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RESUMO 

 

 

Baseando-se nas contribuições foucaultianas que permitem uma compreensão do poder a 

partir da relação entre sujeitos inseridos em campos de forças, que supõem condições 

históricas de emergência complexas e que implicam efeitos múltiplos, o presente estudo tem 

como objetivo produzir reflexões no âmbito das políticas públicas para as mulheres, 

problematizando as distintas configurações de poder presentes na relação/tensão entre 

movimentos sociais e o Estado, principalmente, quanto ao processo de criação e 

institucionalização de tais políticas. No caso deste estudo, particularmente, entre os 

movimentos sociais de mulheres de Sergipe e a Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas 

para as Mulheres (CPPM). Tomando como referência minha experiência profissional 

enquanto assessora executiva na CPPM entre o período de agosto de 2009 e março de 2010, 

foram formuladas questões norteadoras para esta pesquisa: quais práticas e discursos 

perpassam esta relação/tensão? Como o Estado se articula frente à possibilidade da “ausência” 

dos movimentos sociais no processo de institucionalização das políticas públicas que 

supostamente deveriam representá-los? Quais são os campos de disputa que estão em jogo 

entre os movimentos sociais e o Estado? Caracterizada enquanto metodologia qualitativa, foi 

desenvolvido um estudo de caso fundamentado na observação participante. Sendo esta 

pesquisa não somente de base teórico-conceitual, o campo empírico compreendeu dois 

momentos: 1) dados já coletados e registrados em diário de campo baseado na experiência 

vivenciada por mim como técnica que compôs a equipe da CPPM; 2) análise documental de 

relatórios e outros registros produzidos pela CPPM, além da realização de entrevistas semi-

estruturadas com 10 (dez) atores sociais locais – membros de movimentos de mulheres do 

Estado de Sergipe – discutidas com base na análise de discurso proposta por Michel Foucault. 

Ao refletir sobre as políticas públicas para as mulheres, através da criação de um órgão 

governamental, destaca-se: o caráter plural dos movimentos sociais de mulheres; a intensa teia 

de configurações de poder observada por meio da relação/tensão entre movimentos sociais e 

Estado; perda da potencialidade dos movimentos sociais quando atrelados à máquina estatal, 

em especial, quando vinculados a partidos políticos; conjuntura político-partidária nacional, 

estadual e municipal (PT e partidos coligados) influenciando no modo de articulação das 

políticas públicas locais; contradição relacionada à CPPM, enquanto vinculada a um partido 

político e representante dos distintos movimentos sociais de mulheres; políticas públicas 

enquanto políticas compensatórias; a relação entre instituinte e instituído no processo de 

institucionalização das políticas públicas; assim como, a criação de um novo órgão: Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) em substituição a CPPM, como decorrente de 

uma articulação político-partidária. Desta maneira, ao discutir sobre as políticas públicas, 

friso o seu caráter potencializador e de mudança, por um lado, e por outro, o silenciamento 

dos movimentos sociais quando suas reivindicações são capturadas e efetivadas por dentro da 

máquina do Estado. 

Palavras-chave: Políticas públicas; movimentos sociais; Estado; mulheres.  
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ABSTRACT 

 

 

Based on foucaltian contributions which allow an understanding of the power from the 

relation between subjects inserted in force fields, which suppose historical conditions of 

complex emergences and which lead o multiple effects, this study aims to produce reflections 

about public policies for women, confronting the different configurations of power present in 

the relation/tension between social movements and the State, mainly regarding the process of 

creation and the institutionalization of such policies. More specifically in this study, the 

relation/tension between women social movements from Sergipe and Coordenadoria Estadual 

de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM). Taking as reference, particularly, my 

professional experience as executive assessor at CPPM between August of 2009 and March of 

2010, leading questions were formulated: which practices and speeches go away from this 

relation/tension? How is the State organized in face of the possibility of “lack” of social 

movements in the process of institutionalization of public policies that supposedly should 

represent them? Which are the field of dispute that plays between social movements and the 

State? Characterized as qualitative methodology, a study of case was developed. Once this 

research is not only of theorical-conceptual basis, the empirical Field had two moments: 1) 

data already collected and recorded in a field diary based on the previous experience for me as 

technician that composed the CPPM staff; 2) documental analysis of reports and other 

registrations produced for CPPM, besides the realization of semi-structured interviews with 

10 (ten) local social agents – members of Sergipe women movements – analyzed based on 

speech analysis proposed by Michel Foucault. Reflecting about the public women policy, by 

the creation of a governmental organ, we can point out: the plural character of social women 

movements, the intense web of configurations of power observed by the relation/tension 

between social movements and State, the loss of potentiality of social movements when 

linked to politic party; national, state and municipal party-political (PT and cross-linked 

party), having influence over the articulation way of local public policy, the contradiction 

regarded to CPPM, while linked to a politic party and representing different social women 

movements, public policies as compensatory policies, the relation between institutor and 

instituted on the process of institutionalization of public policy; as well as the creation of a 

new organ: the Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) in substitution to 

CPPM, as consequence of a party-political articulation. So, discussing about public policies, I 

remark its potentializer and changing character and on the other hand the silencing of social 

movements when their complaining are tamed and effetivated inside the State machine.   

Keywords: Public policies; social movements; State; women.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência de seu caráter potencializador, instigante e participativo, o campo das 

políticas públicas tem sido permeado por distintas análises e reflexões. Este campo tem como 

pretensão a presença e participação efetiva da população e dos movimentos sociais na 

formulação e aplicação de suas propostas. Desta maneira, em sentido generalizado, as 

políticas públicas podem ser compreendidas como um espaço de mediações entre atores da 

sociedade e Estado. Entretanto, na prática, nem sempre tal articulação ocorre de forma efetiva, 

revelando uma intensa teia de distintas configurações de poder que atravessam este campo 

discursivo. 

Baseando-se nas contribuições foucaultianas que permitem uma compreensão do 

poder a partir da relação entre sujeitos inseridos em campos de forças, que supõem condições 

históricas de emergência complexas e que implicam efeitos múltiplos, o presente estudo tem 

como objetivo produzir reflexões no âmbito das políticas públicas para as mulheres, 

problematizando as distintas configurações de poder presentes na relação/tensão entre 

movimentos sociais e o Estado, principalmente, quanto ao processo de criação e 

institucionalização de tais políticas. No caso deste estudo, particularmente, entre os 

movimentos sociais de mulheres de Sergipe e a Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas 

para as Mulheres (CPPM). Neste contexto, questiona-se: quais práticas e discursos perpassam 

esta relação/tensão? Como o Estado se articula frente à possibilidade da “ausência” dos 

movimentos sociais no processo de institucionalização das políticas públicas que 

supostamente deveriam representá-los? Quais são os campos de disputa que estão em jogo 

entre os movimentos sociais e o Estado?  

