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RESUMO 
 
A participação das mulheres nas lutas sociais junto ao 
movimento feminista ou de mulheres sempre foi um fato 
recorrente na história. Neste sentido este trabalho tem 
como objetivo precípuo verificar a organização das 
mulheres enquanto sujeito coletivo na luta por moradia 
em Manaus, pautando-se na análise da prática política do 
Movimento de Mulheres por Moradia Orquídeas na luta 
por políticas pública, especialmente a de habitação, a 
partir da sua participação nas Conferências das Cidades 

      
Palavras-chave: Participação. Conferências. Movimento 
Orquídeas. 

 
ABSTRACT 
 
The participation of women in social struggles with the 
feminist movement or women has always been a 
recurring event in the history. In this sense this work has 
as main objective to verify the organization of women as a 
collective subject in the fight for housing in Manaus, and 
are based on the analysis of the political practice of the 
Women's Movement for House Orchids in the fight for 
public policies, especially the housing, from its 
participation in the Conference of Cities 
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INTRODUÇÃO 

Indiscutivelmente, as mulheres sempre empreenderam lutas sociais 

importantes que, apesar de não terem emergido de uma consciência efetivamente 

feminista, já a colocam na arena política, por sua manifestação, posicionamento e 

disputa de poder.   Conforme Castells (1999, p.223-224), “as mulheres faziam parte da 

produção social [...]. Elas conferiram ao processo de construção da identidade coletiva 

a marca de múltiplos significados, motivações e expectativas do gênero feminino”. 

 O horizonte da luta de gênero sempre foi o reconhecimento da mulher como 

sujeito coletivo. A luta partiu do sufragismo passando pela redemocratização do país 

até questões ligadas à sua reprodução físico-social (moradia, transporte, creches), 

direitos reprodutivos, contracepção, combate à violência, trazendo para o centro das 

discussões a inclusão do corte de gênero na agenda política governamental com o 

intuito de construir políticas públicas que ampliem a cidadania e a qualidade de vida 

das mulheres. No entanto, apesar de todos os avanços conquistados para garantir a 

qualidade de vida para as mulheres e ampliar seus espaços na sociedade, ainda há 

muito o que conquistar para suprir o atendimento das necessidades específicas das 

mulheres. 

É dentro desse contexto que escolhemos para objeto de estudo o Movimento 

de Mulheres por Moradia Orquídeas – MMMO, enquanto movimento social de 

mulheres que desenvolve ações de militância na luta por moradia na cidade de 

Manaus e que encontra-se executando um projeto habitacional que irá beneficiar 600 

famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

1. O MOVIMENTO ORQUÍDEAS E A REFORMA URBANA 

 

Na década de 80 o processo de redemocratização pelo qual passava o país 

reacende a discussão sobre a reforma urbana, que foi interrompido pelo Golpe Militar 

em 64. Tratava-se de reacender o debate em torno da segregação sócioespacial, 

degradação ambiental e um elevado e crescente déficit habitacional. Ferreira (s.d/ p.1) 

destaca que,  

A ideia de reformar o urbano  parte do diagnóstico de que na produção das 
cidades prevalece a lógica do capital que faz das cidades, objeto de ganhos 
ilícitos proporcionados pela especulação imobiliária. Nossas cidades são o 
resultado de um modelo de desenvolvimento que produz concentração de 

riquezas, desigualdades e segregação sócioespaciais. 
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 É neste cenário que emerge o Movimento Nacional da Reforma Urbana – 

MNRU, reunindo um grupo articulado de entidades da sociedade civil para a coleta de 

assinaturas eu seria remetida à Emenda Popular da Reforma Urbana. Com a 

promulgação da Constituição Federal a luta do MNRU passou a ser pela 

regulamentação daquilo que estava previsto nos artigos 182 e 1833 do texto 

Constitucional, passando a designar-se como Fórum da Reforma Urbana – FNRU. 

