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As vozes que não se calaram: História do Movimento Feminista em Goiânia 

Rúbia Carla Martins Rodrigues – Mestranda (UCG) 

 

Resumo 

O movimento feminista chegou ao nosso país tardiamente, em virtude da ditadura 
militar, obrigando as mulheres acelerar seus tempos e desenhando em suas vidas um 
percurso diferente. A partir daí, em todo o Brasil foram sendo criados movimentos 
feministas, e em Goiás, não foi diferente. Assim, o movimento feminista em Goiânia 
revelou-se como um movimento de mulheres diversificado, capaz de abordar inúmeras 
temáticas no tempo e espaço a que pertencia. Portanto, este artigo propõe-se analisar 
através das vozes de feministas como surgiu em Goiânia os movimentos feministas e de 
como estes foram se organizando e se estruturando; quais as conquistas que obtiveram e 
o que toda a luta feminista fez mudar na imagem e no comportamento feminino dentro 
das várias relações de gênero e de poder, em diferentes espaços e tempos históricos. 

Palavras-chave: feministas, movimento feminista, relações de poder, gênero. 

 

Durante as últimas décadas do século XX, foi nítida a presença das mulheres 
como sujeitos sociais e históricos; sujeitos em formação, num processo de redefinir suas 
especificidades culturais. A partir daí, as mulheres ao procurarem fazer valer seus 
direitos, suas atitudes e capacidades dentro de uma cultura predominantemente 
masculina e misógina, promoveram uma intensa crítica cultural que questionou os 
tradicionais valores do sujeito, apontando para a valorização de uma cultura feminina e 
para uma análise dos grupos sociais historicamente excluídos. 

Nos anos 60 e 70, mesmo estando vivendo sob o regime patriarcal e ditatorial, as 
mulheres foram grandes narradoras de seus feitos e conquistas, aquelas que ao redor da 
fogueira ou à beira da cama mantiveram vivas narrativas milenares. O grande desafio, 
sem dúvida, foi conquistar sua fala própria. Assim, Colasanti (1997: 40) lembra-nos, 
que,  

(...) o poder gerador da palavra: o excesso de força que as mulheres, já geradoras 
da vida, teriam se possuíssem seu livre uso; a negação, às mulheres, das palavras 
sagradas; o abuso verbal comprovado a que somos submetidas no cotidiano, 
através da interrupção e encobrimento das nossas frases. Se nos negam a palavra 
oral, volátil e efêmera, como crer que reconheceriam nosso direito à palavra 
escrita, tão mais comprometedora? 

Mas as mulheres, não queriam o poder para perpetuar o que aí estava: o 
autoritarismo, o machismo, a violência, o desrespeito e as injustiças econômica e social. 
Reivindicar a sua própria voz, foi o que o movimento organizado de mulheres chamado 
assim inicialmente, fez em todo o país; em Goiânia não foi diferente, o movimento de 
mulheres registrou uma forte articulação com as lutas nacionais e internacionais. As 
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lutas e resistências das mulheres goianas tomaram a forma de estratégias de lutas, as 
quais se traduziram em vozes que romperam o silêncio da palavra, da escrita, da arte, da 
educação e da religião, ainda quando não estavam organizadas (ROCHA e BICALHO, 
1999: 70). 

Assim, em 1964 um golpe contrário à política governista, considerada de 
esquerda, impôs um governo autoritário-militar que cassou os direitos políticos e civis 
de inúmeros cidadãos. Em resposta, deparamo-nos com o surgimento de um forte 
movimento de mulheres pela restauração da plena cidadania que, posteriormente se 
consolidou num movimento feminista durante o período da ditadura militar em um 
momento em que outros movimentos de libertação como movimento estudantil e de 
bairro denunciavam a existência de formas de opressão que não se limitavam somente 
ao econômico.  

Nilva Maria Gomes Coelho, professora e socióloga da Universidade Católica de 
Goiás (UCG) relata sobre a reação dos militares frente a estes movimentos. 

Nos anos 70, a reação dos militares foi que primeiro eu fui conhecida, então veja, 
desde o movimento estudantil eu fui na Federal presidente, na época chamava D.A 
(Diretório Acadêmico), e era um D.A abaixo do DCE, porque em um D.A do 
Jornalismo, Geografia, História, Ciências Sociais e Letras. Então, esse D.A, ele era 
muito visado, porque aí o DCE era o primeiro porque era todas as Universidades 
Federais. E a gente ficava ali, hoje é a educação, a gente ficava de privilégio com a 
Medicina, então, a Medicina, a gente e a odonto de cá, e a Engenharia dali, se 
articulava bem. 

Essa parte, normalmente o movimento estudantil, a gente conseguia articular com o 
DCE e tudo mais. E o movimento estudantil, tinha um movimento que era um 
jornalzinho da UNE. E a gente tinha que rodar fora da Universidade, então, 
Goiânia era muito pequena e eles deviam ver, a gente só não sabia como. Naquele 
momento a repressão não ta como hoje que é via satélite. Hoje você pode ser 
controlada por um celular, por via satélite e tudo mais. Hoje as Ciências Humanas 
desenvolveu muito o controle do mundo, a gente pode dizer que está tudo 
sistematizado no controle; nas câmeras, sorria que você está sendo filmado, quer 
dizer, não reclame. 

Eu digo assim, uma violência simbólica, a parte oculta que eles não demonstram. 
Então, na década de 70, eu diria pra você, que inicialmente com o chafariz, nós 
tínhamos uma praça movimentada, não é como é hoje. E o que eu quero mostrar 
pra você, é que nós estávamos iniciando e tínhamos um espaço pequeno. 

E o movimento de bairro, nós tínhamos uma construção civil, Goiânia estava 
crescendo muito. Então, sempre a gente jogava alguma orientação política nos 
bairros, ou seja, a panfletagem, então, trabalhava, orientava, discutia aquilo que 
todo jovem fazia. E eu tinha um agravante, eu era professora, uma menina que já 
dava aula em cursinho, em primário, quer dizer, da alfabetização a cursinho, eu 
trabalhava. Então, eu tinha um trabalho assim, muito independente, porque a 
mulher para ser independente ela tem que ir para o campo do trabalho. 
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Nós precisamos reencontrar uma maneira de como o homem e a mulher vão 
conviver trabalhando fora os dois. Nenhum ser alienado, não perder a sua 
identidade; quer dizer, eu acho que a feminista tem que trabalhar com isso, porque 
nós às vezes temos um discurso feminista, mas não percebemos que ser feminista é 
ser gente, ser feminista, tanto o homem e mulher entra. Então, é uma cultura de 
uma sociedade mais digna de ser humano. 

Eu me preocupo muito com esses outros movimentos de linhas de lutas pela a 
mulher, em que, a mulher é uma dominadora da mesma situação em que nós 
estamos vivendo, o homem sofre, a mulher sofre na sociedade. Só que a mulher 
tem uma exploração diferenciada, e, nessa diferenciada é que nós estamos tendo 
unidade. Agora, o ser humano precisa de uma sociedade que tenha uma visão 
feminista que é o mínimo, o mínimo, eu digo o mínimo do mínimo da gota d’ água, 
porque o movimento feminista não vai salvar o mundo, ele vai tentar trazer uma 
discussão, mudar, ou seja, valores da família e da sociedade, lógico; porque as 
mães criam quem? Elas mesmas fazem a diferença entre a filha mulher e o filho 
homem, não pode, conduta social é conduta social. 

Se você é mulher não brinque com o sentimento dos homens, se você é homem não 
brinque com o sentimento das mulheres. Aí eu acho que é uma caminhada 
feminista, quer dizer, eu entendo que ser feminista não é ser por ser e andar só no 
caminho da pedra. 

Então, eu acho que a ditadura ela me fez essa reflexão e eu não aceito esse tipo de 
trabalho, principalmente depois que eu fui ao Congresso da UNE, em Salvador, é 
aqui que eu entrei na ação popular na década de 70, em agosto de 70, e em 71 eu 
fui presa. Então, era só a questão de ser organizado e, enquanto você não era 
organizada, eles podem ser, a gente não pode se organizar. E a população tem que 
se organizar, se não, não consegue nada. Essa é que é a questão mais séria, o 
projeto de organização social, de partido político é uma questão seríssima no 
mundo. 

Mas, a gente não quer porque acha que a repressão vai pegar você só se você não 
for. Mas, acontece que ela te pega de qualquer jeito. Eu hoje não tenho tempo, não 
estou organizada por causa da família e eu fico na Universidade quase o tempo 
todo, porque eu trabalho para a qualidade do ensino, não trabalho pra dar aula não, 
é porque eu acho que a juventude merece qualidade de ensino. 

A repressão foi muito grande, porque depois da década de 70, até emprego, eu não 
tive emprego por causa do 477. Eu fui expulsa das Universidades, fui presa, eu 
ganhei o 477. Fui presa em 18 e saí em agosto e quando fez oito meses, porque no 
dia do julgamento aí me condenaram pra oito meses, eu e uma irmã minha. Aí nós 
saímos, e aqui em Goiânia eu não arrumei emprego, ninguém queria, ninguém 
mesmo, não é só o conservador não, o cabeça aberta também não te queria, porque 
tinha medo da repressão que era muito grande. 

