamente vinculada à dinâmica da capital.  

 

O Cabo constitui-se numa fronteira entre as limitações estruturais da zona 

metropolitana e a secular miséria social da região canavieira, ao sul do estado de 

Pernambuco. No litoral, um porto estratégico existiu até o século XIX, quando as 

áreas do interior passaram a sediar usinas de produção de açúcar que funcionam 

até os dias de hoje. Nos anos cinqüenta, o município foi palco de revoltas 

camponesas, seguindo-se a implantação de um distrito industrial, que nunca teve 

pleno desenvolvimento. No período do milagre econômico (1969/1975), 

formulou-se para a sua região costeira o projeto de um complexo 

portuário-industrial, de que apenas implementou-se parte da infra-estrutura básica, 

permitindo o estabelecimento de algumas indústrias de pequeno porte.  

 

                                            
17Utilizo aqui informações da década de 80, período coberto por este trabalho. Os dados utilizados 
são do censo demográfico nacional realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em 1980, do Plano Diretor do Município do Cabo, 1987, citado no Projeto trienal 
1991/1993, do Centro das Mulheres do Cabo (1990). 
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O município conta com a sede e quatro distritos: Ponte dos Carvalhos(I), 

Pontezinha(II), Santo Agostinho(III) e Jussaral(IV). Os   dois primeiros –  localizados  

sobre a BR-101, via de acesso ao Recife e sul do país - são predominantemente 

urbanos. Santo Agostinho, na costa, abriga atividades turísticas e o complexo 

industrial e portuário de Suape.  

 

Jussaral é uma vila em meio aos canaviais da zona oeste do município, cujo 

acesso à sede municipal fica praticamente interrompido durante os meses 

chuvosos (maio-agosto).  

 

Em 1980, viviam no município 104.000 habitantes, dos quais apenas 21,3% 

residiam na zona rural. Entre 1977 e 1980 a sede municipal e o primeiro distrito 

tiveram um crescimento urbano superior a 20%. Este contingente populacional 

provem basicamente dos canaviais circunvizinhos, onde continuam trabalhando 

temporariamente, nos períodos de safra, na condição de força de trabalho 

"clandestina". Mas  a ele também se agregam grupos de menor renda, deslocados 

da área central da RMR, em função dos elevados custos habitacionais. Este 

processo acelerado de urbanização resultou, inevitavelmente no surgimento de 

favelas e áreas de invasão, suscitando graves problemas habitacionais, de 

urbanização e saneamento básico, principais nos bairros da periferia, como São 

Francisco, Charneca, Malaquias, Sapucaia e Cruzeiro. 

 

São, portanto, dramáticas as conseqüências do processo de urbanização sobre as 

condições de renda e qualidade de vida da população. Em 1980, viviam no Cabo 

68.000 pessoas com dez anos ou mais (consideradas como aptas para trabalhar), 

dos quais 55% não dispunham de nenhum rendimento fixo. Apenas 31.000 

pessoas - ou seja menos de 1/3  da população total - tinham algum tipo de renda 

permanente, sendo que 41% trabalhavam na indústria, 29% no setor terciário e 

24% em atividades agrícolas (o que representava em termos absolutos  1/3 da 

população rural). Entre elas 43% recebiam menos de um salário mínimo (SM), 47% 

entre 1 e 3 SM e apenas 6%, entre 3 e 5 SM. Naquele ano apenas 171 habitantes 

do município tinham rendimentos superiores a 10 SM. Se parte importante da 

população continua a viver na "palha da cana", a inexistência de oportunidades de 
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emprego leva a que, cotidianamente, outra parcela significativa se dirija ao Recife 

para trabalhar.  

 

Nestas circunstâncias, são ainda muito precárias as condições de sobrevivência da 

população feminina. Em 1980, apenas 20% das mulheres com 10 anos ou mais 

tinham rendimentos permanentes, e mais de 90% delas recebiam menos de 1,5 

SM, eram apenas 12 as mulheres com renda superior a 10 SM.  

 

Estas limitações extremas em termos de emprego e renda correspondem, 

inevitavelmente, às precárias condições de saúde e educação. Alimentam 

demandas, praticamente inesgotáveis, em termos da sobrevivência imediata e da 

prestação de serviços básicos à população mais carente, o que, por sua vez, 

favorece a manutenção de práticas políticas de cunho populista e clientelista.  

 

É também  muito presente a religiosidade, entre as camadas populares e embora 

até os anos setenta tenha existido na região, uma forte influência da Igreja Católica, 

em período mais recente vem crescendo o número de igrejas e fiéis protestantes, 

em sua maioria de inspiração pentecostal. 

 

 

4.2  O período de latência: 1963-1979 

 

O Cabo é um município com tradição de luta: foi berço das ligas camponesas, teve 

um sindicato dos ferroviários muito combativo, foi local de atuação do Padre Melo, 

que mobilizava o setor rural nos anos 60. Por ser um município que se destacava 

pelo nível de mobilização dos movimentos sociais, o Cabo foi também um palco 

destacado da repressão durante o regime militar.  

 

A história política e econômica do Cabo é marcada pela influência dos grandes 

latifundiários locais, que indicavam e elegiam seus candidatos. O símbolo do poder 

político no Cabo era o usineiro João Lopes, que "botava e tirava prefeito, por ter 

dinheiro" (Elias - ver perfil no APÊNDICE 3). 
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Antes de 1964, ou seja, do golpe militar, a sociedade civil18 do Cabo era formada 

por um conjunto de sujeitos coletivos, ativos junto aos trabalhadores do campo e da 

cidade. Eram ligas camponesas, com a participação ativa de seu idealizador, 

Francisco Julião; cooperativas, ora ligadas a Padre Melo e à Igreja Católica, ora a 

Gregório Bezerra e seu partido, o PCB; sindicatos dos trabalhadores rurais, dos 

ferroviários, e dos trabalhadores da fábrica de pólvora em Pontezinha. 

 

Nas entrevistas realizadas, destaca-se neste período a criação de um destes 

sujeitos coletivos, a Cooperativa do Engenho Serra. O surgimento da cooperativa 

contou com a participação de mulheres, com ênfase para a ação de Anita (ver perfil 

no ANEXO 3). Em seu depoimento, ela revela que "andou pelas casas dos colegas, 

ajuntando o povo, conversando", que foi em sua casa que a cooperativa funcionou, 

e que foi ela que ensinou para seus colegas que a melhora desejada é coletiva: 

"não é prá mim, não, é prá gente". Enfim, a participação desta mulher foi decisiva 

para a existência da cooperativa.  

 

Esta cooperativa adota uma perspectiva19 que será uma marca dos novos sujeitos 

coletivos criados no período pós-79 no Cabo, e principalmente do principal sujeito 

coletivo de mulheres no município, o Centro das Mulheres do Cabo. Esta 

perspectiva parte da necessidade20 sentida pelo sujeito, gera um processo de 

reflexão sobre as relações na qual está inserido, ou seja, uma percepção da sua 

posição, e contribui dessa forma para a construção de sua autonomia.  

                                            
18Entendo a sociedade civil, utilizando as concepções de Wolfe (1992), como uma  trama 
diversificada de organizações sociais, que se relacionam com instituições maiores e mais abstratas, 
como o Estado.  Ela é o espaço de formas moleculares de sociabilidade - como os  movimentos 
sociais - e de práticas públicas emergentes, caracterizadas por sua flexibilidade, disponibilidade e 
abertura às pessoas comuns e à vida cotidiana. Neste campo, que funciona como local para o 
exercício e aprendizagem de relações sociais, formam-se  identidades de grupo, onde as 
experiências individuais e coletivas da vida política, assim como tradições e culturas são atualizadas 
pela conjuntura. É o local onde as pessoas se capacitam e encontram potencialidades e limites da 
sua ação social. 
19Com base em Burity (1994), perspectiva aqui é entendida em seu duplo sentido: tanto no sentido de 
horizonte, de uma meta a alcançar e uma forma de trabalhar. 
20Utiliza-se aqui a concepção de necessidade de Heller (1986), que a define como o desejo 
consciente, aspiração, intenção dirigida a certo objeto e que motiva a ação. Nesse sentido, as 
necessidades não são apenas carências, mas também são simultaneamente potencialidades, 
individuais e coletivas; elas se referem tanto a bens e serviços, quanto a valores e práticas sociais e 
políticas(Cepaur, 1986). 
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Nas palavras de Anita, a perspectiva da(o)s fundadores(as) da cooperativa era 

"encher a barriga do povo que está com fome. Conscientizar para que o povo saiba 

reivindicar os seus direitos e saiba procurar aquilo que é dele". Ou seja, há um claro 

vínculo entre  

satisfação de uma necessidade prática (de alimentação) com uma estratégia (de  

autonomia para a conquista de direitos).  

 

Como foi dito anteriormente na Introdução, as necessidades práticas derivam de 

responsabilidade e obrigações orientadas basicamente para a satisfação do bem-

estar familiar e da comunidade local.  As necessidades estratégicas concernem à 

transformação das mulheres e homens em sujeitos capazes de controlar suas 

condições de vida e intervir na orientação da dinâmica social e política. 

 

O ponto de partida desta perspectiva de articular necessidades práticas e 

estratégicas é o diálogo sobre a situação concreta de vida das pessoas. Como 

conta Anita: 

Quando foi um dia eu estou em casa e quando vejo uma kombi 
descendo a ladeira. Eu olhei e disse: Graças a Deus, Deus está 
abrindo os caminhos que já vem uma kombi alí, olha. O cara veio, 
abriu a porteira e encostou a kombi na minha porta. Olhei 
desconfiada, um galegão, um toro de homem que ia lá em cima. 
Ele disse: Bom dia, moça, tá com medo de mim? Eu sou feio, mas 
não mordo. Ainda me lembro que ele disse isso. Era Gregório 
Bezerra. Ele disse: A senhora mora aqui? Eu disse: Moro nesta 
barraquinha. Ele disse: Eu queria ter uma conversa com a senhora 
prá ver se eu pegava um ponto final de alguma coisa. O trabalho de 
vocês, como é a vida de vocês, como é que vocês se alimentam? 
Contei como era a situação da gente. Ele olhou prá mim e 
perguntou: A senhora acha que tem possibilidade de melhorar a 
situação desse povo? Eu disse: Eu creio que tem. (RELATÓRIO, 
1992, p. 2) 

 

Por outro lado, depreende-se deste trecho do depoimento de Anita que o processo 

de construção de sua autonomia pessoal e do novo sujeito coletivo que despontava 

 apoiava-se firmemente em agentes externos, ou seja, sujeitos coletivos mais 

sedimentados, como os partidos políticos, e em lideranças mais consolidadas, 

como - no caso relatado por Anita - de Gregório Bezerra. Depois de um momento 

de desconfiança, tanto a sua solidariedade material, como seu discurso eram 

fundamentais para a construção da cooperativa.  
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Esta solidariedade que enfoca as necessidades práticas, mas as articula com as 

necessidades estratégicas de reunião, organização, percepção de sua posição no 

social, transparece no trecho abaixo do depoimento de Anita: 

Ele disse: Será que dava prá você arrumar um bocado de 
moradores prá gente fazer uma reunião aqui, sem precisar do dono 
do engenho saber, só para a melhora de vocês? Eu digo: Dá. Você 
me garante isso? Eu disse: Agaranto. Ele disse: De hoje a 15 dias 
eu estou aqui a boca da noite, tá certo? Tá. Vem eu e uns amigos. 
Graça [cunhada de Anita] dizia: Nita, Nita, tu abre teu olho.  Eu 
dizia: A minha língua é grega mas eu falo do jeito que eu sei. Ele 
botou prá rir. [...]  Ele me chamou, abriu a kombi e estava cheia, 
cheia de comida. Era muita caixa. E ele era tirando caixa e botando 
na minha cabeça e eu botando uma em cima da outra lá na sala. 
Descarregou a kombi de caixa e uma barrica enorme de bacalhau, 
minha irmã. Eu me lembro como se fosse hoje. Veio café, açúcar, 
arroz, macarrão, sabão, de tudo ele trouxe. Ele disse: Essa caixa 
aqui você abre, come, encha a sua barriga, dê a sua cunhada, faça 
o que você quiser, é sua. Meteu a mão e tirou um bocado de carne, 
bacalhau. O resto deixe aí que eu vou ajuntar mais, vou fazer uma 
cooperativa aqui. Até logo, ajunte o povo. (RELATÓRIO, 1992, p. 2) 

 

Reunir e juntar os moradores do engenho trazia consigo uma ameaça, percebida 

por Graça, um das mulheres envolvidas na criação da cooperativa, que dizia para 

Anita "abrir seu olho". A ação de reunir os moradores poderia modificar as relações 

de poder entre estes e "o dono do engenho".  Mexer com as relações de classe não 

intimidava Anita, mas, pelo contrário, estimula-a a assumir o desafio de exercer o 

poder da fala de acordo com suas possibilidades, ou nas suas palavras, "minha 

língua é grega mas eu falo do jeito que eu sei". Aqui se percebe claramente 

diferenciações entre as próprias mulheres participantes dos movimentos. 

 

Anita então utiliza a fala, a conversa, para "juntar o povo" e adquirir novos 

conhecimentos, questionando seus interlocutores. Ela se torna uma protagonista da 

criação da cooperativa, indo de casa em casa chamando a(o)s moradora(e)s para 

reunirem-se, arrumando o espaço físico para o funcionamento da nova 

organização, que se diferenciava de outras semelhantes, como as ligas 

camponesas, e articulando uma vontade coletiva, mesmo se considerando uma 

cega "ensinando outros cegos". Nestas ações capilares percebe-se o processo de 

construção de sua autonomia pessoal, contribuindo para a autonomia coletiva dos 

moradores do engenho. Mas o nascedouro da cooperativa, um novo sujeito 

coletivo, é fruto também de um esforço comum onde "uns chamam os outros" e 
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refletem juntos sobre sua situação social. 

Aí eu comecei a andar pelas casas dos colegas, ajuntando o povo, 
conversando. [...] Quando foi com quinze dias, de quatro horas 
você espiava na porta de casa e tinha tanta da gente que eu não 
sei de onde veio tanta. Gente que eu chamei veio, quem eu não 
chamei veio também. Porque uns ia chamando os outros. Eu fui e 
arrumei um salão, enfiei uns paus no chão e fiz uns bancos para o 
povo se sentar. Quando ele chegou lá, tava a sede organizada. 
Quando ele chegou era seis e meia com uma kombi superlotada de 
comida, roupa e sapato. [...] A casa estava cheia cheia de gente. 
Ele saiu conversando com todos eles: O que é que vocês esperam 
de estar aqui hoje? Eu dizia para os meninos: Quando ele 
perguntar, vocês dizem que é uma melhora prá gente. Não é prá 
mim, não, é prá gente. A história é essa e vamos ouvir o homem. 
Eu cega e ensinando a outros cegos. Começou a reunião, todo 
mundo com a maior atenção a ele. E eu perguntei: Eu ouvi dizer, 
seu Bomba Atômica [apelido de Gregório Bezerra], que existia um 
povo numa tal Liga Camponesa, o senhor é dessa Liga? Ele disse: 
Não, meu problema é outro. Meu problema é encher a barriga do 
povo que está com fome. Conscientizar para que o povo saiba 
reivindicar os seus direitos e saiba procurar aquilo que é dele. [...] 
Aí o outro perguntou: A senhora cria seus filhos com quê? Venha 
cá que eu vou lhe mostrar como a gente faz. Peguei o prato, 
peneirei a farinha, botei açúcar e saí mexendo. Quando acabei de 
fazer o mingau ele disse: É esse o comer com que esse povo se 
cria? Eu disse: É. Quem tem uma cabrinha tira um tiquinho de leite. 
E ele perguntou: Mas vocês têm esperança de que vai melhorar? E 
todo mundo dizia por uma boca só: Vai melhorar. Ele perguntou se 
eu sabia ler. Eu disse: Não, desde a minha infância e nunca tive 
direito de estudar. Eu comecei a trabalhar com oito anos e quando 
chegava em casa ia caçar o que comer e não estudar. Ele fez a 
reunião, quando acabou, levou o povo prá descarregar a kombi, era 
umas dez horas da noite. O pessoal botou o nome de Armazém da 
Nita, toda sexta feira ia fazer a feira. Era comer, roupa, calçado, 
ninguém chorou mais derrota. Aí a gente fiquemos lá. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 2-4) 

 

Este tipo de experiência positiva de cooperação, baseada no diálogo sobre o 

cotidiano das pessoas e na sua esperança de uma vida melhor, bem como na 

solidariedade que busca satisfazer necessidades práticas de alimentação e 

vestuário, pode correr o risco de cair no assistencialismo, onde o atendimento das 

necessidades práticas prevalece sobre a construção da autonomia, e outras 

necessidades estratégicas. É preciso estar atento para a articulação destes dois 

tipos de necessidades, quando se têm em perspectiva a construção democrática e 

a ampliação da cidadania.  
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Talvez porque esta perspectiva estava implícita na criação da Cooperativa do 

Engenho Serra, a experiência foi abortada em 1964, com o advento do golpe 

militar. Passou-se a vivenciar a repressão e perseguição política. Anita enfrentou a 

repressão com coragem ("não tenho medo, não") e astúcia, utilizando o poder 

feminino da maternidade ("paro lá"). Ela conta que:  

Eu estou em casa e quando dou fé chegou um investigador do 
Recife. Eu estava com um buchão de Mané, em dias de descansar. 
Foi me buscar. Ele disse: Quem é Maria Anita aqui? Eu disse: Sou 
eu. Ele disse: Eu queria ter uma conversa com a senhora, é um 
negócio sério mesmo. Ele perguntando a vida de Gregório e eu 
disse: Eu não conheço esse homem. Ele disse: Mas não vinha prá 
sua casa? Eu dizia: Vinha um homem prá matar a fome da gente, 
trazia comer prá nós comer. Ele disse: Mas ele andava com a 
carteira da Liga aqui. A Liga que eu tenho é ligada em mim. Aqui 
não chegou essa carteira de Liga, eu tenho testemunho. Eu disse: 
Se o senhor quiser me levar presa eu vou agora mesmo. Não tenho 
medo, não. Na cadeia não se pari, não? Eu vou agora mesmo, não 
tem problema, não. Eu vou prá lá e paro lá, não tem problema não. 
Mas não vou condenar o homem que nunca teve aqui, nunca 
trouxe carteira de Liga, meu senhor, o senhor está doido? Ele, 
entrou, mexeu. Eu disse: Corra a casa. Ele entrou. Quarto fechado. 
Eu abri o quarto. Eu disse: Tá vendo o que é que tem aí? Tem 
comer prá gente comer. Prá mim e prá meus companheiros que 
vivia tudo morrendo de fome. Como era o nome do homem? Eu 
não sei que ele não me deu o nome. E eu sei lá, eu já me esqueci, 
era um rapaz baixo, moreno que traz comer e bota aqui prá gente. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 3) 

  

A reação de Anita ao golpe de 1964 mostra que, ao invés de sentir-se derrotada, 

ela, expressando uma tática utilizada pelos movimentos sociais em estado de 

latência, enfrentou a ditadura com uma "oposição silenciosa", escondendo uma 

identidade que ela queria preservar.  

 

O aprendizado decorrente destas experiências contribuiu com o desenvolvimento 

de capacidades individuais e percepção dos limites e possibilidades da sua ação 

coletiva. Os portadores destas vivências levaram para outros espaços, em tempos 

diferenciados, a experiência de articular necessidades práticas e estratégicas e de 

criar um sujeito coletivo. 

 

Dos sujeitos coletivos populares, sobreviveram à repressão política o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais, dividido (um com sede no Cabo e outro em Ponte dos 

Carvalhos) e sob intervenção, e o Sindicato da Pólvora, sob controle de pelegos e 
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atrelado a Zequinha (José Alberto de Lima), político local populista e 

assistencialista. 

 

Com a falta de autonomia dos sindicatos e com o processo de urbanização, os 

bairros, espaços de moradia,  tornaram-se locais privilegiados para as lutas no 

período imediato após o golpe, como o movimento das terras em Pontezinha. 

Mesmo sendo minoritária a participação das mulheres no movimento, a questão de 

gênero estava presente nas imagens e linguagem dos sujeitos envolvidos, como 

exemplifica o relato de Creuza (ver perfil no APÊNDICE 3): 

Nessa época, [...] estourou aqui o movimento das terras [...] Aqui 
onde eu moro é favela, era tudo casa de taipa e a gente não 
podia botar uma telha, porque o dono vinha logo com a polícia e 
dizia que ia botar prá fora. Através da nossa organização a gente 
conseguiu fazer uma luta diferente. Falar com os moradores que 
não era do jeito que ele queria não. Já tinha morador com 20 
anos. [...] A gente começou a mudar a cabeça do pessoal. [...] E 
nessa época a gente já conhecia alguns políticos - era Jarbas 
Vasconcelos, Marcus Cunha, Marcos Freire, Elias Gomes - e o 
padre Romano que era da ACO (Ação Católica Operária) 
começou a dar uma força também. A gente teve orientação dos 
advogados que a gente poderia entrar com processo na Justiça, e 
o tempo foi passando, chegou o ano de 70 o pessoal cada vez 
mais ameaçado pelo proprietário. A essas alturas já tinha algumas 
casinhas tirando a palha e colocando telha. Foi nessa época que 
a gente recebeu uma intimação da polícia. Eu e mais 12 
companheiros. A gente compareceu à Delegacia do Cabo. [...] E o 
pau quebrou lá. A gente só não foi  preso mesmo porque o 
advogado era forte. O proprietário lá todo metido dizendo uma 
série de palavrões com a gente, principalmente comigo, que eu ia 
ser presa, que ia apanhar, que lugar de mulher era em casa, e 
que eu fosse criar meus filhos que era melhor, que o terreno era 
dele, ele fazia o que queria, que a gente mandava em casa e não 
mandava no terreno. Eu sei que ainda está rolando na justiça até 
hoje (RELATÓRIO, 1992, p. 5-6) 

 

"Lugar de mulher é em casa", "ação de mulher é criar filhos", "mulher manda em 

casa", são expressões comuns que têm por base uma referência de gênero, 

interiorizada tanto por homens como mulheres, e inseridas nos conflitos, como o 

movimento das terras, que são lutas políticas, disputas de poder.  

 

Ditas como fatos naturais, as expressões acima são símbolos e analogias do poder 

das mulheres, restrito ao âmbito doméstico, de onde elas não deveriam sair, e ao 

qual elas deveriam se limitar. Nessas imagens está implícita a desqualificação da 
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esfera da reprodução e da vida privada, ao qual as mulheres devem se recolher, e 

a hierarquização dos espaços e das ações: cabe às mulheres ocuparem-se com o 

espaço da casa, enquanto que o terreno, de maior valor, cabe ao proprietário, 

homem; cabe às mulheres criarem filhos, o espaço doméstico, enquanto aos 

homens, cabe o espaço público. 

 

As lutas eram apoiadas por setores progressistas da Igreja Católica21, doravante 

identificados simplesmente como Igreja, e do MDB, o partido político de oposição 

legal.  

A experiência do cotidiano está estreitamente ligada ao discurso e à prática da 

Igreja. Seu espaço é muitas vezes aquele que articula as experiências e fornece 

instrumentos para sua interpretação. Seu discurso é pleno de valores éticos, 

falando da necessidade de instaurar a igualdade e a justiça no mundo, falando da 

fraternidade entre os homens, valorizando a pessoa e dignidade humana (Telles, 

1986). Efigênia (ver perfil no APÊNDICE 3), por exemplo, ressalta ter aprendido 

com a Igreja "do humanismo, da solidariedade humana".  

 

A Igreja faz parte da experiência coletiva do bairro e constitui-se num espaço 

importante de sociabilidade e aglutinação de moradores. É ao mesmo tempo uma 

presença familiar, parte da cultura dessa população, e um ponto de referência que 

articula as experiências dando-lhes sentido. Freqüentemente é a Igreja que propõe 

um espaço público onde as vidas privadas deixam a obscuridade da sobrevivência 

cotidiana e instituem um espaço novo de discussão, de onde surgem novas 

práticas (Lobo, 1991). 