Quando se fala de movimentos sociais de mulheres é sempre bom frisar que os 

mesmos possuem um caráter plural, apresentando distintas configurações e modos de atuação, 

sendo impossível analisá-los sob um único ponto de vista. Assim, reforça-se que não é 

pretensão deste trabalho categorizá-los, mas destacar a relação/tensão entre Estado – na figura 

da CPPM – e movimentos sociais no processo de criação e implantação das políticas públicas 

para as mulheres no Estado de Sergipe. Neste sentido, não se trata também de um estudo de 

cunho feminista, e sim de um trabalho que tem interesse por em questão as distintas 

configurações de poder presentes no âmbito da Coordenadoria de tais políticas públicas. 
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Como ponto de partida da pesquisa, tomei como referência a minha experiência 

profissional quando assessora executiva na Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

Mulheres do Estado de Sergipe (CPPM), entre o período de agosto de 2009 e março de 2010. 

A proposta para trabalhar na CPPM surgiu a partir do convite de uma amiga que lá trabalhava 

e que precisava de uma pessoa para substituí-la. Até antes de entrar na CPPM, nunca me 

envolvera diretamente com a temática das mulheres, a não ser por algumas leituras avulsas 

durante a graduação ou através de conversas informais com colegas de curso que já 

pesquisavam sobre o tema. Não que eu o desconsiderasse relevante, mas durante o meu 

percurso acadêmico, sempre estive mais envolvida com as questões referentes às políticas 

públicas no âmbito da saúde mental, seja pelo estágio em Psicologia Institucional
1
, seja pelo 

trabalho de conclusão do curso, neste caso, o de Psicologia pela Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) em 2007. O fato é que desde a Universidade, sinto-me convocada pela 

temática das políticas públicas – independente de quais sejam elas –, sendo estas as 

referências para a minha pesquisa. 

Destaco ainda o percurso da minha entrada na CPPM, inclusive pela razão deste 

acontecimento ter dado uma nova configuração para o trabalho de dissertação. Inicialmente, 

quando me submeti ao processo seletivo do mestrado, meu anteprojeto focava a questão da 

inserção social nas políticas públicas. No entanto, com o gradativo amadurecimento das 

minhas questões, a temática a ser abordada foi paulatinamente sendo reconfigurada. 

Literalmente, fui convocada pelo campo, e a partir daí tudo foi se (re) estruturando. Pois com 

a inserção na CPPM pude presenciar situações, as quais me provocaram questionamentos 

quanto ao próprio modo de articulação das políticas públicas, que também eram atravessadas 

por questões político-partidárias. Aliado ao fato que muito das tensões as quais me refiro, 

estavam atreladas, pelo menos, inicialmente, às práticas estabelecidas entre CPPM e um 

determinado movimento social de mulheres. Porém, ambas as questões serão mais bem 

trabalhadas no decorrer do trabalho. 

                                                 
1
 Na época da minha graduação, o último ano do curso de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe se 

destinava aos estágios supervisionados em Psicologia Institucional e Clínica, além da produção do trabalho 

monográfico. As minhas atividades desenvolvidas durante o estágio institucional tiveram como base a inserção 

em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Aracaju, sendo que esta inserção contribuiu 

para a produção do meu trabalho monográfico, que teve como enfoque os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRTs) do município em questão. Os SRTs, assim como os CAPS, são alguns dos dispositivos da Reforma 

Psiquiátrica que preconizam, dentre outros fatores, um novo modo de cuidado aos portadores de transtorno 

mental distinto daquele instituído pelo modelo asilar. 
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 Nestes entremeios, a relação entre Universidade e o campo das políticas públicas é 

algo que também merece destaque. O curso de Psicologia da UFS é composto por distintas e 

ricas configurações de se pensar o social, apresentando constantemente o campo das políticas 

públicas como um analisador de discursos e práticas. Tal fato pode ser observado e fortificado 

pela aproximação entre a Universidade e as distintas Secretarias Municipais e de Estado, seja 

por meio da saúde, da assistência social ou da segurança pública. Esta articulação influencia 

diretamente no modo como se produz a pesquisa no e a partir do campo, contribuindo não 

somente para o processo de formação acadêmica e profissional dos alunos juntamente com os 

professores-pesquisadores, como também no modo de articulação e construção das políticas 

públicas em nosso Estado. 

 Friso que a aproximação da Universidade junto às diversas Secretarias revela um papel 

específico exercido pela instituição neste jogo político apresentado pelo “governo da 

mudança” – Partido dos Trabalhadores (PT). Sendo chamada a desenvolver ações do ponto de 

vista técnico, alguns professores têm problematizado essa demanda, no sentido de politizá-la, 

negando o lugar de especialistas e, em algumas vezes, compondo parcerias em torno de 

questões pontuais. Por exemplo, tanto a minha entrada quanto a da minha amiga na CPPM 

passou por um interesse da coordenação em ter em sua equipe, profissionais que tivessem 

algum conhecimento no campo das políticas públicas, especialmente, no das mulheres. Para 

tanto, foi solicitado a uma professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal 

de Sergipe – que dentre outras temáticas, também trabalha com a de gênero – que indicasse 

alguns nomes para seleção curricular. O fato de eu ter estudado nesta Universidade e 

pesquisado o campo das políticas públicas a partir de estágio na área, contribuiu muito para a 

minha entrada na CPPM.  

 Entretanto, diferentemente de minha amiga, eu não tinha nenhum conhecimento 

aprofundado sobre a temática das mulheres. Aquilo que chamou a atenção da coordenadora 

para que eu ocupasse o cargo foi a minha aproximação com o campo das políticas públicas. O 

fato de eu não ter conhecimento no âmbito de gênero, pode ser destacado como um distinto 

analisador
2
 de como o campo das políticas públicas para as mulheres se estruturou no Estado 

                                                 
2 Segundo René Lourau (2004), o conceito de analisador refere-se aos acontecimentos reveladores e 

catalisadores, efeitos de uma configuração institucional que agem sobre ela. São acontecimentos reveladores 

porque dissolvem o saber instituído, e catalisadores porque modificam as relações de força constitutivas das 

formas de representação instituída. Portanto, são manifestações que não estão em conformidade com o instituído 

e se encarregam da operação da análise, que não estaria a encargo do analista. Os analisadores são importantes 

dentro da perspectiva institucionalista, a qual não tem por pretensão construir um conjunto explicativo, e sim 

apresentar os elementos de uma determinada conjuntura. 
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de Sergipe. Não que a entrada de pessoas com ausência de conhecimento sobre a temática 

fosse um impedimento para a sua participação na problematização e construção da política 

pública para as mulheres, mas tal fato provocava alguns questionamentos pertinentes à 

situação vivenciada: onde estariam os coletivos que participaram dos primeiros movimentos 

sociais de mulheres do Estado? Quais espaços eram ocupados e articulados por eles ou por 

tantos outros engajados nesta discussão? Por que a escolha de pessoas um tanto afastadas 

destas discussões para compor uma equipe de coordenação de políticas para as mulheres? 

