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RESUMO 
 
O feminismo concretiza sua práxis no movimento feminista – 
sujeito político das mulheres – propondo um projeto de 
sociedade fundamentado na liberdade e autonomia das 
mulheres. A noção de autonomia no feminismo, logo, se coloca 
na construção horizontal e autodesignada das mulheres no 
projeto de transformação social. Dessa forma, analisamos as 
novas expressões do feminismo, tendo como pressuposto: as 
novas organizações autônomas de mulheres enquanto 
antíteses da institucionalização do movimento feminista. 
Buscou-se através de uma pesquisa documental referente ao 
‘Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz’ da cidade do 
Natal/RN, compreender a noção de autonomia no processo de 
organização de mulheres. 
 
Palavras-chave: Feminismo. Autonomia. Organização 
feminista. 
 
ABSTRACT 
 
Feminism realizes its praxis in the feminist movement - women 
political subject - proposing a reasoned society project in the 
freedom and autonomy of women. The notion of autonomy in 
feminism, right, stands in horizontal construction and self-
appointed women in the project of social transformation. Thus, 
we analyze the new expressions of feminism, with the 
assumption: the new autonomous organizations of women as 
antitheses of the institutionalization of the feminist movement. 
Sought through a documentary research in the 'Coletivo 
Autônomo Feminista Leila Diniz' city Natal/RN, understand the 
notion of autonomy in the women's organization process. 
 
Keywords: Feminism. Autonomy. Feminist organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, uma premissa tem fundamentado o feminismo. Esse 

movimento, enquanto sujeito político das mulheres, desde sua primeira expressão na 

França – 1789 – se afirma e deve ser considerado como “elemento imprescindível, em 

qualquer processo de transformação radical das relações sociais” (GURGEL, 2009, p. 08).  

As feministas questionam e alertam as demarcações do homem enquanto sujeito 

universal, chamando atenção para as problemáticas advindas dessa universalização. 

Desmistificando as desigualdades entre homens e mulheres nos espaços da vida social. 

Tomamos a noção de autonomia de uma organização para a luta sem 

hierarquias e horizontal, de uma construção estratégica que possibilite pensar e fazer o 

feminismo, aquele que parte da autodesignação das mulheres. 

Dessa forma, dialogaremos sobre a organização autônoma feminista em Natal, a 

fim de compreender qual a relação com o feminismo autônomo e como esse coletivo tem 

buscado consolidar discursos e estratégias autônomos enquanto sujeito político.  

Esse trabalho analisa as recentes expressões do feminismo, tendo como 

pressuposto: as novas organizações de mulheres enquanto antíteses (negação) da 

institucionalização do movimento feminista que se deu nos anos de 1990, período no qual, 

segundo Gurgel (2014), a noção de autonomia atribuída ao feminismo se deslocou da 

perspectiva de autodeterminação do movimento de mulheres, para o terreno na 

institucionalidade das Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Constituiu-se sujeito-objeto dessa investigação o ‘Coletivo Autônomo Feminista 

Leila Diniz’. O grupo se organizou autonomamente a partir do legado da ONG Coletivo Leila 

Diniz, que há pouco deixou de existir enquanto instituição. Essas mulheres assumem uma 

identidade diversa e atuam na cidade de Natal/RN a partir de ações “artivistas” – termo 

usado por elas, que faz menção a arte e ativismo – contra culturais e nacionalmente por 

meio da Frente Nacional Pela Descriminalização e Legalização do Aborto. 

Logo, esse trabalho se fundamenta por meio de uma pesquisa documental feita 

sobre o grupo feminista supracitado, na qual foram discutidos três documentos: uma carta 

aberta endereçada a ‘pareceir@s e amig@s’ construída pelo grupo ainda enquanto ONG, 

uma reportagem sobre o Coletivo Leila Diniz (ONG) e o manifesto atual do grupo autônomo.  

 

2 FEMINISMO, HISTÓRIA E TEORIA: a emergência do feminismo autônomo 
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A Revolução Francesa (XVIII) foi um marco histórico das primeiras mobilizações 

e reinvindicações por igualdade2, construídas por mulheres. Essas afirmavam que não havia 

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

desigualdade entre os sexos (GURGEL, 2009). 

A legitimidade dessa resistência se pautava no questionamento aos domínios do 

político, com sua negação à participação das mulheres, desnaturalizando-as da esfera 

pública e de suas relações. Logo, suas reivindicações se caracterizaram pela centralidade 

da luta pela igualdade. 

