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Depois dos anos 60, a presenqa dos movimentos sociais no cenario 

politico mundial se fez conatante e geral. Fazendo renascer esperanqas 

contestatarias, estas manifestaqoes pareciam dar yazSo a reivindicaqi5es que 

tinham estado abafadas e que nao encontravam canais capazes de expresses-las. 

A leitura politica que foi feita a partir da expansaO destes 

movimentos privilegiou seu lado espontaneol  sua distancia de organizaq'Ses 

partidarias e sindicais e acentuou seu carater transformador. A sociedade 

civil, ao produzir autonomamente estas manifestaq6es, contrapunha sua fOrqa, 

tanto ao poder de Estado, quanto aos micro-poderes instalados em varias 

instituiqoes at ent-a7° vistas como legitimas. As coercoos que sutilmente 

dirigem a vida cotidiana foram postas em questgo nas familias, nas escolas, 

nos bairros, etc. 

As aqaes contestatarias tinham como objetivo imediato denunciar as 

discriminaqoes e repressoes passivamente aceitas e,a Tonto prazo tsua finalidad 

seria a construqao de uma sociedade igualitaria e livre. Entretanto, o 

modelo do futuro nunca foi explicitado e principalmente, no existem propostas 

com relaao ao caminho politico para restaurar a igualdade e a liberdade. 

Quanto a fraternidade, ja e, supostamente, praticadaportodos estes 

movimentos, como instrumento de mudanqa de valores. A proposta e partir da 

practica cotidiana para chegar a transformar a sociedade e consequentemente, 

o Estado. Por esta razao, a luta contra o poder do Estado se faz atraves da 

desobediencia civil, isto e uma forma de protest° que indica mais o desejo de 

controle sobre o poder public., que sua derrota ou transformaqao. 

Lutavam contra o conformism., o racismo, o sexismo, para fazer emergir 

instituiqoes alternativas, paralelas as oficiais, que viabilizariam uma 

sociedade novae 

Porem, todas estas lutas deixaram ralzes e criaram condicOes para novas 

formas de reivindicajo frente ao Estado. 

As exploi6es desordenadas dos negros, das mulheres, dos estudantes e dos 

pacifistas foram deixando um saldo positivo e abriram caminho para 

manifestaqoes mais constantes e mais localizadas. Tanto iniciaram frentes 

pelo reconhecimento legal des direitos iguais independente de sexo, cor ou 

idades, quanta programas de promo4-6o para os grupos discriminados. E passaram 

tambem a conviver com os movimentos sociais urbanos que lutavam por servigos 

plablicos ou se opunham a political sociais lesivas aos interesses populares. 

Na America Latina, estes movimentos populares mereceram mais atenq'aTo 

que as explosoes libertarios dos estudantes, mulheres, homossexuais, negros, 

/etc. 
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etc. E•posSivel que os priM4-iroS sejam mesmci . mais nUmerosos e mais 

sigriificativos que os segUndo6 mas, e importante analisar porque aparecem 

sempre como fenomenos distintds apesar das coneXbes que os unem. 

0 discurso'dos movimentos urbanos e l  quase necessariamente, critico com 

relaqadyaos-governos. Na America Latina, nestas laltimas decadas, foram 

nutherOsOS ins paise que viveram ou vivem sob 'regimes autoritarios e, nestas 

condiqoes, as novas formal de'participaqro popular assumiram um carater de 

resistericia'clemootatiCA , Surgiram como atotes novos:e eSpOntaneos que 

invadiraM a arena politica, Oxide representaVam as justas reivindicaq15es 

populares. 

Neste contexto, os grupos inter-classistas ligados a movimentos tais 

como o feminista, ecOlOgico, estudantil, entreoutrOs 	sentiam plenament 

legitimados quando pretendiam-ou cOnseguiam - mobilizar.as 7 classes populares. 