Estar-se-ia diante de  

uma coalizão de entidades dos movimentos sociais urbanos, organizações 
não governamentais, entidades de representação profissional, instituições de 
pesquisa, entidades de representação estudantil, representação dos fóruns 
regionais de reforma urbana e outras, cuja atuação está centrada na luta pela 
construção de cidades justas, sustentáveis e democráticas e pela garantia do 
direito à cidade a todos e todas” (FNRU, 2005) 

  
  Sua organização está ligada diretamente ao processo de redemocratização 

desencadeado no Brasil que fez emergir novos sujeitos coletivos a partir de 

importantes estruturas de mobilização popular que reivindicavam mudanças 

substanciais nas instituições e nos rumos do país. Deve-se reconhecer a importância 

da participação das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs e dos grupos ligados à 

Teologia da Libertação. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento do 

Estado de direito democrático, inicia-se uma fase de instituição de uma nova cultura 

política no país, com a emergência de novos instrumentos e mecanismos de gestão 

democrática. Essa nova perspectiva representou para a garantia dos direitos sociais e 

para as políticas públicas um grande avanço, haja vista que até aquele momento o 

Estado não reconhecia os movimentos sociais como uma extensão da cidadania e 

com poder de participação. 

 Com o novo texto Constitucional e o reconhecimento das políticas sociais como 

direito extrapola-se a esfera dos direitos individuais (civis e políticos) e abarca-se os 

direitos sociais como direitos coletivos, tendendo à universalidade com a emergência 

de novos sujeitos de direitos e novas garantias. Pereira (2008, p. 105) destaca que 

Esses direitos, porém, não se coadunam com o ideário liberal e, por 
isso, requerem reformulações desse ideário e de suas práticas, no 
próprio seio do capitalismo. Tal dissonância reside no fato de tais 
direitos não se colocarem contra o Estado, mas, diferentemente dos 
direitos individuais, exigirem a participação cívica desde na vida da 
sociedade[...]. Neste conjunto de direitos, incluem-se, além do 
trabalho, a saúde, a educação, a habitação, a assistência social que 
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por sua natureza coletiva, requerem do Estado obrigatória atuação e 
garantia. 

 
Além da universalização dos direitos sociais o texto Constitucional impulsionou 

a construção de instrumentos de democracia direta como o plebiscito, o referendo e a 

iniciativa popular, somados aos mecanismos da democracia participativa como os 

conselhos, as conferências, as mesas de negociação com os movimentos sociais, as 

ouvidorias. Moroni (2009, p.112) lembra que, 

As modalidades tradicionais do direito de participação política – como 
o direito de votar e ser votado, a filiação partidária etc. – não são 
suficientes para a cidadania de hoje. Há necessidade de se criar 
novas modalidades de participação política, isto é, novas formas de 
exercer o direito fundamental do ser humano de tomar parte no 
governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes 

livremente escolhidos.  
 

É nessa contextura que emergem no cenário das discussões temas como 

descentralização, democratização do Estado, fortalecimento da sociedade civil e, 

principalmente a participação. Nos debates atuais o tema da participação apresenta-se 

dentro das concepções da democracia participativa e evoca a participação dos 

indivíduos nos processos decisórios e de deliberação das políticas públicas, sem 

descartar a validade dos mecanismos de representação, apontando, pois, para sua 

complementaridade com formas ampliadas de participação nos processos decisórios e 

de deliberação. 