A história do Movimento Feminista retrata que mesmo articuladas às 

organizações de esquerda, compromissadas com a classe e com a luta socialista, a 

bandeira feminista de direito ao trabalho, encontrou resistência diante dos próprios 

trabalhadores3.  

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

a esse domínio patriarcal das organizações de esquerda. Clara Zetkin – figura alemã 

feminista e socialista de destaque internacional do século XIX – propunha o compromisso 

dos partidos socialista4 na luta pelo sufrágio universal feminino5. 

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

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

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

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

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

Costa (2005) destaca a especificidade nas organizações feministas latino-

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

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

medida que reconhecem o sexismo que baliza as relações orgânicas dos coletivos. Todavia, 

essas mulheres – na luta antissexista – não perdem de vista seus vínculos ideológicos e seu 

compromisso com a mudança radical das relações sociais de produção.  

                                                           
2
 “as mulheres realizaram ações radicais de combate a sua exclusão da soberaneidade popular, 

inaugurada com a sociedade moderna que se propôs a eliminar todo tipo de desigualdade já que 
insurge com o lema da igualdade, liberdade e fraternidade” (GURGEL, 2009, p. 09). 

 

3
 O receio de perder postos de trabalho para as mulheres e a reafirmação da hierarquia na família, 

por meio dos valores de organização da sociedade burguesa, legitimaram a contraposição dos 
homens. 
4
 A perspectiva da aliança entre a luta de classes e a luta das mulheres, pela sua autodeterminação, 

deixava clara a perspectiva de classe tomada pelo movimento de mulheres socialista, que 
confrontava o feminismo burguês. Apesar de reconhecerem as conquistas reais pautadas pelas 
feministas burguesas.  
5
 “A reivindicação pelo direito ao sufrágio mobilizou as mulheres por sete décadas em diferentes 

países e regiões do mundo” (GURGEL, 2009, p. 13). 
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O importante a destacar nessas lutas, segundo Gurgel, foi: “a articulação 

estratégica entre a luta pela autonomia e autodeterminação das mulheres com a busca 

incessante da emancipação humana, frente às forças destrutivas do capital” (2009, p. 14).  

No Brasil, Godinho (2004) expõe que a participação das mulheres no mundo 

público é uma das mudanças mais marcantes na segunda metade do século XX, pois 

apesar de ter a ‘cidadania’ formalizada por meio do voto em 1932, a presença da mulher 

como sujeita6 política só emerge com o movimento feminista a partir dos anos 1970.  

Segundo Souza-Lobo (2010) a prática feminista brasileira é marcada por três 

momentos: 1º Articulação das lutas contra as formas de opressão das mulheres e as lutas 

pela redemocratização (anos de 1970) – o Estado era o inimigo comum dos movimentos; 2º 

Reorganização partidária e descaracterização das práticas autônomas dos movimentos 

(anos 1980-2), no qual o discurso feminista invade os discursos partidários, mas as práticas 

autônomas são reduzidas; e 3º Ocupação de novos espaços governamentais pelos 

movimentos, o que gera polarização entre as feministas que queriam ocupar esses espaços 

e as que insistiam na exclusividade dos movimentos como espaços das feministas. 

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

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

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

focalizadas – tendo em vista as políticas públicas conquistadas e que deveriam ser 

implementadas pelo governo – de enfrentamento à opressão patriarcal inquietavam os 

grupos que se propunham às ações de maior combatividade e radicais. 

A autora discute que em finais dos anos de 19907, a autonomia, enquanto 

elemento fundamental às sujeitas políticas do feminismo se deslocou da perspectiva de 

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

dimensão de institucionalidade das ONGs que se consolidavam. As ações feministas se 

condicionavam intensamente aos ditames do Estado e dos organismos financiadores. 