0 movimento das mulheres - e um born exemplo:deste - diaiogo'entri classes 

que se da a partir dos MoViMentoSSOciais aontra7a discriminaq'gb'eem dire,( ° 

dos movimentos reivindicatiVos 0 popUiares 

Em sua grande maioria,.as mulheres que iiiiciarath as atividades feminis- 

tas na America Latina tinhaM-(Ou tinham.tidO) 	 pelas-pOsiq'cCes 

de eSqUerda. Viat a luta pela libertagao da mulhercoffid'un:passo , parautha 

sociedade:onde 	s6'nr° deveria haver discriminagbentreSextiii masonde 

tambetnro'oaberia - i"domita 	de Classe. -A realidadeSociaide':no8Sos•paiseE 

chocante e por ies6 o COmbate a-Misetie e a marginalitaqn doHpoVd tem 

setpre'prededencia. 

Neitas condiqoes, o feminismo latino-americano dirigia-se semprePat-aE 

mulheres das classes pobres, apesar de que todas as manifest4Fes , feMinistas -

Vinham das mulheres• de Glasse mediae Um -:ptocesso -  de liberaqao, que - 

priorizava a conscientiza 	das outras mulheres; que estavam em outra 

classe. No Brasil, todos os jornais que foram:editados por mulheres durante 

a decada de 70, dirigiamse as mulheres das classes trabalhadoras. Os temas 

tratados, a forma de aborda-los, etc. supunham um pfiblido popular que, na 

verdade, nunda"foi atingido por estes veiculOs.. 

PoderiamOs'multiplicar:os exemplos porqueThscohgressos os grupos de 

diScusi*-O, os grupos  de teatrO, etc., in sempreniciadOs em - bairros 

popUldreS com a preOcupaqao de -  mobilizar•ailtuiheres:do povo. 

/Curiosamente, o 



Curiosamente, o movitento'feminista nao discutiu teoricamente esta sua 

pratica. Parecia evidente que projeto politico 66 quandoimobiliza as classes 

pobres e so assim consegue e repercu6S-Eo. -E esta falta -de refleAO teOrica 

original sobre a prhtica que estava eendo desenVolvida; fez com que muitos 

grupos reeditassem aqui, as discUssOes que MobiliZavam as mulheres na Europa 

e nos EEUU, sobre a procedencia da 'luta contra a dominagiO de classe sobre a 

luta de emancipaq"go das mulheres. E obvio que estas questlies tinham muita 

importancia em nossos paises, mas riS6 bohheqo nenhum trabalho que procure 

coloca-la em termos das peculiaridadesde nossa sociedade. 

. Assim, quase todas concordamos comos'argumentos qUe procuravam legi-

timar o feminismo como umailrente importante 0'reOonhecendo sua autonomia con: 

relaqao aos partidos de e8queraa. Discutimos 6s textos polemicos e 

aceitamos que a igualdade entre os sexos nao decorre, naturalmente, das 

mudancas das relaqoes de produqao. Rejeitamos as classificaqoes de 

contradiqoes em principais e secundarias, onde se reserva sempre um segundo 

lugar para as reivindicaqi5es das mulheres. 

Mas, apesar de tudo isto, no momenta da'aqgO, os grupos feministas 

buscaram sua legitimaqao neste feminismo para a'oUtra. Acredita-se que, 

para mudar a sociedade, o melhor 6 comeqar a mudar ostrabalhadores. 

Esta postura, trouxe alguns impasaes:para a•aqao feminista. N"O'o 

facil a mobilizaq;6 das mulheres nas familial trabalhadoras e as dificuldades 

AO de varias ordens. A primeira diz respeito a falta de instrumentos de 

comunicaqao que permitam superar o isolamento entre as classes'. 'Os jornais 

que nao chegavam ao public° desejado podem ser um exemplo'l -mas tambem os 

grupos de discussao que nao se multiplicam ou atividades que pretendem 

ajudar ou proteger as mulheres e que tambem ficam fechadas -ern circuitos 

restritoi. 

E, este isolamento, nos leva a segunda dificuldade que 'estas aqOes 

feministas tornaram manifesta: o processo de "conscientizaqao", nem 

sempre tem forqa para produzir transformaqoes nas relaqoes entre os sexos. 

E, como todos os movimentos sociais libertarios, os movimentos de mulheres 

privilegiaram a palavra Como instrumento de aclO, acreditando que "fazer a 

cabeqa" 6 fazer a revolu4ro. 