Tais questões apresentam um campo mais amplo de relação/tensão que concebi a 

partir de dois pontos. No tocante ao primeiro ponto, destaco a relação de aproximação, de 

construção de vínculos estabelecida entre CPPM e movimentos sociais de mulheres, marcada 

pela criação de um novo instrumento governamental. Aliada a uma tensão pelo fato deste ser 

um espaço considerado de destaque para o âmbito das políticas públicas para as mulheres, 

sendo assim, sua ocupação era alvo de desejo de muitos dos envolvidos em seu processo de 

implantação. Já o segundo ponto leva em conta a minha própria inserção na CPPM, no 

sentido de que era uma relação a ser construída paulatinamente com o campo, atravessada 

pela tensão de se tratar de algo, em princípio, desconhecido para mim. 

Criada em março de 2007, pelo então governador do Estado de Sergipe – Marcelo 

Déda, partidário do PT, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM) era 

um organismo governamental responsável pela implantação e implementação de políticas em 

prol das mulheres. Locada na Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do 

Desenvolvimento Social (SEIDES), mas oficialmente vinculada à Casa Civil do Governo do 

Estado, tinha como missão construir políticas que reafirmassem as diferenças, garantindo a 

igualdade no acesso aos direitos das mulheres sergipanas. Dentre as práticas desenvolvidas 

destacam-se a produção de projetos, realização de palestras e seminários, formação de 

parcerias tanto em nível nacional, quanto estadual e municipal. De forma abrangente, todas 

essas atividades tinham como foco a estruturação e o fortalecimento das políticas públicas 

para as mulheres no Estado de Sergipe. 

 Desde a criação da CPPM, foram disponibilizados 05 (cinco) cargos para o órgão. 

Sendo a composição da minha época formada por: 01 (uma) coordenadora (com graduação 

em Serviço Social), 02 (duas) assessoras executivas (uma graduada em Serviço Social e outra 

em Psicologia) e 02 (duas) assessoras técnicas operacionais (cargos destinados a formação em 



16 

 

  

nível médio)
3
. Com exceção das assessoras executivas, entre as quais me incluo e que não 

possuíam familiaridade com a temática relacionada às mulheres, as demais profissionais 

apresentavam um histórico de participação em movimentos sociais de mulheres, seja no 

Estado de Sergipe, seja a nível nacional. Em sua composição heterogênea de estranhos e não 

tão estranhos no ninho, a questão político-partidária aparecia como um forte analisador do 

modo como as práticas e os discursos circulavam pelo espaço governamental da CPPM.  

A fim de realizar as intenções deste trabalho, a pesquisa foi pensada tanto com uma 

base teórico-conceitual quanto com uma empírica. No tocante a esta última, destaca-se que ela 

compreendeu dois momentos distintos, mas complementares, que auxiliaram no percurso da 

construção dos dados. O primeiro, baseado na experiência vivenciada por mim, conta com a 

produção de um diário de campo referente ao período de agosto de 2009 a março de 2010, no 

qual trabalhei como assessora executiva na CPPM. O segundo tem como referência a análise 

documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas
4
 com os principais protagonistas 

envolvidos, principalmente, no processo de criação da Coordenadoria de Políticas Públicas 

para as Mulheres do Estado de Sergipe, assim como, com aqueles envolvidos na construção 

cotidiana das políticas públicas para as mulheres no Estado.  

Caracterizada enquanto metodologia qualitativa, desenvolvo um estudo de caso 

fundamentado na observação participante lançando mão, como mencionado, de entrevistas 

semi-estruturadas, sendo as falas categorizadas com base na análise de discurso apontada por 

Michel Foucault. A escolha por entrevistas semi-estruturadas se justifica porque tal material 

permite realizar um mapeamento e compor uma análise sobre as questões abordadas. 

Caracteriza-se como entrevista semi-estruturada 

 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente 

                                                 
3
 Dentre as funções atribuídas a cada cargo, de forma geral, cita-se: à coordenadora, competia o monitoramento 

direto da política a nível mais macro, incluindo articulações tanto a nível nacional, quanto estadual e municipal; 

às assessoras executivas, destinavam-se as ações de assessoramento técnico e executivo, no sentido de produção 

de projetos e relatórios, elaboração de materiais informativos; às assessoras técnicas operacionais, competia as 

articulações de nível mais micro, principalmente junto aos movimentos sociais, além de ações mais burocráticas, 

como arquivar e protocolar documentos. No cotidiano das atividades, por vezes, estas funções pré-determinadas 

acabavam se dissolvendo entre os distintos cargos. Apesar de que as palestras acabavam sendo realizadas, em 

seu maior número, pela coordenadora e pelas assessoras executivas. 

4
 Roteiros das entrevistas semi-estruturadas disponibilizados nos apêndices. 
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a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

 

Ao total foram realizadas 10 (dez) entrevistas semi-estruturadas, nas quais 03 (três) 

foram direcionadas a gestão da CPPM, a saber: coordenadora e duas assessoras técnicas 

operacionais. Todas elas envolvidas direta ou indiretamente no processo de criação da CPPM, 

revelando a importância dos seus discursos para a produção e o desenvolvimento deste 

trabalho. As 07 (sete) entrevistas restantes foram realizadas diretamente com representantes 

de distintos movimentos sociais do Estado de Sergipe, caracterizados por suas ações no 

tocante à questão das mulheres. 

Em se tratando da observação participante, Pedro Demo (1984) a coloca como sendo 

parte de um processo investigativo que tem como base um sistema de discussão, investigação 

e análise, no qual a participação dos investigados se dá no mesmo nível que a do investigador. 

Se por um lado, há algumas vantagens em ser um dos protagonistas do campo a ser 

examinado, como por exemplo, ter um acesso maior a determinadas informações. Por outro 

lado, tem-se que admitir que o envolvimento direto também apresenta seus entraves, 

principalmente, no tocante as análises a serem produzidas. Para a análise institucional, o que 

estaria em jogo neste processo seria a análise das implicações com o campo, e mais do que 

isso, das sobreimplicações existentes. Sobre o conceito de implicação, Gilles Monceau (2008, 

p.21) ressalta 

 

Nós podemos dizer que o indivíduo é tomado pela instituição, querendo ele ou não. 

Eu não tenho a possibilidade de decidir que não estou implicado na instituição 

universitária francesa, mesmo que eu possa ter posições bastante críticas, mesmo 

que eu queira tomar uma distância, eu sou tomado por essa instituição. Loureau 

tinha uma frase que eu guardo de memória porque ilustra bem essa idéia. Ele dizia: 

“A instituição fala pelo ventre, falando por nossa boca”. 

 

 Assim, Monceau (2008) ressalta que a implicação existe mesmo que não a desejemos. 