 

[...] essa transformação contribuiu para a profissionalização de militantes que se 
distanciam cada vez mais de uma atuação na base social, ao assumirem um fazer 

                                                           
6
 Corroborando com Cervera e Franco (2006) “[...] quando se fala em masculino como se fosse 

neutro, na realidade se excluem as mulheres [...] O masculino é masculino e não neutro [...] Para que 
a mulher esteja representada é necessário nomeá-la [...] A discriminação de gênero também foi 
construída a partir da linguagem”, resolvemos transgredir a norma da língua portuguesa, 
compreendendo toda carga política sobre determinados termos que se propõem universais, neutros, 
assim como sujeito no masculino, que só tende a continuar a fazer da mulher O outro, como discute 
Beauvoir (1970). 
7
 Os anos que seguem a década de 1990 apresentaram a fragilidade dos organismos de governo 

para as mulheres, os quais em atendimento as determinações dos organismos internacionais (Banco 
Mundial e Fundo Monetário Internacional), intensificaram a mercantilização dos direitos e cortes nos 
gastos sociais. O bloqueio conservador dominante do Estado desacreditava do movimento feminista 
autônomo. 
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política que reproduz as esferas de hierarquização e centralidade decisórias, 
fenômenos cuja negação é um dos fundamentos teórico-político do feminismo como 
sujeito coletivo (IDEM, p. 63). 

 

Nessa conjuntura se estabeleceram o grupo de mulheres natalenses, estudadas 

aqui. O ‘Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz’, que ainda em 2013, era organizado como 

a ONG Coletivo Leila Diniz (CLD). Segundo a reportagem de Julho de 2014 do Novo Jornal,  

 

O CLD foi fundado há 13 anos por um grupo de mulheres que já atuavam no 
movimento feminista nacional. A instituição teve como missão contribuir para a 
democratização do Estado e da sociedade, através da igualdade de gênero, com 
justiça social a partir de uma perspectiva feminista. Em seu nome fez homenagem à 
atriz Leila Diniz, símbolo de liberdade sexual, transgressão e emancipação da 
mulher. E teve como objetivo central fortalecer a luta nos movimentos de mulheres e 
feminista local, como o Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte.  

  

Logo, desde 2002 o CLD construía ações feministas junto ao Estado, 

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

enviada no ano de 2013, declaram:   

 

Ao longo desse período, firmamos parcerias na luta por uma sociedade mais justa e 
nos tornamos uma referência ao construir uma força política na cidade de Natal 
pautado em projetos e ações contraculturais, na intervenção na agenda pública, na 
formação de lideranças de base e no enfrentamento das lutas cotidianas na busca 
por melhores condições de vida para as mulheres natalenses (CLD, s/p). 

  

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

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

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

feminista, como segue relatando a carta: 

 

Apesar da reconhecida trajetória, o Coletivo Leila Diniz tem enfrentado dificuldades 
para manter as suas atividades. Desde a nossa criação, a mobilização de recursos 
para a nossa sustentabilidade advém da aprovação de projetos em editais públicos. 
Com a economia do país fortalecida, os convênios com agências de cooperação 
internacionais vêm diminuindo, comprometendo a sustentabilidade das organizações 
não governamentais. Esse reflexo é sentido principalmente em organizações que 
tem sua atuação voltada para a formação politica, educação, acesso aos direitos 
humanos, cultura e fortalecimento dos movimentos sociais, como é o nosso caso 
(2013, s/p). 

 

O CLD apresenta os dilemas postos à institucionalização do movimento 

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

como os interesses divergentes nessa relação, neoliberal de concorrência. Continuam, 

 

Portanto, não são tantos os editais que atendem ao nosso perfil institucional e, 
dentre estes, nos preocupamos em selecionar apenas os que estejam de acordo 
com nosso projeto político institucional. Na concorrência em editais que provêm de 
recursos públicos, também enfrentamos dificuldade de acesso, pois, o sistema de 
convênios estabelecido pelo governo federal coloca as organizações 
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governamentais no mesmo patamar de disputa por recursos com outras 
organizações da sociedade e até mesmo com as prefeituras (CDL, 2013, s/p). 

 

Se expressa nessa forma de fazer a luta contra a opressão sofrida pelas 

mulheres, o que Gurgel (2014) discute enquanto nível de dependência financeira e 

exigência burocrática diante da profissionalização de militantes. 

 

Esta situação nos fez refletir, durante os últimos três anos, a respeito de como seguir 
existindo, dado o peso de uma organização não governamental, em que suas 
militantes também são profissionais e seu trabalho teria que ser remunerado. Não 
temos mais como nos manter nesse formato, mas, feministas e militantes que 
somos, em função de nossa opção de transformar o mundo pelo feminismo, 
decidimos encerrar o CNPJ do Coletivo Leila Diniz, ou seja, concluímos aqui a vida 
do Coletivo Leila Diniz como uma ONG e renasceremos como um grupo de 
militância (CLD, 2013, s/p). 