 

A Igreja mesma serviu como um espaço de aprendizado para as mulheres terem 

iniciativa e negociarem com seus maridos, reverterem suas resistências e até trazê-

los para participar do movimento. A fala de Creuza ilustra bem esse aprendizado:  

Aqui a gente começou logo a participar da comunidade. A gente 
começou a fazer visitas, ia visitar muita gente, conversava. Nesse 
tempo era movimento de evangelização. Prá Zé entrar foi um pouco 
mais difícil, porque ele não queria que eu vivesse fora, em reunião, 
essas coisas. Mas eu fui conquistando ele, conversando, colocando 

                                            
21As Igrejas protestantes também são espaços de aprendizado da fala pública, no entanto não são 
referidos pela(o)s entrevistada(o)s como articulados às lutas e organização dos movimentos. 
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que era bom. Ele entrou também no movimento. Era mais mulher, 
homem era mais difícil. Depois a gente conquistou uns casais. 
Desses casais a gente começou a fazer reunião nas casas, sempre 
ligando o Evangelho com a família, fazendo essa ligação. A gente 
viu que não era só pregar o Evangelho e anunciar que ia haver 
mudança na sociedade. (RELATÓRIO, 1992, p. 5) 

 

Assim como a Igreja, o MDB, apesar de ter sido criado após o golpe militar de 1964 

como partido de oposição legal num sistema bipartidário, abrigou no seu interior 

pessoas oriundas de partidos de esquerda clandestinos, e foi também um espaço 

de aprendizagem política para diversos sujeitos individuais e apoio para novos 

sujeitos coletivos, como as associações de moradores, que foram criadas no final 

da década de 70 e início dos anos 80.  

 

Segundo Creuza, "[...] nessa época a gente já conhecia alguns políticos - era 

Jarbas Vasconcelos, Marcus Cunha, Marcos Freire, Elias Gomes [...]" 

(RELATÓRIO, 1992, p. 5). Era a "ala autêntica" do MDB que apoiava as lutas 

populares. Mas, segundo Elias Gomes (um dos entrevistados), já na década de 70 

percebia-se sinais de insuficiência do discurso e prática do MDB. O discurso era 

voltado aos interesses populares, mas faltava à sua prática vínculos mais 

consistentes com os referidos setores populares. Sua atuação restringia-se ao 

período eleitoral, na forma de denúncia. Nas suas palavras: 

Eu percebi, que a gente tava na oposição, em 68 perdemos a 
eleição com o MDB, em 72 Lúcio [Lúcio Monteiro, liderança 
política vinculada ao Padre Melo]  perdeu, em 78 Lúcio voltou a 
perder e nesse processo eu comecei a ver que a nossa 
fragilidade era ficar no discurso político, no discurso de combate à 
ditadura, um discurso ideológico, mas era um discurso. [...] Do 
ponto de vista de construir alguma coisa, que custava muito, que 
era pro dia-a-dia, pro bairro, de organizar o pessoal prás lutas, no 
sentimento concreto dele, isso não se fazia. Isso era um processo 
de amadurecimento do povo, mas era muito assim cíclica, era a 
cada eleição. (RELATÓRIO, 1992, p. 7) 

 

Esta autocrítica é comum às esquerdas naquele período, que apontavam como 

falha principal de sua atuação anterior a falta de uma articulação com o trabalho de 

base popular (Barreira, 1986). Passa-se a ter em conta interesses imediatos 

(necessidades práticas) e a organização da sociedade civil (necessidade 

estratégica). Reconhece-se a multiplicidade de formas assumidas pelas lutas 

sociais e a importâncias das lutas cotidianas. No entanto, a atuação partidária 
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continua a valorizar o poder estatal e priorizar entidades congregativas, como 

associações de moradores. 

 

Este processo de mudança na atuação partidária, no Cabo, relaciona-se também 

com sucessivas derrotas eleitorais do MDB: ele perdeu as eleições no Cabo em 

1968, 1972 e 1976. Estas derrotas levaram a que uma ala do MDB, vinculada ao 

vereador eleito em 76, Elias Gomes, iniciasse um processo de organização popular, 

encampando lutas por água, luz e terra e criando associações de moradores. Além 

do interesse no atendimento de necessidades práticas da população, a criação de 

novos sujeitos coletivos pode ser compreendida como uma estratégia eleitoral, de 

formação de "bases" que possibilitassem, em vez das derrotas anteriores, uma 

vitória do MDB nas eleições municipais seguintes. 

 

De qualquer forma, esse tipo de ação inaugura uma nova forma de atuação 

político-partidária no Cabo naquela conjuntura: mais permanente, colada às 

necessidades concretas da população, contribuindo na construção de novos 

sujeitos coletivos populares. Elias orgulha-se de ter dado esse caráter a seu 

mandato. Diz ele: 

Em 76 eu disputei eleição prá vereador. Já tinha um trabalhozinho 
organizado. Meu mandato foi uma coisa importante nesse processo 
[...]. Ninguém, nenhum político dedicou seu tempo com mandato ou 
sem mandato prá organizar o povo. Na verdade iam lá fazer a 
campanha deles ou contestar alguma coisa, mas construir, na 
verdade, não se fez. Então esse papel eu não posso negar que 
cumpri - estimular a organização. Eu dediquei o meu mandato para 
construir a organização do povo. (RELATÓRIO, 1992, p. 7) 

 

As primeiras lutas e organizações no Cabo nasceram nos distritos de Ponte dos 

Carvalhos e Pontezinha, seguidos de bairros, como o Santíssimo e São Francisco. 

Segundo Elias,  

Ponte dos Carvalhos, Alto dos Índios, não tinha água, não tinha luz. 
Todos os domingos à tarde eu ia reunir sobre água e luz com eles. 
A gente dedicou muito tempo a isso. E a gente foi e conseguiu 
algumas vitórias, idem em Pontezinha, idem no São Francisco. Eu 
fazia a denúncia política que era importante, fazia o discurso 
político, mas não tem algo concreto pro povo se pegar. A gente vai 
ficar sozinho porque o governo não bota a luz, o prefeito não bota a 
luz, e a gente tenta passar pro povo que se ele não for buscar, näo 
for se organizar prá isso [não chega]. Nós ajudávamos nesse 
trabalho. Eu fazia, na época era eu só, algumas pessoas eu 
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convidava. (RELATÓRIO, 1992, p. 8) 
 

Neste depoimento de Elias fica evidente, além de sua liderança do processo, 

também a ênfase na prática cotidiana do movimento popular, voltado para o bairro 

e para a organização das lutas por melhoria na qualidade de vida da população. Ou 

seja, a construção de novas identidades coletivas, de novos sujeitos políticos, 

incorporava a luta pelo atendimento das necessidades sentidas pela população, 

procurando uma interlocução com o Estado.  

 

Segundo Fraser as necessidades funcionam como um meio para formular,  debater 

e questionar simbolicamente as desigualdades (Fraser, 1994). A luta por 

estabelecer determinadas necessidades como um assunto de legítima 

preocupação política, ou seja, como direitos, permite que se amplie os espaços de 

debate e negociação, buscando relações igualitárias entre os interlocutores e 

politiza a discussão.  

 

Assim como o movimento das terras, relatado por Creuza, a luta pelo chafariz no 

Alto do Sol, em Pontes dos Carvalhos, exemplifica esta politização das 

necessidades e o processo inicial de criação de novos sujeitos políticos no 

município.  

 

Naquela luta, como nas contadas por Anita e Creuza,  as mulheres tinham uma 

participação minoritária, mas fundamental. Segundo Lurdes (ver perfil no 

APÊNDICE 3), em Pontes dos Carvalhos, "era eles de homem [Elias, Dié, Amaro, 

Clóvis, Renato] e só eu de mulher". E em Pontezinha, segundo Creuza, "de mulher 

só tinha eu. Eram 12, comigo 13".  Mesmo em menor número, as mulheres tinham 

uma participação ativa. Lurdes recorda sair chamando "o pessoal da rua", indo de 

porta em porta e conversando com as pessoas, no entanto essa sua ação não era 

reconhecida e valorizada por ela mesma. O que era valorizado e reconhecido era a 

fala, o discurso, a iniciativa, a orientação política, e a visibilidade  pública da 

liderança masculina (Elias). A fala de Lurdes demonstra isso:  

Quando é depois ele [Elias] me mandou chamar novamente, eu fui. 
Ele disse: Dona Lurdes, no Alto do Sol não tem chafariz; vamos 
reunir o povo ali prá gente fazer um chafariz ali? Eu disse: É uma 
boa. Aí eu chamei o pessoal lá na rua mesmo, fizemos essa 
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reunião aí ficou de cada um dar um tijolo, dar um saco de cimento, 
se pudesse, quilo de cimento, o que fosse, prá fazer esse chafariz 
que ele sabia que lá tinha um pedacinho de chão da Prefeitura. Aí 
saía eu, Elias e um dos meus meninos com um carro de mão, pelas 
portas, pedindo tijolo e conversando com as pessoas. Aqueles que 
foram para a reunião, tudo bem, mas o povo todinho não foi prá 
reunião. A gente saía de noite, umas seis horas, de porta em porta. 
Ele na frente, eu também, ele conversando e eu. O meu menino 
com o carro de mão. Um dava um tijolo, uma pedra e ia colocando 
lá. [...] Foi daí que nasceu a água de Pontes dos Carvalhos, através 
da luta de Elias no Alto do Sol para colocar o chafariz. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 15) 

 

O trecho acima exemplifica como a própria mulher se coloca num lugar subalterno, 

de menor visibilidade e importância: é ele que toma a iniciativa de chamá-la para 

uma reunião, cabendo a ela apenas atender a um chamado; é ele que propõe 

reunir o povo, e ela apenas concorda; é ela que viabiliza a reunião "chamando o 

pessoal", mas é a conversa dele que ela valoriza e reconhece. 

 

Por outro lado, é através da voz de uma mulher que se percebe que a ação foi 

coletiva, que contou com a  participação ativa de diversas pessoas, de acordo com 

suas possibilidades e habilidades. Conta Lurdes: "Seu Manuel da Bola, Seu Léo, 

Seu Arnaldo, esses deram saco de cimento. Tinha um rapaz que era pedreiro, Zé 

Pequeno, e ele levantou o chafariz, deixou em ponto de madeira". Esta ênfase na 

participação coletiva contrasta com o relato de Elias, mais personalizado - "eu 

comecei as lutas" (grifo meu) - e revela a dinâmica de gênero da linguagem, em 

que homens tendem a falar de suas vidas usando a primeira pessoa individual, 

enquanto as mulheres mais constantemente utilizam a primeira pessoa no plural 

(Slim; Thompson, 1993). 

 

Como desdobramento das lutas por moradia, água e luz, são criadas associações 

de moradores. Da interação com a Igreja e a esquerda do MDB, aprendeu-se a 

valorizar a autonomia coletiva. Torna-se uma necessidade o espaço próprio para 

"reunir o povo". Segundo Creuza, a Associação de Moradores de Pontezinha 

[...] já nasceu por uma necessidade, a gente não tinha onde se 
reunir mais. Já tinha vários grupos [ACO, Evangelização e JOC - 
Juventude Operária Católica]. A Igreja [Católica] não ia muito com a 
posição da gente. [...] As primeiras discussões começaram aqui, 
com esses mesmos grupos. [...] E a gente começou a conversar, 
não conhecia nem de estatutos, o que era isso, o que era nada. E 
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começamos a construir. Tinha um barraquinho, onde é a 
Associação hoje, aí a gente cedeu prá gente reunir lá mesmo. Luz 
de vela. Fizemos uns banquinhos de madeira. Sem nenhuma 
estrutura, estrutura só do povo mesmo. (RELATÓRIO, 1992, p. 6) 

 

Creuza acrescenta que a construção física da Associação tem uma força simbólica 

que fortalece a própria luta. Em suas palavras: 

Aí a gente estava na luta prá conseguir as casas. Prá mudar, prá 
colocar tijolo, levantar uma casa de tijolo, com telha. Nós não 
tinha água, não tinha luz. Veio a água, a luz, já. O proprietário aí 
já fracassou um pouco. Porque ele viu que dentro da propriedade 
que ele diz que é dele e que não é, que é do DNER 
[Departamento Nacional de Estradas de Rodagem], já existia a 
casa do povo. Aí se fortaleceram mais. Aí surgiu muitas coisas, 
começou a mudar depois da Associação prá cá. (RELATÓRIO, 
1992, p. 6) 

 

No caso de Pontes dos Carvalhos, a estruturação inicial da Associação de 

Moradores, a formação desta nova identidade coletiva, passa pelo processo de 

reunião dos moradores, de necessidade de um espaço para essa atividade, de 

ampliação das lutas, de adesão de novos grupos, de articulação com a Igreja. Mas 

do ponto de vista da participação das mulheres, ela continua se dando de forma 

minoritária (contando basicamente com uma única mulher). Em sua fala, Lurdes 

refere-se a aspectos da estrutura das relações de gênero que fazem parte da 

experiência e cotidiano das mulheres, como a contribuição efetiva que ela dá 

através, não só da presença nas reuniões, mas também cuidando do ambiente 

físico, do bem-estar de todos; e a resistência que ela enfrenta em sua vida privada, 

tendo que negociar com o marido a sua participação nas reuniões. Ela narra assim 

a construção da Associação de Moradores: 

Começou a luta a gente se reunindo. [...] Depois dessa reunião a 
gente deu o nome de Associação de Moradores. Aí Elias alugou o 
prédio que era aonde era o cinema. Não tinha mais cinema, só 
tinha o prédio, Elias alugou e a gente começou se reunindo. Eu ia, 
limpava as cadeiras, ajeitava banheiro, tudinho. Uma equipe de 
um pessoal que morava na Nação do Padre, e na época, Padre 
Geraldo com D. Helder conseguiram uns terrenos e fizeram casas 
para uns moradores que estavam precisando. Deu uma cheia, os 
moradores ficaram desabrigados e fizeram casas nesse terreno. 
O Prefeito nunca tinha dado os documentos desses terrenos. Aí 
os moradores procuraram a Associação para que a gente lutasse 
prá que viesse esses documentos. [...] Ficou esse pessoal 
freqüentando essa reunião. Toda semana a gente ia. Mas aí meu 
marido ficou cheio de coisa. Naquela época eu estava com 30 
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anos, ainda estava muito nova. Ia muito homem prá reunião e 
depois a gente começou fazendo umas festinhas prá animar o 
povo. (RELATÓRIO, 1992, p. 16) 

 

A passagem da latência para a visibilidade das mulheres nestes processos de 

construção de novos sujeitos coletivos intensifica-se quando a iniciativa começa a 

partir das próprias mulheres, que começam também a perceber as relações de 

gênero embutidas nestes processos.  

 

4.3  O período de invenção: 1980-1983 

 

Diferentemente de Lurdes, Efigênia considera que a construção do movimento 

popular no Cabo foi uma iniciativa das mulheres, um ato de coragem, de se 

colocarem no espaço público, de começarem a exigir seus direitos e de alinhavar 

alianças, mesmo demonstrando uma certa desconfiança quanto ao possível uso 

eleitoral do apoio recebido para a luta. Conta Efigênia que: 

Quando a gente iniciou essas associações de moradores que foram 
puxadas pelas mulheres, o primeiro movimento que a gente fez 
aqui como mulher mesmo, foi um grupo de mulheres que fez, foi 
em relação a questão da vida aqui mesmo. [...] Eu morava em 
Pontes dos Carvalhos e era muito difícil, era um horror. Há dez, 
doze anos atrás aqui não tinha água. [...] Aí pronto, tem que 
resolver alguma coisa. A gente chamou as outras, a gente formou 
um grupinho e fizemos um abaixo-assinado [...] lá onde eu morava. 
E eu disse, vamos fazer o abaixo assinado e vamos para a 
COMPESA [Companhia Pernambucana de Saneamento e Água]. 
Eu, Lurdes, Francisca, Dona Maria Ferreira, [Anita], umas cinco 
mulheres, as cinco que tiveram mais coragem e fomos. Ver cinco 
mulheres chegando na COMPESA com um abaixo-assinado foi um 
espanto. A gente chegou lá, primeiro não queriam receber, vai não 
vai, acabou recebendo. Aí entregamos o abaixo assinado, falamos 
que não tinha água, que não era possível um negócio daqueles e 
tá, tá, tá, deixamos o abaixo assinado lá e ele disse que ia tomar as 
providências. Aí a água começou a melhorar um pouco, começou a 
faltar menos. Aí a gente teve a idéia de mexer com o posto. Aí foi 
que a gente conheceu mais de perto o Elias Gomes que era 
vereador na época: Não, eu vou dar uma força a vocês, porque é o 
Prefeito que é um irresponsável [...]. Então vamos? Vamos. Aí 
começamos a mexer com a coisa do posto médico, a denunciar 
que lá não tinha nada, que não tinha um remédio prá curativo e 
esse posto quem estava fazendo eram as mulheres. Até essa hora 
não tinha homem nenhum. Quem tinha aparecido era Elias, apesar 
de que já devia saber o que ele bem queria. Mas denunciamos e o 
pessoal começou a ficar mais corajosozinho. (RELATÓRIO, 1992, 
p. 7) 
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Na experiência de Francisca (ver perfil no APÊNDICE 3), a luta das mulheres teve 

início com uma campanha, voltada para a saúde dos moradores. Era uma ação 

organizada, que incluía pesquisas, reuniões e palestras. Puxada pelas mulheres, foi 

delas a iniciativa de "envolver" os homens. 

 

Era uma ação voltada não só para a satisfação daquela necessidade de água de 

boa qualidade, mas também da necessidade de reflexão sobre as questões 

relativas às mulheres, num contexto onde "a maioria do grupo tinha pouca 

leitura"22. A ação levou à reunião das mulheres para discutirem seus problemas e à 

participação na Associação de Moradores, o espaço público mais imediato. Em sua 

fala, Francisca enuncia a nascente identidade coletiva das mulheres, utilizando a 

expressão "a gente", no sentido de mulheres no plural. Ela conta que: 

A gente começou esse trabalho em Pontes de Carvalho fazendo 
campanha por filtros por causa das verminoses, porque a maioria 
das pessoas das favelas, da periferia, não tinham filtros, as águas 
eram de cacimba. E a gente começou a fazer essas campanhas 
em algumas casas por questão de saneamento, de fossas. A gente 
ia fazer as pesquisas de quem tinha fossa, quem não tinha e ficou 
fazendo reuniões, fazendo palestras. A campanha de filtros era só 
mulheres, mas quando veio para a questão da fossa, a gente 
envolveu os homens da associação, prá ajudar. A gente ia nas 
casas, ajuntava quatro ou cinco, fazia reunião, fazia leitura de 
textos em relação à mulher. Depois dessas reuniões, dessa 
campanha, a gente viu que a gente precisava ter um local prá gente 
se reunir e discutir algumas coisas. Foi quando a gente foi prá 
associação de moradores. Além de participar da reunião da 
associação, a gente ia discutir nossos problemas. A gente lia o 
texto e ia compreender ele, o que é que o texto dizia em relação à 
mulher e marcava outra reunião. A maioria do grupo tinha pouca 
leitura e tinha que ser uma coisa bem  fácil. (RELATÓRIO, 1992, p. 
9)  

 

A identidade coletiva das mulheres em surgimento incorporava, além dos novos 

saberes decorrentes das lutas pela satisfação de suas necessidades, novos 

marcos, referidos a uma dimensão de gênero. 

                                            
22 Segundo dados do IBGE, na década de 80   ?? % da população era analfabeta, sendo que as 
mulheres representavam   ?? % desse contingente. A necessidade de acesso à leitura e escrita, 
levou a que o CMC desenvolvesse, nos primeiros anos de sua criação, um trabalho de alfabetização 
de mulheres, com base no método Paulo Freire, que será abordado mais adiante. 
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O marco que assinala a invenção do movimento de mulheres no Cabo é a 

comemoração do Dia Internacional da Mulher23. Esta iniciativa surgiu de uma 

conversa informal entre Efigênia e outras mulheres, comum no cotidiano:  

Aí vem o fim do ano, início do ano, e eu doidinha pra falar no Dia 
da Mulher, mas não tinha por onde começar. Um dia eu falei: 
Vocês sabem que existe o Dia do Pai, da Mãe, do Filho, do 
Soldado e também existe o Dia da Mulher. E elas se espantavam: 
Tem o Dia da Mulher? Eu digo, tem. Aí naquela conversa de 
contar a história toda, vamos comemorar o dia da Mulher? É o 
nosso dia, vamos lá. [...] Juntamos dezesseis mulheres. E nesse 
tempo tinha a Aline, uma dinamarquesa que eu tinha conhecido 
na Conferência da Dinamarca, que falava português muito bem 
[...] e é uma pessoa muito interessante também porque era 
novidade, era uma pessoa que não era daqui e tal. Arrumamos 
um filme emprestado com a Dra. Naíde Teodósio [nutricionista, 
com destacada atuação no movimento democrático e de mulheres 
em Pernambuco] convidamos ela pra vir em Pontes dos 
Carvalhos, ela veio, [...] passamos o filme, a doutora Naíde fez 
essa palestra, a responsabilidade que a mulher tem, com a coisa 
dos filhos, gravidez, essa coisa toda. Foi bom, as mulheres 
acharam ótimo. Fizeram bolo, compraram guaraná, depois da 
reunião teve bolo com guaraná, foi ótimo, foi um comentário 
assim durante tempo. [...] Daí em diante a gente nunca mais 
deixou de se reunir no Dia da Mulher e comemorar. Nunca mais 
deixou de ser comemorado. Aí a gente foi crescendo. [...] Foi 
passando de bairro pra bairro, a gente começou a reunir mulher 
de todos os bairros, paralelo com isso foi organizada as 
associações de moradores. (RELATÓRIO, 1992, p. 6) 

 

A comemoração do 8 de Março constitui-se num evento que permite a aglutinação 

de mulheres, inicialmente em cada bairro e progressivamente reunindo mulheres 

de todos os bairros, detonando assim o processo de passagem da latência para a 

visibilidade da organização das mulheres. 

 

Por outro lado, festejar este Dia significa inserir-se no amplo movimento de 

mulheres internacional, com o qual Efigênia tinha uma experiência anterior24.  

                                            
23O Dia 8 de Março é um marco fundamental nas lutas das mulheres contra as desigualdades de 
gênero. O grau de institucionalização desta data e as mobilizações realizadas nesse dia no mundo 
inteiro servem de parâmetro para se medir o nível de organização das mulheres e sua intervenção no 
espaço público. 
24Ela participou, em Minas Gerais, do Departamento Feminino do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Contagem, da Associação Feminina do Sol Nascente e do Movimento Feminino pela Anistia, e 
representou este Movimento na Conferência da ONU, em Copenhagen, Dinamarca, em 1980, para 
avaliar os primeiros 5 anos da Década da Mulher. 
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Representa para as mulheres cabenses uma novidade, onde elas começam a 

tomar conhecimento das lutas de outras mulheres no mundo e a festejar sua 

identidade de mulher. 

 

Da fala citada acima de Efigênia, denota-se que a organização das mulheres ocorre 

paralelamente à construção das associações de moradores. Na verdade são 

iniciativas que se entrecruzam e no processo vão se diferenciando. 

 

As mulheres, como afirmou anteriormente Francisca, desenvolviam atividades nas 

associações de moradores. Além de comemorações e reflexões relativas à sua 

identidade de mulheres, elas exerciam atividades produtivas, geradoras de renda. 