Portanto, trata-se mais de analisar o modo de implicação – podendo ser este econômico, 

ideológico, organizacional, material, libidinal – do que necessariamente a sua existência ou 

sua quantidade, tendo em vista que a mesma não pode ser medida. Trata-se de compreender 

nossa modalidade de relação com a instituição, principalmente porque essa implicação tem 

efeitos que fogem ao nosso conhecimento. Inclusive, Lourau (2004) afirma que a implicação 
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deve ser analisada individual e coletivamente, o que supõe uma atividade intensa, por vezes, 

bastante penosa. O que pode ser mais evidenciado pelo fato dela vir camuflada pela 

sobreimplicação, que se mantém à sombra da implicação. 

Para Monceau (2008), o conceito de sobreimplicação permite uma melhor 

compreensão sobre o entendimento de implicação. Por sobreimplicação, tal autor entende 

como uma impossibilidade de analisar a implicação. Segundo Lourau (2004, p. 190), “a 

implicação é um nó de relações; não é „boa‟ (uso voluntarista) nem „má‟ (uso jurídico-

policialesco). A sobreimplicação, por sua vez, é a ideologia normativa do sobretrabalho, 

gestora da necessidade do „implicar-se‟”. A sobreimplicação apresenta aspectos de submissão 

a algo já estabelecido, sendo que os mecanismos existentes para tais submissões tanto podem 

aparecer de forma explícita como implícita.  

Em se tratando da pesquisa em questão, destaco a necessidade de se analisar 

constantemente os modos de implicação. No entanto, para isto, não pretendo somente levar 

em consideração a minha relação enquanto pesquisadora e membro da CPPM, mas também a 

análise de implicação e sobreimplicação presentes nas práticas e discursos do próprio coletivo 

presente no referido órgão. Principalmente, por este coletivo ter em sua constituição membros 

com vinculações político-partidárias, que através de suas práticas e discursos influenciaram 

diretamente no funcionamento da própria Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para 

as Mulheres. 

No intuito de sustentar teoricamente as discussões que perpassam o presente estudo, 

inicialmente, recorro às contribuições de alguns autores. Especialmente, aqueles que 

discorrem sobre o entendimento de questões relacionadas à criação de dispositivos
5
 estatais 

com base nas supostas reivindicações dos movimentos sociais, vislumbrando e 

problematizando a lógica e os artifícios do Estado utilizados para a execução e manutenção 

destes dispositivos. Destacando, inclusive, como o Estado se articula frente à “ausência” dos 

movimentos sociais no processo de institucionalização das políticas públicas que 

supostamente deveriam representá-los. Dentro deste contexto, as contribuições de Foucault se 

tornaram fundamentais para evidenciar as distintas configurações de relações de poder 

existentes neste processo.  

                                                 
5
  Foucault (2010) entende por dispositivo “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas [...] o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (p. 244). 
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Em “A Tecnologia Política dos Indivíduos”, Foucault (2006) pontua que não por 

acaso os grandes programas de proteção social, de saúde pública e de assistência médica 

foram colocados em prática durante os períodos de guerra, como a exemplo da Revolução 

Francesa e da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, estes programas demonstravam que o 

cuidado com a vida do indivíduo havia se tornado um dever de Estado. Entretanto, a 

coexistência das grandes máquinas de destruição e de instituições dedicadas à proteção da 

vida do indivíduo dentro das estruturas políticas, seria para este autor, uma das antinomias 

centrais de nossa razão política.  

Foucault (2006) afirma que foi com base nesta racionalidade que foi constituída a 

idéia geral de “razão de Estado”, sendo este um dos traços da racionalidade política moderna, 

desenvolvida durante os séculos XVII e XVIII, assim como, um conjunto específico de 

técnicas de governo, denominado – na época e em sentido bem particular – de polícia. Sendo 

este entendido em seu sentido positivo, como dispositivo de controle e vigilância constante. 

Para o autor, naquela época, reinava de forma geral a idéia da razão de Estado como uma arte, 

ou seja, como uma técnica que se conformava a certas regras, que não observavam somente os 

costumes e as tradições, mas também um determinado conhecimento racional. “A razão de 

Estado não remete à sabedoria de Deus, à razão, nem às estratégias do príncipe. Ela se 

relaciona ao Estado, à sua natureza e a sua racionalidade própria” (FOUCAULT, 2006, p. 

306). O autor ressalta que este distinto entendimento evidenciou alguns pontos de análise.  

O primeiro ponto diz respeito à política como prática e a política como saber. Nesta 

configuração, pela primeira vez, o homem que deve dirigir os outros no âmbito do Estado, 

também deve ser um político, apoiado em uma competência e um saber político específico. E 

muito, além disso, compreender que  

 

[...] o Estado é uma coisa que existe por si. É uma espécie de objeto natural, apesar 

dos juristas se esforçarem para saber como ele pôde se constituir de maneira 

legítima. O Estado é em si mesmo uma ordem das coisas, e o saber político o 

distingue das reflexões jurídicas (FOUCAULT, 2006, p. 306).  

 

Dentro das instituições, como a exemplo do Estado, há uma produção específica de 

um tipo de discurso, que limita, controla a participação não só dos que dele participam, mas 

de outros que porventura se arrisquem a adentrar neste espaço. Em outra obra intitulada “A 
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Ordem do Discurso”, Foucault (2007) propõe uma análise mais minuciosa do discurso, 

daquilo que, muitas vezes, nos parece imperceptível. Ele pontua que 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2007, p. 9). 

 

 

Neste texto, o autor mostra que desde a década de 1870, a nossa sociedade tem 

conhecimento e se utiliza de procedimentos de interdição. Desde aquela época, sabia-se que 

não se tinha o direito de dizer tudo, de falar tudo em qualquer circunstância ou de qualquer 

um dizer qualquer coisa. Em outras palavras, evidenciava-se: o tabu do objeto, o ritual da 

circunstância e direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. No ponto de vista 

foucaultiano, estes pontos representariam o jogo dos três tipos de interdições que se cruzam, 

se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. 

Baseado em tais parâmetros, este trabalho se valeu da análise de discurso foucaultiana com o 

propósito de mapear e analisar os discursos produzidos nas entrevistas semi-estruturadas. 

Foucault (2007) considera os campos da sexualidade e da política como aqueles que 

exercem, de modo privilegiado, alguns dos poderes mais temíveis desta grade. Para ele, os 

discursos – que perpassam não só os espaços já mencionados – revelam sua ligação com o 

desejo e com o poder, na medida em que o poder não é simplesmente aquilo que manifesta 

(ou oculta) o desejo, mas aquilo que também é objeto de desejo. Em suas próprias palavras, “o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 

2007, p. 10). 

O segundo ponto, quanto à concepção da racionalidade própria do Estado, diz respeito 

ao surgimento de relações inéditas entre política e história, representando uma irredutível 

multiplicidade de Estados que lutam e rivalizam em uma história limitada. Enquanto que o 

terceiro ponto faz-nos remeter novamente a relação do Estado com os movimentos sociais 

ligados a determinados partidos políticos – não desmerecendo a potencialidade de algumas de 

suas ações. Entretanto, Foucault (2006) ressalta que o indivíduo somente interessa ao Estado 

quando aquele pode fazer alguma coisa pelo poderio do mesmo.  
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Do ponto de vista do Estado, o indivíduo apenas existe quando ele promove 

diretamente uma mudança, mesmo que mínima, no poderio do Estado, seja esta 

positiva ou negativa. O Estado tem que se ocupar do indivíduo apenas quando ele 

pode introduzir tal mudança. E tanto o Estado lhe pede para viver, trabalhar, 

produzir e consumir, como lhe exige morrer (FOUCAULT, 2006, p. 308). 