Adota-se o modelo de Estado Democrático de Direito e com ele admite-se a 

combinação de formas de democracia representativa com formas da democracia 

participativa, denominada por Benevides (1991) como democracia semi indireta. Para 

esta autora,  

A democratização em nosso país depende, nesse sentido, das 
possibilidades de mudança nos costumes – e nas „mentalidades‟ – 
em uma sociedade tão marcada pela experiência do mando e do 
favor, da exclusão e do privilégio. A expectativa de mudança existe e 
se manifesta na exigência dos direitos e de cidadania ativa; o que se 
traduz, também, em exigências por maior participação política – na 
qual se inclui a institucionalização dos mecanismos de democracia 
semi indireta. (BENEVIDES, 1991,p.194) 
 

Esses espaços de participação além de contribuírem com o novo formato de 

construção das políticas públicas também impulsionam o fortalecimento e articulação 

de novos sujeitos políticos coletivos que reivindicam reconhecimento, direitos, 

redistribuição de riquezas e de poder, como é o caso das mulheres. Fraser em seus 

estudos sobre justiça social destaca que, 
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São necessárias pelo menos duas condições para que a paridade 
participativa seja possível. Primeiro, deve haver uma distribuição de 
recursos materiais que garanta a independência e „voz‟ dos 
participantes. […]. A segunda condição requer que os padrões 
institucionalizados de valor cultural exprimam igual respeito por todos 
os participantes e garantam iguais oportunidades para alcançar a 
consideração social (FRASER, 2002, p. 13). 

 

 Diante da abertura de novos canais de participação as mulheres do Movimento 

de Mulheres por Moradia Orquídeas - MMMO perceberam a necessidade de garantir 

sua presença nos espaços de negociação que se impuseram nesse novo cenário, 

sendo um desses espaços o Fórum Amazonense da Reforma Urbana- FARU, do qual 

são partícipes desde o ano de 2007.  

Deve-se reconhecer que “as mulheres sempre estiveram presentes na 

organização política da sociedade [...]. As mulheres da Amazônia sempre exerceram 

um papel importante na região, quer seja como trabalhadoras agricultoras, extrativistas 

e pescadoras, quer seja como organizadoras de comunidade” (TORRES, 2011, 

p.265). 

 A luta organizativa das mulheres do Movimento Orquídeas consiste em garantir 

a propositura de ações e estratégias que levem em consideração o corte de gênero no 

contexto das cidades para todos e todas, pautando o debate interno e externo, no 

diálogo com os governos e demais segmentos sociais por intermédio do Conselho das 

Cidades onde tem assento, assim como nas Conferências das Cidades que, de acordo 

com Maricato, Junior (2006,s/p.), 

Apresentam-se como um espaço público de representação dos 
principais sujeitos coletivos envolvidos com a problemática urbana 
brasileira, mostrando capacidade para discutir e estabelecer pactos 
em torno das políticas de desenvolvimento urbano, incluindo as 
políticas de habitação, saneamento ambiental, transporte e 
mobilidade. 

 Em Manaus, a atuação do Movimento Orquídeas junto ao FARU já rendeu 

muitos frutos, sendo as ações mais expressivas a realização da Conferência Municipal 

das Cidades convocada pelos movimentos sociais pelo fato de a Prefeitura Municipal 

de Manaus não ter convocado a referida Conferência no ano de 2013, a mobilização 

contra a Discriminalização dos Movimentos Sociais, participação ativa na revisão do 

Plano Diretor de Manaus com inclusão de propostas significativas no escopo do Plano 

Diretor voltado em plenária. 

2. AS CONFERÊNCIAS DAS CIDADES E A TRANSVERSALIDADE DE 

GÊNERO NA POLÍTICA HABITACIONAL 
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 No contexto de nosso objeto de estudo podemos dizer que foi na realização 

das Conferências4 das Mulheres e das Cidades, realizadas em suas diversas 

instâncias (nacional, estadual e municipal), que as mulheres trouxeram para o eixo da 

discussão questões referentes às suas demandas, especialmente aquelas ligadas ao 

direito à propriedade e à moradia. 

 Enquanto a primeira direciona-se para a garantia da inclusão da equidade de 

gênero na configuração das políticas sociais, a segunda garante o corte de gênero nas 

políticas de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana, acessibilidade, dentre 

outras questões, através de programas e projetos como o Minha Casa, Minha Vida 

que garante às mulheres o direito à propriedade independente da outorga do homem, 

bem como seu atendimento prioritário como condicionalidade para a concessão de 

acesso ao programa. 