Esse duplo caminho ajudava as mulheres a  desenvolverem suas capacidades, 

trabalhar coletivamente, buscar aliados e perceber as relações hierárquicas de 

gênero na estrutura organizacional da Associação. Nas palavras de Francisca, 

Dessa discussão, dessa reunião elas acharam necessário 
aprender alguma coisa prá ajudar em casa, prá fazer alguma 
coisa como artesanato e corte costura. O grupo decidiu por corte 
e costura e a gente trabalhou muito tempo. A gente costurava e 
vendia na feira e na Associação. [...] Terminou porque os 
dirigentes da Associação começaram a interferir no trabalho da 
gente. Era tudo homem. Diziam que a gente gastava energia, 
gastava água. A gente começou a dar uma contribuição mas ele 
queria mais, achava que a gente estava tomando o espaço dele, 
porque a gente estava começando a discutir outras coisas e ele 
achava que a gente ia tomar o espaço deles. A gente era sócia da 
Associação. Até hoje eu ainda sou. Teve toda essa discussão e o 
grupo resolveu sair de lá prá arranjar outro local. A gente resolveu 
formar um grupo de mulheres, uma associação da gente. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 10) 

 
A Associação de moradores, mesmo sendo um novo espaço de poder dos 

excluídos em relação aqueles que exercem o poder através da estratégia da 

exclusão (Pinto, 1992), reproduziu a mesma hierarquia de gênero na sua estrutura, 

com os homens no topo e as mulheres na base, e acabou por também exercer a 

exclusão no interior do próprio grupo excluído.  

 

Os dirigentes daquela Associação, todos homens, temiam perder seu espaço de 

poder para o grupo de mulheres.  Por conta de sua posição no topo da hierarquia 

da instituição, achavam-se com poder de interferir no grupo de mulheres, controlar 
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sua renda e temas de discussão. O grupo de mulheres, constituído de sócias, na 

base hierárquica da Associação, não almejava o espaço de poder ocupado pelos 

dirigentes homens - elas apenas queriam trabalhar gerando renda para suas 

famílias,  abrir novos contatos, discutir uma agenda mais ampla, sem a interferência 

dos homens. Elas preferiram constituir um novo espaço de poder, que fosse um 

espaço autônomo das mulheres, sem contudo perder seus vínculos com a 

Associação. 

 

Este processo de identificação e diferenciação ocorreu também entre o recém-

inventado movimento de mulheres e os partidos políticos, principalmente o PMDB, 

um dos sucedâneos do MDB com o fim do bipartidarismo e a reformulação 

partidária iniciada em 1979.  

 

As mulheres - não só no Cabo, mas no Brasil como um todo - ingressaram em 

número significativo nos partidos políticos no período que antecede as eleições de 

1982, tendo como motivação a participação na campanha eleitoral, visando 

modificar as relações de poder no executivo municipal e estadual e nas várias 

esferas do legislativo. 

 

Ao ampliar-se a participação das mulheres nos partidos, criou-se um espaço 

próprio em seu interior, os departamentos femininos ou comissões de mulheres. 

Estas instâncias partidárias visavam unir e organizar as mulheres filiadas, 

aumentando assim seu poder de ação, dentro e fora do partido. Nestas instâncias 

discutia-se a situação política e, mais especificamente, a situação vivida pelas 

mulheres e propostas de políticas que alterassem a desigualdade existente, 

procurando influir no programa partidário. Eram, também, canais de articulação 

com o movimento de mulheres. 

 

Para Silvia Alexandre (ver perfil no APÊNDICE 3), diferentemente das experiências 

de Francisca e Efigênia já relatadas, teria sido a partir do Departamento Feminino 

do PMDB que se iniciou a discussão da "questão da mulher" nos bairros: 

Foi em 79 que, eu acho que no Brasil inteiro, se discutia os 
departamentos femininos, sindical, de partido, e eu na época votava 
no PMDB e a gente começou a discutir os departamentos femininos 
do PMDB. [...] Aí vim para o Cabo e a gente começou a discutir 
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com as mulheres dos bairros, o departamento feminino. [...] E aqui 
no Cabo, pela primeira vez, a gente fundou o departamento 
feminino do PMDB e já nesse momento a gente discutia alianças, 
dentro do próprio PMDB, porque o PMDB tinha dentro dele um 
leque de partidos que não eram legais e a gente fazia alianças já. 
No Cabo eu fui tesoureira do departamento feminino do PMDB 
Cabo, pela primeira vez na história. Foi a partir daí, do 
departamento feminino, que a gente começou a discutir dentro da 
associação dos moradores a questão da mulher, da creche. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 32) 

 

Se, por um lado, os partidos políticos e seus departamentos femininos eram vistos 

e sentidos como espaços de luta e articulação, por outro, variavam as concepções 

relativas aos mesmos: ora eram vistos como a forma de organização superior, de 

onde emanavam as orientações para os movimentos sociais, inclusive o de 

mulheres, ora como mais um instrumento de atuação política, que se soma às 

outras formas organizativas, mas não o centro irradiador da transformação política. 

 

Na primeira concepção, o partido situa-se num patamar hierarquicamente superior 

em relação aos movimentos sociais, como o movimento de mulheres. O partido 

estaria no topo, como a forma de atuação política principal. Suas deliberações são 

assumidas como "tarefas", determinadas de cima para baixo, deixando a(o)s 

militantes individuais pouca margem de escolha ou autonomia pessoal. Nesta 

concepção a mobilização e organização de mulheres é vista como um degrau 

inferior, de iniciação na luta política. Conceição (ver Perfil no APÊNDICE 3) relata 

que 

Essa questão da mulher se deu mais como tarefa do partido. A 
princípio a gente trabalhava só no campo, depois veio a criação 
da Federação das Mulheres onde a gente tentou  trazer o que se 
fazia com trabalho de mulheres no campo prá dentro da cidade. 
Naquele tempo não foi uma escolha [pessoal] de  fazer um 
trabalho com mulheres. O que determinou mais fortemente foi 
como tarefa do partido, uma tarefa revolucionária, o engajamento 
da mulher também na luta. (RELATÓRIO, 1992, p. 4) 

 

A segunda concepção expressa uma perspectiva mais horizontal em relação aos 

partidos políticos. Estes são considerados espaços onde as mulheres podem 

também atuar, como mais uma esfera de participação, e como instrumento de 

fortalecimento e desdobramento das suas lutas, como é o sentimento de Efigênia e 

Creuza: 
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Já existia o processo de abertura política, a gente foi se envolvendo 
também com isso. Aí começamos a discutir a questão política do 
município porque aí já havia essa questão de água, a questão do 
posto médico, a questão de esgotos, escolas e tal, juntou todo esse 
processo e a gente já participou de uma forma bem organizada, 
não era feito uma manada solta assim, já era bastante 
organizadinho. Aí por conta dessa discussão política o pessoal 
começou a se aproximar dos partidos, os partidos fazerem 
departamento feminino e claro que não tinha outras mulheres, as 
mulheres que tinham éramos nós. E algumas se filiaram no PMDB, 
foram participar do departamento feminino, outras não se filiaram 
mas participavam assim mesmo (Efigênia). (RELATÓRIO, 1992, p. 
7) 

 
Depois a gente entrou na política também. A gente começou 
organizando o PMDB, fomos praticamente fundadores do PMDB 
aqui no Cabo. A gente começou a discutir política partidária e aí 
houve a virada de 82. A gente mudou de PDS e colocou o PMDB 
aí [no governo municipal] (Creuza) (RELATÓRIO, 1992, p. 5) 

 

A disposição para as disputas de poder, não só na esfera do cotidiano, mas 

também na esfera do político, em sentido restrito (instituições políticas 

representativas), permitiu que houvesse a "virada" de 1982, referida por Creuza. 

Esta mudança no governo municipal foi em grande parte fruto da participação ativa 

dos novos sujeitos coletivos no processo eleitoral. A participação das mulheres já 

se deu enquanto movimento organizado e serviu como uma oportunidade de 

politização das mulheres, de aprendizado político. Segundo Efigênia, 

Com a vinda da eleição, aí se discutiu dentro do movimento, no 
Cabo, associação, sindicato e a gente participou como movimento 
de mulheres mesmo, a questão da sucessão municipal, a questão 
da possibilidade que tinha da mudança, do processo de 
democratização e dessa coisa toda. O candidato que tinha era 
Elias e a gente apoiou Elias. Então todo mundo aqui no Cabo 
apoiou Elias, inclusive o movimento de mulheres. E a gente lutou 
muito e trabalhou muito, fez campanha mesmo e eu acho que a 
partir desse momento o movimento começou a se politizar, a ter 
mais clareza política a ter mais participação política, a mostrar a 
sua cara de mulher como composição política. Não era uma coisa 
qualquer, era um movimento de mulheres, eram mulheres que 
estavam começando a sua organização, a sua caminhada e que 
tinham uma textura política. [...] o sentimento do pessoal era um 
sentimento de liberdade, de lutar contra a injustiça, contra a 
discriminação que era uma coisa que estava ali dentro. E isso 
batia com quê? Batia com as propostas que o PMDB estava 
fazendo naquele momento. Então, ganhar essa prefeitura com o 
movimento de mulheres significava que era um passo nessa luta 
contra a injustiça, contra a discriminação, contra toda essa 
pressão que existia. Foi uma participação muito grande nesse 
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movimento, por parte das mulheres, fazendo campanha de porta 
em porta, participando de comícios, fazendo reuniões, discutindo, 
fazendo as reivindicações das mulheres que queriam a coisa das 
mulheres mesmo, o que é que a prefeitura ia fazer pelas mulheres 
e foi um momento muito bom, eu acho que, de amadurecimento. 
Ganhamos as eleições. (RELATÓRIO, 1992, p. 7) 

 

Percebe-se nesta fala como a autonomia das mulheres está estreitamente ligada 

aos processos de democratização dos diversos espaços, inclusive o estatal, e 

como a campanha eleitoral funcionou como um espaço público onde elas puderam 

"mostrar a sua cara de mulher", a sua identidade e diferença, e ao mesmo tempo 

expressar e compartilhar seus sentimentos de liberdade, justiça e igualdade, bem 

como discutir e negociar suas reivindicações. Verifica-se a construção da 

autonomia das mulheres quando estas demandam seu próprio espaço, sua própria 

voz na sociedade e pressionam para satisfazer suas próprias necessidades. 

 

Ter ganho as eleições no Cabo significava "a vitória da periferia" (Elias) e a derrota 

das forças que tradicionalmente dominavam esses espaços de poder. Pela primeira 

vez em sua história, a administração municipal estava em mäos de setores 

progressistas que, de alguma forma, estavam comprometidos com as 

necessidades da maioria da população. Naquela gestão, embora possam ser ainda 

identificados traços populistas, mudanças em setores estratégicos também 

puderam ser observadas, como, por exemplo, programas massivos de 

alfabetização de adultos, atividades alternativas em termos de empregos e renda, 

atividades no campo da habitação e infra-estrutura.  

 

Estas ações do poder público tiveram como suporte efetivo a rede recém-

construída de organizações populares, que utilizaram a gestão municipal que 

ajudaram a eleger como um novo espaço de oportunidade para atuarem - tanto 

dentro como fora do aparelho estatal - e assim causar maior impacto em seus 

projetos. No entanto estas organizações eram ainda frágeis, e a nova 

administração teve que fazer muitas concessões, em decorrência das pressões das 

forças conservadores. Segundo Efigênia, 

Foi uma gestão realmente democrática e popular. No inicio teve 
uma participação realmente desses movimentos na 
administração, mas com o tempo [...] começaram as pressões. É 
claro que um movimento desses não ia ser encarado pelo lado 



 63 

conservador, das classes dominantes do município, de outra 
maneira. Aí começaram a queimar todo mundo, que eram 
comunistas, a Associação era de comunistas, as mulheres eram 
comunistas, o sindicato era comunista, o prefeito era comunista e 
eu acho que ele não teve força pra dar um enfrentamento político 
nisso e dar respostas políticas para essas pressões. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 8) 

 

 A experiência de participar em associações de moradores, partidos 

políticos e numa gestão municipal revelou para as mulheres, mais do que espaços 

de oportunidades para a mudança das relações de gênero, as limitações existentes 

nas estruturas destes organismos. Mesmo estando em constante movimento e 

rearranjos, estes lugares não suprem a necessidade estratégica das mulheres de 

autonomia coletiva através de um espaço próprio. Segundo Efigênia, 

 
O movimento de mulheres não tem condições de se organizar 
dentro de outro movimento. Ele tem que ter sua organização 
própria, tem que ter autonomia e falar só. Dentro de qualquer outro 
movimento ele não vai. [...] A gente dentro de uma outra estrutura 
não tem espaço prá se organizar. [...] Quando você faz uma 
estrutura da mulher mesmo, [...] ela é de outra maneira e [...] ela 
tem outro desenvolvimento e outra história. E aí, depois de passar 
por essa experiência toda foi a gente, as mulheres que ajudou a 
organizar todo esse movimento popular aqui no Cabo. Todas essas 
associações de moradores foram puxadas por mulheres ou foram 
organizadas por mulheres e essas mulheres não tem espaço dentro 
dessas associações. A gente tentou durante muitos anos ter um 
espaço dentro dessas associações em que as mulheres pudessem 
participar. Com o tempo a gente viu que não dava mesmo e a 
proposta do grupo foi procurar um caminho próprio, porque não 
tinha espaço e foi a partir desse amadurecimento que a gente 
começou a fazer de fato uma organização só das mulheres, com 
proposta das mulheres aqui no Cabo e com essa experiência a 
gente chegou no Centro das Mulheres do Cabo. (RELATÓRIO, 
1992, p. 8) 

 

 

Neste processo de construção de um espaço autônomo das mulheres, o 

movimento de mulheres no Cabo vai se delineando como um movimento de matriz 

feminista-socialista, que tenta lidar simultaneamente com a problemática das 

relações de gênero e com a questão das relações entre as classes sociais, e 

apresenta também uma configuração participacionista, que reforça a presença das  



 64 

mulheres na vida política, ampliando e ocupando espaços na esfera pública25. 

 

Ao articular-se com o movimento de mulheres mais amplo, é com segmentos do 

feminismo socialista e participacionista que se dá a relação do nascente movimento 

de mulheres no Cabo. Há que se registrar que estas correntes conflitavam com o 

feminismo radical, que privilegiava em sua prática existencial e política a questão 

da opressão do sexo e a superação da cultura patriarcal, e o liberal, que enfatizava 

a igualdade formal de direitos entre homens e mulheres, que predominavam no 

chamado Primeiro Mundo. 

 

Este conflito permeou a já citada conferência internacional de mulheres, realizada 

em 1980, em Copenhagen e promovida pela ONU. Estas conferências 

internacionais têm um significado público, de colocar na agenda mundial - e dos 

países em particular - questões candentes, como as mudanças nas relações de 

gênero, a ecologia, a moradia, para citar algumas. Mas elas também têm um 

significado enquanto experiência pessoal, enquanto espaço de se conhecer 

pessoas de outras culturas, estabelecer alianças e firmar posições. A vivência de 

Efigênia em Copenhagen mostra a inter-relação  destes eventos globais com o 

delineamento do perfil do movimento de mulheres no Cabo:  

Copenhagen prá mim foi um marco. Aquela conferência, 
participando com mulheres do mundo inteiro, a América Latina 
toda, do Brasil. (...) Aí foi que eu vim conhecer as outras posições 
de mulheres, do feminismo, o que era feminismo, o que näo era 
feminismo. Fui extremamente discriminada pelas mulheres 
feministas que estavam lá que diziam que o que eu fazia näo era 
movimento feminista que aquilo lá era um congresso feminista, 
näo era um congresso de mulher trabalhadora, que eu não tinha 
nada que fazer lá e tá, tá, tá. Foi uma coisa muito ruim num 
sentido, mas também foi bom, porque eu descobri como é que 
eram as coisas. Pra mim o movimento de mulheres era aquilo. 
(...) Fiquei com o pessoal da Bolívia, pessoal da Guatemala, o 
pessoal do Chile, me juntei com esse povo e aproveitamos pra 
denunciar tudo o que tinha na América Latina e articular a mulher 
latino-americana e prá mim isso foi um marco. [...] A partir desse 
momento foi que eu fiz a minha opção prá dedicar o que eu tinha 
de possibilidade de organizar, gastar a minha energia em 
organizar e fortalecer as mulheres. Eu comecei a sentir e ter a 
clareza naquele momento que sem essas mulheres organizadas, 
politizadas, participando dessa sociedade com consciência crítica 

                                            
25Para traçar o perfil do movimento de mulheres no Cabo, utilizei as classificações de Saffioti (1987) e 
Goldemberg (1989). 
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e com força própria a gente não ia chegar a lugar nenhum e que 
se a gente não fizesse isso outro não ia fazer não. Voltei com 
todo o gás. (RELATÓRIO, 1992, 9) 

 

Percebe-se nesta fala que, na perspectiva das mulheres trabalhadoras, a imagem 

do feminismo naquele momento é de um movimento fechado e excludente destas 

mulheres. O feminismo apresenta-se como um bloco monolítico, uma corrente 

dentro do movimento de mulheres que, este sim, é plural. Verifica-se ainda nesta 

fala como as contradições e alianças entre as mulheres são perpassadas pelas 

diferenças de classe, ideologia, região, entre outras, o que evidencia a articulação 

entre as relações  gênero com outras relações de poder. 

 

Ao articular-se, portanto, com o movimento de mulheres em nível estadual, é com 

segmentos do feminismo socialista e participacionista que se dá a relação do 

movimento de mulheres do Cabo. Com a experiência desta interação, foi possível 

diferenciar-se, criticando a concepção aparelhista de um destes grupos (a 

Federação de Mulheres de  

Pernambuco26) de manipulação das mulheres em função de interesses partidários: 

Tive também uma experiência com o pessoal da Federação das 
Mulheres. Participei um pouco dessa questão, acho que foi uma 
experiência assim que deve ser discutida dentro dessa história do 
movimento de mulheres, como é que se manipula, como é que se 
utiliza dentro do movimento de mulheres, eu acho que isso não 
tem nada a ver nem com as mulheres, eu não sei nem se com o 
movimento social como um todo, eu acho que é uma coisa que 
merece um ponto de estudo nessa questão. Logo eu também 
deixei a Federação por causa de métodos de trabalho, de 
divergências políticas, essa coisa toda. (RELATÓRIO, 1992, p. 9)  

 

Entre conflitos e alianças, o apoio político para a ação do recém-inventado 

movimento de mulheres no Cabo advém de múltiplas articulações. Este apoio era 

concretizado na forma de destinação de recursos - materiais e financeiros - para os 

trabalhos desenvolvidos, e era buscado tanto na comunidade, como na prefeitura  

                                            
26As Federações de Mulheres recriadas no Brasil na década de 80 pretenderam retomar a história 
das federações de mulheres existentes no período de 1945-1964, que  mobilizavam as mulheres por 
questões como a paz e democracia, direitos das mulheres e  crianças (Montenegro, 1981). 
Organizações semelhantes existem em outros países do mundo, seguindo a orientação dos 
comunistas de criar organizações massivas de mulheres. Na versão atual das federações, elas são 
atreladas ao MR-8, o que fere a idéia de autonomia coletiva. 
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municipal, empresas locais e órgãos de cooperação internacional (desde fundações 

e organizações não-governamentais a órgãos governamentais, como embaixadas), 

indistintamente. A relação de colaboração com estas instituições, no entanto, não 

envolvia a discussão dos seus interesses naquele apoio, configurando uma certa 

despolitização.  

 

Embora muitos grupos oriundos da esquerda não mantivessem naquele período 

uma interlocução com empresas, o movimento de mulheres em questão vinham da 

escola política do PCB e do MR-8, que desenvolviam esse tipo de prática. Daí, 

talvez, a relação com as empresas ser caracterizada nas palavras de Francisca 

enquanto "campanha", fazendo uma analogia com o aspecto de arrecadação de 

fundos das campanhas eleitorais. Ela se refere ao apoio empresarial dado ao  

trabalho de corte e costura: 

Foi uma  campanha que foi feita junto com Efigênia e se 
conseguiu a doação da COPERBO [Companhia Pernambucana 
de Borracha, cuja fábrica e sede estão localizadas no Cabo] de 
uma máquina, depois comprou-se outra máquina de um projeto 
que ela fez. Eu sei que a gente costurava e aquele dinheiro era 
prá comprar tecidos e dividir com as pessoas que participavam. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 12) 

 

Observe-se que, além das contribuições das empresas27, outra fonte de recursos 

eram os projetos, solicitando doações da cooperação internacional. Os projetos 

eram elaborados e encaminhados por Efigênia, que estabelecera contatos com 

pessoas e agências que se solidarizavam com a luta das mulheres nos países do 

Sul,  a partir de sua participação na Conferência de Copenhagen. 

 

Estes projetos obedeciam à lógica e regras (expressas ou subentendidas) das 

agências de cooperação e suas políticas para o desenvolvimento do chamado 

"Terceiro Mundo". Moser (1991) identifica 5 enfoques diferentes dessas políticas,  

                                            
27Neste momento que antecede à criação do CMC, a única empresa citada pelas pessoas 
entrevistadas é a COPERBO, que era uma estatal. A partir da institucionalização do movimento 
através do CMC é possível identificar uma diversidade de empresas que apoiaram eventos e outras 
ações do CMC. Exemplos destas empresas são:  Empresa de Ônibus Säo Judas Tadeu, o BANERJ 
(Banco do Estado do Rio de Janeiro), a Brahma, a Usina Salgado, o Café Säo Braz e o Açúcar 
Sublime. 
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no que se refere especificamente às mulheres de baixa renda: enfoques de bem-

estar, eqüidade, anti-pobreza, eficiência e "empoderamiento" ("empowerment"), 

que se assemelha ao entendimento da autonomia como meio estratégico de 

mudança das relações de gênero, adotada neste trabalho. Elas podem      aparecer 

simultânea e combinadamente, inter-relacionando-se. 

 

O enfoque do bem-estar é o mais antigo e tem suas origens no modelo residual 

de bem-estar social, que identifica "grupos vulneráveis" a serem apoiados. As 

mulheres estariam entre esses grupos, mais fracos e sub-financiados. Elas seriam 

receptoras passivas do desenvolvimento, mais do que participantes ativas no 

próprio processo.  

 

Esse enfoque centra-se no papel reprodutivo das mulheres. Seu principal método 

de implementação é a entrega direta de bens, como alimentos para gestantes e 

nutrizes. A partir da década de 70 esse enfoque passou a incluir o controle da 

população, através dos  

programas de planejamento familiar. 
 

O enfoque da eqüidade tem sua origem na década de 70 com o grupo MED 

(Mulheres no Desenvolvimento), adotado pela USAID (Agência para o 

Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos). Esse enfoque 

[...] reconoce que las mujeres, a través de sus roles produtivo y 
reproductivo, son participantes activas en el proceso de desarrollo 
y proporcionam una contribución muy importante, a menudo no 
reconocida, al crecimiento económico. El enfoque parte del 
supuesto básico que las estrategias económicas han tenido con 
frecuencia un impacto negativo en las mujeres, y reconoce que 
éstas deben ser "incorporadas" al proceso de desarrollo mediante 
el acceso al empleo y al mercado. Por lo tanto, reconoce su 
necesidad práctica de género de ganarse la vida. [...] Su 
preocupación primaria tiene que ver con la desigualdad entre 
hombre y mujeres en las esferas pública y privada en todos los 
grupos socio-económicos. Identifica los orígenes de la 
subordinación de las mujeres no sólo en el contexto de la familia, 
sino también en las relaciones entre hombres y mujeres en el 
mercado y, por lo tanto, da un énfasis considerable a la 
independencia económica como sinónimo de equidad. (MOSER, 
1991, p. 90). 
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A "incorporação" ou "integração" das mulheres foi implementada como aumento da 

quantidade de mulheres nas políticas e projetos já existentes, sem tocar na 

desigualdade entre homens e mulheres, sem redistribuir o poder. 

 

O enfoque da anti-pobreza centra-se no papel produtivo das mulheres. Ele busca 

melhorar o acesso das mulheres à terra e capital e diminuir sua discriminação no 

mercado de trabalho, através de programas de educação e emprego. No entanto, 

esses programas, em geral de pequena escala, reforçam as atividades 

tradicionalmente assumidas pelas mulheres. Ao não introduzí-las em novas áreas 

de trabalho e ao desconhecer a divisão de gênero do trabalho doméstico, não se 

modifica as relações de poder no mercado de trabalho e na família. 