 

 

 Neste ponto, o autor apresenta um questionamento: “que tipo de técnicas políticas, que 

tecnologia de governo foram aplicadas, utilizadas e desenvolvidas no quadro geral da razão de 

Estado para fazer do indivíduo um elemento de peso para o Estado?” (FOUCAULT, 2006, p. 

308-309). No âmbito desta pesquisa, pode se remeter a análise de como uma determinada 

política pública se constitui como modo de fortalecimento de um certo governo e como suas 

práticas consolidam uma imagem de um “governo que dá certo”, que se compromete com as 

demandas da população ou dos grupos que lutam pela construção da cidadania. Neste sentido, 

como a CPPM se constituiu para garantir que um certo projeto de governo, gerido pelo PT, 

viesse a ter sucesso? 

De forma abrangente, o trabalho foi pensado com base na produção de três capítulos. 

O primeiro capítulo descreve a produção de um diário de campo baseado na minha 

experiência enquanto assessora executiva da Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

Mulheres do Estado de Sergipe, no período de agosto de 2009 a março de 2010. Neste 

capítulo, estão colocadas as minhas impressões sobre a experiência vivenciada, assim como, 

informações importantes quanto à constituição das políticas para as mulheres a nível nacional, 

estadual e municipal, como também, as práticas e os discursos que atravessavam este campo. 

O segundo capítulo está direcionado aos discursos mapeados nas entrevistas semi-

estruturadas. De uma forma geral, através de tais discursos, tem-se a pretensão de realizar 

uma descrição das ações e articulações referentes aos distintos movimentos sociais de 

mulheres do Estado de Sergipe. Principalmente, quanto aos momentos anteriores e posteriores 

ao processo de criação da CPPM, bem como, da criação posterior da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres
6
. E por fim, o terceiro capítulo que tem como intuito realizar uma 

análise das práticas enunciadas nos discursos mapeados durante a produção deste trabalho. 

                                                 
6
 Ressalto que no decorrer da realização deste trabalho, ocorreu um fato considerado relevante para a história das 

políticas públicas para as mulheres do Estado de Sergipe. No início de 2011, quando da reeleição do então 

governador Marcelo Déda (PT), foi anunciada a criação da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres do 

Estado de Sergipe, que ocuparia o lugar da então Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. 

Devido à importância do acontecimento que, além de outros fatos, implicitamente envolvia questões político-

partidárias e negociações entre Estado e movimentos sociais, principalmente aqueles vinculados ao PT, tal 

categoria foi incluída no segundo capítulo. Com isto, justifica-se a sua ausência no diário de campo produzido no 

primeiro capítulo, tendo em vista que nesta época a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres ainda não 

havia sido criada. 
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Entretanto, para fundamentar esta discussão lanço mão da utilização de referencial 

bibliográfico pertinente a temática. Com isto, espera-se abrir um espaço para a qualificação do 

discurso político no âmbito das políticas públicas, especialmente, no tocante a relação/tensão 

entre Estado e movimentos sociais de mulheres no processo de implantação destas políticas. 

Destaco com este trabalho, a importância de se analisar as práticas e os discursos 

produzidos em espaços públicos, e não somente as instituições relacionadas a elas. Entendo 

que são nas práticas, nas ações e nos discursos que estão articulados os distintos níveis de 

compreensão do social, que tanto podem desencadear processos de cristalização, quanto 

àqueles processos que visem mudanças – entendendo ambos como constituintes do processo 

de institucionalização. Desta maneira, apesar de marcar as distintas configurações de poder 

presentes no âmbito das políticas públicas, que podem apontar para uma captura dos 

processos instituintes, ressalto também a importância da problematização contínua do social, a 

fim de que se possa qualificar o discurso político em torno do campo de tais políticas. 
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CAPÍTULO 1 - NOVOS E VELHOS OLHARES SOBRE UM DIÁRIO DE 

CAMPO 

  

Perambulando pelo meio acadêmico, comumente acabo me deparando com discursos 

que discorrem sobre o quão penoso é o processo da escrita. Com exceção daqueles que 

escrevem como respiram – dos quais admito que não faço parte –, facilmente, associam-se a 

este processo palavras como: angústia, desespero, solidão. Felizmente (ou não!) há quem diga 

que a arte da escrita não é algo tão solitário, que ela é produzida dentro e a partir de um 

coletivo que se coloca cotidianamente. Fala-se que escrevemos a caminho da universidade, do 

trabalho, na volta para casa, passeando pelas ruas da cidade, admirando paisagens, quando 

alguém nos cumprimenta, quando nos permitimos nos colocar no mundo. Possivelmente, este 

seja um dos maiores entraves referentes à arte da escrita. 

Walter Benjamin (1994) atribui como uma das dificuldades de se narrar
7
 histórias o 

fato de que as experiências estão deixando de ser comunicáveis. “É como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 

experiências” (BENJAMIN, 1994, p. 198). Estamos cada vez mais presos a nós mesmos, 

construindo nossos próprios muros de exclusão. Na tentativa de expandir esses caminhos, este 

capítulo pede licença para se manifestar, dividir experiências, colocar-se no mundo. Longe de 

ser uma produção solitária – e não menos penosa, pois disserto sobre um conjunto de práticas 

produzido por um determinado coletivo que se coloca de maneiras e de formas distintas – este 

primeiro capítulo se estrutura a partir da construção de um diário de campo referente à 

experiência vivenciada por mim na Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do 

Estado de Sergipe (CPPM) no período de agosto de 2009 a março de 2010. 

Como se pode notar, o diário de campo refere-se a um período de uma experiência 

anterior, no entanto, entendendo que o processo de escrita – assim como o associado ao 

trabalho do historiador – ocorre a partir da presentificação de determinados fatos, de 

                                                 
7
 Este autor estabelece uma distinção entre quem narra e quem conta uma história, um historiador. Para 

Benjamin (1994), o historiador estaria obrigado a explicar de um modo ou outro os episódios com que lida, não 

podendo absolutamente contentar-se em representá-los como modelos da história do mundo. Ao contrário da 

narrativa, que basicamente se sustenta em evitar explicações. Para fins deste trabalho, não me prenderei a 

distinguir significações, mas sim relatar experiências aliada a tentativa de produzir reflexões sobre um campo 

povoado por distintos discursos e práticas. 
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redistribuições recorrentes (Foucault, 2009), ouso (re) visitá-lo, (re) escrevê-lo, produzir 

novos olhares sobre outros já produzidos.  