 Estas conquistas só foram possíveis em razão da atuação e luta dos vários 

grupos feministas e de mulheres que, organizadas e participantes dos espaços de 

pactuação como os Fóruns, Conferências e Conselhos, trilharam um caminho rumo 

aos avanços que hoje presenciamos. Cristiane Telles, líder do Movimento Orquídeas 

em entrevista deixou claro que, 

A importância da participação da sociedade organizada nos 
Conselhos e nos Fóruns é fundamental porque fortalece a 
democracia, fortalece aquele que de fato vive no seu dia -a-  dia as 
dificuldades de uma vida urbana. E a gente pode estar fazendo o 
controle social, fazendo o controle da aplicação dos recursos, da 
qualidade dos programas, sugerindo, contribuindo, trazendo a visão 
daquele que vive aquela política pública. Então ela é fundamental e a 
gente deve defender, pois não é somente uma conquista brasileira, é 
uma conquista histórica do movimento (entrevista/2015). 

 
Embora ainda não tenhamos um Estado eminentemente republicano não 

podemos deixar de reconhecer que, no atual Governo abriu-se um espaço para as 

mesas de negociação e a configuração de novos canais de interlocução com a 

sociedade civil, como as conferências e os conselhos que fortalecem a luta pela 

autonomia das mulheres na sociedade.  

 Com o início de um novo Governo, em 2003, duas propostas consideradas 

históricas na luta pelo Movimento da Reforma Urbana são concretizadas: a criação do 

Ministério das Cidades e a realização das Conferências das Cidades em suas diversas 

instâncias (municipal, estadual e nacional) como parte de um amplo processo 
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que reúne sujeitos políticos que não estejam necessariamente nos Conselhos e onde, Governo 
e sociedade civil, participam de forma paritária. Anterior às conferências nacionais são 
realizadas as conferências municipais e estaduais. 
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democrático-participativo de discussão acerca das políticas urbanas (habitação, 

saneamento e mobilidade). 

Nesse contexto conceitos como protagonismo, empoderamento, controle e 

participação social assumem posição de destaque nos discursos governamentais e 

dos movimentos sociais. Para Dulci (2003,p.44),  

A questão da sustentação social é decisiva. É claro que, 
independentemente de os governos quererem ou não, a sociedade 
civil tem suas propostas. Ela participa, reivindica, ocupa espaço. No 
caso brasileiro, a sociedade civil ocupou um espaço tremendo na 
resistência e na afirmação de um movimento contra- hegemônico. 
Interessa ao novo governo brasileiro que a participação da sociedade 
civil não só continue sendo tudo aquilo que já é, mas seja muito 
maior, mais ampla, mais profunda, mais diversificada. Se não for 
dessa forma, teremos muito mais dificuldades para fazer a mudança. 

 

 Torres (2015)5 aponta que “reconhecer o sujeito é reconhecer a luta popular, a 

luta coletiva, que é instituída historicamente. Trata-se de outra dimensão do Estado e 

esta luta faz parte do Estado, não é a sociedade civil pra cá e o Estado pra lá [...]. É a 

sociedade civil se colocando dentro do Governo com pauta própria, com pauta 

protagônica”. 

 O Estado que sempre foi visto como entregue à lógica capitalista passa a ser 

capturado pela lógica da negociação, da pactuação com os movimentos sociais que 

sempre foram vistos como existentes fora dele, sendo quase improvável que se 

pensasse numa relação amistosa entre eles. Trata-se agora, como sugere Boaventura 

Santos (2010, s.p.)6  de ver o Estado como novíssimo movimento social, a saber:   