 

O enfoque da eficiência é fruto das políticas de ajuste estrutural receitadas por 

instituições como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco Mundial. Ele parte 

da idéia de que as mulheres são recursos humanos disponíveis para o 

desenvolvimento econômico e que estavam sendo desperdiçados ou sub-

utilizados. Apóia-se no tempo não-remunerado das mulheres. Ele 

[...] depende, en gran medida, de la elasticidad del trabajo de las 
mujeres en su rol reproductivo y de gestión comunal, y sólo 
satisface las necesidades prácticas de género a costa de más 
horas de trabalho y un incremento de trabajo impago. En la 
mayoría de casos este enfoque no sólo no logra cubrir ninguna 
necesidad estratégica de género sino que, debido a las 
reducciones en la asignación de recursos, resulta en una seria 
reducción en el número de necesidades prácticas de género 
satisfechas (MOSER, 1991, p. 103). 

 

Por fim, o enfoque do "empoderamiento" seria o enfoque da autonomia, de baixo 

para cima, a partir da experiência e reflexão das organizações de mulheres do 

Terceiro Mundo, como o DAWN (Alternativas de Desenvolvimento com Mulheres 

para uma Nova Era). Este enfoque questiona a inter-relação entre poder e 

desenvolvimento implícito nos enfoques anteriores: 

Aunque el enfoque del empoderamiento reconoce las 
desigualdades entre hombres y mujeres [...] también pone énfasis 
en el hecho que las mujeres experimentan la opresión de manera 
diferente de acuerdo a su raza, clase, historia colonial y posición 
actual en el orden económico internacional. Por lo tanto, sugiere 
que las mujeres deben desafiar simultáneamente estructuras y 
situaciones opresivas a diferentes niveles. [...] Aunque reconoce 
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la importancia de que las mujeres aumenten su poder, identifica 
éste menos en términos de dominación sobre otros (com el 
supuesto implícito de que una ganancia para las mujeres supone 
una pérdida para los hombres) y más en términos de la capacidad 
de las mujeres de incrementar su propia auto-confianza en la vida 
e influir en la dirección del cambio, mediante la habilidad de ganar 
el control sobre recursos materiales y no materiales 
fundamentales. Pone bastante menos énfasis en elevar el 'status' 
de las mujeres en relación a los hombres que el enfoque de la 
equidad, pero busca dar poder a las mujeres a través de la 
redistribución del poder entre sociedades e al interior de cada una 
de ellas.  (MOSER, 1991, p. 104-105). 

 

Os projetos do grupo de mulheres naquele período de 1980-1983 adotavam uma 

mistura dos enfoques bem-estar e anti-pobreza. Pedia-se apoio para projetos que 

melhorassem a qualidade de vida da família e garantissem uma renda às mulheres, 

que poderia significar uma certa independência econômica. Eram ações 

específicas, como a campanha em relação à água limpa e o trabalho de corte e 

costura. Solicitava-se recursos para bens materiais, como filtros, máquinas, tecido. 

O trabalho das pessoas era voluntário, não remunerado. Faltava aos projetos uma 

dimensão de apoio à construção dos novos sujeitos políticos em si, ou seja, de 

autonomia, ou na linguagem de Moser, um enfoque de "empoderamiento". 

 

Esta ausência do enfoque de autonomia nos projetos não significa que esta 

perspectiva não estivesse latente na construção do movimento de mulheres do 

Cabo. Com a institucionalização de um espaço próprio das mulheres através da 

criação do Centro das Mulheres do Cabo, a autonomia coletiva das mulheres 

adquire maior visibilidade e contribui mais efetivamente para a construção da 

autonomia individual das mulheres.  É o que se vê no capítulo seguinte. 
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5 A SEDIMENTAÇÃO DO MOVIMENTO E A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DAS 

MULHERES DO CABO (1984-1989 

 

Em 1984, a conjuntura era favorável à sedimentação do movimento de mulheres no 

Cabo: havia uma efervescência e crescimento do movimento de mulheres em nível 

mundial, impulsionado pela Década da Mulher, e uma intensificação das 

articulações dos grupos de mulheres (assim como de outros sujeitos emergentes) 

com a cooperação internacional. No Brasil, com a eleições de governos estaduais e 

municipais comprometidos com a democratização, estavam sendo criadas os 

primeiros conselhos da condição feminina, instâncias governamentais com a 

participação de representantes do movimento de mulheres, que visavam elaborar 

políticas públicas voltadas para as mulheres, e que era uma das propostas do 

próprio movimento referendada pelo Programa de Copenhagen, resultado daquela 

conferência referida anteriormente. No Cabo, as organizações da sociedade civil 

haviam se multiplicado e estavam fortalecidas com uma nova gestão municipal 

voltada para os interesses populares.  

 

É nesse contexto que os grupos de mulheres, através de uma amadurecida 

discussão, decidem aglutinar-se e fundar o Centro das Mulheres do Cabo. Esta 

organização formal surge como fruto da necessidade estratégica naquele momento 

de criação de um espaço próprio das mulheres, necessidade esta surgida no 

processo de identificação e diferenciação com os espaços mistos, como as 

associações de moradores, sindicatos de trabalhadores, partidos políticos, Igrejas e 

a Prefeitura. Segundo Efigênia, 

Antes disso a gente tinha esse movimento todo mas não tinha uma 
organização formal de mulheres. Em 83, 84 a gente começou isso. 
Já que a gente não tinha espaço dentro da associação, o espaço 
da prefeitura era limitado, no sindicato a gente já tinha certeza que 
não tinha de maneira nenhuma. E a gente não podia continuar solta 
assim dessa maneira com um grupo na Charneca, um grupo em 
Ponte dos Carvalhos, mesmo porque era dividir esforços. 
Começamos a discutir e fomos nessa discussão durante uns seis 
meses. Foi aí que surgiu essa idéia de formar o Centro das 
Mulheres do Cabo. (RELATÓRIO, 1992, p. 9) 

 

A assembléia de fundação do CMC, realizada no dia 25 de março de 1984, reuniu 

mais de 600 mulheres - um forte sinal de seu potencial mobilizador e agregador de 
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mulheres. Mas será que ao se constituir em sujeito coletivo de mulheres, o CMC 

contribuiu para a mudança das desigualdades de gênero nas vidas das mulheres 

que dele fizeram e/ou fazem parte? Será que ele fortaleceu o processo de 

construção da autonomia individual das mulheres? Internamente, ele se constituiu 

num espaço democrático de exercício do poder? Por outro lado, será que ele 

contribuiu para modificar as relações de gênero no município, dando-lhe maior 

visibilidade e construindo um espaço de fortalecimento das mulheres? Como esse 

sujeito coletivo autônomo de mulheres interagia com os demais sujeitos coletivos 

com atuação no município? Qual a sua ação nos processos eleitorais e 

constituintes? Neste capítulo procura-se responder a estas perguntas através da 

trajetória do CMC nos seus primeiros cinco anos de vida. 

 

No ano seguinte à fundação do CMC, em 1985, realizou-se a conferência 

internacional de encerramento da Década da Mulher, em Nairobi, Kenia. No Brasil, 

o ano de 1985 marca o início do primeiro governo civil, eleito indiretamente, após o 

regime militar. Esse governo atendeu a reivindicação das mulheres com militância 

nos partidos políticos e no movimento de mulheres, e criou o CNDM (Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher), ao estilo dos conselhos da condição feminina. No 

ano seguinte haveria eleições para governador, deputados estaduais e 

congressistas. Estes últimos iriam compor a Assembléia Nacional Constituinte, 

responsável pela reforma da Constituição Federal. O Encontro Nacional Feminista, 

realizado em Garanhuns, seria mais um marco do movimento de mulheres, que, 

com o apoio do CNDM, participou ativamente do processo constituinte, elaborando 

proposições, emendas populares, negociando com os congressistas, alcançando 

muitas vitórias e algumas derrotas.  

 

Em 1988, ocorrem as eleições que renovariam as prefeituras e câmaras 

municipais. No Cabo, a participação das mulheres também foi grande e de uma 

qualidade diferente, comparada à sua participação em 1982. Em 1988 haveria, pela 

primeira vez, uma mulher candidata a vereadora, vinculada ao movimento de 

mulheres. 

 

Estes processos democráticos mais amplos interrelacionam-se com a criação e 
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sedimentação de organizações das mulheres. Para que estas organizações 

possam contribuir para a autonomia das mulheres numa perspectiva de mudança 

das relações de gênero, ou seja, para que exista a promoção de sua força, através 

da participação e crescimento pessoal e coletivo das mulheres, defendendo seus 

interesses e controlando suas vidas e suas circunstâncias, tanto nas dimensões 

física, econômica, política e sociocultural, são necessários tanto os processos 

democráticos mais amplos, como mecanismos internos democráticos, de 

participação e decisão, formação política e técnica, além de recursos. 

 

 

5.1 A institucionalização do movimento 

 

O CMC, ao institucionalizar o movimento relatado no capítulo anterior, assume o 

desafio de ampliar e aprofundar a democracia, criando um espaço próprio das 

mulheres, com identidade física e legal. Ele passa a congregar as mulheres dos 

bairros que atuavam nas associações de moradores e que conflitavam com sua 

estrutura de poder. Além destas, as mulheres militantes do PMDB  e do PCB, que 

consideravam naquele momento superada a experiência com o Departamento 

Feminino do PMDB, e que vêem a organização das mulheres como forma de 

atuação política, mesmo que subordinando gênero à classe. E ainda associaram-se 

ao CMC mulheres sem qualquer outro espaço de participação, atraídas pela 

perspectiva de satisfazer suas necessidades de gênero, e mulheres que dele 

fizeram um espaço de formação e exercício profissional. Segundo Efigênia: 

Fizemos o Centro, lançamos o estatuto, uma coisa assim, de início 
meio ponto zero, porque ninguém tinha certeza se ia continuar, se 
não desse certo morria ali mesmo. [...] O Centro passou a ser 
realmente a alternativa de participação dessas mulheres. Participou 
com todo mundo, foi um movimento bastante amplo, a assembléia 
de formação do Centro teve umas seiscentas mulheres 
participando, percorremos um 'livro de ouro' na cidade, alugamos 
uma pequena casa lá na cidade e começamos a trabalhar. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 10) 

 

No meio das incertezas que caracterizam os processos democráticos, com o apoio 

da comunidade, e, principalmente, a adesão de centenas de mulheres, a 

institucionalização do CMC deu-se no formato de "associação civil sem fins 

lucrativos". Sob esta designação organizam-se legalmente os mais variados grupos 
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sociais e as centenas de organizações não governamentais (ONG) que se 

multiplicaram no Brasil da década de 80, inclusive as de mulheres. O termo ONG, 

de acordo com Landim (1993a), começou a ser usado no Brasil para identificar 

diversas instituições que começaram a ser criadas nos anos 1970, que misturavam 

cristianismo com marxismo, militância e profissionalismo, ligadas a uma crescente 

cooperação internacional não governamental. Sob este aspecto, o CMC seria 

desde seu início uma ONG. No entanto, Landim (1988) refere-se aos "contornos 

ambíguos" dessa "identidade em processo de construção". 

 

Um dos aspectos dessa ambigüidade das ONG é que elas são instituições mistas, 

no sentido de que são simultaneamente de tipo privado, sem visar lucro, e público, 

sem ser estatal (Ostrom, 1990). Outro aspecto é que elas mantêm relações 

ambíguas de dependência/autonomia e conflito/aliança com grandes instituições, 

como o Estado, universidades, Igrejas, partidos políticos e sindicatos (Landim, 

1993b).  

 

A particularidade maior do CMC, no entanto, é que, enquanto a maioria das ONG 

comprometidas com os novos movimentos sociais não são organizações 

representativas, o CMC, além de realizar esse trabalho de apoio ao movimento 

popular e de mulheres em particular, é ele próprio uma organização com 

associadas, como são as associações de moradores e sindicatos.  

 

Esta particularidade não é um impeditivo para que se inclua o CMC entre as ONG 

de promoção da cidadania, da classificação de Oliveira Neto (1991), que, além de 

fortalecer e legitimar a atividade de sujeitos coletivos populares, assumem-se a si 

mesmas como sujeitos comprometidos com a ampliação e aprofundamento da 

democracia. Estas ONG estão engajadas na construção da esfera pública, onde 

consensos políticos são formados, conflitos políticos e sociais são publicizados e o 

uso do fundo público regulado.  

 

É então na qualidade de ONG (associação civil sem fins lucrativos) que o CMC 

adquiriu seu Atestado de Registro no Conselho Nacional de Serviço Social, em 

05/09/85, garantindo assim as condições legais de acesso a recursos do governo 
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federal. A nível local, o reconhecimento legal do CMC enquanto instituição social, 

com direito à imunidade tributária em relação aos impostos municipais, foi adquirida 

através da Portaria no. 6/86 da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal do 

Cabo. Estes documentos oficiais reconhecem o CMC como entidade privada que 

presta serviços ao público.   

 

Nos seus estatutos, o CMC define este seu público como as mulheres residentes 

ou que trabalham no Cabo (art. 3o.) e como seus objetivos de  ação: 

a) lutar pela defesa dos direitos das mulheres; b) lutar pela 
organização e conscientização das mulheres para assegurar sua 
maior participação na sociedade; c) realizar pesquisas e estudos 
relativos aos problemas específicos das mulheres no município do 
Cabo; d) realizar cursos, seminários, palestras, debates sobre 
questões que afetam a vida da família na sociedade; e) orientar as 
mulheres no que se refere à saúde da mulher, planejamento 
familiar e educação dos filhos; f) e prestar assistência jurídica no 
que se refere ao direito da mulher e  da família (CMC, 1984b, art. 
2o.). 

 

Nestes objetivos está presente a linguagem democrática dos direitos, que 

caracterizou os anos 80. A luta por direitos inclui a invenção e criação de novos 

direitos que emergem de lutas específicas e da prática concreta dos movimentos 

sociais (Dagnino, 1994) e o reconhecimento destes movimentos enquanto sujeitos 

e de suas necessidades enquanto legítimos politicamente e válidos legalmente.  

 

Os objetivos da alínea a) e b) do CMC referem-se à participação maior das 

mulheres no espaço público, o que por si só já modifica as relações de gênero 

(Pinto, 1992). No entanto, este aspecto quantitativo não é suficiente. Os demais 

objetivos do CMC são parciais: associam as mulheres à família, planejamento 

familiar e educação dos filhos, ou seja, à esfera doméstica, da reprodução, com a 

qual elas tradicionalmente se responsabilizam, sem apontar para a superação da 

subordinação de gênero no interior do lar. Barrig (1991) chama a atenção para o 

risco das mulheres serem vistas apenas como instrumento para o benefício da 

sua família e bairro, à custa de uma enorme sobrecarga de trabalho para essas 

mesmas mulheres. 

 

E realmente a identidade do CMC foi sendo construída a partir do envolvimento 
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das mulheres no que Moser (1991) denomina de  gestão comunitária, ou seja, a 

responsabilidade com a formação, organização e êxito de iniciativas, tanto no 

contexto urbano como rural, para pressionar o Estado e  suprir a vizinhança com 

serviços e infra-estrutura. Por um lado, as mulheres, ao exercerem a gestão 

comunitária, aceitam implicitamente a divisão sexual do trabalho e a natureza de 

sua subordinação de gênero, pois seu trabalho de abastecimento da comunidade 

de produtos de consumo coletivo é voluntário, não-remunerado, invisível e não-

reconhecido, enquanto que os homens assumem a liderança na comunidade e 

geralmente são remunerados pelo seu trabalho. Por outro lado, ao lutarem pela 

melhoria das condições concretas de suas vidas, as mulheres exercem sua 

cidadania no cotidiano e fazem uma ligação entre o público e o privado. Este 

contorno da identidade  do CMC é apontado por Silvia Cordeiro (ver perfil no 

APÊNDICE 3), que diz que: "No começo [...] a gente fazia desde a questão de 

saúde da mulher a botar calçamento na rua, a cuidar de cacimba". (RELATÓRIO, 

1992, p. 48) 

 

No entanto, na fala de Creuza, fica explícito que o CMC nasceu também da  

necessidade de se apoiar e fortalecer as mulheres, ajudando-as a descobrir os 

seus direitos a se libertarem da escravidão doméstica: 

Veio o Centro da Mulher, que foi uma necessidade, vendo a 
questão da mulher canavieira. Elas eram muito ameaçadas pelo 
capataz e não tinha nada que desse um apoio, uma força. Nasceu 
uma Comissão de Mulher. E a gente iniciou com poucas mulheres, 
na época, umas dez ou quinze, era um grupo pequeno e a gente 
começou a discutir e conversar e hoje está mais forte. Na época 
tinha a finalidade de ajudar a mulher a descobrir os seus direitos e 
a avançar no campo político, ter uma visão política também. Não só 
mulher de cama e mesa, mas ser uma mulher também que se 
liberte das coisas, das agressividades do marido, dos filhos, que é o 
que mais a gente vê hoje em dia. (RELATÓRIO, 1992, p. 6) 

 

Mesmo tendo começado com poucas mulheres, o processo de adesão das 

mulheres cabenses aos objetivos anunciados pelo CMC foi bastante ativo, fruto de 

uma vontade, um desejo, enfim, um querer, como diz Adelaide (ver perfil no 

APÊNDICE 3): "Começou com pouca gente, com pouca mulher e antigamente as 

mulheres queriam mesmo. Quando começou a se falar nesse Centro as mulheres 

queriam, veio muita mulher associar-se [...]"(RELATÓRIO, 1992, p. 1). Regina (ver 

perfil no APÊNDICE 3) exemplifica como ocorria o ingresso de novas sócias:  
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Nesse intervalo que eu estava saindo do Engenho prá cidade eu 
encontrei uma conhecida minha de Pontes de Carvalhos, dona Nita. 
Eu conversando com ela e dona Nita disse que tinha vindo do 
Centro da Mulher. Prá mim foi uma novidade. 'Centro da Mulher? O 
que é isso?' Ela disse 'é uma sociedade de mulher que inaugurou 
agora'. E eu disse: 'que coisa boa', eu sendo mulher eu não ia 
deixar de vir. Na outra semana eu vim aqui no Centro das Mulher. 
Cheguei aqui, conversei com a secretária e ela me deu aquela 
entrevistazinha que se fazia que era uma entidade mulher, que ia 
trabalhar pelos direitos das mulher, que o objetivo era esse, que as 
sócias tinham que participar das reuniões, porque era um processo 
de trabalho, assim, assim. Já tinha 29 sócias. 30 é o meu número 
de sócia. (RELATÓRIO, 1992, p. 1) 

 

A divulgação do CMC foi sendo feita "boca-a-boca". A "correia de transmissão", 

utilizando uma expressão de Corrêa (1991), eram as próprias mulheres. Para 

algumas delas, como Severina (ver perfil no APÊNDICE 3), aquele era o seu único 

espaço de participação e foi fundamental para a construção de sua autonomia 

individual e mudança da relação de gênero na esfera de sua vida pessoal: 

[Conheci o CMC] através de uma senhora que ela era associada 
aqui. Eu só vivia doente e ela disse: 'porque tu não vais no Centro 
da Mulher?'. Eu disse: 'mas eu não conheço'. [...]  Ela me trouxe. 
[...] Eu participava só da reunião aqui [...] Não participo mais de 
nada. [...] Aprendi um bocado de coisa. Foi importante prá minha 
vida justamente evitar filhos. Eu não sabia que usava essas 
camisinhas, aqui eu aprendi. [...] O relacionamento com meu 
marido melhorou. Fiquei com mais força, com mais coragem. 
Depois que eu vim aqui prá reunião que comecei a falar que a 
mulher não deve estar só debaixo dos pés do homem, que o tempo 
de escravo acabou-se. Aí ele dá brabo. Diz que essa Constituinte 
serviu prá desgraçar as mulher, que as mulher querem ficar igual 
ao homem. Aí eu digo: não é a mulher querer ficar igual ao homem, 
não. É que vocês são machistas e querem amontar em cima da 
gente, agora acabou esse tempo. [...] Eu aprendi a fazer mais 
amizade sem medo, eu fazia amizade com medo. Aqui eu aprendi a 
conversar mais liberal com as pessoas. (RELATÓRIO, 1992, p. 32) 

 

Ser um espaço de participação para mulheres antes confinadas ao domínio 

doméstico pode ser considerada uma contribuição do CMC à autonomia destas 

mulheres, que se fortalecem através da solidariedade entre mulheres, aprendem a 

falar, exigir respeito, fazer amizades, satisfazendo assim necessidades 

estratégicas, além de práticas, como aprender a evitar filho. Mas implícita na 

combinação de ser um espaço de participação das mulheres e ao mesmo tempo 

de satisfação de suas necessidades práticas de gênero, está a idéia de que a 

autonomia coletiva do CMC, sua força enquanto novo sujeito coletivo, estaria 
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vinculada à representatividade numérica do CMC. Daí ser recorrente na fala das 

entrevistadas esta ampliação do número de sócias. Como diz Marieta (ver perfil no 

APÊNDICE 3):  

Apareceu Efigênia por intermédio de Silvia Alexandre. Começou 
Efigênia com invenção de fazer reunião lá com as mulheres. E 
agora tem lá. Foi um movimento muito grande naquele tempo com 
as mulheres. Quando as mulheres viram fazer alguma coisa que 
era a favor delas, da saúde, ajuntou tantas mulheres, se associou 
tantas mulheres, chegou a ter mais de 80 mulheres sócias. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 20)  

 

O crescimento do CMC foi vertiginoso (ver QUADRO 7). Passou de seiscentas 

mulheres em 1984, ano da fundação para cerca de cinco mil  em 198828. 

QUADRO 7 

 Número de sócias do CMC (1984-1988) 

ANO 1984 1985 1986 1987 1988 

No. 600 2020 3000 4000 5000 

Dados extraídos dos projetos e relatórios do CMC. 

 

Mesmo sendo quantitativamente alto o número de sócias, elas apresentavam um 

viés de classe, faixa etária e estado civil: eram basicamente donas-de-casa de 

baixa renda, casadas e acima de vinte anos. Segundo Regina: "[Sócias] são mais 

donas de casa, a gente tem poucas moças, pouquíssimas moças solteiras que são 

sócias do Centro. As normas daqui é a partir de 14 anos associar, mas não 

aparece mesmo". Havia então uma centralidade da mulher adulta no perfil das 

sócias do CMC, o que é comum nos movimentos de mulheres, inclusive nos países 

do Norte (Melucci, 1989). A diferença está na prioridade dada às mulheres donas-

de-casa, de baixa renda, não inseridas no mercado formal de trabalho. O "preço" 

desta prioridade é não abarcar mulheres de todas as classes sociais e condições 

culturais, como era a expectativa de Mirtes (ver perfil no APÊNDICE 3): "O Centro 

não tinha capacidade de envolver [...] o professorado. [...]. As mulheres que tinham  

                                            
28Estes dados não são precisos, e sim uma média, pois há números diferentes nos diversos 
documentos do CMC constantes do APÊNDICE 2.  
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lá é as que estavam abaixo do nível de sobrevivência [...]".  (RELATÓRIO, 1992, p. 

25) 

 

E é justamente porque a grande maioria das mulheres no município encontravam-

se abaixo do nível de sobrevivência, restritas ao domínio doméstico, submetidas ao 

chefe familiar, excluídas da vida pública, que articular esta esfera com a do privado 

(a família e as necessidades e carências em estado bruto), é um grande avanço. 

Hanna Arendt (1987) chama esse nível de sobrevivência humana de "labor", ser 

escravizado pela necessidade dos meios da própria subsistência. O labor é 

consumível, monótono, repetido cotidianamente e interminável.  Provoca fadigas, 

penas e uma exaustão dolorosa. Por outro lado, o labor é necessário ao processo 

vital: ele multiplica vidas e bens e garante a regeneração agradável dos seres 

humanos. 