 

Redistribuições recorrentes [grifo do autor] que fazem aparecer vários passados, 

várias formas de encadeamento, várias hierarquias de importância, várias redes de 

determinações, várias teologias, para uma única e mesma ciência, à medida que seu 

presente se modifica: assim, as descrições históricas se ordenam necessariamente 

pela atualidade do saber, se multiplicam com suas transformações e não deixam, por 

sua vez, de romper com elas próprias (FOUCAULT, 2009, p. 5). 

 

1.1. Políticas públicas para as mulheres no Brasil: a construção de uma proposta 

 

A visibilidade dada para as questões feministas na esfera governamental
8
 brasileira 

efetivou-se a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR) 

no âmbito federal, durante a primeira gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2003. 

Conhecido por seu caráter populista, este partido tem como umas de suas principais 

características proporcionar visibilidade as reivindicações dos distintos movimentos sociais 

por meio da formulação de diversas políticas públicas em prol das demandas advindas dos 

mesmos. Incluindo neste contexto, as políticas públicas para as mulheres.  

A partir da criação da SPM/PR, foram sendo criadas outras Secretarias e 

Coordenadorias em nível estadual e municipal, representando um “compromisso” – pelo ao 

menos institucional – do Governo Federal com as questões relativas às mulheres. Dentre as 

atribuições da SPM/PR, destaca-se o trabalho de proposição, monitoramento e auxílio na 

implantação de projetos que visam construir políticas públicas para as mulheres. As ações da 

SPM/PR são pautadas no desenvolvimento de eixos previstos no Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM) – estando este na sua segunda edição – ficando a cargo das demais 

Secretarias e Coordenadorias de nível estadual e municipal tomá-los como base para a 

construção dos seus respectivos planos. Isso denota não só uma submissão destes 

                                                 
8
 Durante a década de 80, foram iniciadas parcerias com o Estado brasileiro no intuito de se implantar políticas 

públicas que tratassem do fim da violência contra as mulheres. No ano de 1985, foram criados o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher, assim como, as Delegacias Especiais de Defesa da Mulher, cuja primeira 

unidade foi instalada em São Paulo. Estas iniciativas marcaram o início do delineamento de possíveis soluções 

para o problema da violência contra a mulher no âmbito público e representaram a primeira grande ação de 

visibilidade da luta política pela cidadania das mulheres no Brasil, assumida pelo Estado (PEREIRA, 2006).  
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instrumentos ao âmbito federal, como também uma estratégia política para que suas ações 

sejam institucionalizadas enquanto propostas efetivas do governo em questão. 

Em sua versão atual, destacam-se 11 (onze) eixos norteadores para a implantação e 

implementação das políticas públicas para as mulheres nos estados e municípios brasileiros.  

São eles: 1) Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social; 2) 

Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica; 3) Saúde das 

mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 4) Enfrentamento de todas as formas de 

violência contra as mulheres; 5) Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; 6) 

Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, com garantia de justiça 

ambiental, soberania e segurança alimentar; 7) Direito a terra, moradia digna e infra-estrutura 

social nos meios rural e urbano, considerando as comunidades tradicionais; 8) Cultura, 

comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não-discriminatórias; 9) Enfrentamento do 

racismo, sexismo e lesbofobia; 10) Enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem 

as mulheres, em especial atenção às jovens e idosas; 11) Gestão e monitoramento do plano 

(BRASIL, 2008). Segundo as informações contidas no PNPM, estes eixos foram formulados a 

partir de conferências municipais e estaduais realizadas em todas as unidades da federação do 

país, que contou com a participação de cerca de 200 (duzentas) mil mulheres.  

Apesar de a CPPM basear as suas ações e práticas nos eixos estabelecidos pelo PNPM, 

o I Plano Estadual de Políticas para as Mulheres ainda se encontra em fase de discussão. Na 

realidade, a CPPM ainda não conseguiu mobilizar as demais Secretarias Estaduais no tocante 

a se pensar e estruturar ações conjuntas em prol da construção de políticas para as mulheres 

desde o planejamento anual das atividades destas Secretarias. Isto porque o Plano prevê a 

participação efetiva das demais instâncias governamentais na elaboração destas políticas. 

Entretanto, percebe-se que o fato da CPPM não ter sido criada enquanto uma Secretaria acaba 

despotencializando algumas das suas ações. Nestes momentos, a questão hierárquica tem um 

peso bastante significativo. Entrementes, não se tem como garantir uma adesão em se pensar 

sobre as políticas para as mulheres, caso a CPPM se tornasse uma Secretaria. 

Neste sentido, com o intuito de se entender mais de perto esta configuração, o próximo 

tópico tratará do processo de criação da CPPM. 
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1.2. Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Sergipe 

(CPPM) 

 

Ao se referir à análise de documentos de domínio público, Peter Spink (2004) propõe, 

primeiramente, parar de se pensar sobre o que supostamente interessaria ao pesquisador, para 

se prestar mais atenção ao que é criado, guardado ou deixado pela passagem do cotidiano. 

Neste contexto, em meio às buscas pelos materiais oficiais produzidos em relação a e pela 

CPPM, encontrei seu decreto de criação, e junto a ele, informações bastante relevantes que 

incita a pensar sobre o modo como, inicialmente, as políticas para as mulheres foram 

pensadas e construídas em nosso Estado.  

Institucionalmente criada em 13 de março de 2007 através do Decreto 24.277 do 

Governo de Sergipe, a CPPM surgiu enquanto Comitê Gestor do Programa de Políticas 

Públicas para a Mulher (CGPM) para atuar junto à antiga Secretaria de Estado de Combate à 

Pobreza e da Assistência Social – atual Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do 

Desenvolvimento Social (SEIDES). Dentre outras atribuições, este Comitê representava: 

 

(...) o dever [grifo nosso] do Estado de promover e incentivar a implantação de 

políticas públicas para as mulheres na perspectiva de transversalidade na gestão 

pública estadual, de modo a articular parcerias com diversas instâncias 

governamentais, objetivando utilizá-las como fator de desenvolvimento social e 

econômico (SERGIPE, 2007). 

 

De reivindicações de movimentos sociais para um dever de Estado, as políticas 

públicas para as mulheres foram se configurando no cenário político e social sergipano. 

Atrelado a esta “conquista” e a todos os entraves pertencentes a uma estrutura burocrática e de 

controle estatal, encontra-se no decreto o caráter provisório do Comitê com previsão de 

conclusão de seus trabalhos para o dia 31 de dezembro de 2010.  

Ressalta-se que em nenhum momento é citada a possibilidade de prorrogação ou não 

deste prazo, apesar de que, na CPPM, a produção e aprovação de outro decreto que 

regularizava sua atual situação já se encontravam em andamento. Apesar do motivo deste 

caráter provisório não estar explicito, a princípio, pode-se destacar uma fragilidade no 

compromisso do Estado no tocante à implantação e implementação das políticas públicas para 

a mulher. Como se as mesmas tivessem sido criadas somente para responder a reivindicações 
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momentâneas, passageiras, não permanentes dos movimentos sergipanos de mulheres 

engajados em ações deste tipo. Seriam passageiras as políticas para as mulheres, 

representando um pseudo compromisso do Estado com a questão? Qual seria o interesse do 

Estado em apoiar a construção destas políticas ditas públicas? 