Eu voltei a estudar na Federal, quando eu saí da prisão já me aplicaram o 477, 
como aplicou no pessoal da Medicina. Quando nós voltamos pra estudar era para 
ela terminar História e eu para terminar Licenciatura, que até hoje eu não terminei, 
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já fiz Mestrado em Educação, mas não terminei Licenciatura. Eu achei que era 
mais negócio fazer o Mestrado, porque eu tenho direito do mesmo jeito, aí não fiz 
Licenciatura e não terminei duas matérias Didática e Prática. 

E o que acontece, eu fui aprender a costurar, eu tenho corte e costura, fui vender 
calça comprida, fui prestar serviço de terceiro, depois, fui secretária. Eu acho que a 
repressão te arrebenta por isso, porque aí eu fui ser secretária, eu fui vender, fui ser 
dos Recursos Humanos no MEC ainda no processo do 477 da ditadura. Então, eu 
aproveitei esse momento, porque é uma característica da juventude, das pessoas 
que querem viver, eu não fiquei tão traumatizada como muita gente fica. Eu tive 
um privilégio na genética, não sei como. Mas, eu não tive crises, mas a repressão 
me marcou muito. 

Eu diria pra você, que hoje eu falo essas coisas com você, talvez a minha entrevista 
se você pegar hoje, com a entrevista que eu dei primeiro, a outra estava mais fraca, 
quer dizer, em termos da fala. Eu tenho me tratado em termos de me conservar 
como gente. Às vezes é o medo que marca, mas a gente devagar vai conseguindo e 

a fala na sala de aula ajuda (em entrevista. Goiânia, 05/02/2004). 

Saindo de seu isolamento, rompendo seu silêncio, naquele momento de 
autoritarismo extremo, pelas exigências da luta política, o movimento feminista não 
pôde deixar de eludir o fato de que suas formulações não se reduziam à questão do 
poder; mas a respeito à elaboração da singularidade do lugar masculino e feminino.  

Acusado de alienado dos problemas nacionais, o movimento feminista, na verdade 
imprimiu a suas ações coletivas uma orientação voltada para os problemas das 
mulheres de todas as camadas sociais, extravasando a área econômica e incluindo 
questões sobre sexualidade, violência, direitos reprodutivos, aborto, planejamento 
familiar e orientação sexual. As duas vertentes do movimento de mulheres atuou 
conjuntamente, numa relativa unidade, até 1982. 

Os movimentos feministas dos anos 70 e 80 somaram a luta pela democracia à luta 
pela desigualdade de gênero. No entanto eram desqualificados pelos meios de 
comunicação em geral, que as acusavam de alienadas, com preocupações 
burguesas, de copiarem um modismo de americanas ou européias. Para 
ridicularizar as militantes, “desmascarar” suas lutas, acusá-las de não atentar para 
as verdadeiras necessidades das trabalhadoras, estes meios negavam que houvesse 
violência contra a mulher, afirmavam que estupros eram provocados pela própria 
vítima e que era legítimo matar uma mulher em nome da “honra”. Negavam que as 
mulheres de favela tivessem qualquer interesse em discutir a própria sexualidade, o 
planejamento familiar ou o aborto! Estas críticas, perturbadoras numa sociedade 
profundamente patriarcal e machista, ignoravam a experiência das “estrangeiras”, 
na verdade brasileiras exiladas políticas, em contato constante com as brasileiras 
donas de casa, acadêmicas e sindicalistas, estudante de diferentes classes sociais, 
artistas e trabalhadoras, que lutavam, no país, contra a ditadura militar. Ser 
feminista tornou-se sinônimo de exibicionismo, alienação, inconseqüentes 
“queimadoras de sutiãs”, marca desfiguradora que se introjetou de tal maneira que, 
mesmo hoje, muitas mulheres com valores e comportamentos plenamente 
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feministas não aceitam serem adjetivadas como tal. Contudo, o que ocorreu foi que 
ao discutir a relação homem-mulher, ao negar a hierarquia de gênero, a 
subordinação e a sexualidade, levavam necessariamente a discutir direitos civis, 
liberdade e democracia, o que atingia diretamente o poder autoritário. Falar sobre 
os direitos da mulher era enfrentar a ditadura militar. A questão “mulher” tornou-se 
um assunto de segurança nacional, portanto, muito perigoso para as militantes. E 

isso, antes de atemorizar, veio fortalecer o movimento (BLAY, 1999: 135-137). 

Iniciado nas camadas médias, o feminismo brasileiro, que se chamava 
movimento de mulheres, pela sua pluralidade, expandiu-se através de uma articulação 
peculiar com as camadas populares e suas organizações de bairro, constituindo-se num 
movimento inter classes (SCHMINK, 1981: 5). 

A partir daí, o movimento feminista passou a conviver com a diversidade, sem 
negar sua particularidade. Inicialmente, ser feminista tinha uma conotação pejorativa. 
Vivia-se sob o fogo cruzado. Para a direita era um movimento imoral, portanto 
perigoso. Para a esquerda, reformismo burguês e para muitos homens e mulheres, 
independentemente de sua ideologia, feminismo tinha uma conotação anti-feminina. A 
imagem feminismo versus feminino repercutiu inclusive internamente no movimento, 
dividindo seus grupos como denominações excludentes. 

A autodenominação feminista implicava, já nos anos 70, a convicção de que os 
problemas específicos da mulher não seriam resolvidos apenas pela mudança na 
estrutura social, mas exigiam tratamento próprio (SARTI, 1998: 6). 

Nessa conjuntura, o movimento feminista buscou repensar a condição das 
mulheres dentro da sociedade patriarcal, revelando-se assim, nos âmbitos público e 
privado e recriando relações pessoais sob um prisma em que o feminino não seria o 
menos, o desvalorizado, denunciando, desta forma, a mística de um eterno feminino, ou 
seja, uma credibilidade na inferioridade da mulher, como sendo algo natural, calcada em 
fatores biológicos. Questionam assim, a idéia de que homens e mulheres estariam 
predeterminados, por sua própria natureza, a cumprirem papéis opostos na sociedade. 

Para Melucci (2001: 105),  

o movimento das mulheres mais do que um outro movimento, significou o apelo a 
uma diferença que originou a ação coletiva: diferença irredutível, porque radicada 
na natureza e na experiência ancestral da espécie. Por isso, é tão mais difícil 
separar as lutas das mulheres da história da mulher, da consciência de uma 
subordinação que penetra na memória mais arcaica das sociedades humanas. 

Neste momento de contestação e de luta pela igualdade, o movimento feminista 
foi compondo-se como um movimento de massas que passa a se constituir a partir da 
década de 70, em uma inegável força política com enormes potenciais de 
transformações sociais. Nesta mesma década, as brasileiras que estavam exiladas ou 
estudando na Europa ou nos Estados Unidos, articulam uma militância feminista para o 
Brasil e para a América Latina. 
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O movimento de liberação da mulher na América Latina vai tomando rumos 
próprios, independentemente do que acontece em outros continentes. Tudo indica 
que a vanguarda do movimento tem suas raízes em pequenos grupos, mas que 
lentamente vão adquirindo dimensões maciças. Entre esses grupos, é essencial a 
influência da Igreja e das mulheres. Assim, tudo o que aconteça na América Latina 
será por intermédio da Igreja e das mulheres, ou não acontecerá. Por isso, a 
integração da mulher em âmbito teológico e pastoral requer certas condições, 
sobretudo medidas que lhe dêem o direito ao controle direto de seu próprio corpo. 
Medidas que são principalmente políticas, e não individuais, e que constituam a 

primeira condição para o êxito transformador desses movimentos (MURARO, 
2000: 137). 

As feministas a partir daí começam a entrar em cena, tornando-se visíveis na 
sociedade e nas instituições acadêmicas, na qual os estudos sobre elas encontravam 
marginalizados na grande parte das produções e nas documentações oficiais. Com isso, 
os diversos movimentos feministas, juntamente com as teorias feministas procuram 
sobretudo, evidenciar a visibilidade das mulheres, mostrando que elas estavam 
presentes nos processos históricos.  

Cresce especificamente nos anos 70, o interesse pela história das mulheres, 
manifestando-se através de várias rupturas dentro da sociedade patriarcal. Rupturas 
estas, que ecoaram as vozes feministas mais altas, fazendo acontecer mudanças na 
maneira de pensar, agir, vestir, cuidar da casa e dos filhos, lutando por uma igualdade 
dentro de todas as esferas da sociedade. 

As novas tendências de abordagem, emergentes nesse momento, possibilitavam 
uma abertura para os estudos sobre a mulher, ao ampliarem áreas de investigação, 
ao renovarem a metodologia e os marcos conceituais tradicionais, apontando para o 
caráter dinâmico das relações sociais e modificando os paradigmas estabelecidos. 
Contudo, a influência mais marcante para essa abertura parece ser a descoberta do 
político no âmbito do cotidiano, o que levou a um questionamento sobre as 
transformações da sociedade; o funcionamento da família; o papel da disciplina e 
das mulheres; o significado de fatos, lutas e gestos cotidianos. Assim, a expansão 
dos estudos sobre a mulher vinculou-se a uma redefinição do político, diante do 
deslocamento do campo do poder das instituições públicas e do Estado para a 

esfera do privado e do cotidiano (MATOS, 2002: 59). 