 

Esse direcionamento político do documento reforça a nossa hipótese sobre o 

surgimento de novas organizações de mulheres, enquanto movimento de antítese ao 

processo de institucionalização do movimento feminista nos anos de 1990 e 2000. Segue, 

 

Seremos, então, o Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz. Este é um momento 
que estamos chamando de “queda para o alto”.  Que nos desafia a encerrar uma 
organização com 12 anos de vida e dar início a uma nova caminhada, com uma 
organização autossustentável e 100% militante, cujas contribuições virão de todas 
nós, que desejam transformar a realidade machista e colaborar ativamente nesse 
processo (CLD, 2013, s/p – destaque do documento – destaque nosso). 

  

Seria, então, o ‘Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz’ uma nova expressão 

do feminismo, construído em uma perspectiva combativa, que retoma a noção de autonomia 

do movimento e agrega novos valores feministas, de mulheres que proclamam: 

 

Somos seres humanos, gente que não se define pela normatividade, pelas regras, 
somos putxs, bichxs, negrxs, vadixs, degeneradxs, afetetadxs, grisalhxs, 
Lésbicas/sapatão, bissexuais, desnaturadxs, insubmissxs, despadronizadas, 
monstrxs, gordxs, loucxs, ávidxs por liberdade, desbocadxs, revoltadxs, autônomxs, 
indignadxs, histéricxs, combativxs, desmanteladxs, artivistas, possuídxs, 
empoderadxs, desequilibradxs, piriguetes, periféricxs, maconheirxs, vândalxs 
(COLETIVO..., 2014, p. 01 – [sic]). 

 

Essas novas sujeitas que constroem as organizações de mulheres trazem 

consigo novas formas e experiências para organização da luta feminista. As experiências já 

vividas podem assim contribuir na superação do que não deu certo em outras formações 

organizativas – de se fazer a luta coletiva das mulheres.  

Nessa linha de análise, expõe as feministas do Coletivo Autônomo Feminista 

Leila Diniz, sobre a transição de institucionalidade à organização autônoma:  

 

Autônomo porque essa foi nossa primeira pauta e decisão coletiva. Queríamos 
caminhar com nossas pernas, de forma independente de partidos políticos e 
sindicatos. Somos auto organizadas, descoladas de organismos verticalizados, com 
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hierarquias e concentração de poder, protagonizamos nossa própria luta 
(COLETIVO..., 2014, p. 01). 

 

Partindo das discussões Gurgel (2004), a noção de autonomia propõe, assim, 

uma ampliação substancial do sentido atribuído ao sujeito. Logo, a autonomia se relaciona 

ao elemento central do feminismo, a liberdade8.  

 

Ser feminista é caminhar rumo a sua autonomia pessoal e, ao mesmo tempo, lutar 
coletivamente pela autonomia e liberdade de todas as mulheres. O feminismo é, 
neste sentido, um projeto de vida, e isso exige coerência entre o nosso pensar, 
sentir e agir, o que todas nós sabemos que é um permanente desafio (SILVA, 2010, 
p.12). 

 

Logo, quanto à importância para o feminismo da organização autônoma de 

mulheres e da diversidade do movimento no Brasil, nos é indispensável construir uma 

investigação que leve a apreender a dinâmica dos grupos de mulheres inscritos na atual 

sociabilidade e dinâmica da noção de autonomia para o Movimento Feminista. 

 

3 A NOÇÃO DE AUTONOMIA: contingências organizativas às feministas de Natal/RN 

 

A autonomia que o feminismo prescinde ao se fazer sujeito, será, então, 

analisada a partir de sua dinamicidade na trajetória do movimento feminista. Gurgel (2004) 

relata que no interior dos movimentos sociais e libertários a autonomia tem sido enfrentada 

à medida que politicamente se relativiza, consequência da quase absoluta burocratização 

das lutas adequadas ao sistema de dominação. 

Para o feminismo a institucionalização junto ao Estado obstaculiza uma sujeita 

de capacidades autônomas, que seja “capazes de comparar, de valorar, de intervir, de 

escolher, de decidir, de romper” (FREIRE, 1996, p.18). Não desconsideramos as mudanças 

conquistadas, porém apontamos a não ruptura com as engrenagens de dominação de sexo, 

“raça”/etnia e classe social. Ademais, o elemento autonomia para o sujeito do feminismo, 

exige a superação de espaços hegemônicos. 