Tanto a primeira como a segunda destas dificultades andam juntas e 

estao interrelaciondadas, porque os metodos de aq1"6-pressupoem um tipo de 

crescimento do movimento baseado no efeito-demonstraqao do esclarecimento e 

da denUnda.. 	 /Chegamos a 
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Chegamop a um.momento em que ja se-pode dar:urn:balangQ-Aestas 

experigncias, resgatando seus muitos 1.adosT positivos mas, .talvez desenhando 

outrosmodelos de aq215. . Ni6reconhecer.olado pos4tiyo de toda esta 
4%0 

atuacao seria cegueira. .N ao. oabe dUvida.quanto ao fato'de quei .atualmente, 

g mais dificil discrimiparap:mulherea e, em-graus variados, os.homens (de 

diferentes classes) reconhecemque.7,gpreciso melhorar . a condic3O fetenina. 

A presenia_feminista marcou o reconheoimenta•dop direitos das mulheres 

porque a divulgagE6 .de suas tesea,:passoU pelas.meios de coMunicac.a'S de 

massa que desempenharaM.= papel, fundamental.

Para o caso brasileiroestepapel,g;bastante v.isivel porque na TV, 
tanto as novelas como  as reloOrtagens•esesPeP41qMente; umseriado -Malu Mulher 

e alguns quadros da TV Mulher-.trataram e trat,aMyeXPli.citamente de temas 

feministas.. Existem tambgm programas,de radio,dirigidOsJ'es mulheres, onde 

quer respondendo cartasconsu]tas, quer discorrendo sobretemas do cotidiano, 

a perspectiva e.  de reconhecimento do direito a igualdade, 

Entre os meios de comunicacat, a imprensa pareceaer a mais fechada 

para o debate da condici-ojeminina.. Existem poucos jornais que publicam 

regularmente matgrias sobre estes.assuntos que quanda.existem', tem pouco 

destaque, e pouco espaco. 

NaO ha dfivida .de.IU no balanqo geral, os meios de.comunicaqWo •  
tiveram um papel iMPOrtanpara dj.vulgar:e :legitimarAs reivindicag-des das 
mulheres. 

Ao reconhecer:a importancia.destas:formas„e,..divulgacY'a sob as quaffs 

o movimento feministanao tem qualquer controle, encaminha-se a necessidade 

de uma reflexao sobre•as consequencias sociais destes procedimentos. No 

minimojre4samas reavaliar a estratggia de trabalho corn pequenos grupos em 

bairros populares,frente a esta massa de informac3.7o que atinge um public° 

muito ailkpla„Establecer algum contato entre%as,acOes concretas dos grupos 

organizados e:e.09.$programas de TV ou radio guma tarefa impossivel-e 
ninguem. tem ilusoes 1.uanto ao controle exeraido sobre as informac'Oes nas 

comunicAgoes da massa. Esta nao.podeser uma meta explicita do movimento, 

feminista mas, com certeza,todas as oportunidades devem ser aproveitadas 

porque seu efeito a enorme. 0 importante a repensar.o estilo de atuaM) 

em peciAenos grupos considerando que sua 	 passivelmente 
dependam mais a4AiyulgacapelA, TV e radio  que-daexpant*I,  a partir dos 
nUcleos organizados. 

/Os programas 
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Os programas com mulheres das classes trabalhadoras tem em geral, uma 

excelente receptividade. E reconfortante reconhecer que os debates sobre 

temas como sexualidade, trabalho remunerado, diviSat,de.tarefas domesticas, 

etc. sal; sempre bem recebidos e realmente, as mulheres envolvidas ganham 

consciencia dos mecanismos que as discriminam. Entretanto, esta influencia 

ideologicanaO tem forqa ipara transformar as limitaq'Oes que se imp"; ao 

cotidiano das classes populares. Tudo que se pode programar sao acoes 

importantes como tal, mas cuja possibilidade'de expansao e pequena. 

Entretanto, estes programas de aqao sao importantes e tem eficacia porque 
APP4 	 ^, 

nao estao agindo isolados. For um lado, a comunicaqao de massa,como vimos, 

tem atuado na retaguarda. E, por outro lado, a Igreja tambem tem sido um 

apoio fundamental. 