 

Para articular a esfera da família e do privado com a esfera pública, onde se é 

vista(o) e    

ouvida(o), onde a pessoa se dá a conhecer e existir,  muitas destas mulheres 

encontraram a "porta de entrada” do CMC, através dos núcleos, espalhados nos 

bairros e distritos. Eles seriam o local de participação das sócias em diversas 

atividades. Nas palavras de Silvia Cordeiro: “A base de formação do Centro são os 

núcleos. Eles sempre foram a porta de entrada das sócias no Centro. Reuniam as 

mulheres prá palestras, prá fazerem trabalhos manuais, prá discutir temas de 

saúde, mas era uma coisa muito solta ainda.” 

 

Já em 1985 havia 9 núcleos, que se reuniam mensalmente, para atividades 

diversas, como apresentação de filmes e debates sobre a saúde e para realizarem 

o trabalho de consorcio de filtros, artesanato, alfabetização e cursos. Ao final do 

período estudado haviam 15 núcleos (ver QUADRO 8, adiante). Há que se 

registrar, no entanto, que não existe uma correlação automática entre ser sócia do 

CMC e participar dos núcleos. Embora implantados de forma permanente nos 

bairros (com sede, muitas vezes construídas pelas próprias mulheres), a 

participação das mulheres nos núcleos é fluida e temporária, de acordo com seus 

interesses pelas atividades ali desenvolvidas. 
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QUADRO 8 
Número de núcleos do CMC (1985-1988) 

ANO 1985 1986 1987 1988 

No. 9 12 12 15 

Dados extraídos dos projetos e relatórios do CMC 

 

Para fortalecer o trabalho dos núcleos e capacitar as mulheres coordenadoras e 

líderes dos mesmos, realizava-se reuniões ampliadas com a diretoria. Nestas 

reuniões, planejavam-se e avaliavam-se os trabalhos desenvolvidos, como 

debates, seminários e atos públicos sobre o direito à creche, a contracepção, a 

Constituinte e o 8 de Março. Este trabalho permitiu um fortalecimento e crescimento 

das mulheres, contribuindo para a construção de sua autonomia individual. 

Participar do CMC significou também a abertura de novas oportunidades e a 

possibilidade de mudar as relações de gênero na esfera doméstica, como contam 

Anita e Francisca: 

O Centro da Mulher foi um avanço muito grande no Cabo. Ainda 
hoje eu estou na luta. Ainda participo de reunião. [...] Depois de 
velha, já fui prá Brasília,  já andei de avião, já andei para o Ceará, 
por todo o canto, Rio Grande do Norte, por todo o canto eu bato, o 
meio do mundo, coisa que eu nunca pensei na minha vida... Eu 
nunca tinha ido prá lugar nenhum, só sabia o que era chupar o 
dedo, criar os filhos e levar pau do marido. Mas hoje já fui prá São 
Paulo, já viajei, se distraí e isso é que é a vida. É uma vida com 
mais vida. (Anita). (RELATÓRIO, 1992, p. 3) 

 

No momento em que eu comecei a participar das discussões e fui 
percebendo as diferenças, as desigualdades, a questão política, a 
gente começa a entender e a gente muda também. A gente 
participando, recebendo conhecimento de outras pessoas e 
também passando o nosso conhecimento, a nossa história, eu acho 
que isso ajuda muito para o nosso processo de crescimento. Eu 
achava que a nossa história, o nosso passado, ele não adiantava 
nada. E quando a gente começa a compreender que a gente faz 
parte dessa história eu acho que a gente começa a ver as coisas 
diferentes. Cresci, tanto na relação com os filhos e o marido, ajuda 
muito porque a gente começa a ter um diálogo mais diferente 
(Francisca). (RELATÓRIO, 1992, p. 14) 

 

Essa mutualidade na troca de conhecimentos e crescimento pessoal referidos por 

Francisca não estavam ainda amadurecidos quando da institucionalização do 
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movimento, através da criação do CMC. A primeira diretoria foi composta por 6 

mulheres, tendo-se como critério uma visão setorial da ação do CMC, ou seja 

mulheres "que atuam nas diversas áreas - saúde, educação, assistência social e 

organização popular" (CMC, agosto 1984). Esta diretoria foi eleita no formato 

hierárquico comum às estruturas sindicais, de estilo "presidencialista". Percebe-se 

que assume-se o velho pressuposto da divisão entre dirigentes e dirigidos, 

combinando-o com a nova organização de mulheres. Recodifica-se a experiência 

aprendida nos espaços mistos, combinando o velho com o novo. Gramsci (1989) 

observa que nem sempre há condições de substituir o velho pelo novo, havendo 

necessidade de combiná-los para criar as condições de superação destas divisões 

hierárquicas entre dirigentes e dirigidos. 

 

Esta concepção organizacional reflete-se no processo decisório, bem como a 

execução de determinadas atividades (como a elaboração de projetos e contatos 

externos). Observa-se uma centralização, ora em uma, ora em duas pessoas. As 

razões apontadas para esta centralização seriam o personalismo da liderança 

principal, que reproduziria a cultura de outras instituições, a omissão e limitações 

das outras diretoras e a própria experiência de vida das mulheres em geral, de 

submissão e pouca autonomia individual, no sentido de aprendizado em relação à 

tomada de decisões. Às sócias, caberia apenas decidir sobre a mensalidade a ser 

paga, e ao grupo de trabalho algumas decisões operativas. As falas abaixo são 

esclarecedoras da interpretação dada a esta centralização: 

Logo de imediato foi um grupo que assumiu prá poder funcionar e 
ser registrado e de imediato foi botado uma diretoria provisória, sem 
ter eleições. O Centro tinha essa diretoria mas toda a parte da 
reunião, da discussäo, de projeto, de como fazer as coisas, dos 
trabalhos dos núcleos, sempre era Efigênia, sempre era ela. 
Porque só tinha ela mesmo. E ficou centralizado só nela porque as 
pessoas que estavam na diretoria não faziam o trabalho e outras 
eram prá compor mesmo a chapa porque não tinham uma visão do 
trabalho e se omitiam, faziam pequenas coisas, como questão de 
limpeza, convite para outras entidades, de mobilização. Mas 
contatos com outras entidades, com outras pessoas, políticas e tal, 
para funcionamento do Centro, projetos, tudo era Efigênia que 
fazia.  (Francisca). (RELATÓRIO, 1992, p. 14) 
 
Nos primeiros cinco anos o Centro pecou pelo personalismo. Pela 
própria deficiência, pela própria falta de consciência das mulheres, 
a questão da emancipação das mulheres, de nunca ter tomado 
decisão, de ser sempre submissa ao pai ou ao marido, não 
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decidiam isso coletivamente, porque tinha sempre a personalidade 
que decidia sobre o Centro (Silvia Alexandre).  (RELATÓRIO, 1992, 
p. 43) 

A imagem corresponde à relação de uma mãe com suas filhas menores de idade, 

onde a primeira cuida e educa suas filhas, preparando-as para a vida no mundo, 

enquanto que estas "ajudam" a mãe que é quem orienta os caminhos a trilhar. 

Corre-se o risco numa estrutura com este formato reproduzir o que Barrig (1991) 

chama de maternalismo, ou seja, o cuidado com os outros, a preocupação em 

satisfazer as necessidades dos outros, sem necessariamente haver uma 

mutualidade de esforços neste sentido. Barrig utiliza a expressão para tipificar a 

ação de ONG de mulheres que atuam atendendo demandas, de forma basista e 

artesanal.  Voltadas para a ação social, ONG de mulheres deste tipo podem 

esvaziar o conteúdo  político de sua ação. Corre-se o  risco ainda de se reproduzir 

uma versão feminina do paternalismo, via assistencialismo. Mirtes considera que 

isto chegou a ocorrer. Na opinião dela, 

[...] foi sempre de patronato a relação do Centro com as mulheres. 
As mulheres não foram levantadas do nada prá ser alguma coisa, 
prá falar, prá definir. [...] É um referencial, um trabalho de boa 
vontade, um trabalho assistencial. [...] A relação é a questão da 
assistência, da benfeitoria, mas não a relação da ação política. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 26) 

 

Tanto a estrutura organizacional como a assistência realizada pelo CMC, revelam 

como a construção da autonomia e alterações nas relações de gênero são 

processos contraditórios. Este formato institucional do CMC e sua perspectiva de 

atendimento de necessidades práticas de gênero, que podem reforçar um modelo 

patriarcal de distribuição de poder, também estimulou mulheres a se levantarem, 

falarem e redefinirem o rumo de suas vidas, principalmente no que concerne o 

gênero, como demonstra a fala de Severina, uma sócia na base da instituição, na 

pág. 101. Na ação política do CMC encontram-se outras iniciativas de 

fortalecimento das mulheres para que possam modificar as relações de gênero e 

outras relações de desigualdade em que estão inseridas.   
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5.2 A ação do CMC 

 

Ação é aqui entendida em seu sentido político, como as lutas que constroem, 

ampliam, redimensionam e consolidam velhos e novos direitos, abrangendo todos 

os aspectos da vida. A ação está relacionada à construção da autonomia, à 

possibilidade de tomar iniciativa, negociar conflitos e encontrar soluções para os 

mesmos. É através da ação que se pode transformar as relações sociais, inclusive 

as de gênero. 

 

Na ação do CMC estão presentes simultaneamente iniciativas voltadas para as 

necessidades práticas, de bem-estar da mulher e de sua família, melhorando suas 

condições de vida, lá denominadas "serviços", e estratégicas, de expressão da 

identidade e capacidade política das mulheres na esfera pública, que visam mudar 

a posição das mulheres na sociedade, ou seja modificar as relações de gênero. 

Embora entre ambos possa haver uma defasagem, busca-se um reforço mútuo de 

ambos.  

 

Há que se ter sempre em mente o contexto em que se insere a ação. Nas palavras 

de Mirtes: 

[...] o atraso cultural que vivia o município do Cabo, a forma de vida 
da população, da religiosidade da população, toda aquela 
implantação daquelas doutrinas evangélicas que aconteceram 
dentro do município depois de 64, isso com todo o abalo que 
aquela população teve também com muita repressão do golpe 
militar, era incompatível se criar sustento para tornar radicalmente 
[livre] a mulher. (RELATÓRIO, 1992, p. 27) 

 

A ação do CMC estaria a cargo de seus quatro Departamentos, previstos no 

Capítulo V do Estatuto, e abrangeria saúde, assistência jurídica, educacional e 

capacitação de mão-de-obra. Estes departamentos são eles próprios espaços de 

construção de autonomia das mulheres, dentro do espaço maior, que é o CMC. 

Seus campos de atuação têm relação direta com a construção da autonomia29: a 

saúde, com a dimensão física, de controle sobre o próprio corpo; a assistência 

jurídica, com a dimensão legal, de defesa e promoção de direitos; a educação, com 

                                            
29Ver elementos operacionais da autonomia das mulheres desenvolvidos por Schrijwers e 
reproduzidos criticamente na pág. 30. 
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a dimensão sócio-cultural, de formação, treinamentos e uma  

nova forma de pensar; e a capacitação de mão-de-obra, ou trabalho, com a 

dimensão econômica. As mobilizações e articulações expressam a dimensão 

coletiva da autonomia em construção. 

 

A ação do CMC dá continuidade a iniciativas e articulações que ocorreram no 

período que antecede à sua criação, relatado no capítulo anterior, ampliando-os e 

aprofundando-os. As iniciativas são expandidas para uma  área de atuação 

geográfica maior, aumentando o número de pessoas beneficiadas e envolvidas, 

dando-lhes maior qualidade, através da capacitação.  Quanto às articulações, ao 

mesmo tempo que a ação do CMC inter-relaciona-se com uma multiplicidade de 

movimentos e organizações, continua a contar com o apoio decisivo da prefeitura.  

Diferentemente da maioria das ONG, que construíram sua autonomia "de costas" 

ou em confronto com o Estado, o CMC desenvolveu, desde seu início, uma 

parceria com o governo local, sem abrir mão de suas críticas e seu posicionamento 

de não-substituição do mesmo em seu papel de efetivação de políticas públicas 

universais, no sentido de acesso de todos ao usufruto de direitos, como educação e 

saúde de qualidade. 

 

A parceria com a prefeitura verifica-se na principal área de atuação do CMC, que é 

a saúde. Esta ação contou, desde o início, com a colaboração da Prefeitura, que 

cedeu um ginecologista, uma enfermeira e uma atendente da Secretaria Municipal 

da Saúde para realizar os atendimentos no posto do CMC. No entanto, esse apoio 

não impede ao CMC de explicitar como objetivo da ação "contribuir para melhorar o 

nível de consciência das mulheres sobre as causas do câncer ginecológico, bem 

como reivindicar junto aos poderes públicos ação mais eficiente no campo da 

saúde da mulher". Denota-se daí que, apesar de contar com apoio do poder público 

local para realizar uma ação, a postura do CMC é de autonomia. Ele percebe a 

limitação em termos de escala de sua ação e a necessidade de uma ação do 

Estado, em seus diversos níveis, para que toda a população tenha acesso a 

serviços de qualidade. Nas palavras de Marta (ver perfil no APÊNDICE 3): "[...] 

existe o [serviço de prevenção do câncer do] Centro da Mulher mas não atende a 

toda a população. É um trabalho bom, bonito e que precisa". (RELATÓRIO, 1992, 
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p. 23) 

 

Contar com recursos humanos da prefeitura faz com que a construção da 

autonomia coletiva do CMC potencialmente realize-se não através do isolamento, 

mas num processo  de discussão e permanente negociação. No entanto, segundo 

Mirtes, isso não ocorreu: 

[...] o Centro se beneficiou abertamente da Prefeitura, em 
convênios, em recursos, em motoristas. [...] O Centro abdicou de 
fazer política na medida em que ela se afastou da Prefeitura, 
apesar de usufruir da Prefeitura não estabeleceu uma discussäo 
política séria, contundente, conflitiva com a Prefeitura. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 27) 

 

Mesmo considerando pertinente a crítica no que se refere ao âmbito da relação do 

CMC com a prefeitura, ao ter-se uma concepção mais ampliada de política, 

entendendo-a como a ação para modificar relações de poder, não só em nível 

estatal, mas na multiplicidade de campos sociais, é necessário detectar a ação 

política do CMC também em outros campos.  A ação política do CMC está em 

colocar para o debate público as necessidades das mulheres, discutindo desta 

formas as desigualdades de gênero. Ao trazer estas mulheres para o público, 

dando-lhes visibilidade, elas que eram praticamente "inexistentes", consumidas 

pelo labor, o CMC contribui para a transformação das mulheres em sujeitos 

capazes de controlar suas condições de vida e intervir na orientação da dinâmica 

social e política. 

 

A estratégia do CMC é combinar a reflexão, discussão, organização e capacitação 

(necessidades estratégicas) com a satisfação de necessidades práticas de gênero, 

que aliviam o peso da responsabilidade das mulheres com a produção da vida. No 

relatório de 1986, por exemplo, o departamento de saúde afirma ter como objetivo 

"ser um espaço de discussão dos problemas específicos das mulheres30: 

maternidade, aleitamento materno, educação dos filhos, planejamento familiar". 

Ressalto aqui que, em termos do discurso escrito e mais elaborado, a ênfase é no  

                                            
30Ressalvo aqui que “problemas específicos das mulheres” era uma terminologia utilizada no período, 
e que se contrapunha aos “problemas gerais”, que envolveriam homens e mulheres. No entanto, os 
problemas ditos “específicos” dizem respeito às relações de gênero, e portanto, referem-se a 
mulheres e homens, e não unicamente às mulheres. 
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"espaço de discussão”, na perspectiva da criação de novos espaços públicos com a 

inserção de mulheres, e não nos serviços de saúde prestados pelo CMC. 

 

Além de caracterizar-se por ser esse espaço de discussäo, o departamento de 

saúde realiza o atendimento médico preventivo e curativo, não só de mulheres, 

mas também de crianças, o que reafirma sua vocação para a satisfação de 

necessidades práticas de gênero, que, como foi dito anteriormente, derivam de 

obrigações orientadas basicamente para a satisfação do bem-estar familiar e da 

comunidade local e que podem reforçar o lugar tradicional das mulheres. 

 

Nesta linha de satisfação de necessidades práticas de gênero, a ênfase da ação na 

área de saúde do CMC é com o aspecto da reprodução (como maternidade e 

filhos). A principal atividade é a prevenção do câncer ginecológico, que antecede a 

própria fundação do CMC31. Esta atividade é o que Silvia Cordeiro chama de 

principal “chamariz” das mulheres para o CMC, e que explica sua alta adesão à 

organização. Segundo ela, "[...] as mulheres iam muito mais atrás do Centro por 

conta dos serviços que o Centro prestava. Essa primeira vontade que a mulher tem 

de ir ao Centro da Mulher porque o Centro da Mulher presta melhor serviço de 

saúde [...]”. (RELATÓRIO, 1992, p. 38) 

 

Ao mesmo tempo que esta qualidade no serviço de saúde das mulheres serve 

como laboratório de experiências positivas a serem multiplicadas e assimiladas 

inclusive pelo aparelho estatal, corre-se o risco que, num período histórico de 

esfacelamento dos serviços públicos estatais e de privatização destes serviços, a 

prestação dos mesmos seja feito via o setor não lucrativo, como as organizações 

de mulheres. 

 

Esta experiência exitosa de satisfação da necessidade de saúde de qualidade 

ocorria num espaço das mulheres, a sede do CMC, atento às condições das 

mulheres, oferecendo-lhes hora marcada, em horário mais conveniente para as 

donas de casa. A ação também envolve um trabalho político, de mobilização das  

mulheres, e um trabalho educativo, de cursos, treinamentos, palestras e seminários 

                                            
31O Projeto de ação preventiva para a saúde,  encontrado nos arquivos do CMC, é datado de 15/2/84. 
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sobre saúde e higiene da mulher, e planejamento familiar. Enquanto se garantia a 

satisfação da necessidade prática de gênero, paralelamente se realizava o trabalho 

estratégico, aqui chamado de “político-educativo”. Combinar esses dois aspectos é 

o grande desafio vivido por Regina:  

A gente consegue trabalhar as duas coisas mas com um número 
pequeno de mulheres. O objetivo do Centro que não é prá 
atendimento médico. Mas começou isso de início e a visão que 
mulheres têm é essa. A gente tem um número de mulheres 
conscientes do que é o trabalho do Centro mas é um número 
pequeno, não é um número grande, não. E a procura do Centro é 
mais em cima disso. Se a gente abrisse mão mesmo, vinha tudo 
prá aqui que é um trabalho mais organizado. Mas a gente atende 
na medida que a gente pode, porque a gente não vai fazer um 
trabalho igual ao de lá [o serviço estatal de prevenção 
ginecológica]. Eu faço uma reuniãozinha prá explicar o material que 
usa e o por quê de fazer esse exame. Tudo marcadinho, não tem 
aquele tumulto, não precisa chegar de madrugada. A gente já 
botou esse exame prá essa hora, de tarde, que é um horário mais 
conveniente para as donas de casa. Mas toda semana a gente está 
conscientizando as mulheres disso. E a gente controla prá poder 
fazer um trabalho decente. (RELATÓRIO, 1992, p. 36) 

 

Na linha de satisfação do bem-estar da comunidade, o CMC desenvolveu o Projeto 

Água Limpa, que dá continuidade e amplia para outros bairros o trabalho anterior à 

constituição do CMC, do consórcio de filtros, relatado no capítulo anterior (ver fala 

de Francisca, na pág. 69). O projeto é tipicamente uma ação de gestão 

comunitária, onde as mulheres tomam a iniciativa de atuar sobre a questão 

sanitária da comunidade, marcada por água contaminada, que provoca diarréias e 

infecções em crianças de 0 a 4 anos. Embora sem questionar a subordinação de 

gênero implícita no trabalho não-remunerado, invisível e não-reconhecido das 

mulheres de suprirem a vizinhança com água limpa, elas exercem sua cidadania no 

cotidiano, ao lutarem pela melhoria das condições concretas de suas vidas, famílias 

e comunidade. A ligação entre o público e o privado é reforçada pela ação do CMC, 

que combina a  satisfação da necessidade prática de aquisição de filtros, com a 

reflexão sobre os direitos à moradia, educação, saúde, e trabalho, através de 

reuniões. 

 

A execução do projeto contou com recursos da comunidade para a aquisição dos 

filtros, o que fez da participação ativa dos moradores uma característica do projeto. 

Uma doação da Embaixada do Canadá para o projeto demonstra a ligação do CMC 
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com a cooperação internacional oficial, além da não-governamental, referida 

anteriormente no capítulo 3. E uma articulação com a COMPESA para um 

programa de educação sanitária, tratamento e abastecimento de água, construção 

de poços e cacimbas e consórcio de filtros, revela que, das pressões realizadas 

anteriormente e referidas no capítulo 3, caminhou-se para uma parceria com esta 

empresa estatal. 

 

No que se refere ao Departamento de Assistência Jurídica, este caracterizava-se 

por facilitar o acesso à Justiça das sócias envolvidas em litígios familiares, e 

garantir os direitos das mulheres e crianças em processos de separação, pensão 

alimentícia e guarda dos filhos, pois o Poder Judiciário tem sido historicamente 

fechado à participação das mulheres, existindo ainda um pequeno número de 

juízas e promotoras32. Além disso, o Direito Positivo, ou seja, as Leis pelas quais se 

guiam, pecam pela "cegueira" de gênero, mesmo levando em conta os últimos 

avanços constitucionais. Ao não reconhecer a diferença, esta "cegueira" faz com 

que predomine uma falsa "igualdade" que não favorece a participação plena e 

inclusão das mulheres nas principais instituições da sociedade, e a oportunidade 

substantiva, apoiada socialmente, de todas e todos desenvolverem e exercitarem 

suas capacidades e realizarem suas escolhas.  

 

Somadas a estas dificuldades, muitas mulheres vivem situações de violência 

psicológica e emocional cotidiana, que as vulnerabilizam, dificultando sua 

participação nos processos de tomada de decisões na família e em outros espaços. 

Esta realidade faz parte do quadro de autoritarismo social que permeia a sociedade 

brasileira e fixa lugares sociais para as pessoas, como o estabelecimento do lugar 

da mulher na cozinha (Dagnino, 1994). Ao recusar permanecer nos lugares que 

foram definidos social e culturalmente para elas, muitas mulheres sofrem 

resistências, na forma de arbitrariedades, autoritarismo, violência, medos, culpas, 

vergonhas e dores.  O Departamento de Assistência Jurídica de certa forma supre 

a lacuna do departamento de saúde em termos de saúde mental e constitui-se num 

espaço de escuta e suporte às mulheres vítimas de violência, para valorizarem 

                                            
32Até 1988, Pernambuco só tinha 2 juízas, e até hoje não tem nenhuma desembargadora. No 
Ministério Público, as promotoras, já no final da década de 80, representavam apenas 
10% do quadro (Fórum de Mulheres de Pernambuco, 1995). 
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suas habilidades e fortalecerem-se para poderem tomar decisões e definirem seu 

lugar. Além disso, é também um espaço de informação das mulheres sobre seus 

direitos, e uma alternativa de serviço legal de defesa dos interesses das mulheres 

(Carrillo, 1991 e Casa de La Mujer, 1990). 

 

A educação do público em geral sobre as questões de gênero e da autonomia das 

mulheres e de sua organização, era realizado pelo CMC através da publicação da 

Agenda e do Jornal da Mulher, instrumentos de divulgação para a sociedade 

alfabetizada das lutas das mulheres, no Cabo e em outros lugares do país e do 

mundo. Com a globalização, inclusive da informação, e o monopólio de fato dos 

meios de comunicação por parte de grandes empresas privadas, com o predomínio 

de conteúdos que atendem a interesses comerciais, uma das formas da sociedade 

civil, e nela as organizações de mulheres, ampliarem sua forma interpessoal de se 

informar é através da forma escrita, circulando informações sobre suas lutas e 

direitos, e fazendo uma decodificação crítica das mensagens veiculadas pelos 

meios de comunicação. No período estudado foram publicadas duas agendas e um 

número do jornal, que contribuíram para ampliar a visibilidade da questão de 

gênero no Cabo e fora do município.  A agenda constituia-se mais num instrumento 

de divulgação externa do CMC - possuía uma tiragem de 3 mil exemplares e era 

vendida para pessoas simpáticas ao movimento de mulheres em todo o Brasil - 

enquanto que o jornal era um instrumento de educação política mais voltado para o 

público interno do CMC, com um tiragem de mil exemplares. 