A trajetória feminista pelo elemento da autonomia expõe os conflitos do novo e 

do velho na dinâmica de um movimento social recente. Compreendendo o marco dos anos 

de 1980-1990 para o feminismo brasileiro e sua aproximação ao Estado, Gurgel (2014) trás 

ao debate da noção de autonomia, as críticas do feminismo à “onguização”. 

Primeiro, a autora aponta, a transformação da identidade institucional, reduzindo 

politicamente e quantitativamente a base social do movimento de mulheres; segundo, a 

                                                           
8
 A realidade de ação do feminismo, caracterizada pela estratégia de atuar nos pontos comuns, nas 

particularidades de cada opressão, na imediaticidade e mediaticidade das relações, sem perder de 
vista a emancipação humana, legitima a centralidade da liberdade, objetivo maior do movimento 
(GURGEL, 2009). 
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transferência de decisões político-institucionais para as equipes de profissionais de ONGs, 

na qual se confunde o papel de assessoria ao de representatividade9.  

Tal contradição se estabelece entre os interesses de autodeterminação das 

mulheres e as relações institucionais construídas mediante financiamentos advindos de 

organismos como o FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial. 

Os anos de 1990 significaram à trajetória do feminismo, à sua luta emancipatória 

e ao fundamento da liberdade, uma noção de autonomia deslocada da autodeterminação 

das mulheres, subordinadas a financiamentos e editais públicos, de parcerias pontuais. 

Ademais, a conjuntura de organização desses grupos marca a hegemonia 

ideológica individualista e mercantilizada da ofensiva neoliberal, tida como “saída” a crise 

iniciada nos anos de 1970. Assim, trás Gurgel: 

 

[...] num contexto de descenso da organização popular e libertária, o feminismo dos 
anos de 1990 é marcado por um processo de transferência de campo de 
representação e tomada de decisão, sem, com isso se conseguir a construção de 
um coletivo total, o qual atuasse com as diversas dimensões de opressão que 
marcam as experiências das mulheres (2004, p. 101).  

 

Esse cenário, de institucionalização feminista, construído por pactos baseados 

no “possível” às conquistas do movimento e ao Estado em sua intervenção, enfraquece o 

caráter subversivo do feminismo diante de um sistema patriarcal-capitalista-racista, que é 

operado pelas organizações estatais. Assim como, perde de vista a diversidade de sujeitos 

que compõe a luta das mulheres, enquanto projeto de sociedade. 

Em continuação, afirma Gurgel (2004) que a autonomia assume, primeiro, o 

nível de envolvimento do feminismo com o contexto social em que se realiza e a sua 

presença, como movimento social e de transformações culturais. Entrelaçando-se com o 

reconhecimento da singularidade e da opressão especifica ao grupo das mulheres. 

Partindo desses imperativos a noção de autonomia do Coletivo Autônomo 

Feminista Leila Diniz parece ser lançada em seu Manifesto (2014): 

  

Surgimos da queda para o alto do Coletivo Leila Diniz. Processo que encerra a 
institucionalidade e traz a tona o fazer artivista desconcertante para o feminismo. 
Ocupamos o espaço de luta feminista coletivizada, horizontalizada e autogestionada 
em natal, no pais e no mundo para transformá-lo (p. 01 – [sic]). 

  

O Coletivo, demarca a própria organização na sociedade. Se expressa como 

coletivo total, sob a leitura das diversas singularidades e sem hierarquização, 

compreendendo um processo de construção como sujeito coletivo de identidade diversa. 

                                                           
9
 Essas militantes feministas passam a profissionais especializadas que fazem parte de equipes 

multiprofissionais, não necessariamente compostas apenas por feministas. 
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O feminismo como coletivo total proporciona, portanto, a inclusão horizontalizada 
das demandas específicas que compõem o sujeito “mulheres”, tendo como princípio 
fundador a superação de sua reificação, apresentando historicamente as mulheres 
em sua diversidade (GURGEL, 2011, p. 108).  

 

A autonomia enquanto elemento para organização de mulheres implica assumir 

compromissos com a coletividade, com a luta das mulheres, com o fim da opressão. Para 

Freire (1996, p. 23), na construção da autonomia “provoca ruptura, decisão e novos 

compromissos”. Como assumido pelas mulheres do Leila Diniz (COLETIVO, 2014, p. 01): 

 

[...] tratava-se de reconhecer com solidariedade feminista e deixar vivo um legado de 
luta. De uma luta que ainda pulsava forte o suficiente para não se entregar ao 
capataz burocrático do estado, para não se permitir por fim. E aceitamos ocupar 
esse lugar, resistir e imprimir com liberdade e autonomia um novo rearranjo político. 