A Igreja renovada tem uma presenqa constante nos bairros populares. 

E um dos poucos nUcleos. agregadores desta populaq2S tradicionalmente 

dispersa e pouco participante e, seu trabalho associa o- despertar de uma 

nova consci8ncia religiosa ao desenvolvimento de uma visa politica menos 

conformista- 

Este trabalho de moloi3-i.zaclocal atingiu, preferencialmente, o 

pUblico habitual da Igreja, isto e, as mulheres. Para,conseguir delas uma 

maior participaq2S, os sacerdotes foram obrigados a discutir, alem dos 

problemas locals, a igualdade de, direitos e deveres para ambos os sexos. 

Se a populaqao pobre 6, em geral passiva, as_mulheres o eram duplamente.  

Lev'a-las aos movimentos reivindicativos e desenvolver nelas um sentido de 

responsabilidade para com a comunidade significava tira-las do confinamento 

domestico_para o espaqo plablicoLao mesmo tempo que se criticava a 

religi-a76 .traditional como alienante:e.se atribuia um sentido religiose 

politica. 

Para muitas mulheres, a participaggb nas Comunidades Eclesiais de Base 

ou em outros grupos da Igreja significou uma mudanqa de vida e uma revelaq-a-o: 

"Eu acho que na Comunidade se descobre muita coisa... atraves da comunidade; 

do povo se unir, daquele povo que se unia, discutia, trocava ideias. Agente 

fala como sabe, fala como quer, ou certo ou errado; nao fica medindo 

palavra para falar... entao eu acho que .a gente vai descobrindo muita coisa 

Lurdes, Dona de casa. J.C.".. 

/"E' uma 
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'E' uma coisa boa Tara, nos! Delo menosa gente fica conhecendo mais 

Bente.,.. Depois que,.comegoA;a Comunidadelfoi se entrosando uMrcom o outran 

(Vera dona de casa, 

"A igreja agora,: a igreja renavada-tem um trabalho muito 'importante... 

nao e mais aquela igrejaAue vocZArdi.86'rezar,;.A gente pode disdutir e vai 

descobrindo as problemaaAagente,-..Eu•quero participar, eu eStou • 

participando.' Di2a"6" perco reunisiO. 	 loucura, chego-em caaa'a 

(em casa a pesado pra mim chegar•tarde) mas'eque tenho 

aquelasede de,lusti9a,. pra ver sertehho um:conhecimetto mais rapido" 

(Palmira,. dona.Ae„casal  J.M,). 

Poderiamos multiplicar oa exemplos mas el-es seriam recorrentes no que 

diz respeito ao reconhecimento da importancia da Igreja na-mUdanca de vida• 

das pessoas. E, sendoaigrejauma instituicaoilintera•lonal, esta sua 
influencia produz resultados mato mais generalizadosYques iuovimentos 

sociais que tem uma ac*?P3,14tUaL:.-Participando dasComUniaadea de Bade ou 

dos clubes de maes 0,-b-airrpa:, longinquotasmulheres settee que aprendem  

e que se enriquecem pela convivencia com seus iguais. Isto significa'aair 

da opress'n dom6atica.P4T4 Partitipardehani,festacaes qUe,•ao contar como 0 

benepLicito da. igreja, “cam 7eg-j-j-ms.cle4 ,aosolhos;dOs homens e do conjunto 

da comunidade local. 

Entretantpi:este proc.es-sode polit•zb.c26 leVa'tamb6m,'a conflitos com 

o clero. Observamos estudando alguns bairros de S. Paulo que, justamente 

naquelas.par6quias onde•aa:mulheres- se:tornaram•maiapartiO4antes,hoUve 

uma autonomizagao.destes grupas cOm%relacIO•a igreja. ESteqprOce8so nao 

ocorre-apenas cOm ..oa-gruposdeitulhereamaai Trincipalmente com elas. 
Em doie..,oaso$Auepesquis.amosmais Iongamente, as clubes de maes 

foram quapenaturalmenteA:evadoaddiscutir.os prOblethas'dotidianOS que 

pesam sobre as mulheres. Dal, aos movimentos reivindicativos urbanos foi 

umApasso e,. segue-se'outrot direa6 a discusgSotdas. discriminaaa sexuais, 

especialmente aquelas.que4lizeirrespeito a sexualidade e a •reproduilO. 