Fundamentalmente é uma metáfora que uso para distinguir os velhos 
movimentos sociais, os sindicatos, dos novos movimentos que 
surgiram como o das mulheres, os ecológicos e dos direitos 
humanos. Digo que agora há um novíssimo movimento social que é o 
próprio Estado. Vimos os movimentos sempre fora do Estado, e 
esquecemos um pouco dele.[...] Tem que ser assim, complexo, 
porque o Estado é hoje uma relação social contraditória. Nós estamos 
numa altura em que apontamos o Estado como capitalista e como tal 
não podemos intervir nas suas lutas. Há hoje grupos sociais, os 
anarquistas, sobretudo, que continuam a pensar assim. Penso que 
não é isso que está em jogo. O Estado é uma relação contraditória e 
uma relação que pode ser apropriada pelas classes populares, se 
não totalmente, pelo menos, parcialmente. É isso que está ocorrendo 
no continente latino-americano. 

 
 E continua afirmando que 
 

                                                           
5
 Palestra proferida no Fórum Social Mundial da Biodiversidade, 2015 
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2010 , após palestra no Fórum Social Mundial 
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O Estado é um interesse sectorial sui generis cuja especificidade 
consiste em assegurar as regras do jogo entre interesses sectoriais. 
Enquanto sujeito político, o Estado passa a caracterizar-se mais pela 
sua emergência do que pela sua coerência. Daí o ser adequado 
concebê-lo como novíssimo movimento social (SANTOS, 2008,p.365)  

 
O Brasil encontra-se na 5ª Conferência Nacional das Cidades e muitas 

conquistas foram alcançadas na luta pela Reforma Urbana a qual tem como principal 

ator propositivo os movimentos sociais. Gohn (2010, p. 41) considera que a presença 

dos movimentos sociais é uma realidade na história política do país, mas é cheia de 

ciclos, com fluxos e refluxos. Conforme esta autora, “o importante a destacar é esse 

campo de força sociopolítico e o reconhecimento de que suas ações impulsionam 

mudanças sociais diversas”. 

Apesar de todos os avanços, as discussões sobre a transversalidade de 

gênero nas políticas públicas ainda é um grande dilema a ser vencido, apesar de 

serem as mulheres que mais sofrem com a falta de moradia ou com a sua condição 

inadequada, com a falta de água, de saneamento adequado, com a precariedade da 

oferta ou total ausência dos equipamentos sociais. É, outrossim, em razão destes 

problemas que elas estão mais presentes nas entidades de luta por moradia e pela 

reforma urbana. 

Por ocasião da realização das Conferências o FNRU construiu um elenco de 

propostas a serem apresentadas na 2ª Conferência Nacional das Cidades, uma 

agenda propositiva conhecida como Plataforma Feminista para a Reforma Urbana. 

Essa Plataforma foi resultado da Oficina Nacional “Construindo uma agenda feminista 

para a 2ª Conferência Nacional das Cidades”, realizada no dia 14 de julho de 2005 na 

cidade de São Paulo.  

Os maiores avanços resultantes da 2ª Conferência Nacional das Cidades 

concentram-se na temática da Participação e Controle Social que garantiu aprovar a 

igualdade de representação política entre homens e mulheres no Conselho Nacional 

das Cidades – CONCIDADES, buscando dar maior visibilidade à problemática das 

mulheres nas cidades e o fortalecimento da atuação feminina no campo da reforma 

urbana7. Maricato e Junior (2006,s/p) assinalam que 

 A análise das organizações sociais que compõem o ConCidades 
indica que os principais sujeitos coletivos relacionados às políticas 
urbanas se representam[...] abrangendo um amplo leque de 
identidades, padrões de ação coletiva e segmentos sociais, além do 
próprio setor governamental[...]. É preciso ter clareza que a 
representação social está vinculada aos segmentos sociais com 
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 Item 12 das Resoluções da 2ª Conferência Nacional das Cidades. 
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capacidade de organização nacional e presença na cena pública, e 
que conseguiram de alguma forma legitimidade na temática urbana.  