Lendo o Decreto de criação do Comitê, encontra-se que o mesmo somente se reuniria 

por convocação de sua Presidente, ordinariamente, quatro vezes ao ano; e 

extraordinariamente, mediante convocação de sua Presidente ou de 1/3 (um terço) de seus 

membros. Um funcionamento totalmente distinto da atual CPPM, tendo em vista que a 

mesma funcionava todos os dias como qualquer outra repartição do Estado: com sala própria, 

horário de entrada e saída, e principalmente, com trabalhos burocráticos – outro importante 

analisador do funcionamento estatal. Distintamente da configuração profissional presente na 

CPPM, o Comitê previa a seguinte composição: 1) um representante da antiga Secretaria de 

Estado do Combate à Pobreza e da Assistência Social; 2) um representante da Defensoria 

Pública Geral do Estado; 3) um representante da Procuradoria Geral do Estado; 4) um 

representante do Banco do Estado de Sergipe (BANESE).  

Ressalta-se que todos os membros do Comitê, assim como seus respectivos suplentes, 

deveriam ser nomeados por decreto do governador do Estado. Como já exposto, a 

estruturação do Comitê não previa a participação dos movimentos sociais em sua composição, 

a não ser como foco de uma das atribuições concernentes ao próprio Comitê no tocante a 

fortalecer organismos institucionais e movimentos sociais de defesa dos direitos as mulheres, 

assim como, estabelecer contatos com os mesmos. Entrementes, toda a composição do 

Comitê estava nas mãos do Estado, de suas proposições e regulamentações, representando, 

dentre outros fatores, o poderio estatal sobre a formulação das políticas públicas que deveriam 

estar pautadas nas reivindicações e articulações dos ditos menos favorecidos.  

Sendo um colegiado de natureza consultiva e operacional, o Comitê tinha como 

atribuições previstas em seu decreto de criação: 1) deliberar sobre a formulação, coordenação 

e execução de políticas públicas para as mulheres, contribuindo para o fortalecimento da 

institucionalidade e a garantia da transversalidade de gênero nas políticas públicas do Estado; 

2) participar da elaboração de critérios e parâmetros para a formulação e implementação de 

prioridades e metas das políticas para as mulheres, inclusive no Plano Plurianual (PPA) e na 

Lei Orçamentária Anual (LOA); 3) monitorar e avaliar o cumprimento das políticas para as 

mulheres, assim como a execução das mesmas no Orçamento Anual do Estado; 4) disseminar 
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a Política de Promoção da Mulher e propor o desenvolvimento de programas e projetos de 

capacitação de gênero, no âmbito da Administração Pública Estadual; 5) articular políticas de 

apoio e fortalecimento a organismos institucionais e movimentos sociais de defesa dos 

direitos das mulheres e da promoção da igualdade de gênero; 6) implementar campanhas 

educativas e não discriminatórias a nível estadual; 7) estabelecer contatos com os movimentos 

de mulheres, Conselhos Estaduais e Municipais dos direitos da mulher e outros Conselhos 

Setoriais a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecimento de estratégias comuns de 

implementação de ações para a igualdade e equidade de gênero e fortalecimento do processo 

de controle. 

A presidência do Comitê Gestor deveria ser exercida por um representante da antiga 

Secretaria de Estado do Combate à Pobreza e da Assistência Social. Todos os servidores 

indicados para compor o Comitê deveriam possuir nível de formação superior, experiência em 

planejamento, gerenciamento e avaliação de programas e projetos, bem como, 

preferencialmente, conhecimento dos temas relacionados à promoção dos direitos da mulher. 

Mais uma vez torna-se evidente a exclusão dos movimentos sociais deste processo. Não por 

sua totalidade, mas se sabe que muitos dos seus membros não possuem formação superior, e 

nem todos os pré-requisitos exigidos. Ao “tomar” como suas as reivindicações dos 

movimentos sociais, o Estado acaba produzindo um pseudo compromisso com os mesmos, ao 

tempo que os deixam de fora da maioria de outras ações e decisões. 

O conteúdo deste decreto evidencia o monopólio do Estado perante os processos de 

formação das políticas públicas e sua relação com os movimentos sociais. É estratégico 

mantê-los por perto, dá-los visibilidade, mas principalmente mantê-los sob controle. Foucault 

(2006) destaca que o indivíduo
9
 somente interessa ao Estado quando aquele pode fazer 

alguma coisa pelo poderio do mesmo.  

 

Do ponto de vista do Estado, o indivíduo apenas existe quando ele promove 

diretamente uma mudança, mesmo que mínima, no poderio do Estado, seja esta 

positiva ou negativa. O Estado tem que se ocupar do indivíduo apenas quando ele 

pode introduzir tal mudança. E tanto o Estado lhe pede para viver, trabalhar, 

produzir e consumir, como lhe exige morrer (FOUCAULT, 2006, p. 308). 

 

                                                 
9
 Neste sentido, remeto-me a indivíduo não no sentido das pessoas, mas como sujeitos coletivos que, neste caso, 

são os movimentos sociais. 



29 

 

  

Decerto, este decreto não era seguido. Na verdade, quando alguém da CPPM fazia 

menção ao mesmo era no sentindo de lembrar-se de reformulá-lo, de entrar em contato com a 

assistência jurídica da Casa Civil do Estado para que a mesma tomasse as devidas 

providências. Apesar de a CPPM estar locada na SEIDES, assim como os recursos materiais 

referentes ao seu funcionamento também estarem relacionados a esta, “oficialmente” a CPPM 

estava vinculada a Casa Civil do Estado de Sergipe – apesar de não ter sido encontrado 

nenhum documento que tratasse desta questão. O decreto de criação da CPPM foi produzido 

exclusivamente pela Secretaria de Governo de Estado (SEGOV), não existindo a participação 

dos demais interessados neste processo, incluindo, neste ínterim, a própria coordenadora. 

Distintamente do que aparece no Decreto, demonstrarei a seguir o funcionamento da CPPM 

referente ao período em que lá trabalhei. 

Sendo criada no ano de 2007 sob a gestão do PT – assim como ocorrido quando da 

criação da SPM/PR – a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM) é um 

organismo governamental responsável pela implantação e implementação de políticas em prol 

das mulheres. Tem como objetivo auxiliar na construção de políticas que reafirmem as 

diferenças, garantindo a igualdade no acesso aos direitos das mulheres sergipanas. Frisa-se 

que a questão político-partidária torna-se um significativo analisador para o funcionamento 

deste dispositivo, por conta disto, justifica-se – ainda que de forma incipiente – o enfoque 

dado a esta questão. 