Em gerall  ebteLJ& 0. mavimento' em que estes'grupos se abrem para 

influtncias alheias'a- igreja-Algumas'vezesi- endontram•feminiatas 
a partir .de um grupo' de agaSi:ou individuaimente,.'organizath ufftrabaiho 

de. reflex3O sobre a candicM, fetinina.• 

/A partir 
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A partir deste Moment°, a rela4.6 com a igreja se torna ambigua. 

Os grupos se definem como autonomos mas, como nasceram a sombre da 

suas atividades sat vistas como frut'o da nova teologia. Neste 

contexto, a necessidade de guardar distancia com relac-Z6 a igreja aparece 

como resultado da incomprendh momentanea de pessoas, e ngt dos limites 

da 

..."sempre foi contestado que o movimento de mulher, na cabega de 
\ muitas pessoas da igreja, no foi aceito mesmo (...) nIsao"   You contra tambem, 

porque tem pessoas que nao

▪ 

 • aceita mesmo o movimento de mulher. E, quando 

eu la dentro, sou do movimento de mulher, eu sou da- igreja e do 

movimento de mulher. Aguento a barra! Foi quando me disseram: ou voce 

volta para a igreja ou voce quer levar uma briga com a igreja! E eu digo: 
No, 

nn! nao You brigar mas de la n27) Saio. Por que la e meu lugar; por que 

nosso lugar! (...) mas mesmo tendo um trabalho grande com as mulheres 

-eu me dedico bastante- mas o meu trabalho na comunidade eu sempre dou 

prioridade... (Palmira, dona de casa, J.M.). 

Neste depoimento aparece com clareza o conflito de identidades. 

Conflito mal resolvido'que encontramos tambm em outro bairro estudado e 

1/ reencontramos em relatos recolhidas em outros paises 	Parece ser um 

enfrentamento inevitavel que, entretanto, nao ocorre pelas razoes esperadas. 

Entre as nao catolicos, existe uma opinao bastante generalizada 

de que a igreja naO pode sustentar continuamente este caminho libertador e, 

mais cedo au mais tarde, tera que repor valores morais que ser'a-o. limitantes 

para a discussa feminista. Mas n;',5 creio que este seja o bom caminho 

para comprender comprender as relagoes entre igreja e movimento de mulheres. Por um 

lado, os religiosos que est 	em contacto direto com as camadas mais pobres 

tem uma grande flexibilidade ao tratar assuntos como o planejamento 

familiar, direitos iguais para os dois sexos no que diz respeito a: prazer 

sexual, educacao dos filhos, trabalho fora de casa, separago
mo  
es de casais, 

etc. Tudo isto implica em uma revisgari na maneira de encarar o papel de 

mae que, acredito, esta em curso. 

1/ Ver Massolo, Alejandra e ROnner, Lucila D., Dona Jovita, uma 
mujer en el movimiento urbano popular. 

/El obvio, 
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El obvio,.entretanto• que estas mpiancas encontram limites quando 

esbarram naqueles pontos em que o pensamento catOlico coincide com as 

expectativas sociais. Por exemplo: o aborto 6, unanimemente, condenado; 

assim como a troca de parceiros sexuais e, portanto a sexualidade que se 

manifesta fora do modelo de casais esthveis. E, a.populaq2ro mobilizada nos 

bairros concorda com a igreja. Existe alguma resistencia a aceitar o 

aborto (o que nab significa que nub seja praticado) e a estabilidade das 

casais e vista quase como condial; para que as mulheres possam ser mais 

liberadas, sem serem mal consideradas. 