  

Compreendendo a validade da proposta de ação feminista exercida pelo 

Coletivo Leila Diniz enquanto ONG, o grupo agora autônomo, com novas militantes, 

composto por novas experiências, constroem uma identidade que lhe permite realizar o 

caráter coletivo de sua representatividade. 

A carta do CLD e também o Manifesto do Coletivo Autônomo Leila Diniz, expõe 

a rigorosidade radical tomada pelo grupo diante de sua organização autônoma, diante da 

necessidade de superação dos obstáculos que a institucionalidade trouxe e diante das 

novas experiências que não apenas são somadas ao feminismo, mas o reconstrói. 

Assim, elas proclamam: 

  

E o mais importante, sabemos quem somos: somos todas Leila Diniz. 
Queremos de nós mesmas viver um feminismo orgânico e visceral, respaldado no 
autoconhecimento e autotransformação. Onde o pessoal é político, rejeitando a 
separação sexuada entre privado e público, uma separação que coloca a dominação 
exercida sobre as mulheres ao abrigo da crítica da autoridade arbitrária 
(COLETIVO..., 2014, p. 01).  

 

O projeto feminista (autônomo e libertário) seria pressuposto a organização de 

grupos de mulheres, enquanto projeto de sociedade, ações e estratégias de enfrentamento 

e resistência a toda desigualdade de sexo/sexualidade, ‘raça’/etnia e classe social sobre a 

vida das mulheres. Logo, a autonomia do sujeito feminista expõe o seu projeto de 

sociedade, contra-hegemônico. 

Pensar-se em relação ao mundo, como diz Paulo Freire (1996), e poder construir 

estratégias para a transformação, prescinde o estranhamento, a negação, a rebeldia. 

 

Somos todas descontentes e ávidas por liberdade e relações livres sem posse, nas 
quais a família e casamento são instituições construídas como um espaço de tirania 
e controle masculino, uma estrutura opressora do patriarcado não nos prende mais, 
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renegamos, pois somos mesmo desnaturadas com aqueles que tentam nos prender 
e nos submeter (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

Assim, ‘ser mulher’ a partir de uma experiência compartilhada historicamente, 

com a multiplicidade de mulheres, ainda que seja uma experiência singular para cada uma. 

Ou seja, para Camurça, “compartilhando uma visão comum sobre a explicação de sua 

própria condição e compartilhando formas de luta e articulação” (2007, p. 03). 

Estabelecendo laços de sororidade, em suas dimensões prática, política e ética 

a construção da sujeita feminista e da estratégia feminista de fazer luta e superar a 

reificação. Construindo a autodesignação organizativa das mulheres. 

 

Nossa política é sem receitas, nossa forma de falar é nossa, não somos 
acadêmicas, não renegamos os livros e seus aprendizados e encantamentos, 
contudo falamos sobre eles conforme nossas vivências e experiências de vida e luta 
cotidiana, isso é nossa referência para as nossas reivindicações, direito à cidade, 
intervenção urbana, à existência plena e livre (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

Nesse sentido, a autonomia organizativa dispõe da dialogicidade entre as 

experiências e as tendências que apontam no horizonte. Compreendendo, com debatido por 

Freire (1996), a construção permanente do sujeito, de suas relações e da própria história. 

Constituindo a luta diversa por uma nova sociedade, por novos valores. 

 

Queremos dar visibilidade pública à opressão de gênero, raça e classe, 
transformando o mundo pelo feminismo. Por um mundo sem ordem, sem opressão, 
sem dominação, sem controle, sem exploração, sem colonização, sem civilização. 
Por um mundo livre! (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

A autonomia organizativa permite, então, alcançar patamares de realização da 

liberdade. Potencializando o fazer histórico humano, de ser mais e estranhar (FREIRE, 

1996). Preencher, formular, inventar os espaços, superar a opressão, os valores que 

exploram e desumanizam, criando divisões desiguais, categorizações perversas, 

padronizadas que pouco dizem da realidade. O feminismo tem assim um papel 

revolucionário, do qual a história dos homens e das mulheres não pode prescindir. 