 
Com relação à composição do Conselho Nacional das Cidades pudemos 

perceber um crescimento da representatividade feminina, porém sendo ainda uma 

minoria nos assentos destinados à sociedade civil, Isto revela que a desigualdade 

verificada entre homens e mulheres em espaços de pactuação e poder é ainda bem 

patente, o que torna mais árdua a tarefa de dar visibilidade à demanda feminina. 

 Com o estabelecimento do espaço público para os homens e o privado para 

as mulheres, (uma das mais fortes expressões da dominação masculina) ocorreu o 

fortalecimento dos papéis e relações instituídos socialmente baseadas no controle, na 

opressão, no domínio de um gênero sobre o outro, a partir da determinação de 

funções, 

atividades, normas, regras e condutas impostas a fim de legitimar os estereótipos 

sexuais. 

Ocorre que esse espaço foi elaborado, pensado e construído levando-se em 

consideração a perspectiva de alguns indivíduos em detrimento de outros, destacando 

as relações de poder que se instituem nas relações de gênero. Torres (2005,p.26) 

afirma que 

 As relações de gênero são transvestidas de relações de poder. A 
ameaça do outro e da possibilidade de perda de espaço e de 
hegemonia levaram os homens a construírem os fundamentos para 
as desigualdades legitimando, dessa forma, as diferenças entre eles. 
A desigualdade entre os gêneros não é uma condição das 
sociedades, é um determinante social e um produto cultural possível 

de mudança. 
 

No Conselho Nacional das Cidades a dificuldade em pautar as questões de 

gênero são visíveis, haja vista ser um espaço preponderantemente masculino 

conforme demonstra o quadro a seguir: 

  

Representantes da sociedade 

civil 

Homens Mulheres 
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  Quadro 3 – Quantitativo de homens e mulheres representantes da sociedade  
  civil presentes no Conselho Nacional das Cidades. 
  Fonte: Ministério das Cidades, 2015 

 

Ao analisar a composição do quadro de Conselheiros no ConCidades para o 

biênio 2004- 2005, Maricato e Junior (2006,s/p) assim se posicionam: 

Percebe-se a predominância masculina no Conselho das Cidades, 
em todos os segmentos sociais, apesar das grandes diferenças entre 
estes. Mas cabe registrar a mudança ocorrida da I para a II 
Conferência das Cidades, decorrentes, em grande medias das 
discussões envolvendo a adoção de critérios de gênero na 
composição desse espaço. Assim[...], podemos perceber que as 
mulheres ocupavam apenas 15,5% das 71 vagas titulares do 
ConCidades na gestão 2004-2005 e passam a representar 22,6% na 
gestão 2006-2007. 

 

Sobre a atuação das mulheres no Conselho das Cidades, Cristiane Telles, 

conselheira nacional das cidades e líder do Movimento Orquídeas faz a seguinte 

consideração: 

No Conselho Nacional das Cidades [...], temos poucas mulheres que 
vão a frente para, no microfone, fazerem as defesas, fazerem os 
discursos, fazerem demonstrar esse protagonismo que vem da base 
e infelizmente, geralmente são os homens que o fazem. Elas abrem 
mão ou se acomodam ou se acuam[..] é uma realidade que eu 
constato e divido que precisa que as mulheres de fato na hora da 
exposição não deem espaço para os homens pelo simples fato de 
serem homens, é muito machista o movimento de moradia, as 
mulheres fazem a frente mas na hora de se posicionar são os 
homens que tomam a frente, são eles que aparecem (Entrevista, 
2014). 

 

É latente as conquistas e avanços da luta feminina no Brasil, porém o que 

culturalmente foi imputado às mulheres no que refere-se a participação no espaço 

público ainda é muito visível. Perrot (2005,p.186) ao analisar a ação política do 

operariado considera que “são forças desiguais, e resultados obtidos também 

Movimentos Populares 22 17 

Empresários 07 03 

Trabalhadores 12 02 

Entidades Profissionais 07 03 

ONGs 05 03 

Total 53 28 
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desiguais, pois a mulher como militante tem dificuldade em se fazer ouvir pelos seus 

camaradas masculinos, que consideram normal serem os seus porta-vozes”. 

Torres (2010,p.242) assinala que,  

É preciso que as mulheres despertem para a consciência de sua 
força e do poder que elas têm enquanto coletividade. Deve-se ter 
claro que essa identificação de papéis sociais ditos femininos está 
calcada num processo psicologizante, mediante o qual o indivíduo 
assimila um aspecto, uma característica, um atributo de outra pessoa 
e se transforma, totalmente ou em parte, conforme o modelo desta.   

 
 Em Manaus, as mulheres do Movimento de Mulheres por Moradia Orquídeas 

– MMMO continuam empunhando a bandeira do direito à cidade para todos e todas, 

garantindo a transversalidade de gênero nas políticas públicas. Para isso, elas 

utilizam-se de estratégias diversas que vão desde a participação nos espaços de 

negociação como integrante do Fórum Amazonense da Reforma Urbana – FARU, até 

como Conselheira dos Conselhos Estadual e Nacional das Cidades.  

Ao tratar desses espaços, Rolnik (2003, p.228) considera que eles são: 

Muito diferente de uma audiência pública, onde quem está 
apresentando fala, fala, e outros dão palpite qualquer e fica por isto 
mesmo. Nós estamos falando de processo de votação de emendas, 
nós estamos falando de processo de discussão e deliberação de 
políticas com muita responsabilidade[..]. Está é uma proposta de 
discussão pública com as cidades e com os cidadãos, imaginando 
que ela será enriquecida, será sem dúvida nenhuma 
melhorada[...]com tantas cabeças discutindo, pensando à luz das 

questões específicas de cada cidade. 
 

No que concerne ao direito à moradia elas tem se constituído como um sujeito 

coletivo propositivo rumo à construção de uma política habitacional que tenha como 

preocupação as demandas das mulheres. Observe-se que “em toda a parte onde se 

revela a vontade de ser ao mesmo tempo memória e projeto, cultura e atividade, o 

sujeito está presente, ao passo que está ausente em toda parte onde a emoção é 

recalcada, o passado é ocultado, a disciplina é reforçada, tanto a da razão como a da 

lei” (TOURAINE, 1998,p.352). 

 

CONCLUSÃO 

Este espírito questionador e resistente do sujeito é a mola-mestra dos 

movimentos sociais que têm como foco principal a incumbência de despertar esse 

sujeito para, racionalmente, construir a luta de forma consciente, “substituindo uma 

visão de sujeito histórico redutor da realidade pela emergência de um sujeito coletivo, 
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difuso, não hierarquizado, crítico e combatente” (GONH,2004,p. 29), estimulando a 

produção de novas subjetividades ou opostas aquelas impostas pela racionalidade. 

        Ao nos debruçarmos sobre o Movimento de Mulheres por Moradia Orquídea – 

MMMO e sua atuação na luta por moradia em Manaus percebemos que este 

movimento constitui-se como sujeito coletivo, jogando um papel diferente daquele 

sugerido pela racionalidade. Trata-se de um coletivo feminino que sai da pura 

reivindicação da necessidade humana (habitação) para um papel de chefia e liderança 

num espaço político de esfera pública em que a respeitabilidade e a confiança, sempre 

foram características conferidas aos homens, representando, pois, um passo à frente 

na medida em que ocorre o reconhecimento deste sujeito do feminino 

Sua presença marcante enquanto ator combativo e propositivo na luta pela 

produção de um espaço urbano que contemple as classes subalternizadas da 

população, tem dado às mulheres condições efetivas de serem sujeitos e 

protagonistas da política de moradia, tornando-se um coletivo capaz de propor e gerir 

políticas públicas no âmbito da habitação como é o caso do Movimento de Mulheres 

por Moradia Orquídeas que administra um projeto do Programa Minha Casa, Minha 

Vida em Manaus. 
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