Logo, nao sao os limites impostos pela igreja que afastam dela os 

grupos de mulheres. As feministas, nestes bairros, tambem constumam ter 

cuidado ao colocar temas controversQs e, sua prhtica politica, pressuin 

uma crenqa na conscientizaqao que levarh a um feminismo sem fronteiras. 0 
we 

preconcieto que existe contra a palavra feminismo indica que as posiqoes mai 

radicais rin Eral compartilhadas. 

Esta prhtica vanguardista obscurece a competigro ideologica entre 

grupos e instituiq;es que procuram influenciar os setores populares. E, 

deste modo, se mantem a ilus2O da solidaridade comunithria, mesmo quando os 

conflitos entre grupos se.torna bastante aparente. Os testemunhos jh 

recolhidos a respeito da participaao popular fazem constantes referencias 

a intromises partidhrias, religiosas, competiXes entre lideranqas locais, 

etc. Entretanto, raramente o conflito 6 reconhecido como expres;8 - de 

processo8 complexos que definem intereses distintos e coexistentes dentro de 

um grupo local. E, as intervenqoes que visam a promoqao popular quase 

sempre supoem a existencia de uma comunidade solidaria e harmonica e 

interpretam a competia6 interna como resultado da falta de clareza e de 

informaq7o. Nas controversias, hh sempre um lado reconhecido como mais 

esclarecido e que, a longo prazo conquistarh a hegemonia. 

Este 6 um ponto que merece discusdro porque, estas novas' tormas de 

atuagro politica que reUnem mulheres feministas, padres catolicos, militante• 

politicos est28, efetivamente, criando condires para que cresqa a presenqa 

popular no cenario politico. E, amides que fosse apenas este o resultado 

positivo, jh estariam justificados estes projetos de aM. Mas, apesar de 

que talvez se enganem ao supor que est 	construindo as bases para uma 

contestalao .da forma politica do Estado; acertam ao promover o debate da 

vida cotidiana e a prAtica de uma convivencia mais democrhtica. Quanta a 

/este aspecto, 
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este aspecto, as que foram mobilizados contam com riqueza de detalhes como 

as relaq3es entre os sexos, entre pais e filhos, entre adultos e crianqas 

se renovam depois de sua organizalao nestes grupos. Este '6 uma conquista 

que nunca se perde. 

0 outro lado desta quest 	diz respeito a avaliaq1S da eficficia dos 

movimentos reinvidicativos promovidos por estes grupos populares. E' 

preciso analisar melhor as novas rela4ues que, no mundo atual, existem 

entre a sociedade civil e o Estado. 

Desde as movimentos explosivos dos anos 60, que voltaram as castas 

para o aparato estatal, foi sendo conquistado um espaqo para as manifestaaef. 

que vem da sociedade e expressam o desejo de um maior controle sobre as 

politicas sociais. As criticas'as formas conhecidas de representallS 

politica (parlamentos, partidos, sindicatos) tem estado associadas a 

constata4O de sua ineficficia relativa para resolver as necessidades mais 

urgentes. 0 poder executivo, em compensaqao, tem aumentado seu ambito de 

aqao e porisso deve ser pressionado pela sociedade. 

Os movimentos reivindicativos, neste contexto, sao uma forma nova de 

comunicaq3S entre o governo e os governados. NZO' se trata de um difilogo 

ameno porque e inevitavelmente desigual. 0 Estado conta sempre com a arma 

da repress 	enquanto a forqa das setores populares ester na agressividade 

com que contestam a justiqa das politicas sociais. 

Em resumo, a maior mobiliza4ro popular 6 efetivamente uma arma de 

luta mas, talvez n2r) seja suficientemente contundente para produzir 

mudancas profundas.. A multiplicaM das woes reivindicativas, por si 

mesmo, nao parece produzir uma mudanqa qualitativa capaz de dar origem a 

um novo aujeito historic°. Entretanto, o aumento da mobilizaq2O produz 

transformaqns profundas no modo de vida popular, o que", sem duvida, 

diminui as discriminaq3"e's e repressns e aumenta a autonomia individual. 

Esta a uma conquista importante em nossos paises de tradiao 

elitista e discriminadora.. A extensao da cidadania.'as classes populares 

uma mudanqa significativa e, reconhecer as mulheres como cidaat plenas 

um avanqo democratic° ainda maior. 
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