Dessa forma, o movimento feminista tem sido palco de novas expressões de 

luta, das mulheres, no plural, na diversidade, na multiplicidade. O universo experiências e 

demandas, exige uma prática coerente, uma identidade unitária, que se faz na autonomia 

enquanto elemento ético. 

 

Queremos construir um feminismo autônomo, libertário, comprometido com a 
liberdade, autonomia e reconhecimento da subjetividade, rompendo com as amarras 
neoliberais e com a opressão de gênero estruturante da sociedade, sem repressão 
as escolhas individuais, rejeitando por completo qualquer expressão de moralismo 
crítico setorial. Lutando com liberdade, de forma horizontalizada, autogestionada e 
apartidária (COLETIVO..., 2014, p. 02). 
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A luta feminista, em tempos atuais, pede por autonomia, em detrimento de uma 

relação neoliberal com o Estado e o grande capital, o qual condiciona as mulheres à escala 

mais alta de pobreza e miséria, submissão e extensiva exploração-apropriação.   

Assim a luta das mulheres pede pelo feminismo, em seu elemento fundamental: 

a liberdade. 

 

Comprometida com a interseccionalidade como horizonte político, por compreender 
que o feminismo não diz respeito apenas às mulheres, mas a toda forma de 
opressão, dominação e controle. Entendemos que não existe hierarquia de 
opressões, tanto a opressão de gênero, quanto a de raça, etnia e classe devem ser 
combatidas (COLETIVO..., 2014, p. 02). 

 

Como projeto social o feminismo expõe sua luta contra a opressão, tendo como 

análise sua consubstancialidade, inscrita na realidade das mulheres, nas mais diversas 

relações e lugares do mundo. 

Daí então, a perspectiva de desmistificar a realidade vivida pelas mulheres, não 

pode se privar da unidade das relações capitalistas-patriarcais-racistas. Sendo necessário 

um movimento de libertação das mulheres, de forma que Delphy (2001) apud Cisne (2013) 

diz que tal movimento “deve ser preparar para uma luta revolucionária” (p. 157), para 

derrocada/superação absoluta do patriarcado. 

Destarte, compreendendo que nas relações de opressão, “vislumbra-se a 

possibilidade de não apenas revoltar-se contra as relações pré-determinadas, mas de alterá-

las” (IASI, 1999, p. 34). Pensar essa dimensão dentro da hipótese das novas expressões do 

movimento de mulheres nos permite conhecer a realidade contemporânea do movimento 

feminista.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que a perda gradual de autonomia, sofrida pelo movimento 

feminista entre meados dos anos de 1980 e 2000, consequência da relação de cooperação 

entre as ONGs feministas, o Estado e os organismos internacionais, é central aos rumos das 

lutas das mulheres tomados no último período, em específico no Brasil. 

A profissionalização da militância, que se afasta do ativismo; as amarras dos 

financiamentos e editais, que esquartejam o projeto de transformação social; assim como a 

contraditória representatividade hierárquica exercida pelas ONGs, preocupadas em ajustar 

seus projetos à exigência das agências de fomento, expressam descaminhos para a 

construção de um movimento que articule a diversidade das experiências vividas pelas 

mulheres e potencialize a unidade enquanto sujeito político. 

Dessa forma, é necessário compreender a transformação radical da sociedade e 
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sua imprescindível tomada da luta das mulheres, auto-organizada, horizontalizada e 

autodesignada. Secundarizar as particularidades de opressão sofrida pelas mulheres, em 

específico as trabalhadoras e não-brancas, ou tomar categorias de análises “sexualmente 

cegas”10 para pensar projeto revolucionário, não dá conta da emancipação humana. 

Assim, analisamos o atual processo organizativo do Coletivo Autônomo 

Feminista Leila Diniz, como uma tendência para o novo período, compreendendo que a 

emergência dessa autonomia é também indicadora do esgotamento do espaço político 

institucional das ONGs enquanto espaços de correlações de forças. Logo porque, a tentativa 

de reinventar espaços hegemônicos de dominação, não propiciou as rupturas desejas contra 

o “inimigo principal”11 – o patriarcado. 

Todavia, o fundamento da autonomia na organização de mulheres se pauta em 

inventar a cidadania das mulheres e construir sua história, dando um novo olhar aos fatos, 

aos antagonismos, às contradições e desigualdades existentes nas relações entre os sexos, 

“raça”/etnia e classe social.  
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