 

Mas, diante do quadro de analfabetismo no município, e de mulheres em particular, 

não era de se estranhar que uma das ações prioritárias do CMC, ao iniciar suas 

atividades, tenha sido a alfabetização das mulheres. Segundo Stromquist (1991), a 

desigualdade de gênero manifesta-se também na esfera da educação, nas 

restrições de tempo, mobilidade física e expectativas das mulheres. O acesso às 

informações escritas e a capacidade de escrever constituem ferramentas 

desenvolvem um sentido de afirmação, autoestima e de convicções igualitárias, 

permitindo às mulheres negociarem de maneira efetiva com os homens e 

modificarem as suas dinâmicas familiares, além de desenvolverem a capacidade 

de pensar de maneira mais analítica. 
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O texto de uma alfabetizanda do núcleo da Charneca serve para exemplificar como 

as mulheres que não tiveram acesso a escola, podem transformar suas vidas, 

articular o espaço doméstico com o espaço público, e fortalecerem-se para 

enfrentar as resistências familiares e negociar com seus maridos  "concessões", 

que para as mulheres são conquistas que modificam as relações de gênero: 

Eu sou aluna desta turma. Meu nome é Tereza. Ontem recebi a 
visita do eu sogro que há três anos não via quando ele viu eu dar 
café a todos e mim aprontar para vim para a escola, mim perguntou 
pra onde a senhora vai comadre? Eu disse: para à Escola. José 
sabe disso ou a senhora vai escondida? nada disso ele sabe e 
deixou. Já vi que José perdeu o juízo, onde já se viu uma mulher 
velha depois de parideira, inventar de estudar. Eu disse: Seu 
Antônio os tempos mudaram. Hoje em dia as mulheres já tem seus 
direitos, acabou-se o tempo de só se viver no fogão, tá bem, vá pra 
tal da escola, mais venha logo. Vou mesmo, nove horas eu chego. 
O sogro disse: aproveite porque eu vou falar com José sobre essa 
tal escola, e só quero ver o que ele tem pra mim dizer. Ele sabe 
como eu sou e também vê como é que sua mãe não vai nem na 
feira pra não aprender certas coisas que tem nas cabeças de certas 
mulheres. E hoje em dia as mulheres estão ficando muito afoitas. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 49) 

 

A alfabetização realizada nos núcleos do CMC tinha como base a metodologia e 

filosofia educacional desenvolvida por Paulo Freire. Seu objetivo era oferecer às 

mulheres "[...] uma educação libertadora, processual e conscientizadora33 [...] de 

sua condição de mulher e de dona de casa, de mãe/de esposa/de explorada", em 

que aprendessem "[...] a lutar pelos seus direitos dentro e fora do lar". Na 

metodologia empregada, as mulheres são "[...] sujeito do processo da 

aprendizagem, participando e produzindo o seu conhecimento". As alfabetizadoras 

eram selecionadas, dentre outros critérios, pelo seu "compromisso com o 

movimento de mulheres", e participavam de uma capacitação que envolvia o  

levantamento do universo vocabular das mulheres e o encontro pra sistematização 

das palavras geradoras de seu cotidiano. A sala de aula constituía-se num espaço 

para o exercício da fala, discussäo, diálogo e desenvolvimento da consciência 

crítica.  Sessenta por cento (60%) das mulheres em 6 meses de alfabetização já 

estavam lendo e escrevendo pequenos textos. 

 

                                            
33As citações que se seguem, referentes à experiência de alfabetização de mulheres, foram extraídas 
do documento CMC: Uma experiência de Mulheres de Apoio ao Movimento Popular, [c.a. l989]. 
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A Secretaria de Educação do Município, tendo à frente uma das fundadoras do 

CMC, Mirtes Cordeiro (uma das entrevistadas), comprometeu-se com a absorção 

das mulheres alfabetizadas nos cursos de 1o. Grau da Prefeitura, bem como  

assumir a alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire em todo o Município. 

O CMC considera que "cumpriu seu papel de pressionar o poder público local a 

viabilizar esse serviço de expressiva importância para as mulheres", embora não 

assegurasse a especificidade de gênero do enfoque educacional. 

 

A alfabetização contribuiu para o desenvolvimento da organização das mulheres, 

deu-lhes mais segurança para participar ativa e criticamente, e serviu para o 

desenvolvimento pessoal e coletivo. O saber ler e escrever são instrumentos 

importantes para a construção da autonomia, mas não são suficientes. É 

necessário também um conhecimento  que estimule  a independência na forma de 

pensar, a nível das emoções e da ação, e a níveis tanto grupais como individuais.  

 

Esse crescimento pessoal e coletivo das mulheres através da promoção de sua 

força, foi o que o CMC buscou através de suas "capacitações de lideranças". Tais 

capacitações visavam ainda o fortalecimento institucional do CMC e da presença 

pública das mulheres, ao  fornecer-lhes um espaço de desenvolvimento e 

ampliação do trabalho nos núcleos.  

 

A capacitação de lideranças envolve a construção da identidade de gênero, com 

temas como a mulher, o movimento de mulheres e a organização do CMC, e 

atende ao desejo das mulheres capacitarem-se para atuar na esfera pública. Ler, 

escrever, falar, pensar, para essas mulheres, não são meras técnicas a serem 

dominadas. Elas têm um conteúdo de instrumento para lutar contra injustiças e 

criar um mundo mais solidário. A vida, para elas, passa pelos direitos das mulheres, 

passa pela participação política, nas suas mais variadas formas. E a vida em 

público implica a convivência plural e ativa  (Arendt, 1987).  O trecho abaixo 

exemplifica o processo de construção da identidade coletiva e as expectativas das 

mulheres líderes de núcleos: 

1. Quem somos? Somos um grupo de mulheres que estamos nos 
capacitando e nos organizando para acabar com as discriminações 
na sociedade;  somos donas de casa, trabalhamos fora, temos 
muitos filhos; às vezes, sem maridos;  somos pessoas importantes 



 91 

na sociedade; somos pessoas que trabalham e participam do 
Centro das Mulheres do Cabo;  somos mulheres, trabalhadoras, 
sofridas e discriminadas; somos donas de casa, discriminadas 
pelos nossos maridos e familiares. [...] 2. O que fazemos?  
trabalhamos, cuidamos da casa, dos filhos; somos escravas do 
próprio lar; participamos do Centro das Mulheres, Associação de 
Moradores, Clube de Mães; lutamos contra a violência; lutamos 
pela igualdade; estamos nos organizando para lutar por nossos 
direitos. 3. O que queremos aprender?  a ler e escrever; saber se 
apresentar em público (não ser inibida); dizer aquilo que sentimos; 
falar sem medo; coordenar reunião; ser mulher; defender nossos 
direitos; ser animadora; saber ouvir críticas e pensar sobre elas; [...] 
4. Para que queremos aprender? para nos defendermos das 
injustiças que sofremos;  para fazermos e dirigirmos uma boa 
comunidade;  para darmos uma educação melhor para os filhos; 
para sermos solidárias uma com as outras;  para liderarmos com 
segurança reuniões e palestras. [...] Como você tem lutado pelos 
direitos da vida? lutando pelos nossos direitos de mulher;  
participando de reuniões, passeatas, palestras; trocando idéias com 
as companheiras;  trabalhando, estudando, dialogando; 
organizando-se em sindicatos, partidos políticos; lutando contra a 
violência;  trabalhando pela libertação; enfrentando os poderosos; 
lutando por melhores salários; conscientizando. De tudo isso 
compreendemos que: as palavras ditas, mostram a dureza, o 
sofrimento de nossas vidas; que estamos limitadas ao papel de 
mãe, amiga; deixando de lado ou abafando o nosso SER MULHER; 
que, apesar de todas as dificuldades, acreditamos numa vida 
melhor, onde existe a chance de sermos mulher por inteiro: corpo, 
alma, coração; e que somos fortes na luta contra toda forma de 
discriminação. (CMC, 1987, p. 8) 

 

A visão das líderes de núcleos sobre o CMC é de uma entidade autônoma e 

democrática, onde as sócias participam do processo decisório e onde se exercita o 

respeito às diferenças:  

Para você, o que é o CMC e como ele tem contribuído para a 
libertação da mulher e dos explorados? é uma entidade 
independente de mulheres do município do Cabo, que organiza, 
orienta, defende e luta pelos direitos das mulheres, através da 
conscientização nos bairros e engenhos; por meio de reuniões, 
palestras, cursos, orientação e prestação de serviços nas áreas de 
educação, saúde, agricultura, artesanato (produção), jurídico, 
político e religioso. [...] O Centro é um espaço de discussão, que 
busca orientar, capacitar e organizar mulheres na defesa de seus 
direitos. [...] Na sua estrutura, o conjunto das sócias (Assembléia 
Geral e núcleos) são a força maior do Centro, a nível de decisão e 
do fazer do dia-a-dia desta entidade. [...] Não impor ponto de vista 
(não ser autoritária); não é a que sabe tudo, a que tem todas as 
respostas; [...] grupo também sabe questionar, discordar, falar, dar 
a sua opinião, é quem decide. [...] estar aberto à crítica, é ser 
aberto às mudanças, a uma vida nova; é saber discutir, é abrir-se 
para o outro, é sair de si mesmo para crescer na amizade na 
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unidade, mesmo que sejamos diferentes. (CMC, 1987, p. 8) 
 

Além da capacitação de lideranças, o CMC propunha-se à "capacitação de mão-

de-obra" (CMC,1984b). Posteriormente esse termo foi substituído por "trabalho”, o 

que permite deduzir que a concepção de trabalho que se tinha era o de inserção no 

mercado formal. Na prática, no entanto, o que se verificou, foi a produção 

alternativa - o artesanato no meio urbano, e a criação de peixes, animais de 

pequeno porte e o cultivo de hortaliças na área rural, o que de certa forma reforça o 

que as mulheres já fazem em termos de trabalho. Nenhuma dessas atividades 

capacitou as mulheres como "mão-de-obra", mas lhes deu condições de se 

tornarem produtoras autônomas e artesãs. 

 

A ação de formar grupos de produção e venda artesanal visava não somente  

"aumentar a renda familiar e ajudar mulheres desempregadas", garantindo o 

elemento de independência econômica do processo de construção da autonomia,  

mas também desenvolver uma "visão crítica sobre trabalho feminino, problemas e 

papel social das mulheres",  além de "estimular a organização de mulheres por 

seus direitos". Ou seja, a satisfação da necessidade prática de trabalho teria no seu 

interior um caráter político-pedagógico, ou estratégico. 

 

Este aspecto também é observado na implementação da ação: a gerência da 

atividade era coletiva, os resultados do trabalho eram analisados "criticamente" e 

divulgados "para a comunidade", não se restringindo às mulheres. Gabi (ver perfil 

no APÊNDICE 3) refere-se às resistências encontradas na execução dessa ação e 

seu significado: "ninguém quer que mulher se levante. Ninguém acredita nas 

mulheres. Uma pequena luta comunitária de mulheres, que estava lá pequena, 

fraca, mas acontecendo. Esse projeto [o sítio das mulheres] já virou cotidiano". 

 

Na "decisão do Centro da Mulher de responder à reivindicação das mulheres" 

(CMC, 1988), o CMC mobilizou-se para criar a primeira creche na área urbana do 

Cabo34, em 1987. Primeiramente realizou uma pesquisa na Vila União, 

popularmente conhecida como Charnequinha, uma nova ocupação da cidade, que 

                                            
34Em Jussaral, na área rural, foi criada a primeira creche, por iniciativa de uma freira francesa, 
Colette. 
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comprovou essa necessidade naquele local: as crianças abaixo de 10 anos 

constituíam 37% da população do local; 1/5 das moradias eram habitadas por 

mães e/ou avós "solteiras"; a maioria da população acima de 20 anos era 

constituída de mulheres (54%), sendo que, desse universo, 93% delas tomavam 

conta de casa. Para viabilizar essa iniciativa, o CMC faz convênio com a LBA para 

compra de material, o que denota sua relação com agências federais para 

satisfazer necessidades das mulheres; o terreno da creche foi doado pelo governo 

estadual, outro lugar de cooperação/interação/negociação; os equipamentos foram 

doados pela comunidade, envolvendo empresas locais  na resolução das questões 

sociais; a planta foi de engenheiros e arquitetos da Prefeitura, bem como médico, 

pediatra, dentista, cozinheira e 15 monitoras eram remuneradas por essa fonte. 

 

As mulheres trabalharam como ajudantes de pedreiro e na fabricação de tijolos, 

mais uma vez doando seu trabalho de forma voluntário e não-remunerada. 

Também a matrícula, limpeza, lavagem de roupa e organização da creche são 

realizados mediante o  trabalho voluntário das mulheres. Ou seja, através da 

participação das mulheres em diversos níveis de responsabilidade na construção e 

conservação da creche, mantém-se o perfil de gestora comunitária do CMC. 

 

A creche é apenas um dos exemplos em que ação do CMC articula-se com 

múltiplos sujeitos coletivos, tanto em nível do Município, Estado, nacional e 

internacional; como em nível dos movimentos e instituições, a exemplo do 

movimento de mulheres, Igrejas, associações de moradores e sindicatos. No 

próxima parte enfoca-se a articulação com estes sujeitos como instrumento de 

ampliação do debate público sobre gênero e a tentativa de institucionalizar este 

debate na Prefeitura do Cabo, através da criação do CMDM (Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher) e do lançamento de uma candidata do CMC para a Câmara 

Municipal, mantendo a autonomia da organização das mulheres nesse processo de 

interação. 
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5.3 Articulações como estratégia para ampliar a visibilidade do gênero no Cabo 

 

Como foi dito anteriormente, entende-se por articulação tanto a fala e expressão, 

como os vínculos específicos, as relações que se criam no processo social entre 

elementos diferentes, mas que podem ser quebrados, pois não são ligações 

necessárias o tempo todo. Nas múltiplas articulações do CMC, há uma ênfase para 

com as entidades da sociedade civil, principalmente as organizações de mulheres, 

como é perceptível na fala de Efigênia:   

A gente participa de quase toda articulação política que se passe 
no Cabo. Primeiro a gente participa e articula com as outras coisas 
de mulheres que tem no Município: Pastoral da Mulher, ligada a 
Igreja; clubes de mães; mulheres que mexem com associações de 
moradores. Isso é uma coisa que fortalece a gente, fortalece o 
movimento como um todo. A gente articula com o Sindicato do 
Trabalhador Rural nas lutas que o sindicato tem com relação ao 
campo, não só na questão da mulher, mas na questão da luta da 
terra, na questão da cana mesmo, dos salários, das condições de 
trabalho. Trabalhamos razoavelmente juntos, com um respeito  de 
parte a parte. A gente articula com os partidos políticos 
progressistas, articula também com outros movimentos que tem, 
movimentos de moradores, movimentos de pastorais, toda a coisa 
que tem aqui a gente articula. E articula também com os 
movimentos fora daqui. Articulamos com os movimentos de 
mulheres de fora, articulamos com as organizações não 
governamentais e articulamos com o movimento feminista todo, do 
Estado. Há uma troca muito grande também de aprendizado. Em 
cada fórum desses está sendo questionada a questão da mulher 
[...]. De todas essas articulações a gente participa e eu acho que 
isso faz cada vez mais a questão da mulher estar sempre sendo 
colocada dentro da sociedade do Cabo, estando cada vez mais se 
respaldando e sendo reconhecida dentro do conjunto da sociedade. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 8) 

 

De uma relação conflituosa com o movimento feminista (ver pág. 85), aqui 

entendido como a sua vertente radical, que prioriza a superação do sistema 

patriarcal, passa-se a ter uma relação de troca e aprendizado. Segundo Silvia 

Cordeiro:  

Há uns dez anos que a gente vem estreitando a relação com 
grupos feministas. Eu acho que o preconceito era mútuo. Era o 
preconceito do ponto de vista do trabalho das mulheres a nível da 
periferia como a gente faz, trabalho popular com mulheres e 
também tinha o preconceito no início com os grupos feministas 
também. Ao longo desses dez anos isso vai se resolvendo, vai se 
clareando, vai se avançando e hoje a gente pode dizer que é uma 
relação muito boa, uma relação de respeito, uma relação que não 
tem nenhuma posição do movimento feminista de mulheres e 
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também vice-versa. A gente tem uma relação muito tranqüila, muito 
clara do movimento feminista e do movimento de mulheres. E' uma 
coisa que a gente pode dizer que está ganhando os dois 
movimentos. Eu acho que vai escoar para um movimento só. [A 
relação com grupos feministas] influenciou muito, quebrou os 
medos, quebrou os mitos da relação com as feministas. O 
feminismo como uma coisa assim mais de intelectuais, as 
homossexuais. Deu prá encarar muito essa questão da classe com 
a questão de gênero. Porque, de repente, estavam ali as mulheres, 
apesar de classes diferentes, com suas propostas e reivindicações 
iguais, no campo da sexualidade, dos direitos individuais, estava 
muito próxima. Isto foi quebrando os preconceitos de ambas as 
partes. Tanto das feministas com o movimento popular. Eu acho 
que teve um certo tempo que nós do movimento popular éramos as 
comunistas que estavam utilizando as mulheres para a revolução, 
esse tipo de medo. Do ponto de vista do movimento de mulheres 
tinha o medo de que as feministas são inatingíveis, inacessíveis. 
Então isso vai quebrando, vai percebendo de ambos os lados que 
são todas mulheres. (RELATÓRIO, 1992, p. 40) 

 

Assim como a articulação do CMC com o movimento feminista contribuiu para 

reforçar a autonomia como estratégia de mudanças nas relações de gênero, 

também a articulação com a cooperação foi um esteio para seu trabalho, 

garantindo-lhe independência financeira, através de diversas fontes: contribuições 

de sócias, da indústria e comércio local, convênios com a prefeitura e outros órgãos 

públicos, e recursos das agências de cooperação ao desenvolvimento, nacionais e 

internacionais. Segundo Mirtes, "[...] o Centro é quase como se fosse uma 

empresa, com suas pernas próprias [...]". (RELATÓRIO, 1992, p. 25) 

 

A autonomia coletiva conquistada era usada não só para contribuir na construção 

da autonomia pessoal das mulheres, mas também para publicizar a questão de 

gênero na esfera pública mais ampla.  Neste último sentido, o CMC promoveu e 

participou em eventos e iniciativas que deram maior visibilidade à questão de 

gênero no Município do Cabo. A comemoração do Dia Internacional da Mulher 

continuou sendo o marco mais importante da afirmação da presença política das 

mulheres. Ela se tornou também um instrumento de articulação com os mais 

diversos sujeitos com atuação no Município. Segundo Silvia Cordeiro: 

0 8 de Março é o evento maior e que a gente sempre participou. 
Mesmo antes da fundação do Centro se fazia encontro e se 
comemorava o 08 de Março. Isso em 79. A gente tem tentado nos 
vários anos sempre articular o 08 de Março como uma data para a 
sociedade. Não é uma coisa fechada para as mulheres. Mas a 
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gente tem percebido o 08 de Março como uma data que tem que 
ser divulgada para a sociedade. E nesse sentido a gente tem 
buscado para organizar o encontro, o dia, outras forças. Partido, 
sindicato, Igreja, associação de mulheres, etc. Nem sempre a 
resposta é positiva. Mas a gente sempre procura fazer uma 
comissão aberta da comemoração do 08 de Março. Um 08 de 
Março até prá mais gente saber que existe essa data, o porquê 
dessa data. E nos encontros que a gente faz, a gente sempre 
procura articular o movimento das mulheres com a sociedade. 
(RELATÓRIO, 1992, p. 40) 

 

Assim como as comemorações do Dia Internacional da Mulher, a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) foi mais uma iniciativa de levar 

a questão de gênero para a esfera pública, assegurando-se a autonomia das 

organizações de mulheres. A criação e implementação de novas instituições com a 

participação governamental está associada ao processo de democratização vivido 

no país. Como foi dito anteriormente na pág. 94, com a eleição indireta do primeiro 

governo civil após a ditadura militar em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. Sua tarefa era a promoção de políticas públicas relacionadas às 

mulheres. O Conselho Nacional seguiu a inovação institucional introduzida pelo 

Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo, tanto pelo 

reconhecimento da discriminação a mulher, quanto por sua composição: um terço 

dos membros do Conselho foram indicadas pelas organizações de mulheres. 

 

Estes conselhos trazem implícita a visão de que o poder não está só no governo, 

mas em todas as instituições sociais e que as relações de poder devem ser 

democratizadas, tanto na sociedade política, como no cotidiano. As mulheres 

garantem sua autonomia coletiva frente ao aparelho de Estado, fazendo parte dele, 

utilizando-o desde seu interior, mas garantindo ao mesmo tempo  toda a liberdade 

de crítica (Alvarez, 1988). Ou seja, a visão que se tem do Estado não é de algo fixo, 

estático e monolítico, mas sim de uma correlação de forças em constante 

movimento, refletindo, legitimando e institucionalizando as lutas de classe, raciais e 

de gênero que ocorrem dentro e fora do Estado. Gestões democráticas a nível 

municipal podem ser espaços de oportunidade para superar a desigualdade com 

base em gênero que está embutida tanto na estrutura do poder estatal no Brasil, 

como em outros lugares. Mas para isto há a "necessidade de pressão dupla", 

exercida pelos movimentos sociais.  



 97 

 

A efetividade dos conselhos, enquanto instituições novas, instâncias de governo 

com a participação da sociedade civil, depende tanto da vontade política do 

governo, como da força e vitalidade dos movimentos, como o movimento das 

mulheres, e do compromisso de ambos com a construção de uma "democracia 

forte", utilizando a terminologia de Barber (1984), ou uma "democracia 

participativa", nas palavras de Pateman (1970). Uma democracia forte deve 

complementar algumas das forças da democracia liberal e superar uma série de 

suas deficiências. Uma dessas deficiências é a falta de ênfase na participação 

como elemento central ao estabelecimento e manutenção de uma esfera política 

democrática. De acordo com Barber, uma democracia forte requer instituições que 

envolvem indivíduos, tanto ao nível local como nacional, em conversa comum, no 

processo de tomada de decisões e ações comuns. As instituições inovativas 

demandam um movimento político, com um enfoque programático capaz de gerar 

reforço mútuo quando implementados em conjunto. 

 

As instituições inovativas e o movimento político são parte do que Alperovitz chama 

uma estratégia "reconstrutiva" de mudança. Essa estratégia é radicalmente 

descentralizada, baseada na sociedade civil e orientada para o fortalecimento de 

laços sociais e para o cuidado com o crescimento humano. Ela defende "[...] a lenta 

construção de novas instituições e práticas, novas formas sociais de trabalhar e 

agir conjuntamente, para que em última instância e com o tempo, as novas 

estruturas de um novo sistema repousem em experiência bem diferente." 

(Alperovitz, s.d.). 

 

Estas novas instituições são denominadas "instituições cooperacionistas" por 

Kelman (1992). Instituições cooperacionistas são aquelas que estimulam o 

desenvolvimento de disposições com espírito público entre os participantes do 

processo político. Esse estímulo é importante para que se consiga uma política 

pública. Nessas instituições os participantes conversam entre si, ouvem os 

argumentos dos outros e estão dispostos a aprender e mudar suas mentes com 

base nesse diálogo. Este cenário institucional favorece a construção de laços com 

outros e promove o desenvolvimento de interesse pelos outros. Nesta moldura 
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institucional as pessoas procuram ao máximo chegar a um acordo. 

A proposta de conselhos insere-se nesta perspectiva. O CMDM do Cabo, criado em 

1986, foi o primeiro do Estado de Pernambuco. No entanto, se era  "politicamente 

correto" e avançado criar um conselho, as atribuições deste conselho, que o 

diferenciasse do próprio movimento de mulheres, não estavam suficientemente 

amadurecidas. Havia uma ambigüidade criada com a participação simultânea das 

mulheres do CMC no CMDM. Este último é visto como uma nova entidade, 

concorrente do  CMC,  e não uma instância governamental, com a participação de 

outros segmentos do movimento de mulheres no Município. Como relata Silvia 

Alexandre: 

A criação do Conselho Municipal do Direito da Mulher era uma 
coisa que se discutia em nível do Brasil todo. Mas, no Cabo, no 
momento não poderia existir duas entidades de mulher defendendo 
interesses de mulher ao mesmo tempo. O Cabo não comportava, 
naquele momento, duas entidades discutindo ao mesmo tempo 
interesses comuns. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher 
não foi uma necessidade das mulheres, porque as mulheres, 
naquele momento, elas tinham uma entidade que já discutia as 
mesmas questões, que era o Centro da Mulher do Cabo. Eu acho 
que era uma coisa mais de governo. Ou você criava conselhos em 
seu município, no seu estado, ou você seria considerado um 
governo atrasado porque não estava discutindo a questão da 
mulher, não estava apontando uma saída. No Cabo você já tinha 
uma entidade que representava, naquele momento histórico, as 
questões da mulher. então não tinha necessidade de você criar um 
outro órgão prá discutir as mesmas questões. As representantes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eram as mesmas 
companheiras que já vinham, de há muito tempo, discutindo as 
questões da mulher dentro do Centro. então você tinha dubiedade 
de representação. (RELATÓRIO, 1992, p. 48) 

 

Com esta "dubiedade de representação", o CMC mais investiu na construção de 

sua autonomia coletiva fora do Estado, que na implementação deste novo espaço. 

A decepção com a administração municipal fez com que o CMDM fosse 

considerado "um balão que subiu e furou" (Efigênia). Mas as mulheres que optaram 

pelo que Goldemberg (1989) chama de feminismo de Estado, utilizaram aquele 

novo espaço para realizar ações voltadas para as necessidades das mulheres. 

Segundo Conceição, 

A criação, pela Prefeitura, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher [...] foi uma experiência muito interessante, a gente pôde 
fazer um trabalho muito grande, muito bom, na questão da 
organização das mulheres. A mais importante foi a questão das 
creches. A gente conseguiu deixar nos bairros mais importantes do 
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Cabo, uma creche. Conseguiu se deixar uma creche para o 
funcionalismo público. E na questão da saúde da mulher, também. 
A gente fez uma pesquisa do câncer da mulher da Zona da Mata. O 
resultado dela foi a clínica da mulher que trataria somente da 
questão da saúde da mulher. E a maternidade de Pontes de 
Carvalhos. Deu-se um cuidado todo especial à mulher, um 
tratamento bem diferenciado. Só que tanto a questão da clínica 
como o plano da maternidade foi interrompido porque encerrou a 
gestão. Naquela hora se estava com o trabalho de mulheres do 
município bastante forte. (RELATÓRIO, 1992, p. 1) 

 

Enquanto o CMDM foi uma tentativa de criar um espaço de negociação das 

necessidades das mulheres junto com o governo municipal, a candidatura à 

vereança de uma mulher do CMC nas eleições municipais de 1988 era uma 

tentativa de - através de uma representação parlamentar articulada com a 

organização das mulheres, expressão de sua autonomia coletiva - abrir e ampliar o 

campo de debate junto ao poder legislativo municipal. 

 

A relação do CMC com a Câmara era difícil, pautada pela desconfiança e 

resistência aos novos sujeitos coletivos autônomos. Além disso, todos os 

vereadores eram homens. Segundo Amaro Alves, "[...] a Câmara [...] achava que 

[o CMC] era uma entidade que estava ali para tirar os espaços deles [...]" 

(RELATÓRIO, 1992, p. 3). A falta de representação das mulheres naquela 

instituição,  fazia com que a pressão a favor dos direitos das mulheres ser 

exercida de fora para dentro. Como relata Creuza: “O Centro sempre manda 

mulher prá lá quando tem alguma coisa que interessa a mulher, que seja um 

projeto prá passar, ou um programa que  tenha que passar, o Centro entra em 

massa com a mulherada prá fazer com que aquilo passe pela Câmara.” 

(RELATÓRIO, 1992, p. 6)  

 

A candidatura de uma mulher do CMC para vereadora, ao mesmo tempo que dá 

continuidade à participação das mulheres em processos eleitorais anteriores, como 

relatado no capítulo 3 (ver pág. 79-81), avança no sentido de lançar uma 

candidatura própria, e não meramente o apoio a candidatos simpáticos à causa das 

mulheres. Acreditava-se que o movimento tinha força suficiente para disputar uma 

vaga na Câmara e levar para aquele espaço, através de uma representação 

própria, as demandas das mulheres a serem legitimadas como direitos. No entanto, 
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a candidatura do CMC não tinha um enraizamento partidário consistente. Os 

vínculos partidários com o PMDB já não eram os mesmos como na conjuntura de 

1982. Mesmo assim, atendendo os requisitos da legislação eleitoral, que exige 

filiação partidária (e não necessariamente militância no interior do partido político) a 

candidatura do CMC foi lançada pelo PMDB, mas discutida no interior da 

instituição, com as líderes dos núcleos. A candidatura era entendida como "um 

espaço importante para divulgação das propostas defendidas pelas mulheres, que 

é uma das formas de fortalecimento do movimento popular" (CMC, 1989). No 

entanto,  para se realizar a campanha e também na hora do voto, outras lealdades 

prevaleceram sobre a identidade coletiva das mulheres e não se conseguiu eleger 

a candidata. Segundo Efigênia, 

por ter gente de todos os partidos dentro do Centro, que tinha 
compromisso com os seus partidos, tinha logicamente 
compromisso com os seus candidatos e não com o Centro [...] A 
gente não tinha dinheiro prá fazer campanha nenhuma, as 
mulheres foram heróicas, enfrentaram esse esquema pesado 
político aqui, a queimação que foi  feita em cima da gente, a 
inexperiência da gente nessa questão eleitoral, a maioria de 
mulheres, donas de casa sem experiência nenhuma, porque as que 
tinham experiência estavam lá fazendo campanha nos seus 
partidos, as que não tinham eram as que estavam comprometidas 
com a candidatura que seria a do movimento. (RELATÓRIO, 1992, 
p. 7) 

 

Mesmo assim, conseguiu-se quatrocentos votos para a candidatura do CMC e o 

aprendizado de que "é preciso estar dentro desses partidos, é preciso participar 

desse jogo" (Efigênia). O CMC enquanto sujeito coletivo e autônomo de mulheres, 

participou do debate público, colocando na agenda local necessidades das 

mulheres, como contracepção e creche. Promoveu também discussões e grandes 

mobilizações que deram visibilidade à questão de gênero no Município e forçaram o 

reconhecimento público da organização autônoma das mulheres:  

Todo mundo reconhece o Centro como organização das mulheres. 
Mesmo divergindo da gente as vezes, reconhecem. Revelou no 
Cabo essa questão da mulher que até então não era revelada, não 
existia, não era questionada, não era discutida. Se não mudou a 
consciência da sociedade do Cabo como um todo a questão em 
relação a mulher, porque não vai mudar isoladamente, mas eu 
acho que mexeu, mexe, incomoda, questiona e hoje todo mundo é 
obrigado a admitir dentro do Cabo que existe o problema da 
mulher, que a mulher tem problema, discute, se organiza e quer 
fazer alguma coisa. Ela tem direito a alguma coisa por ter 
conquistado esse direito. São obrigados a pensar na existência das 
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mulheres aqui dentro. (RELATÓRIO, 1992, p. 8) 
 

Foi através da ênfase na autonomia, entendida não como isolamento, mas como 

conexões orgânicas que fortalecem as mulheres, que se conseguiu ampliar o 

debate sobre o gênero. 
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6  BALANÇO DE UMA TRAJETÓRIA 

 

 

 

O esforço de elaboração desta dissertação, após anos de militância, coincide com 

um momento de grande efervescência epistemológica e de questionamento de 

antigos paradigmas, intensificados com a derrocada do socialismo real e de 

crescimento do movimento pós-moderno. Esta conjuntura favoreceu a 

sedimentação de uma perspectiva teórica que articula o público e privado, bem 

como a produção e reprodução. Por todas essas esferas perpassam relações de 

poder, que são modificadas através da ação política. O poder é visto não só no 

aspecto negativo de dominação, mas enquanto rede produtiva de resistências que 

perpassam e mudam indivíduos e instituições. 

 

Nesse contexto, recriam-se diversas categorias, enfatizando relações (e não 

essências), mutáveis no tempo e espaço, contraditórias e não dualistas ou lineares, 

e presentes em diversas esferas da vida. 

 

Gênero, assim como autonomia, fazem parte do rol de categorias recriadas, cujo 

significado foi ampliado. Gênero realça as relações de poder existentes entre 

homens e mulheres e intra esses grupos, estruturando suas identidades individuais, 

 bem como a linguagem, símbolos, normas e instituições sociais.  Ela se 

interconecta com outras relações assimétricas de poder, atravessando e 

permeando o tecido social.  

 

Autonomia, de fim a ser alcançado, foi recriada enquanto meio estratégico de 

mudança das relações de gênero, tanto na esfera privada como pública. Ela é um 

instrumento de ampliação do espaço e apoios às lutas das mulheres, negociando a 

transformação de suas necessidades em direitos de cidadania, exercitando 

processos democráticos.  

 

Nesse sentido, autonomia assemelha-se a "empowerment", uma nova categoria 

criada para significar processos de mudança das relações de poder instituídas, 
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inclusive as de gênero. O aprofundamento sobre as diferenças e similitudes entre 

as duas categorias será objeto de um estudo futuro.  

 

A autonomia aparece como uma necessidade das mulheres, ou seja, um desejo ou 

vontade, individual e coletiva. As necessidades são apresentadas como meios para 

formular, debater e questionar simbolicamente as desigualdades, politizando a luta 

por sua satisfação, encarada enquanto direito.  

 

Articulam-se necessidades práticas de gênero, entendidas como as derivadas de 

responsabilidade e obrigações orientadas basicamente para a satisfação do bem-

estar familiar e da comunidade local, que aliviam o peso da responsabilidade das 

mulheres com a produção da vida, com necessidades estratégicas, que são as que 

concernem à transformação das mulheres e homens em sujeitos capazes de 

intervir em suas condições de vida e na orientação da dinâmica social e política, ou 

seja, construírem sua autonomia, através da reflexão, discussão, organização e 

capacitação. Esta articulação entre necessidades práticas e estratégicas de gênero, 

num contexto local de extrema carência, vincula-se à  perspectiva de construção de 

sujeitos, diferenciando-se de uma ação meramente assistencial. 

 

O ponto de partida desta perspectiva  é o cotidiano das pessoas. Mas é preciso 

estar atento para realmente articular necessidades práticas e estratégicas, sob o 

risco de se cair no assistencialismo, e não contribuir para a construção da 

autonomia, democracia e cidadania. 

 

A cidadania é entendida como uma luta por direitos que inclui a invenção e criação 

de novos direitos, frutos das lutas concretas dos movimentos sociais, o 

reconhecimento destes movimentos enquanto sujeitos e de suas necessidades 

enquanto legítimos politicamente e válidos legalmente.  

 

A cidadania das mulheres no Cabo foi sendo exercida no cotidiano, lutando pela 

melhoria das condições concretas de suas vidas e assim fazendo uma ponte entre 

o público e o privado. A identidade do CMC foi sendo construída a partir do 

envolvimento das mulheres na gestão comunitária, ou seja, a responsabilidade com 
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a formação, organização e êxito de iniciativas, tanto no contexto urbano como rural, 

para pressionar o Estado e suprir a vizinhança com serviços e infra-estrutura.  

 

Se, por um lado, as mulheres foram sobrecarregadas com um trabalho que 

beneficia sua família e bairro, mas que não é reconhecido e valorizado, por outro 

lado elas tiveram a oportunidade de se fortalecerem, descobrindo direitos e 

libertando-se parcialmente da escravidão doméstica. 

 

As mulheres tiveram uma participação ativa na construção do movimento popular, 

principalmente as associações de moradores do Cabo; no PMDB, que se constituía 

no partido político de oposição, criando no seu interior o Departamento Feminino; 

bem como na conquista de um governo municipal democrático, em 1982. No 

entanto, aquelas estruturas não comportavam o nascente movimento de mulheres 

no Município. Este movimento teve a necessidade de criar um espaço próprio, na 

forma de uma entidade representativa das mulheres cabenses. 

 

A construção do sujeito coletivo objeto desta análise, o CMC, insere-se em 

processos globais, nacionais e locais, que se reforçam mutuamente. Em nível 

mundial, o estabelecimento da Década da Mulher pela ONU contribuiu para colocar 

a questão de gênero na ordem do dia, bem como favoreceu a criação e 

desenvolvimento de instituições voltadas para a ampliação da cidadania das 

mulheres, dentre as quais o CMC. Antes da Década, verificou-se neste estudo que 

havia a participação das mulheres nos movimentos sociais, mas que, embora 

decisiva para a vida daqueles movimentos, ela era numericamente minoritária, e as 

questões de gênero permaneciam invisíveis. 

 

O processo de democratização da sociedade e do Estado brasileiros, ocorrido no 

período concomitante à Decada, favoreceu o florescimento da sociedade civil, e, no 

seu interior, as organizações de mulheres, que trouxeram para o espaço público o 

debate sobre as relações de gênero. As mulheres participaram da criação de 

associações de moradores, participaram em partidos políticos e processos 

eleitorais, bem como na conquista de governos democráticos. Elas contribuiram 

decisivamente para a ampliação do espaço público, tanto em termos de 
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constituição da rede de organizações da sociedade civil, como em termos dos 

temas discutidos nesse espaço, trazendo para esse lugar as necessidades das 

mulheres e legitimando-as como direitos.  

 

A interrelação entre processos democráticos mais amplos e processos de 

construção da autonomia das mulheres, pode ser observado nas diferentes 

conjunturas analisadas. Os movimentos sociais nos quais as mulheres 

participavam, como a criação da Cooperativa do Engenho Serra, foram reprimidos 

no período pós-64. Outros movimentos sociais, também com a participação ativa 

de mulheres, como o Movimento das Terras, foram desencadeados em meados da 

década de 70, resistindo ao autoritarismo, através de articulações com forças 

democráticas da Igreja e do MDB. Mas é no final da década de 70 e na primeira 

metade da década de 80, com o processo de democratização mais ampliado - com 

a criação de diversas instituições na sociedade civil, eleições diretas para prefeito, 

governador, vereadores, e deputados e senadores constituintes - que se dá a 

invenção do movimento de mulheres no Cabo.  

 

A criação do CMC institucionaliza o movimento de mulheres no Cabo, congregando 

em seu interior as mulheres dos bairros que atuavam nas associações de 

moradores e que conflitavam com sua estrutura de poder. Além destas, as 

mulheres militantes do PMDB  e do PCB, que consideravam naquele momento 

superada a experiência com o Departamento Feminino do PMDB, e que vêem a 

organização das mulheres como forma de atuação política, mesmo que 

subordinando gênero à classe. E ainda associaram-se ao CMC mulheres sem 

qualquer outro espaço de participação, atraídas pela perspectiva de satisfazer suas 

necessidades de gênero, e mulheres que dele fizeram um espaço de formação e 

exercício profissional. 

 

Mesmo sendo uma organização representativa, com associadas, como são as 

associações de moradores e sindicatos, o CMC insere-se no mundo das ONG 

comprometidas com os novos movimentos sociais, que, além de fortalecer e 

legitimar a atividade de sujeitos coletivos populares, assumem-se a si mesmas 

como sujeitos comprometidos com a ampliação e aprofundamento da democracia. 
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Estas ONG estão engajadas na construção da esfera pública, onde consensos 

políticos são formados, conflitos políticos e sociais são publicizados e o uso do 

fundo público regulado.  

 

Ao assumir o desafio de ampliar e aprofundar a democracia, criando um spaço 

próprio das mulheres, com identidade física e legal, o CMC passa a implementar 

ações que contribuem para mudar as relações de gênero, tanto na esfera privada 

como pública, e reforçar a autonomia individual e coletiva das mulheres. 

 

Para isso, criou mecanismos internos de participação e decisão, formação política e 

técnica, que recodificam a experiência aprendida nos espaços mistos, mas não 

conseguem superar a divisão hierárquica entre dirigentes e dirigidos. Associa-se 

milhares de mulheres - basicamente donas-de-casa de baixa renda, casadas e 

acima de vinte anos - cujos compromissos com a instituição eram pagar uma 

mensalidade simbólica, participar das reuniões e votar nas Assembléias. Estas 

constituíam a "massa" de "dirigidas", enquanto um pequeno núcleo de mulheres 

"dirigentes" encarregava-se da execução das atividades e articulação com outros 

sujeitos coletivos. Esta concepção organizacional, fortemente influenciada pela 

visão de "organizações de massa" da perspectiva leninista experienciada por 

algumas das fundadoras, contribui para uma centralização, marcada pelo 

personalidade forte da liderança principal e a dificuldade da maioria das mulheres 

superarem sua submissão e omissão, no sentido de participarem ativamente do 

processo de tomada de decisões.  

 

Este modelo, marcado pelo patriarcalismo e sua forma de distribuição do poder, 

possui também um lado maternal, ou seja, o cuidado com os outros, a preocupação 

em satisfazer as necessidades dos outros, sem necessariamente haver uma 

mutualidade de esforços neste sentido. A ação de ONG de mulheres voltadas para 

o social, atuando no atendimento de demandas, de forma basista e artesanal, pode 

esvaziar o conteúdo  político de sua ação. Corre-se o  risco ainda de se reproduzir 

uma versão feminina do paternalismo, via assistencialismo. 

 

Mesmo tendo em seu bojo essa contradição, na ação política do CMC encontram-
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se iniciativas de fortalecimento das mulheres para que possam modificar as 

relações de gênero e outras relações de desigualdade em que estão inseridas. 

Ação é entendida como as lutas que constroem, ampliam, redimensionam e 

consolidam velhos e novos direitos, abrangendo todos os aspectos da vida, 

relacionada à construção da autonomia, à possibilidade de tomar iniciativa, 

negociar conflitos e encontrar soluções para os mesmos, transformando as 

relações sociais, inclusive as de gênero.  

 

Na ação do CMC estão presentes simultaneamente iniciativas voltadas para as 

necessidades práticas, de bem-estar da mulher e de sua família, melhorando suas 

condições de vida, lá denominadas "serviços", e estratégicas, de expressão da 

identidade e capacidade política das mulheres. Embora entre ambas possa haver 

uma defasagem, até por conta do contexto em que se insere a ação, busca-se um 

reforço mútuo entre necessidades práticas, que também são políticas, perpassadas 

por relações de poder,  e necessidades estratégicas, de solidariedade e amizade, 

entre outras.  

 

A ação do CMC dá continuidade a iniciativas que ocorreram no período que 

antecede à sua criação, ampliando-os e aprofundando-os. As iniciativas são 

expandidas para uma a área de atuação geográfica maior, aumentando o número 

de pessoas beneficiadas e envolvidas, dando-lhes maior qualidade, através da 

capacitação. 

 

A estratégia do CMC é combinar a reflexão, discussão, organização e capacitação 

(necessidades estratégicas) com a satisfação de necessidades práticas de gênero, 

que aliviam o peso da responsabilidade das mulheres com a produção da vida, 

proporcionando a abertura de novas oportunidades e a possibilidade de mudar as 

relações de gênero na esfera doméstica. 

 

Gênero aparece pela primeira vez nos documentos do CMC em 1985, no Relatório 

do I Encontro Nacional de Educadores Populares e Movimento de Mulheres, 

promovido pela Rede Mulher, de São Paulo. É uma categoria que começa a ser 

utilizada no movimento de mulheres, mas que, no período analisado, não foi 
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assimilada e internalizada pelo CMC, que compreende seu trabalho como de 

organização das mulheres e melhoria de sua qualidade de vida, sem explicitar seu 

impacto na mudança das relações de gênero,  tanto a nível individual, como da 

organização social.   

 

Quanto à autonomia, presente desde seus primórdios, a ênfase do CMC era no 

aspecto coletivo, de reforço à própria organização, no sentido de fortalecer um 

movimento independente e propositivo frente ao Estado e outros sujeitos. Este 

realce ao coletivo denota a identificação do CMC com a tradição do feminismo 

socialista. A perspectiva de autonomia individual é reforçada na troca com os 

grupos de mulheres da vertente radical do movimento feminista. A construção da 

autonomia das mulheres no Cabo comprovou ser um processo heterogêneo, de 

mão dupla, onde a autonomia coletiva das mulheres contribui para o processo de 

autonomia individual e vice-versa, mesmo que em alguns momentos um dos lados 

da moeda seja ressaltado. A autonomia foi sendo construída em diversos espaços  

- desde o doméstico, à cooperativas, associações de moradores, Igreja, partidos 

políticos e Prefeitura -, sendo o CMC, enquanto espaço próprio das mulheres, 

importante instrumento para a transformação das relações de gênero. 

 

O CMC atua em áreas diretamente relacionadas com a construção da autonomia: a 

saúde (dimensão física, de controle sobre o próprio corpo), a assistência jurídica 

(dimensão legal, de defesa e promoção de direitos), a educação (dimensão sócio-

cultural, de formação, treinamentos e uma nova forma de pensar), e a capacitação 

de mão-de-obra, ou trabalho (dimensão econômica). 

 

Todas essas ações ocorrem num espaço próprio das mulheres, onde elas são 

ouvidas e respeita-se suas condições de vida, como horários adequados. Essas 

ações têm também um componente “político-educativo”, que lhes fornece 

instrumentos para questionar as relações de poder em que estão inseridas. No 

entanto, algumas dessas ações reforçam o lugar tradicional da mulher na 

reprodução humana, no trabalho e na gestão comunitária.   

 

A ênfase na área de saúde é com o aspecto reprodutivo (de planejamento familiar 
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e cuidado com as crianças), sendo a questão mental tratada na área de assistência 

jurídica, que dá suporte às mulheres vítimas de violência, tanto física, como 

emocional, no sentido de valorizarem suas habilidades e fortalecerem-se para 

poderem tomar decisões e definirem seu lugar. Além disso, a área de assistência 

jurídica constitui-se  num espaço de informação sobre direitos e uma alternativa de 

serviço legal de defesa dos interesses das mulheres.  

 

Na educação, a ênfase é com a alfabetização. O acesso às informações escritas e 

a capacidade de escrever constituem ferramentas que desenvolvem um sentido de 

afirmação e auto-estima, permitindo às mulheres negociarem de maneira efetiva 

com os homens e modificarem as suas dinâmicas familiares, além de 

desenvolverem a capacidade de pensar de maneira mais analítica. O saber ler e 

escrever são instrumentos importantes para a construção da autonomia. A 

alfabetizaçäo contribui para o desenvolvimento da organizaçäo das mulheres, 

dá-lhes mais segurança para participar ativa e criticamente, e serve para o seu 

desenvolvimento pessoal e coletivo. 

 

A educação do público em geral, é feita por meios alternativos, como informativo e 

agenda, que circulam informações sobre as lutas e direitos das mulheres, bem 

como divulgam o próprio CMC. Sua limitação está em  não incidir diretamente nos 

meios de comunicação e, portanto,  não atingir um público mais amplo.  

 

Se, por um lado, essas ações servem como experiências a serem multiplicadas e 

assimiladas, inclusive pelo aparelho estatal, como foi a alfabetização de mulheres 

em nível municipal, por outro, ao serem transformadas em políticas públicas, corre-

se o risco de perderem o conteúdo específico de gênero.  

 

A ação do CMC inter-relaciona-se com uma multiplicidade de movimentos e 

organizações. As mobilizações e articulações, entendidas como a fala pública e 

vínculos com outros sujeitos, expressam a dimensão coletiva da autonomia em 

construção, da transformação das mulheres em sujeitos capazes de modificar sua 

condição de praticamente inexistentes, consumidas pelo labor, e intervir na 

orientação da dinâmica social e política.  
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As articulações possibilitam também visibilizar a questão de gênero na esfera 

pública, colocando para o debate público as necessidades das mulheres, 

negociando o estabelecimento de acordos que sirvam para democratizar as 

relações de gênero e outras relações sociais. 

 

Nas múltiplas articulações do CMC, há uma ênfase para com as entidades da 

sociedade civil, principalmente as organizações de mulheres. Inicialmente, de 

acordo com seu próprio perfil, o CMC relaciona-se com as organizações de matriz 

feminista socialista, que lidam simultaneamente com a problemática das relações 

de gênero e com a questão das relações entre as classes sociais, e também as de 

matriz participacionista, que reforçam a presença das mulheres na vida política, 

ampliando e ocupando espaços na esfera pública. Estas correntes conflitavam com 

o feminismo radical, que privilegiava em sua prática existencial e política a questão 

da opressão do sexo e a superação da cultura patriarcal, e o feminismo liberal, que 

enfatizava a igualdade formal de direitos entre homens e mulheres, que 

predominavam no chamado Primeiro Mundo.  

 

Percebe-se que as contradições e alianças entre as mulheres são perpassadas 

pelas diferenças de classe, ideologia, região, entre outras, o que evidencia a 

articulação entre as relações  gênero com outras relações desiguais de poder. 

 

No período analisado o CMC diferenciou-se de organizações de mulheres da 

vertente socialista-participacionista, como a Federação de Mulheres de 

Pernambuco, criticando sua falta de autonomia em relação a interesses partidários, 

e aproximou-se das organizações da vertente radical do movimento feminista, com 

as quais passa a ter uma relação de troca e aprendizado. 

 

A organização das mulheres ocorre paralelamente à construção das associações 

de moradores, que conta com sua participação ativa. São iniciativas que se 

entrecruzam e no processo vão se diferenciando. As associações de moradores, 

mesmo sendo um novo espaço de poder dos excluídos em relação aqueles que 

exercem o poder através da estratégia da exclusão, reproduzem a mesma 
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hierarquia de gênero na sua estrutura, com os homens no topo e as mulheres na 

base, e exercem a exclusão no interior do próprio grupo excluído,  criando a 

necessidade de um espaço autônomo das mulheres. 

 

Entre conflitos e alianças, a ação do movimento de mulheres no Cabo conta uma 

gama diversificada de apoios, concretizados com recursos materiais e financeiros 

doados pelas sócias do CMC, pela comunidade, empresas locais e agências de 

cooperação internacional (desde fundações e organizações não-governamentais a 

orgãos governamentais, como embaixadas). A partir de 1983, com a posse de um 

governo municipal democrático, passa a contar também com recursos humanos e 

materiais da Prefeitura local. A relação de colaboração com estas instituições, no 

entanto, configura-se como uma relação despolitizada, não questionadora dos 

interesses envolvidos. 

 

Os projetos do CMC eram formulados dentro do enfoque de bem-estar e anti-

pobreza, visando a melhora da qualidade de vida das mulheres e suas famílias, 

sem se explicitar a necessidade de apoio à construção do novo sujeito em si, ou 

seja, de sua autonomia.  

 

O discurso e à prática da Igreja, pleno de valores éticos, falando da necessidade de 

instaurar a igualdade e a justiça mundo, valorizando a pessoa e dignidade humana, 

dá suporte à autonomia em construção e permeia a formação dos movimentos 

sociais e de seus/suas militantes, principalmente durante a década de 70.  Na 

década seguinte, esse discurso e prática são revistos numa perspectiva de gênero. 

Nesse sentido o CMC promoveu um diálogo ecumênico sobre Mulher e Religião, 

criando uma rede de mulheres de diversas Igrejas, que tentam concretizar 

socialmente seus valores. 

 

Os partidos políticos de oposição também contribuiram para a construção e 

fortalecimento dos novos sujeitos coletivos. Raízes históricas desta articulação 

foram encontrados nos movimentos sociais pré-64, fortemente influenciados pelo 

Partido Comunista Brasileiro, e nos movimentos sociais do final da década de 70 e 

início da de 80, que contaram com o apoio de setores progressistas do MDB, 
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posteriormente PMDB. 

 

As mulheres entraram nestes partidos e criaram no seu interior departamentos 

femininos, que serviram como espaços de luta e articulação. No entanto, elas 

divergiam quanto se os partidos políticos seriam a forma de organização superior, 

de onde emanavam as orientações para os movimentos sociais, inclusive o de 

mulheres, ou se seriam mais um instrumento de atuação política, que se soma às 

outras formas organizativas, mas não o centro irradiador da transformação política. 

Estas concepções irão repercutir nas identidades que prevalecem nos processos 

eleitorais.  

 

As campanhas eleitorais funcionam como um espaço público onde as mulheres 

podem visibilizar a sua identidade e diferença, e ao mesmo tempo expressar e 

compartilhar seus sentimentos de liberdade, justiça e igualdade, bem como discutir 

e negociar suas reivindicações e construir sua autonomia.  Elas expressam a 

disposição das mulheres para as disputas de poder, não só na esfera do cotidiano, 

mas também na esfera do político, em seu sentido restrito  de instituições políticas 

representativas. 

 

No entanto, o evento mais marcante na construção da identidade coletiva das 

mulheres é a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que  permite a 

aglutinação de mulheres, inicialmente em cada bairro e progressivamente reunindo 

mulheres de todos os bairros, detonando assim o processo de passagem da 

latência para a visibilidade da organização das mulheres. Por outro lado, 

comemorar este Dia significa inserir-se no amplo movimento de mulheres 

internacional, tomando conhecimento das lutas de outras mulheres no mundo e 

articulando-se com os mais diversos sujeitos com atuação no Município.  

 

A construção de novas identidades coletivas, de novos sujeitos, é marcada ainda 

pela luta a favor do atendimento das necessidades sentidas pela população, 

procurando uma interlocução com o Estado. Se até 1982 a relação com o Estado 

era de confronto e embate, a partir de 1983, ela passa a ser de cooperação e 

negociação.  
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Diferentemente da maioria das ONG, que construíram sua autonomia de costas ao 

aparelho estatal, o CMC desenvolveu, desde seu início, uma parceria com o 

governo local. Autonomia não significa isolamento, mas um processo permanente 

de discussão e negociação. Neste sentido, ela se constrói fazendo críticas 

pertinentes, reconhecendo a limitação em termos de escala da ação das ONG e o 

papel do Estado na efetivação de políticas públicas universais, que atendam toda a 

população com serviços de qualidade. 

 

Uma iniciativa no sentido das mulheres levarem a questão de gênero para a esfera 

pública, assegurando sua autonomia coletiva frente ao aparelho de Estado, 

fazendo parte dele, utilizando-o desde seu interior e garantindo ao mesmo tempo 

toda a liberdade de crítica, foi a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher.  

 

A criação e implementação de novas instituições com a participação governamental 

está associada ao processo de democratização vivido no país. Estes conselhos 

trazem implícita a visão de que o poder näo está só no governo, mas em todas as 

instituições sociais e que as relações de poder devem ser democratizadas, tanto na 

sociedade política, como no cotidiano.  Ou seja, a visão que se tem do Estado näo 

é de algo fixo, estático e monolítico, mas sim de uma correlação de forças em 

constante movimento, refletindo, legitimando e institucionalizando as lutas de 

classe, raciais e de gênero que ocorrem dentro e fora do Estado. Gestões 

democráticas a nível municipal podem ser espaços de oportunidade para superar a 

desigualdade com base em gênero que está embutida tanto na estrutura do poder 

estatal no Brasil, como em outros lugares. Mas para isto há a necessidade de 

pressão dupla, exercida pelos movimentos sociais.  

 

Esta pressão dupla não foi exercida pelo CMC, que optou por investir na 

construção de sua autonomia coletiva fora do Estado, sendo a implementação 

deste novo espaço assumida pelas mulheres identificadas com o feminismo de 

Estado.  
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Se a relação com a Prefeitura foi "de lado", a relação com a Câmara Municipal foi 

"de frente", enquanto campo em que se queria entrar e jogar. O poder legislativo do 

Cabo era composto só de homens. No processo eleitoral de 1982, as mulheres 

participaram apoiando um candidato homem simpático à sua luta. Eleito, este 

enfrentou a desconfiança e resistência de seus pares aos movimentos sociais, 

dentre eles o das mulheres. A pressão a favor dos direitos das mulheres era 

exercida de fora para dentro.  

 

A candidatura de uma mulher do CMC à vereança nas eleições municipais de 1988 

era uma tentativa de ampliar o  debate sobre gênero junto ao poder legislativo 

municipal e levar para aquele espaço, através de uma representação própria, as 

demandas das mulheres a serem legitimadas como direitos. 

 

Embora o movimento considerasse ter força suficiente para disputar uma vaga na 

Câmara Municipal, a candidatura do CMC não tinha um enraizamento partidário 

consistente. Tanto ao realizar a campanha, como também na hora do voto, outras 

lealdades prevaleceram sobre a identidade coletiva das mulheres. 

 

A experiência de participar em associações de moradores, partidos políticos e 

numa gestão municipal revelou para as mulheres, mais do que espaços de 

oportunidades para a mudança das relações de gênero, as limitações existentes 

nas estruturas destes organismos. Mesmo estando em constante movimento e 

rearranjos, estes lugares não suprem a necessidade estratégica das mulheres de 

autonomia coletiva através de um espaço próprio. 

 

Por outro lado, o processo de construção da autonomia pessoal e coletiva ocorre 

em contextos e relações, em que os sujeitos apropriam-se de discursos mais 

sedimentados e recriam-nos com novos significados. Nesse sentido, além dos 

processos internos de construção da autonomia, as articulações dos novos sujeitos 

com os partidos políticos, Igreja, movimento de mulheres internacional, agências de 

cooperação, Prefeitura local, são fundamentais para criar a rede latente da 

sociedade civil no Cabo e, mais especificamente, do movimento de mulheres. 
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A história desse movimento foi possível conhecer e resgatar através da troca e 

cooperação mútua com as vinte e uma pessoas entrevistadas e acesso aos 

documentos escritos do CMC.   

 

As dificuldades para o funcionamento democrático do CMC, bem como os 

impasses nas suas articulações com outros sujeitos e as mudanças pessoais nas 

vidas de sócias da instituição, que não constavam de documentos escritos, vieram 

à tona nos depoimentos orais. 

 

A diversidade de sujeitos entrevistados permitiu verificar uma diferenciação entre as 

próprias mulheres, bem como visões distintas sobre o início do movimento popular 

no Cabo e sobre as origens do movimento de mulheres no Município. 

 

Através dos trinta documentos escritos do CMC analisados, verificou-se as 

concepções que norteiam a instituição, como sua autonomia na relação com o 

Estado, bem como uma riqueza de experiências e articulações. Apesar da 

quantificação numérica por vezes contraditória, é possível se verificar que centenas 

de mulheres estavam envolvidas e foram beneficiadas com a ação do CMC. 

 

Ao realizar a devolução deste trabalho ao CMC e pessoas entrevistadas e 

apresentar o aprendizado com a candidatura de Efigênia em 1988, emergiu o 

debate sobre sua postulação nas eleições municipais do corrente ano, a 

participação do CMC no processo eleitoral, bem como sua relação com os partidos 

e frentes políticas, a oportunidade de ampliação do espaço de discussão da 

questão de gênero no Município, e a conquista de um espaço de representação 

formal na Câmara Municipal. Mais uma vez o CMC coloca-se de frente para o 

parlamento, ressaltando suas contradições quanto à exclusão das mulheres.  

 

Espero com este trabalho ter contribuído para o conhecimento de novos sujeitos 

que emergiram com o processo de democratização brasileira, destacando o CMC 

como um exemplo de organizaçäo autônoma de mulheres e relacionando seu 

surgimento com a legitimação da questão de gênero em nível mundial, bem como 

para visibilizar a presença e luta das mulheres, constituindo-se enquanto sujeitos, 
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transformando necessidades em direitos e ampliando sua cidadania. 

 

Espero ainda ter contribuído para o conhecimento dos outros sujeitos que 

interagiram com o CMC, bem como para indicar algumas ambiguidades e 

contradições na construção da autonomia das mulheres, tanto pessoal, como 

coletiva, assim como  potenciais e limites existentes para as mulheres  

transformarem as relações de gênero, no público e no privado. 

 

Por fim, espero ter contribuído para recuperar a história dos movimentos populares 

no Cabo, inclusive no período pré-64, registrando e resgatando a história das 

mulheres e homens entrevistada(o)s;  

 

Que este trabalho sirva para a reflexão e ação das integrantes do CMC e de todas 

as pessoas e instituições interessadas na ampliação da democracia, a mudança 

nas relações de gênero e a construção da autonomia das mulheres. 
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APÊNDICE 1 - Roteiro da Entrevista 

 

 . História pessoal:  origem (local, família),  formação (educacional, 

profissional), ocupação e experiência de participação (igrejas, associações de 

moradores, sindicatos, partidos políticos, etc.). 

 

 . O período 1984-1989:  lembranças dos acontecimentos no Cabo, 

Pernambuco, Brasil e Mundo (destaque para as eleições e eventos dos 

movimentos de mulheres e feminista). 

    

 . Envolvimento com o CMC, o movimento de mulheres, o feminismo: 

motivação, significado,  percepções sobre os processos de tomada de decisões, 

estrutura interna (relações verticais e horizontais), diferenciações entre as 

organizações de mulheres (destaque para o Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher). 

 

 . Articulações do CMC com outros sujeitos coletivos (igrejas, 

associações de moradores, sindicatos, partidos políticos, prefeitura e câmara 

municipal, etc.). 
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APÊNDICE 2 - Relação dos  documentos analisados 

 

 Os documentos que se seguem estäo em ordem cronológica, na medida do 

possível (há alguns sem data). Quase todos säo anônimos e institucionais. O 

primeiro bloco säo documentos oficiais, de registro da entidade, seu estatuto, etc. O 

segundo bloco säo projetos e relatórios. E o terceiro consta de um único 

documento partidário encontrado sobre o CMC. 

 

 

a) Documentos oficiais 

 . Diário Oficial do Estado de Pernambuco de 14/12/84, ata da Assembléia 

Geral de eleiçäo da diretoria, realizada em 4/11/84. 

 . Estatutos Sociais. 

 . Atestado de Registro no Conselho Nacional de Serviço Social, deferido em 

em 05/09/85. 

 . Portaria no. 6/86 da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal do 

Cabo, de 18/09/86.  

 . Diário Oficial do Estado de Pernambuco de 12/02/88, ata da Assembléia 

Geral Extraordinária que prorroga o mandato da diretoria. 

 

 

b) Projetos e relatórios 

 . Projeto de açäo preventiva para a saúde, de 15/2/84. 

 . Projeto para a Skaggs Foundation, em inglês, agosto de 1984. 

 . I Encontro das mulheres do Cabo (comemoraçäo do Dia Internacional da 

Mulher), em 9 e 10 de março de 1985. 

 . O que é o CMC: aos participantes do encontro de agentes de projetos, 

realizado em 8 de outubro de 1985. 

 . Relatório do I Encontro nacional de educação popular e movimento de 

mulheres, realizado em 1 a 3 de novembro de 1985. 

 . Relatório de atividades do CMC, referente à 1985. 

 . Projeto de apoio ao CMC, de junho de 1986. 

 . Relatório do encontro de mulheres trabalhadoras do sisal, no STR de 
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Conceiçäo do Coité, Bahia, em 11 de julho de 1986. 

 .  Relatório da experiência em alfabetizaçäo de mulheres em 1986. 

 . Relatório anual das atividades do CMC, de 1986. 

 . Relatório do projeto de apoio ao CMC (PEP/CESE - 1º Semestre de 1987). 

 . Relatório do projeto água limpa, período novembro de 1986 a janeiro de 

1987, em  Juçaral e Säo Francisco. 

 . Projeto PEP - 1987/1988. 

 . Relatório nº 2 PEP, julho/1987. 

 . Relatório 1º Semestre 1987. 

 . Relatório do 2º curso de capacitaçäo de lideranças, de outubro de 1987. 

 . Relatório anual de atividades, referente a 1987. 

 . Projeto CESE. 

 . Relatório para a CESE, do período março a dezembro de 1988. 

 . Projeto apoio para a creche, de setembro de 1988. 

 . Relatório anual de atividades, referente a 1988. 

 .  CMC: Uma experiência de apoio ao movimento popular. 

 . 1º Relatório do programa de avaliação do Centro das Mulheres do Cabo: 

resultado das entrevistas. Cabo, 30 de julho de 1989. 

 . Centro das Mulheres do Cabo: projeto trienal 1991/1993. Cabo, outubro 

1990. 

 

 

 c) Documento Partidário:  

 . Cabo: O trabalho entre as mulheres. 
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APÊNDICE 3 - Breve perfil dos sujeitos entrevistados 

 

a) Fundadoras que permanecem atuando no CMC: 

. Efigênia: Ela veio do interior de Minas. Seu pai era ferroviário e sua mãe 

"trabalhava no serviço da casa e lavava roupa prá fora". Estudou para realizar seu 

sonho de "ser professora". Mas seu primeiro trabalho foi "em casa de família", aos 

9 anos. Ensinou aos 12 anos numa escola rural. Quando sua família mudou para a 

cidade industrial, ela entra numa fábrica. Sindicaliza-se. E' presa. Ao sair, casa-se 

com um preso político e faz um trabalho de solidariedade com os presos. Volta a 

trabalhar em fábrica e a militar em Sindicato, principalmente seu Departamento 

Feminino. Organiza uma Associaçäo de Mulheres no bairro. Participa do 

Movimento Feminino pela Anistia e da Conferência de Mulheres em Copenhagen, 

como convidada da ONU. Em Pernambuco, ajuda a organizar associaçöes de 

moradores e grupos de mulheres, que posteriormente constituiräo o CMC. 

Participou do Departamento Feminino do PMDB, da Federaçäo das Mulheres e do 

CMDM. Foi candidata a vereadora em 1988. Ela foi coordenadora geral do CMC. 

. Francisca: ela nasceu em Cavaleiro, município do Jaboatäo, na RMR. Seu pai 

era agricultor e sua mäe doméstica. Estudou intermitentemente. Trabalhou em 

fábrica. É casada, com 2 filhos. Participou de Associaçäo de Moradores e de Grupo 

de Mulheres. Participava do PCB. Hoje trabalha na coordenação do CMC.  

. Silvia Cordeiro: Ela veio da zona rural de Alagoas. A Universidade foi o lugar 

onde estudou Medicina, entrou no movimento estudantil e teve contato com os 

partidos de esquerda. Foi médica no interior de Pernambuco e atualmente trabalha 

na Prefeitura do Cabo. Participa desde a fundaçäo do CMC, hoje na condiçäo de 

coordenadora. 

. Sinforosa: Ela nasceu no Maranhäo. Seu pai era comerciante e sua mäe trabalha 

em casa e ajuda o marido. Fez o curso de contabilidade e casou com um primo, do 

MR-8. Trabalhou na Prefeitura, na Junta de Conciliaçäo e Julgamento do Cabo e 

na FETAPE (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco). 

Atualmente faz parte da coordenação do CMC. 
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b) Fundadoras que se afastaram do CMC: 

. Anita: Ela nasceu em Vitória de Santo Antäo. Seu pai era trabalhador rural e sua 

mäe também "tirava conta". Ela começou a trabalhar com 8 anos de idade. 

Conheceu Gregório Bezerra. Foi do MDB e do PMDB. Ela atualmente é da 

Associaçäo dos Pescadores. 

. Conceição: Ela veio do interior da Bahia. Estudou Direito. Trabalhou no 

movimento sindical de trabalhadores rurais em Pernambuco. Foi do MR-8, PCB e 

atualmente é do PMDB. 

. Lurdes: Ela nasceu num Engenho do Cabo. Seu pai era cargueiro e sua mäe 

"tirava conta".  Ela estudou "depois de velha". Teve 12 filhos. Participou da criação 

da Associaçäo de Moradores de Pontes de Carvalhos e do CMC. 

. Mirtes: Ela é do interior do Ceará. Seu pai era alfaiate e sua mäe costureira. Ela 

fez faculdade de Pedagogia e mestrado de Sociologia. Seu primeiro trabalho foi na 

EMATER. Foi secretária de Educaçäo do Cabo e fundadora do CMC. 

. Silvia Alexandre: Ela nasceu em Jussaral, de pai operário e mäe doméstica. 

Estudou Direito e Ciências Sociais. Trabalhou na ACR (Ação Católica Rural), CEAS 

(Centro de Estudos e Ação Social) e movimento sindical de trabalhadores rurais. 

Foi do Departamento Feminino do PMDB. Trabalha atualmente na Prefeitura do 

Cabo. 

 

 

c) Integrantes da equipe técnica do CMC: 

. Regina: Ela nasceu e mora num Engenho do Cabo. Casada "sem registro", é 

mäe de sete filhos. Ela era da Assembléia de Deus. Trabalhava no sítio, depois fez 

um curso de agente de saúde. Ela trabalha atualmente no serviço de saúde do 

CMC. 

. Gabi: Ela é alemä, de classe média alta. Foi influenciada pelo movimento 

estudantil de 1968 e pelo movimento ecológico. Trabalhava pelo SACTES (Serviço 

Alemäo de Cooperação Técnica e Social) como agrônoma no programa de 

produçäo rural do CMC. 
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d) Ex-integrantes da equipe técnica do CMC: 

. Marta: Ela é da cidade do Cabo. Seu pai é motorista e sua mäe doméstica, que 

também "lavava roupa de ganho". Ela começou a trabalhar aos 10 anos, como 

doméstica. Trabalhou também em farmácia e é professora. Fez ainda um curso de 

agente de saúde. Era do PMDB. Trabalhou no CMC como técnica em citologia. 

. Nalva: Ela nasceu em Paulista (RMR). Seu pai é motorista e sua mäe é crente e 

participa da Associaçäo de Moradores da Charneca. Fez um curso de agente de 

saúde e trabalhou no CMC como secretária. 

 

e) Líderes de núcleos do CMC: 

. Adelaide: Ela é viúva e protestante. Aprendeu a ler "depois de velha". Ela é 

representante do núcleo do CMC no Bairro Säo Francisco. 

. Marieta: Ela nasceu no Piauí. Morou em Säo Paulo e no Paraná. Foi noviça. Veio 

para Pernambuco com a chefe das noviças. É representante do núcleo de Jussaral 

(vila na área rural do Cabo) do CMC. 

 

f) Sócias do CMC: 

. Severina: Ela veio de Alagoas, tem sete filhos e "trabalhava em casa de família". 

.  Iracema: Ela mora num Engenho no Cabo, tem 20 anos e um filho, e estudou até 

a quarta série. Ela cuida de casa e ajuda o marido no corte da cana.  

 

g) Pessoa com vínculos com associações de moradores: 

. Creuza: Ela nasceu em Surubim, no agreste pernambucano, filha de agricultores. 

Fez o I Grau completo. Teve 5 filhos. Participou do movimento de evangelizaçäo, 

do movimento das terras, da ACO, do PMDB, da Associaçäo de Moradores de 

Pontezinha e é fundadora do CMC.  

 

h) Pessoa com vínculos com a Igreja Católica: 

. Irmã Maria: Ela veio dos Estados Unidos. É freira e mora na Charneca. Faz um 

trabalho com mulheres junto com a Pastoral da Terra. 
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i) Pessoas com vínculos com partidos políticos, prefeitura e câmara 

municipal: 

. Amaro: Ele tem 16 irmäos. Seu pai era trabalhador rural assalariado e sua mäe 

dona de casa. Trabalha desde criança. Serviu a Marinha. É operário. Fez supletivo 

e continuou estudando. Foi vereador do Cabo e presidente do PCB. 

. Elias: Ele é da área rural de Pontes dos Carvalhos, distrito do Cabo. Seu pai foi 

barraqueiro de engenho, agricultor, comerciante, fiscal de feira e administrador de 

Pontes dos Carvalhos. Sua mäe era doméstica, analfabeta e evangélica. Ele serviu 

o Exército e estudou até o II Grau. Criou um time de futebol, organizou o povo em 

Associaçöes de Moradores, foi vereador, prefeito e deputado estadual. 

 

 