As reivindicações feministas variavam de acordo com o momento histórico e das 
características sócio-econômicas e políticas do país. Alguns temas foram levantados de 
forma generalizada por constituírem condições básicas às mulheres. Estes foram 
agrupados em algumas categorias como: formação profissional, mercado de trabalho, 
violência, sexualidade e saúde. 

Surgem, então, grupos autônomos de mulheres especialistas na área da saúde 
desenvolvendo práticas alternativas para o tratamento médico e psicológico, como a 
técnica do auto-exame, que instruíam as mulheres para que elas conhecessem seu 
próprio corpo e pudessem identificar possíveis alterações que lhe ocorressem.   
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Nessa perspectiva, Alves e Pitanguy (1985: 60-61) menciona que o movimento 
feminista, 

Denuncia da mesma forma a violência simbólica que faz de seu sexo um objeto 
desvalorizado. Reivindica a auto determinação quanto ao exercício da sexualidade, 
da procriação, da contracepção. Reivindica, também, o direito à informação e ao 
acesso a métodos contraceptivos seguros, masculinos e femininos. Propõe, 
principalmente, que o exercício da sexualidade se desvincule da função biológica 
de reprodução, exigindo dessa forma o direito ao prazer sexual e à livre opção pela 
maternidade. Neste sentido, advoga o aborto livre, e a ruptura com os moldes 
tradicionais em que o desempenho sexual da mulher vem sendo encerrado. A 
proposta do movimento feminista não é a utilização do aborto como método 
contraceptivo, e sim como último recurso ao qual as mulheres devem ter seu direito 
assegurado, no sentido de garantir que a maternidade seja o resultado de uma opção 
consciente e não de uma fatalidade biológica. 

Todas essas propostas deram um novo perfil ao feminismo contribuindo para 
que o movimento ampliasse seu universo de atuação, uma vez que se preocupava em 
dar assistência a muitas mulheres sobre questões especificamente femininas, ao invés de 
promover um discurso revolucionário contra o Estado. 

A luta do movimento feminista estendeu-se também na inserção das mulheres no 
mercado de trabalho, propondo uma superação da dupla jornada de trabalho, que as 
obrigavam a acumular os encargos profissionais e os de dona de casa. E a primeira 
estratégia das mulheres foi escolher um setor profissional que as permitissem conciliar 
sua vida no trabalho e família, já que foram incumbidas da responsabilidade com a 
criação dos filhos e da família. Inclusive, para Vieira (2003: 86), “conciliação é um 
conceito que diz respeito às mulheres e corresponde a uma estratégia imposta a elas, 
para que não tenham os meios de trabalho”. 

Esse foi, nos anos 70, o papel do movimento feminista que, minoritário em sua 
origem, intransigente em suas posições, destemido frente aos conflitos, produziu uma 
revolução que se espalhou mundo afora.  

Esses movimentos iniciaram então o seu trabalho de reflexão e organização, com 
mulheres de classe média, jovens profissionais liberais. Isto dura até a abertura política 
de 1979. Por essa época, os movimentos de esquerda reiniciam um trabalho junto às 
classes populares e estabelece-se entre estes e as feministas que, a estas alturas, também 
iniciavam seu trabalho junto às mulheres da periferia, uma grande discussão: a luta 
feminista seria divisionista em relação à luta geral do povo brasileiro. Instala-se, então, 
a polêmica feminismo X lutas gerais, que ainda, de certa forma, está em aberto até hoje 
(MURARO, 1996: 14). 

Nestes primeiros anos da década de 70, o avanço do feminismo foi lento, 
acompanhando a luta pela ampliação do espaço democrático no país. Entretanto, no 
final desta mesma década e início dos anos 80, o feminismo, enquanto movimento 
organizado começou consideravelmente a se expandir no Brasil com o surgimento de 
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diversos grupos com enfoques e formas diferentes de atuação, com a criação de novos 
núcleos em outros Estados, participação em associações profissionais, partidos e 
sindicatos. Consolidando a partir daí as idéias feministas no cenário social do país, 
produto não só da atuação de suas porta-vozes, mas do clima receptivo das demandas de 
uma sociedade que se modernizava como a brasileira. 

Foi nesta conjuntura que, a crítica feminista, ao incidir sobre questões como 
estas, realizaram mudanças de perspectiva na tradicional concepção de política, pois 
passou a discutir temas que até então eram relegados à sombra e essa discussão passa a 
ser feita por vozes femininas e feministas a partir de suas próprias vivências. 

Assim, em Goiânia neste momento, as questões feministas estavam começando a 
ganhar visibilidade e, o silêncio que antes era orquestrado de vozes emudecidas, deixou 
de compor o cotidiano da sociedade goiana. Foi aí que o movimento feminista em 
Goiânia revelou-se como um movimento de mulheres extremamente diversificado, 
capaz de abordar inúmeras temáticas no tempo e no espaço a que pertencia. Segundo 
Rocha e Bicalho (1999: 33), os movimentos feministas 

continuarão com o caráter histórico das organizações de mulheres no Brasil, que é 
a participação em lutas políticas, chamadas de ‘lutas gerais’, pelo fim do regime 
militar, pela democracia, pela anistia e contra a carestia. Eram posições que 
comungavam com a resistência e protesto à ditadura militar. A entidade organizava 
mulheres para essas lutas junto a outros movimentos sociais e organizações 
partidárias e no seu bojo abordavam questões especiais às mulheres, como creches 
e outros. 

Partindo desta discussão, temos o depoimento da historiadora Carmelita Brito de 
Freitas, que nos revelou como o movimento feminista foi surgindo e se organizando em 
Goiânia e, também, como o movimento iniciou o seu trabalho de reflexão e organização 
com as mulheres que não faziam parte dele. 

Do ponto de vista do movimento as mulheres vão se organizando durante toda a 
década de 80 através daquela pluralidade de grupos e de associações que foram 
crescendo, que foram nascendo, conjuntamente com o movimento comunitário que 
naquele tempo era também um movimento efervescente e coincide portanto, esse 
momento com um governo, com campanhas eleitorais visando o Governo do 
Estado de Goiás e uma polarização muito grande como sempre entre direitas, 
centro, esquerda e naquele momento o movimento feminista ou a sua maior parte, 
grande parte do movimento feminista faz uma parceria digamos assim, com o 
PMDB que abria espaço dentro do partido para discutir a condição da mulher; e 
coincidentemente tinha um candidato, progressista, Henrique Santillo era um 
político progressista e que junto com sua equipe de governo criam espaço dentro da 
Fundação Pedroso Horta para criar um grupo de estudos sobre a condição da 
mulher em Goiás e isso fez com que os movimentos se reunissem dentro dessa 
Fundação para fazer um diagnóstico da situação da mulher em Goiás na década de 
80. Isso foi em 1986, porque o Santillo assume o Governo em 87, portanto, tudo 
aquilo que foi feito no ano de 86, provavelmente já estava sendo construído nos 
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primeiros anos da década de 90, a partir de toda uma discussão que efetivamente 
estava sendo levada a cabo na mídia com muita dificuldade, mas já estava a 
discussão sobre a questão da mulher já estava na imprensa, já estava discutida de 
alguma maneira pela sociedade. Então, coincide com esse momento, a implantação 
de órgãos dentro do Governo, dentro da esfera pública; e as mulheres começam a 
participar da esfera pública com intensidade. 

Você vai verificar que os programas que foram desenvolvidos pela Secretaria da 
Condição Feminina sempre tinha essa preocupação de fazer a coisa de forma 
articulada com a luta do movimento comunitário, tanto é que tinha uma Secretaria 
para assuntos comunitários. O Santillo criou uma Secretaria da Condição Feminina 
e uma Secretaria de Assuntos Comunitários. De certa forma, a gente trabalhou 
muito em conjunto dentro de uma proposta de governo, de ampliação dos espaços 
dentro do governo para a luta das minorias, dos pobres, dos negros, dos índios, das 
mulheres com uma preocupação muito grande de tentar reparar as injustiças. Essa 
era a nossa proposta de governo, a mim me parece que o Santillo quando cria, por 
exemplo, a Secretaria da Condição Feminina, ele diz: “olha, o que nós queremos é 
combater as históricas injustiças que recaem sobre as mulheres dentro de uma 
sociedade que teima ainda em manter estruturas patriarcais”, isso está escrito na 
Lei que foi para criar a Secretaria. Então, era ampliar o máximo, reparar essas 
desigualdades, reparar essas injustiças, então, tudo que se fazia era voltado para as 
mulheres que não tinham tido acesso a instrução, que não tinha tido acesso ao 
mercado de trabalho, que não tinha acesso à saúde. Mulheres muito marginalizadas 
economicamente falando, socialmente, mulheres que eram mais violentas, mais 
expostas a violência. Então, todos os programas que a gente desenvolveu envolvia 
essas mulheres, era voltado para essas mulheres. Quer dizer, qual que era o caráter 
dessa proposta de criação desse órgão de governo? Combater as desigualdades que 
existiam entre homens e mulheres, não era só desigualdades digamos que se 
refletem nas violências psicológicas, por exemplo, que as mulheres sofrem, 
desigualdades de fato. Então, tinha uma preocupação toda de fazer um trabalho 
também de formação, de abrir espaço para que as mulheres pudessem buscar seus 
direitos, direitos de conscientização, isso é um trabalho educativo de consciência 
feminista, uma consciência mais elaborada daquilo que se vivia no seu cotidiano, 
que era um cotidiano de falta, um cotidiano violento. Então, tudo que se vê aí, é no 
sentido de estar ampliando, por exemplo, os espaços para que as mulheres 
pudessem é denunciar as violências que sofriam, ter acesso a uma saúde, a creche 
para os filhos, a uma assistência a sua saúde na sua condição de especificidade de 
um programa orientado e desenvolvido pela Secretaria da Saúde, que tudo de certa 
forma, era feito de forma integrada, a Secretaria sempre trabalhando junto com as 
outras Secretarias de Governo, no trabalho mais de mediação, também de 
conscientização das pessoas que trabalhavam dentro da estrutura de governo, quer 
dizer, então ele tinha um trabalho assim de duas pontas: visava a conscientização 
das mulheres de dentro e de fora. Esse momento aí é o momento de emergência, é 

o momento de gestação que eu chamo de gestação do movimento em Goiás (em 
entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 
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Durante a década de 1980, o movimento feminista em Goiânia, apresentou-se 
como o feminismo da diferença a partir da criação de várias entidades feministas, 
objetivando elaborar espaços sociais para denunciar várias situações de opressão das 
mulheres, seja nos âmbitos privado ou público. Cria-se então, no ano de 1981, três 
entidades feministas importantes: o Grupo Feminista de Estudos, o Grupo Eva de Novo 
e o Centro de Valorização da Mulher (CEVAM). 

De acordo com Rocha e Bicalho (1999: 21-22), 

em 16 de maio de 1981, em Goiânia, um grupo de mulheres entre elas: Telma 
Camargo da Silva (Antropóloga), Ângela Cristina Belém Mascarenhas (Socióloga) 
e Letícia Pereira Araújo (Advogada), lança a Carta de Princípios que fala sobre as 
intenções de um grupo que se formava, com reuniões periódicas a partir de 03-03-
1981, o Grupo Feminista de Estudos. 

Esse grupo teve como prioridades de atuação reuniões de estudos, produção de 
conhecimentos sobre a condição da mulher, panfletagens em Goiânia no dia 8 de março 
(Dia Internacional da mulher) e publicações em jornais (O Popular e Diário da Manhã), 
buscando formas de interferir na sociedade para ampliar o espaço das mulheres; 
permanecendo em atuação no período de março de 1981 até maio de 1984. 

Neste mesmo ano de 1981, cria-se o Grupo Eva de Novo que teve como 
prioridades de atuação estudos e pesquisas sobre a condição feminina no mundo, dando 
ênfase à realidade brasileira e particularmente à goiana, divulgação de textos, realização 
de atividades culturais e a criação de uma biblioteca. Além de tudo isso, o grupo atuou 
na formação de opiniões em Goiânia sobre a opressão vivida pela mulher, trazendo para 
esta cidade o feminismo que se discutia na França, na década de 1970. 

O Grupo Eva de Novo foi criado por três mulheres que saíram do Grupo 
Feminista de Estudos, que foram: Telma Camargo da Silva, Ângela Cristina Belém 
Mascarenhas e Letícia Pereira Araújo. E o objetivo da criação deste a historiadora 
Carmelita nos relatou. 

Olha, o grupo Eva de Novo se você quer saber qual foi o objetivo, eu te diria que 
era o mesmo objetivo dos inúmeros, das dezenas e centenas de grupos de reflexão 
feminista que eram criados no país. Você pega aquele livro da Jacqueline Pitanguy 
“O que é feminismo”, aquela reconstrução histórica que ela faz ali, quer dizer, o 
Eva de Novo ele era aquilo ali, as frentes de lutas. Fundamentalmente, existia 
quando da criação do Eva de Novo, certamente toda uma vontade de intervir, de 
ocupar um espaço dentro dos meios de comunicação, de abrir um espaço sobre a 
questão da discriminação da mulher dentro das escolas, dentro das Universidades. 
E era um trabalho de sensibilização, era um trabalho de conscientização, olha vinha 
público para dizer, porque que essa nossa diferença ela tem que ser considerada 
uma hierarquia, uma inferioridade, porque esse preconceito? Então, era para trazer 
a questão para ser debatida. Eu acho que, o objetivo fundamental, era trazer para a 
esfera pública, para poder discutir. Travou-se toda uma discussão, então ao lado 
das coisas mais específicas do ponto de vista material, reivindicamos Delegacias, 
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reivindicamos Casas da Mulher, reivindicamos uma proteção maior do Estado, uma 
proteção legal, queremos mudar as Leis, queremos que as estruturas mudem e 
existiam toda uma demanda por coisas assim, por exemplo, por instalar estruturas 
assim, que pudessem dar ajuda, SOS as mulheres. Mas existia também, toda uma 
preocupação em querer abrir as mentalidades e fazer uma discussão política, uma 
discussão histórica, uma discussão com essa preocupação de alterar, de mudar, de 
transformar as mentalidades. 

Eu penso que, não só o Eva de Novo, mas todos os grupos que se criava era 
fundamentalmente, mulheres que se sentiam feridas pela injustiça que se cometia 
contra nós mesmas. Então, eu acho que é esse sentimento de querer instaurar a 

justiça, a igualdade, é que fez com que esses grupos fossem sendo criados (em 
entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

Uma das participações mais importantes do Grupo Eva de Novo, Ângela 
Cristina Belém Mascarenhas relata para Rocha e Bicalho (1999: 23): 

Um dos momentos mais bonitos do Eva de Novo foi na luta pelas Diretas já, em 
84. Fomos como feministas para o comício belíssimo na Praça Cívica, uma das 
coisas mais lindas que já aconteceu em Goiás em termos políticos. Nós não fomos 
com bandeiras do PT, fomos com bandeiras lilás, com dizeres do movimento 
feminista e com camiseta do Grupo Eva de Novo. Não tínhamos militância no PT, 
mas ele nos consultava sobre as bandeiras da mulher. As pessoas foram 
encontrando outros caminhos, eu por exemplo, hoje, participo do movimento 
sindical na minha categoria. 

Mas o grupo Eva de Novo durou apenas quatro anos, no período de agosto de 
1981 a 1984. Seguindo essa informação, Carmelita revelou o motivo que levou o fim do 
Eva de Novo. 

São vários fatores que convergiram para o grupo ir se dissolvendo. Primeiro, eu 
vou colocar do ponto de vista da estrutura, da composição do grupo, das nossas 
diferenças internas que eram visíveis. A gente sempre tinha discussões 
conflituosas, digamos assim, não existia uma unidade, embora a gente concordasse 
nas coisas mais gerais, mais tínhamos divergências, tínhamos interesses que não 
eram muito comuns do ponto de vista das nossas escolhas. Nós éramos mulheres 
ligadas a partidos, nós éramos mulheres que também não estávamos ligados a 
partidos, que recusávamos partidos, então basicamente o que levou a extinção 
primeiro foi a gente não ter dado conta de administrar essas diferenças dentro do 
grupo, e especialmente no que toca essa questão da luta específica e da luta política 
partidária. 

Na época existia uma polaridade muito grande de uma discussão que era uma 
discussão política, teórica e ideológica que colocava no centro do debate essa 
relação da luta específica e da luta geral. O que era a luta geral? Era a luta de 
classe. O que era a luta geral? Era a luta dentro do partido, a luta dos trabalhadores. 
O que era a luta específica? A luta das mulheres era uma luta específica. Então, o 
que era mais importante, porque que é que tinha que ser separado? Porque que é 
que tinha que ser junto? Isso variava muito dependendo das escolhas das mulheres, 
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em relação as suas afiliações, as suas escolhas partidárias por exemplo. Então, 
quem era do partido provavelmente ia concordar de que a luta fosse uma luta 
específica e geral ao mesmo tempo, que essas lutas, elas não tinham que ser 
tocadas de formas separadas, por isso que, o PC do B por exemplo, acabou criando 
dentro da sua estrutura um centro, que é o Centro Popular da Mulher, que são todas 
as mulheres dentro do PC do B, o pessoal do PT, criou dentro da CUT também 
uma assessoria especial lá para a mulher, então, você pode ir verificando que 
dentro dos partidos, foram sendo criados os segmentos femininos. O PMDB 
também tinha o PMDB Mulher, com quem a gente lutou muito na época porque 
tínhamos posições divergentes, então nessa polarização entre a luta partidária, a 
luta feminista no momento de abertura democrática acirrava muito as posições, 
então a gente não deu conta de administrar isso aí. 

Muitas mulheres dentro do grupo eram a favor da criação de uma estrutura de 
governo para cuidar dos assuntos da mulher, outros não eram favoráveis, foi por 
isso que rachou o grupo. Então, enquanto algumas de nós fomos nos encaminhando 
mais para perto do partido e do governo para poder interferir, para poder intervir, 
para incluir no lugar de deixar como estava, a gente achava que tínhamos que ir, 
tínhamos que entrar dentro daquela estrutura, ou seja, muito guiada e inspirada 
naquilo que o próprio Lênin disse, “Olha se você quer quebrar o sistema e ameaçar 
o sistema e derrubar o sistema, você tem que ir para dentro do sistema, e não ficar 
fora dele só fazendo a crítica”. Então, não era isso que a gente queria, e outras que 
não concordava achava que a luta da mulher tinha que ser específica, tinha que ser 
isolada, tinha que ser uma luta política dentro do movimento social e que tinha que 
ficar sempre de fora para poder fazer a crítica, para poder fazer as exigências para 
ser independente, sobretudo isso, acho que era manter uma autonomia, era manter a 
independência. O movimento não queria ficar dependente, a partir do momento que 
entrasse dentro da estrutura, ia ter que fazer concessões ao poder, então elas eram 
mais radicais, talvez, eu estivesse do lado daqueles que não eram mais radicais, foi 
isso. O grupo Eva de Novo, ele se extingue portanto, por essa razão básica e porque 
cada uma de nós acabamos indo para lugares diferentes e já tínhamos interesses de 
ir por exemplo, embora fazer doutorado, fazer mestrado, então foi o caso da Ângela 
Belém por exemplo que, resolveu ir fazer seu doutorado, foi o caso da Telma 
Camargo que também foi fazer seu doutorado e as outras, todas nós acabamos indo 

fazer os nossos cursos de Pós-Graduação (em entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

Posteriormente ao grupo Eva de Novo, também em 1981, criou-se outro grupo 
feminista, o Centro de Valorização da Mulher (Cevam), que na época tinha como 
presidenta, a advogada Consuelo Nasser. O Cevam teve e tem como prioridade de 
atuação a luta contra a violência e participação em júris de assassinos de mulheres. 
Segundo Rocha e Bicalho (1999: 25), “o Cevam esteve presente nas lutas pela criação 
da Delegacia Especial de Polícia de Defesa da Mulher em Goiás (1985), da Secretaria 
Estadual da Condição Feminina (1987) e participou ativamente dos movimentos que 
propunham matérias sobre a mulher no texto da Constituição de 1988”. 

E assim a partir do ano de 1982 novos grupos feministas foram sendo criados em 
Goiânia entre eles, o Núcleo Feminino da METAGO (Nufem), ficando em atuação nos 
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anos de 1982 a 1983 dentro da Empresa de Mineração do Estado de Goiás (METAGO). 
Criado pela historiadora Carmelita Brito de Freitas, atuante anteriormente no grupo Eva 
de Novo.  

Esse núcleo foi criado tendo como perspectiva a relação da mulher e do trabalho 
dentro de uma empresa e teve momentos de confronto com a Associação dos Servidores 
da METAGO, que não compreendiam o porquê de uma organização só de mulheres. 
Vários documentos foram elaborados pelo Nufem, conclamando as mulheres a 
organizarem-se e exigirem seus direitos (ROCHA e BICALHO, 1999: 26). 

Carmelita também aponta, os objetivos da criação do Nufem: 

Sobre o Nufem, Núcleo Feminino da METAGO, talvez tenha sido o primeiro 
núcleo voltado para discutir as condições de trabalho das mulheres aqui dentro de 
Goiânia, que eu saiba, até também aonde sei. Junto com a luta da associação dos 
servidores da METAGO e também, isso coincide com as discussões que já 
estavam. O Eva de Novo já existia e, basicamente era o Eva de Novo que estava 
travando a discussão, abrindo espaços para poder discutir a questão da mulher, já 
estava começando aparecer. Talvez eu tenha sido influenciada pela própria atuação 
do Eva de Novo, e a distância eu ia acompanhando, e foi eu mesma que comecei a 
travar essa discussão dentro da METAGO. Então, existem registros que mostram 
isso na própria imprensa, e foi aí que começou a se travar uma interação muito 
grande do núcleo com o movimento das mulheres em Goiás. 

Eu me lembro de reuniões que a gente fazia no Cevam para começar a organizar o 
8 de março. Eu me lembro que em 82, a gente fez um grande evento aqui em 
Goiânia, trouxemos personalidades para fazer as discussões no Auditório Gilson 
Alves. Eu me lembro que foi um 8 de março que a gente mobilizou Goiânia com 

efeito, não estou exagerando (em entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

Percebemos então, que as mulheres que eram integrantes do Nufem, lutavam 
para responder ao processo de discriminação no trabalho que desenvolviam naquela 
empresa. Diante disso, Carmelita, sendo ela uma militante extremamente atuante dos 
direitos das mulheres, rememora como era vista pelos homens dentro da Empresa de 
Mineração (METAGO). 

Existiam aqueles que achavam que era uma bobagem, que era uma loucura, 
que era uma coisa leviana, que não respeitavam, que não aprovavam, mas 
que, por outro lado, não interferiam e não impediram que a luta fosse 
avante. 

Existiam aqueles que nos apoiavam, existiam aqueles homens que participavam, e 
no fundo no fundo, eu acho o seguinte, quando eu encontro hoje aqueles colegas 
que trabalhavam comigo naquele tempo, eu percebo que eles me olham com 
respeito, eu percebo que eles me olham lembrando de mim como uma pessoa ativa, 
como uma mulher de ação, digamos assim. Então, o que fica para mim, não é 
propriamente aquilo que a gente deixou de conseguir e um pouco que a gente 
conseguiu, o que fica para mim, é o fato de ter participado do momento de 
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construção do tempo novo, do tempo de mais possibilidades que abriu caminhos 
novos, que possibilitou uma vida mais agradável, mais decente, mais digna, mais 

prazerosa para as mulheres. Então, é nesse sentido que eu acho que foi legal (em 
entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

Em 1985, cria-se o Centro Popular da Mulher (CPM) pela historiadora Lúcia 
Helena Rincón Afonso, tendo como prioridades de atuação popularizar as idéias do 
movimento feminista como luta pela emancipação da mulher, assessorias junto a 
entidades jurídicas e populares.  

Inicialmente, o CPM se constrói como uma entidade organizativa de mulheres, 
priorizando a trabalhadora, tanto urbana como rural; num segundo momento, a entidade 
vai trabalhar com mulheres já organizadas em sindicatos, associações e organizações 
estudantis, com o propósito de elevar o nível de consciência das mulheres sobre a 
opressão de gênero e a necessidade de sua atuação enquanto sujeito, nas diversas 
instâncias sociais. São temas trabalhados pelo CPM: mulher e trabalho, violência, 
saúde, sexualidade, mulher e participação política (ROCHA e BICALHO, 1999: 26-27). 

Nas palavras da historiadora Lúcia Helena R. Afonso, segundo Rocha e Bicalho 
(1999, p. 27-28), o CPM foi criado com a seguinte finalidade: 

Como um grupo hegemônico de mulheres que pudessem discutir a perspectiva 
revolucionária da atuação da mulher na sociedade, a entidade nasce em 
10/03/1985. Foi criada para discutir com mulheres trabalhadoras e de serviços 
populares organizados, mulheres do povo que sofrem com a dupla jornada de 
trabalho, com a dominação masculina, levando a essas mulheres as nossas 
preocupações com a necessidade de que elas se tornassem cidadãs e que 
resgatassem a sua identidade mulher. O nosso grupo surgiu para aprofundar os 
estudos teóricos, no sentido de fazer a relação entre: dominação, superação e 
organização, exploração de classes e emancipação da mulher. 

O CPM conseguiu realizar inúmeros feitos dentro da sociedade goiana 
como: luta por creches; licença maternidade; proposta de programa para garantir o 
atendimento da saúde da mulher na realização do aborto legal; elaboração da 
cartilha “Pela Igualdade de Direitos”; participação na elaboração e coordenação da 
revista “Presença da Mulher”; mobilização de mulheres em bairros; manifestações 
pela criação da Delegacia Especial de Polícia da Mulher; participação na 
articulação e criação dos órgãos governamentais: Secretaria Estadual da Condição 
Feminina (1987) e Assessoria Especial da Mulher; contribuição na organização de 
departamentos femininos ou comissões de mulheres em entidades de classe 
(sindicatos e associações); organização de mulheres em bairros de Goiânia; 
contribuição para a criação de uma lei municipal que estabeleça garantia de 
atendimento na rede pública, contribuição para a criação de uma lei municipal que 
fiscalize a discriminação do trabalho feminino nas empresas e participação na 
formação e consolidação do Programa Interdisciplinar da Mulher na UCG 

(ROCHA e BICALHO, 1999: 90-94). 
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Por fim, a última entidade feminista criada em Goiânia na década de 80, foi o 
Grupo Transas do Corpo, criado por algumas mulheres que vieram do Grupo Feminista 
de Estudo e do Eva de Novo. Sua criação esteve intimamente vinculada ao processo de 
abertura política verificada no Brasil em toda a década de 80 e à emergência de um 
novo feminismo. Mas ele nasceu, principalmente, de um desejo comum às quatro 
fundadoras: o de sair das estruturas rígidas e burocratizadas que caracterizavam, e ainda 
caracteriza, o setor público no país; trabalhando com questões especificamente ligadas à 
saúde das mulheres, à educação sexual, saúde pública, psicologia e nutrição. 

Segundo Rocha e Bicalho (1999: 27), a educadora e feminista Eliane Gonçalves, 
Co-fundadora do Grupo Transas do Corpo, relata como surgiu o grupo. 

O Grupo Transas do Corpo é fruto de um encontro. Do encontro de jovens 
mulheres no frescor dos seus 20 e pouquinhos anos. Em 1986, eu e mais três 
amigas, tomadas de desejo e curiosidade, nos juntamos para conversar sobre 
a aventura de constituir um grupo feminista. Todas nós já possuíamos uma 
curta trajetória no feminismo, seja indo aos encontros nacionais e latino-
americanos, seja como integrantes de outros grupos com existências mais ou 
menos curtas. Estávamos expostas, portanto, ao ideário feminista que se 
propagava na sociedade brasileira, sobretudo nas camadas médias 
intelectualizadas, profissionalizadas. O feminismo nos chegava a partir de 
fontes literárias, mas também a partir da dinâmica que acompanhou a 
transição da ditadura militar para um governo civil. Falar em 
"democratização" é estar ciente dos problemas que incorro, mas podem ler 
assim, já que é assim que esse período, o início dos anos 80, é referido. O 
feminismo brasileiro vive sua segunda onda, nos anos 80 (a primeira foi o 
sufragismo, nos anos 1920/30), tida como a década perdida, mas não 
quando pensamos sob o prisma dos movimentos sociais no Brasil. A 
conversa durou cerca de um ano e, em 87 já pensávamos no nome que esse 
grupo teria, em como nos organizaríamos para mantê-lo e que tipo de coisas 
faríamos. Por esta época, estávamos muito envolvidas na "reforma sanitária" 
(uma longa discussão que não pretendo desenvolver aqui, que culminou 
com a criação do SUS, com a mudança no modelo de saúde pública no 
Brasil, etc) e fizemos parte da equipe que implantou o Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher, em Goiás, um programa que, de 
certo modo, revolucionava toda a concepção de atenção à saúde das 
mulheres, antes só vistas quando grávidas ou mães. Esse programa trazia 
toda uma ênfase na sexualidade como um lugar muito importante na vida 
das pessoas e das mulheres em particular. Introduzia não só a discussão 
como também a oferta de métodos anticoncepcionais, encarava a discussão 
sobre saúde mental e doenças provocadas pelo trabalho doméstico 
repetitivo, entre outros desafios. Sobretudo inovava, quando partia de uma 
inversão na relação profissional de saúde e paciente. No lugar de um sujeito 
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esvaziado de saberes ou de experiências, o PAISM propunha, no seu sonho, 
que as mulheres fossem ouvidas. Que as suas falas, encontrando expressão, 
já seriam um bom caminho andado para a cura das suas queixas. Bem, o 
PAISM, ainda existe, eu o situei aqui porque a história do Grupo Transas do 
Corpo está profundamente conectada à história deste programa. Não só a do 
Transas, mas de muitos outros grupos espalhados Brasil afora. Eu posso 
explicar melhor estas conexões no debate, caso emerja alguma curiosidade a 
respeito. Então, em 87 nós batizamos o grupo de Grupo Transas do Corpo, 
conferimos-lhe caráter formal de organização da sociedade civil, etc e tal. 
Fizemos um primeiro folder de divulgação e iniciamos um trabalho que 
tinha uma cara bastante séria, apesar da aparente informalidade da 
instituição. Explicando melhor: nós não tínhamos casa, escritório, nada. Não 
tínhamos nenhum financiamento que nos proporcionasse isso. Vimos que os 
convites para falar, dar cursos, realizar oficinas, abundavam, mas não 
estávamos organizadas profissionalmente para o que hoje se tornou jargão 
no mundo das ONGs, a sustentabilidade. Passamos os primeiros quatro anos 
angariando confiança, disseminando nossas idéias e fortalecendo nossas 
redes nacionais e internacionais. Nesta época, todo recurso que 
arrecadávamos, ia para um fundo institucional, com o qual iniciamos a 
compra do nosso acervo bibliográfico, materiais para oficinas educativas, os 
primeiros equipamentos, etc. Em 1991, iniciamos uma grande aventura: 
realizar em Goiás o XI Encontro Nacional Feminista. Formamos uma 
comissão entre o Grupo Transas do Corpo e outras ativistas e pela primeira 
vez fomos "negociar" com as agências financiadoras. É divertido pensar na 
dinâmica de tais processos, no desgaste que é correr atrás das coisas, 
planejar, entrar de corpo e alma na realização de um evento desta natureza. 
Afinal, conseguimos o intento e proporcionamos a mais de 600 mulheres do 
Brasil inteiro, uma semana de sonhos e renovadas utopias nas águas quentes 
goianas, a cidade de Caldas Novas, que entraria para o mapa do feminismo 
brasileiro. Foi maravilhoso e quem quiser conhecer um pedacinho desta 
história, há uma memória escrita e um registro em vídeo, de excelente 
qualidade, cerca de 30 minutos de edição no centro de estudos do Grupo 
Transas do Corpo, o CEI. 

O Grupo Transas do Corpo não foi o primeiro nem o único a enfocar as 
questões relativas à sexualidade como elemento fundamental para o 
feminismo, mas foi, certamente, o primeiro a se constituir como ONG 
articulada nacional e internacionalmente, através das redes e fóruns 
constitutivos do movimento feminista. Também rompeu com a noção de 
militância eventual, pontual e fragmentada para se manter em ação contínua 
através de seus projetos definindo melhor seu campo de atuação, 
compreendendo que não é possível, dentro da diversificação de áreas de 
interesse do feminismo, responder a todas elas satisfatoriamente. (...). O 
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Transas do Corpo tem contribuído para o surgimento de novas feministas, 
garantindo, de certa forma, uma revitalização do ideário feminista para 
futuras gerações. 

Apesar da criação de todos estes grupos feministas em Goiânia, somente três 
ainda permanecem atuantes: o Cevam, o grupo Transas do Corpo e o Centro Popular da 
Mulher (CPM). Todos esses grupos tinham um objetivo em comum: dar voz para as 
mulheres a partir da desconstrução de dogmas culturais e da desigualdade de papéis 
sexuais e sociais para homens e mulheres.  

Ao buscar a trajetória dessas feministas que fizeram parte do movimento 
feminista em Goiânia, ressaltamos através da fala da historiadora Carmelita, quais 
foram as bandeiras que elas defenderam durante os anos 80:  

As reivindicações das feministas goianas na década de 80, elas podem ser vistas 
como sendo uma extensão, uma como eu diria, elas também são ressonâncias 
daquelas reivindicações das mulheres feministas em nível de Brasil. Então, o que é 
que surge de novo na década de 80, qual é a principal reivindicação? É exatamente 
que os governos começassem a ter uma atenção especial e criassem uma estrutura, 
programas, políticas públicas no sentido de dar uma atenção especial para os 
problemas das mulheres. Foi dentro desse contexto, dessa reivindicação básica que 
foram sendo criados Conselhos. Conselhos Estaduais da Condição da Mulher, 
Conselhos Estaduais em Defesa dos Direitos da Mulher, o primeiro, acho que foi 
São Paulo, eu sei que Curitiba e Minas Gerais, saíram a frente e criam-se também o 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que é o ponto alto, então qual que era a 
principal reivindicação? Essa consideração por parte do governo, de que a questão 
da mulher merecia uma atenção especial, então, todo um trabalho de sensibilização 
foi feito no sentido de levar a abertura desse espaço e isso ressoou no Brasil inteiro 
e aqui, nós aproveitamos essa brecha para criar uma estrutura de governo, tanto é 
que, hoje você tem aí na Prefeitura Municipal a Assessoria da Mulher, você tem 
uma Delegacia, você tem o Cevam que era uma entidade organizada mais 
estruturada e que nasce junto com a gente. Então, a criação das Delegacias foi uma 
reivindicação fundamental, a atenção à saúde da mulher, a criação daquele 
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança – PAISM do 
Governo Federal, nasce dentro do Ministério da Saúde também como uma 
reivindicação básica, em todas as áreas você vai encontrar, no campo do trabalho, 
da saúde, de combate a violência, da educação, você vai encontrar a ressonância 

das reivindicações das mulheres tanto em nível de Brasil como em Goiás (em 
entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

Vimos que, em primeira instância o movimento feminista em Goiânia trouxe 
contribuições no sentido de conscientização das mulheres e da criação de Leis, 
proporcionando uma divisão mais igualitária entre homens e mulheres, com a finalidade 
de mudanças nas questões familiares, sociais, jurídicas e políticas.  

Percebemos que o feminismo durante a década de 80, ao se aproximar do 
Estado, mostra que isso é necessário como forma de buscar caminhos para a 
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legitimização de suas aspirações e se manifesta enquanto prática política de defesa da 
cidadania, na medida em que dialoga com o Estado e expõe a situação de um grupo 
social como um todo. Essa aproximação tem como pano de fundo a democracia que se 
instalava no Brasil e que muito contribuiu para a problematização do gênero – assim 
como teve a ajuda do movimento feminista para o seu processo, de acordo com Sônia 
Alvarez. Por isso, esta autora chama o feminismo dos anos 80 de “feminismo de 
Estado”, denominação muito bem escolhida para retratar o movimento nesse período 
(MANINI, 1995/1996: 59). 

A partir desse feminismo dos anos 80 começa a discussão sobre Gênero, com a 
finalidade de buscar novos caminhos para a história das mulheres, revisitando a posição 
destas na sociedade, possibilitando inserir novos temas nos estudos e pesquisas e 
modificando conceitos atribuindo uma importância não só às atividades públicas. 
Enfim, este conceito de gênero chegou até nós por meio das pesquisadoras norte-
americanas, que passaram a usar a categoria “gender” para falar das origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres. 

Este termo novo que surgiu enquanto categoria explicativa, referente às relações 
sociais entre homens X mulheres, mulheres X mulheres e entre mulheres X homens, 
além de propiciar um campo fértil de análise das desigualdades e das hierarquias 
sociais, tornou-se uma maneira de indicar as construções sociais, ou seja, a criação 
social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e ás mulheres, sendo um 
importante instrumento analítico para os estudos feministas, seja do ponto de vista 
teórico quanto político. 

Mas, sendo o gênero uma categoria de análise que surgiu também para explicar a 
persistência da desigualdade entre mulheres e homens, pensávamos que esta nova 
categoria iria ajudar as mulheres a ter relações mais igualitárias dentro da sociedade. 
Diante disso, Carmelita dá a sua opinião a respeito do assunto. 

Eu não diria que elas conseguiram recuperar toda essa diversidade de uma história 
de silêncio, de uma história que sempre foi contada do ponto de vista das macro-
estruturas, sempre foi contada pelos homens, então, eu diria que tem muita coisa 
para ser recontada. E esse trabalho de recontar a história, sobre a perspectiva de 
gênero é recente, é na segunda metade do século XX quando se instala a Escola dos 
Annales; não é com a Escola dos Annales que se começa a interrogar o cotidiano, a 
vida privada, aquilo que se chama história do cotidiano, a Antropologia do 
cotidiano, a Sociologia, quer dizer, esses saberes todos eles começam a se 
entrecruzar na perspectiva de começar a narrar uma história de dominação, as 
dominações do dia-a-dia, aquilo que o Foucault via chamar de micro poder, aquilo 
que o Guattari vai chamar de micro políticas, aquilo que a história também vai 
colocar dentro de uma perspectiva microscópica. 

Então, eu penso que, o gênero ele nasce dentro desse clima de quebra de um 
paradigma, daquela história linear, daquela história de longa duração, daquela 
história social, econômica, geral, com esse caráter universal e parte para poder 
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examinar as particularidades da História. E é dentro dessa perspectiva, que a mim 
me parece que a categoria gênero consegue com esse olhar mais voltado para o 
local, para o cotidiano, consegue resgatar esses eventos; os acontecimentos que dão 
uma nova dimensão para aquilo que representou a presença, a participação, a luta 
das mulheres. 

Acho que a categoria gênero, nada mais é do que um instrumento de análise, um 
método na verdade que te possibilita lançar um olhar novo, diferente, acolhendo 
determinados aspectos que nada mais são do que, fatos, acontecimentos, eventos 
que possibilitam narrar uma outra história sob a participação das mulheres na 
construção dessa mesma história. E é nesse sentido que, o gênero vai beber na 
fonte da História, da Sociologia, da Antropologia, da Psicanálise, da Literatura, 
então, possibilita você fazer História Oral, ao mesmo tempo que você está usando é 
o método da Antropologia, enfim, também preocupando-se em vê como é que essa 
mulher foi narrada pelos nossos contistas, nossos escritores, enfim, tentando 
recuperar a presença, recuperar a presença da mulher mostrando que na verdade se 
existe uma estrutura que pôs a sua modernidade em dominação, existe também 
toda uma resistência, existe um contra poder. Que poder é esse? Talvez a gente 

esteja em busca disso, como que as mulheres exercem também o seu poder (em 
entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

   Por sua vez, para o feminismo, a palavra gênero passou a ser usada no interior 
dos debates que se travou dentro do próprio movimento, que buscava uma explicação 
para a subordinação das mulheres. 

O gênero é uma construção, que deve haver um “eu” ou um “nós” que executa 
ou desempenha essa construção? Pois se o gênero é construído, ele não é 
necessariamente construído por um “eu” ou um “nós” que se coloca antes daquela 
construção em qualquer sentido espacial ou temporal de “antes”. De fato, não fica claro 
que possa haver um “eu” ou um “nós” que não tenha sido sujeito ao gênero, onde a 
generificação é construída, entre outras coisas, pelas relações diferenciadoras pelas 
quais os sujeitos falantes se transformam em ser. Submetido ao gênero, mas subjetivado 
pelo gênero, o “eu” não precede nem segue o processo dessa generificação, mas emerge 
apenas no interior das próprias relações de gênero e como a matriz dessas relações 
(BUTLER, 1999: 160). 

Sendo o gênero uma categoria de análise construtiva, vale lembrar que, a 
afirmação de Simone de Beauvoir, quando ela diz: “Não se nasce mulher, torna-se 
mulher”. Essa questão segundo Alves e Pitanguy (1985: 55-56), tornaram o masculino e 
o feminino como sendo 

criações culturais e, como tal, são comportamentos apreendidos através do 
processo de socialização que condiciona diferentemente os sexos para cumprirem 
funções sociais específicas e diversas. Essa aprendizagem é um processo social. 
Aprendemos a ser homens e mulheres e a aceitar como “naturais” as relações de 
poder entre os sexos. A menina, assim, aprende a ser doce, obediente, passiva, 
altruísta, dependente; enquanto o menino, aprende a ser agressivo, competitivo, 
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ativo, independente. Como se tais qualidades fossem parte de suas próprias 
“naturezas”. Da mesma forma, a mulher seria emocional, sentimental, incapaz para 
as abstrações das ciências e da vida intelectual em geral, enquanto a natureza do 
homem seria mais propícia à racionalidade. 

A intenção era justamente questionar que o universal, em nossa sociedade, era o 
masculino, e que elas não se sentiam incluídas quando eram nomeadas pelo masculino. 
Assim, o que o movimento reivindicava o fazia em nome das mulheres, e não dos 
homens, mostrando que o homem universal não incluía as questões que eram 
específicas das mulheres. Como exemplo, citamos o direito de ter filhos quando quiser, 
se quiser, a luta contra a violência doméstica, a reivindicação das tarefas domésticas 
serem divididas, enfim, era em nome da diferença, em relação aos homens, aqui 
pensado como ser universal. 

Butler (2003: 26-27), complementa ao dizer que,  

para Beauvoir, o gênero é “construído”, mas há um agente implicado em sua 
formulação, um cogito que de algum modo assume ou se apropria desse gênero, 
podendo, em princípio, assumir algum outro. É o gênero tão variável e volitivo 
quanto parece sugerir a explicação de Beauvoir? Pode, nesse caso, a noção de 
“construção” reduzir-se a uma forma de escolha? Beauvoir diz claramente que a 
gente “se torna” mulher, mas sempre sob uma compulsão cultural a fazê-lo. E tal 
compulsão claramente não vem do “sexo”. Não há nada em sua explicação que 
garanta que o “ser” que se torna mulher seja necessariamente fêmea. Se, como 
afirma ela, “o corpo é uma situação”, não há como recorrer a um corpo que já não 
tenha sido sempre interpretado por meio de significados culturais; 
consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se como uma facticidade 
anatômica pré-discursiva. Sem dúvida, será sempre apresentado, por definição, 
como tendo sido gênero desde o começo. 

Nesse caso, para referendar essa posição, continuemos, portanto, com a seguinte 
conclusão de Butler (2003: 58-59): 

Se há algo de certo na afirmação de Beauvoir de que ninguém nasce e sim torna-se 
mulher decorre que mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que 
não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como uma prática 
discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-significações. Mesmo 
quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a própria 
“cristalização” é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários 
meios sociais. Para Beauvoir, nunca se pode tornar-se mulher em definitivo, como 
se houvesse um telos a governar o processo de aculturação e construção. O gênero 
é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 
estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a 
aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. 

Vale lembrar que vários discursos foram carregados de sentido sobre a categoria 
gênero para explicar como mulheres e homens constituíram suas subjetividades, e foi 
também em referência a tais discursos que ambos construíram suas práticas sociais, 
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assumindo, transformando e rejeitando representações que lhes foram atribuídos. É 
válido ressaltarmos então, que o gênero veio para acrescentar e complementar a 
categoria classe social para dar conta da existência das opressões que mudaram 
profundamente o pensamento humano. 

Essa integração da categoria gênero com a categoria classe social, 
fundamentalmente nos fez entender e transformar a natureza da opressão e da história. 
O gênero, contudo, passou por uma construção histórica e social, que aconteceu pela 
socialização, servindo para determinar tudo que é social, cultural e historicamente 
determinado. Estas questões tornaram o masculino e o feminino como sendo criações 
culturais e, como tal, são comportamentos apreendidos através do processo de 
socialização que condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais 
específicas e diversas. 

Sem dúvida, o debate criado sobre o gênero, proporcionou buscar respostas de 
como esta nova categoria de análise funcionou dentro das relações sociais e históricas 
existentes, não apenas á análise das mulheres, mas, também dos homens, uma vez que o 
estudo de gênero insistiu na idéia de que o mundo das mulheres fazia parte do mundo 
dos homens. 

Neste debate encontramos a historiadora Joan Scott que estudou as relações de 
gênero como elemento constitutivo das relações sociais, baseando nas diferenças entre 
os sexos e como uma forma de significar as relações de poder. Portanto, para Scott, 
relações de gênero são fundamentalmente relações de poder.  

Nessa mesma concepção, Carmelita complementa ao dizer que: 

As relações de gênero são fundamentalmente relações de poder. As relações 
humanas, são fundamentalmente relações de poder. Nesse ponto aí, eu ficaria com 
Weber que diz que, “onde existem duas pessoas e interação ali ta o poder”. Então, 
independente de pensar essas relações, como sendo, focalizando o gênero, vamos 
pensar que onde existem duas pessoas ali ta o poder, quer dizer, somos seres de 
comunicação, somos seres comunicativos, somos seres que estamos o tempo todo 
dialogando, interagindo e, portanto, o poder está presente. E aqui o poder está 
sendo visto também, nessa perspectiva da influência que cada um exerce sobre o 
outro, do poder de persuasão que um tem sobre o outro, pensando o poder assim, 
não reduzindo o poder a esta relação, onde tem domínio. Não pensar o poder 
apenas como sendo uma forma de domínio, mas pensar o poder como um campo, 
onde se exerce conflito, onde se exerce reciprocidade, onde se pode chegar ao 
consenso, mas onde se pode discordar também, onde se pode através do qual a 
gente pode divergir também, mas podendo também, com essa perspectiva de se 
chegar a um acordo e pensar o poder assim, não dessa estrutura rígida do domínio 
de um sobre o outro, mas pensar que, se um domina, o outro resiste, portanto, isso 
pode desencadear processos imprevisíveis. 

No momento em que as mulheres adentram a esfera pública, elas estão exercendo 
um poder, então, porque que é que eu vou ter que tratar esse poder, sempre 
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mostrando a oposição que existia dentro dessa estrutura hierárquica e rígida, dual 
ou binária, digamos assim. É uma coisa muito mais ampla, é uma coisa que está 
como diz o Foucault, que está dentro de todos os espaços, que é espacial, digamos 
assim, ele busca fazer uma arqueologia para mostrar como isso está espalhado, que 
isso não está só concentrado no Estado, esse poder não está concentrado só no 
partido, mas que esse poder, ele é também disperso. Na verdade, o Foucault não vai 
falar do poder, ele vai falar das relações de poder, ele não tem uma teoria do poder, 
ele fala das relações de poder e ele fala do exercício do poder, como esse poder é 

exercido dentro dos mais diferentes lugares da sociedade que a gente vive (em 
entrevista. Goiânia, 19/01/2004). 

Para referendar essa discussão, continuemos com algumas questões 
fundamentais a serem debatidas para Scott: o gênero foi compondo-se a partir de quatro 
elementos que funcionam de maneira articulada, mas não obrigatoriamente ao mesmo 
tempo. Primeiramente são os símbolos que sempre estiveram culturalmente disponíveis, 
como exemplos, Maria simbolizando a pureza, Maria Madalena e Eva, consideradas 
como imagens da sedução e do pecado. Depois, teremos os conceitos normativos, que 
foram expressos nas doutrinas religiosas, científicas, políticas e jurídicas. 

O terceiro elemento foi definido como sendo as instituições e as organizações 
sociais, ou seja, a família, o mercado de trabalho, o sistema político e de saúde. E como 
último elemento, a identidade subjetiva, que esteve vinculada ao indivíduo e na 
construção do sujeito, que passou a definir sua forma de reagir ao que lhe era 
apresentado como destino. 

Como é possível observarmos, as articulações desses elementos foram 
compondo identidades, crenças, valores, papéis e, sobretudo, relações de poder. Mas, a 
história sempre descreveu esses processos como se estas posições normativas fossem 
produtos de consensos e não de conflitos na sociedade.    

Contudo, esta ordem social do gênero estruturou-se, principalmente, em torno da 
sexualidade, da reprodução humana, da divisão sexual do trabalho e dos espaços público 
e privado. Todas estas estruturas formaram as mais variadas relações de poder dentro da 
nossa sociedade. Porém, as mulheres continuaram buscando a sua própria historicidade, 
através de perspectivas em que elas pudessem utilizar suas conquistas em seu cotidiano. 

O que é importante analisarmos também, é que, em uma cultura em que as 
relações de gênero foram construídas a partir da institucionalização da opressão e 
submissão do feminino, constroem-se, dessa maneira, as resistências e as lutas das 
mulheres que foram formando identidades feministas; mesmo inscritas num quadro de 
mudanças discretas, as mulheres se tornaram seres mais autônomos. 

Todas essas questões levaram as mulheres a uma conscientização sobre sua 
posição em uma sociedade centrada no poder masculino; sobre as limitações e 
obstáculos com as quais se defrontaram, e por fim, sobre suas possibilidades presentes e 
futuras, enfim, sobre sua própria identidade feminista. 
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Desse modo, o gênero esteve e está permanentemente em mudança; em 
construção, ressignificando as interações entre homens e mulheres, teorizando, portanto, 
questões referentes às diferenças sexual, política, econômica, cultural e social.  E estas 
discussões segundo Manini (1995/1996: 57),  

levaram as feministas não mais lutarem pela igualdade de direitos e papéis em 
relação ao sujeito masculino; nesse momento, o movimento passa a privilegiar a 
valorização das diferenças entre masculino e feminino como forma de recuperar a 
“cultura feminina” e afirmá-la dentro do universo masculino dominante. Por isso, a 
idéia de brigar pela igualdade de direitos adotando uma postura classista é posta de 
lado, uma vez que nesse caso a especificidade do gênero feminino submerge em 
meio a uma ideologia marxista dita revolucionária. 

Dessa maneira, é talvez nosso – o da crítica – o papel de contribuir para o 
desenvolvimento de uma consciência feminista, ao exercermos uma crítica atuante que, 
aborde a questão da identidade do sujeito feminino levando em conta não só as relações 
de gênero ou as relações familiares como também as relações raciais e de classe. A 
partir daí poderíamos aspirar a transformações mais profundas na sociedade brasileira, 
contribuindo eventualmente para o desmantelamento da mentalidade patriarcal que 
ainda persiste entre nós (PINTO, 1997: 78). 

Contudo, o movimento feminista em Goiânia, apresentou-se como sendo o 
feminismo da diferença ao formar grupos de reflexão e ação, e eles continuaram com o 
caráter histórico das organizações de mulheres no Brasil, que é a participação em lutas 
políticas, chamadas de ‘lutas gerais’, pelo fim do regime militar, pela democracia, pela 
anistia e contra a carestia (...). A entidade organizava mulheres para essas lutas junto a 
outros movimentos sociais e organizações partidárias e no seu bojo abordavam questões 
especiais às mulheres, como as creches e outros (ROCHA e BICALHO, 1999: 33). 

Mas, depois desse movimento feminista a mulher contemporânea, gerenciadora 
de sua vida e sua profissão, menos algemada a convenções arcaicas – pôde ser mais 
íntegra e mais realizada, mas não está sempre mais livre. Corre perigo de ficar tão 
aprisionada às máquinas e organizações quanto às vezes se sentem os homens que as 
construíram. (...). Muita tarefa de que éramos isentas quando os homens pensavam e 
decidiam por nós hoje nos realiza e nos aflige ao mesmo tempo. Essa é uma das 
dificuldades de liberar-se do casulo familiar: temos emprego, conta bancária, novas 
responsabilidades; aprendemos o que é competição profissional. Precisamos mostrar 
serviço além da casa limpa, do filho educado, das reuniões na escola, da disponibilidade 
para as solicitações diárias, e dos ardores do amor. (...). A maioria de nós aprende a 
harmonizar tudo isso. Algumas, com prematuros vincos nos cantos da boca, cerrando os 
dentes para não gritar que não agüentam mais, dividiram-se em tantas que não sabem 
mais qual desses pedacinhos são elas, e poucas pessoas adivinharão quanto lhes custa 
manter essa aparência de serenidade (LUFT, 1997: 160). 

Como se vê, diante de todas essas discussões aqui abordadas, foi por intermédio 
de todos esses relatos destas feministas que compreendemos através de suas memórias 
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individual e coletiva construir um cotidiano de organizações, em que a fala das 
mulheres se fez como instrumento de poder, que é fonte de aprendizagem, mas também 
instrumento de luta. Interpelar o poder, não ter acanhamento é se saber detentor também 
de um conhecimento, de um direito, de uma cidadania que circunscreve e estabelece um 
plano formal de práticas sociais, que se afirmam em ações diretas no quadro das 
relações sociais. Afinal, dirigir a palavra ao poder significa reconhecer-se também como 
poder e até mesmo contrapoder (SADER, 1987: 57). 
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