Em Sergipe, a coordenadora da CPPM – que se encontrava nesta função desde sua 

criação – foi uma indicação direta do governador, sendo a mesma militante do PT e possuindo 

um histórico de participação em um grupo de mulheres do referido partido. Na época da 

pesquisa, dos 05 (cinco) cargos que compunham a CPPM – (01) uma coordenadora, (02) duas 

assessoras executivas e (02) duas assessoras técnicas operacionais – somente aqueles 

pertencentes às assessoras executivas não possuíam qualquer vinculação partidária, sendo as 

mesmas indicadas por pessoas que trabalhavam ou que já haviam trabalhado na CPPM, como 

especificamente no meu caso. As duas assessoras técnicas operacionais pertenciam a 

movimentos sociais vinculados ao PT e foram indicações diretas do partido desde o momento 

de criação da CPPM. Com exceção de uma das assessoras executivas – sendo esta funcionária 

pública efetiva do Estado –, todos os outros cargos ocupados na CPPM eram cargos 

comissionados submetidos a contratos sem vínculo empregatício, podendo a qualquer 

momento serem rescindidos por quaisquer das partes. 
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 A questão político-partidária atravessava constantemente os entremeios das 

articulações realizadas pela CPPM, assim como, em muitas das políticas públicas implantadas 

no nosso Estado. Provavelmente, este fato decorre da atual conjuntura política brasileira que 

tem influenciado diretamente na atuação política dos distintos Estados e municípios, 

principalmente naqueles vinculados ao mesmo partido político que o da Presidência da 

República, a exemplo do Estado de Sergipe e do município de Aracaju. No caso do município 

de Aracaju, o partido do PCdoB – aliado político do PT no município – encontrava-se na 

gestão. Esta conjuntura política, ilustradamente representada por “um alinhamento dos 

planetas”
10

 se coloca pontualmente como um relevante analisador, principalmente no tocante 

a atuação do Estado.  

Destaca-se que a presença de integrantes do movimento social de mulheres dentro da 

CPPM não significa dizer, de forma unívoca, que houve uma participação efetiva do referido 

movimento em todos os momentos de criação da Coordenadoria. Inclusive esta é uma das 

razões que, neste contexto, falo de relação/tensão entre movimentos sociais e o Estado como 

tema norteador desta dissertação. A indicação da coordenadora estadual, não foi bem aceita 

por alguns representantes dos movimentos sociais de mulheres, em específico, alguns 

daqueles relacionados ao PT. Há uma especulação que estes acreditavam que uma de suas 

lideranças é que deveria ser indicada para o cargo em questão.  

Segundo o relato da própria coordenadora, o momento referente à criação da CPPM 

foi bastante tenso e delicado, o que, de fato, ainda podia ser vivenciado nas constantes 

reuniões de trabalho. Estas eram tensas, repletas de mensagens implícitas, que por mais que se 

tentasse verbalizar, sempre acabava com a frase: “Tem coisas que vocês nunca vão entender” 

– fala direcionada as assessoras executivas que não haviam participado do processo de criação 

da CPPM. Friso que as assessoras executivas anteriores a esta nova configuração também 

relatavam este clima de tensão.  

Longe de desconsiderar o compromisso assumido pelas profissionais da CPPM em 

busca da construção efetiva de políticas públicas em prol das mulheres – pois não é isto que 

está sendo colocado em questão –, podia-se notar que muitas das ações e práticas exercidas 

refletiam esta relação/tensão existente entre movimentos sociais de mulheres e o Estado que, 

neste caso, está representado pela CPPM. É justamente tendo como foco estas práticas, ações 

                                                 
10

 Expressão que corresponde de forma ilustrada o atual cenário político-partidário formado pela Presidência da 

República do Brasil, Estado de Sergipe e Município de Aracaju, todos estes sob gestão do PT e partidos 

coligados. 
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e discursos que este trabalho se desenvolverá. Dentro deste contexto, destacarei algumas das 

atividades desenvolvidas pela CPPM, entendendo-as como fundamentais para analisar o 

campo em questão.  

 

1.3. “Tem coisas que vocês nunca vão entender”: do discurso à prática e da prática ao 

discurso 

 

Desde o primeiro dia de trabalho, fui bem recebida pelas profissionais que 

compunham a CPPM. Entrementes, um fato me chamou a atenção: a Coordenadoria de 

Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Sergipe era um ambiente extremamente 

feminino, no sentido de que somente mulheres trabalhavam ou haviam trabalhado lá desde 

então. Dizia-se que era somente porque nunca havia surgido uma oportunidade para homens 

trabalharem lá. Pois bem, mais adiante destacarei o momento e as repercussões referentes à 

inserção do primeiro homem na equipe profissional da CPPM. Antes disso, voltarei as minhas 

percepções quanto a minha inserção no referido órgão. 

Durante o período em que trabalhei na CPPM, percebia uma notória tendência de se 

discutir as questões de gênero embasando-se na concepção de dominação masculina sobre a 

mulher. Fato que sempre me causava incômodos, pois isto refletia uma postura do feminismo 

radical que eu discordava, na qual para além de questões de raça e de classe, as mulheres 

seriam oprimidas pelo fato de simplesmente serem mulheres (PISCITELLI, 2002). 

Contrapondo-se a este entendimento, destaco a concepção de Joan Scott (1995) que pensa o 

gênero como um campo em que o poder é articulado e que remete, ao mesmo tempo, à 

construção da subjetividade de homens e mulheres, demandando a busca de sentido das suas 

ações na condição de seres socialmente sexuados. Entendendo que as mudanças na 

organização das relações sociais correspondem sempre a mudanças nas representações do 

poder. Mudanças estas, não unidirecionais, não pertencentes a somente uma das instâncias, 

seja esta masculina ou feminina. 

 Nas primeiras semanas de trabalho, tive acesso aos principais materiais produzidos 

em relação às políticas para as mulheres, tanto em nível nacional quanto estadual: Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, Lei Maria da Penha, arquivos, relatórios de 
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atividades, enfim, muitas coisas sobre as quais eu não tinha o menor conhecimento. Passado 

alguns dias, veio a minha primeira tarefa enquanto assessora executiva: produzir um folder 

institucional de divulgação da CPPM. Nossa! Um dos primeiros questionamentos que me veio 

à cabeça foi: como assim, se eu praticamente nem sei como ela funciona?!?  

Minha breve experiência acadêmica de contato com a abordagem institucionalista – a 

qual auxilia a pensar de modo crítico e articulado sobre aquilo que está por detrás do 

comumente óbvio –, não deixava que este fato me passasse como despercebido. Algo 

martelava os meus pensamentos: tem-se que produzir, não importa como ou se quem está 

produzindo tem experiência no assunto ou não. É o Estado que fala, que impõe uma lógica de 

funcionamento baseada em sua racionalidade dita inquestionável, em seu controle sobre os 

corpos. 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2007, p. 9). 

 

O fato de uma pessoa inexperiente em relação à política produzir o folder institucional 

da CPPM se tornou uns dos primeiros analisadores que indicavam o modo como o campo das 

políticas públicas para as mulheres estava sendo articulado em nosso Estado. