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Mulheres Organizadas Combatendo Mentalidades de Submissão

Por que a auto-organização é importante para as mulheres?
Postado em: 14/07/2015 por: Autoras Convidadas
Texto de Nathália Ferreira Guimaraes para as Blogueiras Feministas.

A auto-organização é um principio organizativo do feminismo popular que tem como objetivo empoderar as mulheres a fim de se
tornarem protagonistas na luta e nas suas vidas (não que essas sejam separadas). Esses espaços são importantes ferramentas
para que as mulheres falem, reflitam e participem ativamente da construção do feminismo. Esse texto é apenas “um ponta a pé”
numa discussão que merece ser mais aprofundada.
A auto-organização que proponho é baseada na aprendizagem por meio da coletividade. A proposta é que os saberes produzidos
nesse processo sejam capazes de transformar de alguma forma a vida das mulheres, contribuindo para um feminismo mais amplo
e diverso que esteja totalmente comprometido em modificar a estrutura capitalista patriarcal presente na maioria das sociedades
atualmente. Por isso, tenho dois princípios como geradores: o “pessoal é político” e a sororidade.
O principio do “pessoal é político”, máxima feminista que desconstrói a lógica do público x privado, uma vez que vem questionar o
que acontece em casa, entre quatro paredes, nas nossas vidas cotidianas, nas nossas relações pessoais é base para a criação de
espaços de auto-organização. Para as mulheres, as relações entre espaço público e privado são fundamentais, pois em ambos
seus comportamentos sofrem constante vigilância e avaliações. Além disso, o trabalho doméstico é invisibilizado. Enquanto o
movimento trabalhista se lançava as ruas exigindo diretos, não lançaram o olhar para a atividade doméstica, trabalho
indispensável ao sistema capitalista patriarcal, construído socialmente como natural, fruto de um senso comum que acredita ser
ele feito por “amor” aos filhos e ao marido.
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Outro princípio importante é o da sororidade, a solidariedade entre as mulheres. As mulheres são educadas a serem competitivas
umas com as outras, gerando hostilidade e insegurança entre nós. Por isso, é preciso enxergarmos e compreendermos umas as
outras. Entender que não somos perfeitas e que diversas vezes seremos contraditórias, mas pensando que juntas podemos
conseguir avançar na luta por um mundo melhor para todas.
Um dos objetivos da auto-organização é deixar as mulheres mais a vontade para se expressarem, já que muitas vezes não somos
incentivadas ou somos até mesmo ignoradas quando nos posicionamos em público, uma vez que a divisão entre público e privado
— proporcionado pelo sistema patriarcal — nos fez historicamente alijadas desses espaços. Portanto, temos a sensação de que
não estamos “preparadas” para o espaço “político” (já que esse é considerado dentro da esfera pública e não do privado como
veremos mais adiante). Esse espaço é construído de uma forma a exigir certas características nossas que não são neutras, são
características e posturas consideradas e construídas como masculinas como: a razão e a voz “firme”, por exemplo. Infelizmente, é
comum em vários espaços políticos vermos mulheres gritando para chamar atenção para sua fala, já que para outras pessoas sua
fala seria de menor valor que as falas masculinas. Criam-se sempre critérios para justificar que as falas das mulheres sejam
menos valorizadas e escutadas. Assim, possuir um lugar para nos expressar com mais tranquilidade é, de certa forma, uma
oportunidade para criarmos estratégias visando nos posicionarmos mais e melhor nos espaços mistos.
O espaço auto-organizado precisa ser um lugar de troca de experiências, onde conseguimos enxergar e ser empáticas umas com
as outras. Onde conseguimos perceber que as dificuldades que passamos em nossa sociedade não são apenas individuais, mas
também coletivas. Onde conseguimos compreender que o que passamos é estrutural; decorre de toda uma condição histórica
imposta pelo sistema capitalista patriarcal. Também é um lugar que permite observar as particularidades presentes nos diferentes
grupos de mulheres, como por exemplo a situação da mulher negra, que sofre uma opressão de gênero diferenciada das mulheres
brancas por causa do racismo, assim como as especificidades e semelhanças que envolvem lésbicas, indígenas, latinas, mulheres
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trans, mulheres que tem deficiências, mulheres idosas, adolescentes, crianças e tantas outras singularidades que trazem com elas
um debate que deve perpassar etnia, raça, sexualidade, autonomia, políticas públicas e identidade de gênero, entre outros tópicos.
Por isso, é importante estarmos todas atentas para percebermos essas diferenças e, principalmente as semelhanças, a fim de
compreendermos que juntas na luta é que conseguiremos concretizar mudanças. É assim que podemos construir o
companheirismo entre as mulheres.
A auto-organização também é lugar para percebermos como o machismo é reproduzido por nós mesmas e como juntas
poderemos superá-lo. Lembrando que desde pequenas somos ensinadas a reproduzir o machismo estrutural nos diversos
espaços sociais. Lembrando que não há ganhos a longo prazo para a mulher que defende ideias machistas, pois na primeira
“pisada de bola”, ela terá todos os dedos apontados para si e será tratada como todas as outras que já eram consideradas vadias,
piranhas ou vacas por se rebelarem contra o patriarcado.
É importante ressaltar que o espaço de auto-organização não é um espaço livre de conflitos. Há discussões, há disputas internas e
há discordâncias, porém isso não deve ser visto como algo negativo, mas sim parte da dinâmica de criação da política e da
convivência em grupo. Como dito acima, nós mulheres possuímos nossas semelhanças e diferenças. Dentro de um grupo
encontraremos pessoas com diferentes referências e trajetórias, com diversas vivências. As questões que a raça, sexualidade e as
diferenças geracionais nos impõem são muitas, falamos de lugares ao mesmo tempo iguais e distintos, possuímos experiências
diferenciadas e nada mais natural que isso leve a alguns conflitos. Por isso, a auto-organização precisa ser um espaço aberto e
colaborativo, para debatermos nossas ideias, compreendermos nossa diferenças, nossos desafios. Iremos entrar em embates para
no fim sairmos com posições e ações fortes e unitárias. Não podemos esquecer que são as contradições que nos movem e que há
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um sistema capitalista patriarcal vigente que não aceita ser questionado. Nós podemos ser nossa força e o lugar de mostrarmos
divergências é justamente esse, onde teremos apoio umas das outras e onde podemos expressar livremente nossas ideias.
Por fim, o principal objetivo da auto-organização é nos forjar como protagonistas na luta feminista. Um espaço que precisa gerar
conhecimento, autonomia, segurança e acolhimento para as mulheres se reconhecerem como agentes das mudanças. O
aprendizado coletivo nos dá força para começarmos a participar ativamente de ações, reivindicar políticas, candidatar-se a cargos
de liderança e não termos medo de nos expressar. Podemos, precisamos e devemos estar em todos os espaços públicos.
Queremos lançar novos olhares e modificar as relações nos espaços privados. Seremos referência, não só feminina mas feminista,
para modificar as relações desiguais presentes na sociedade. Pela auto-organização é que definimos nossas pautas prioritárias e
nos fortalecemos, pois nossas bandeiras de luta não serão encampadas por outros que não nós mesmas.

Autora - Nathália Ferreira Guimarães é militante do Levante Popular da Juventude (BH/MG) e estudante de
ciências sociais na UFMG. Foi coordenadora geral DCE UFMG 2013 e 2014, integrante e bolsista do NEPEM
e CIFM UFMG (Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre a Mulher – Centro de Interesse Feminista e de
Gênero).
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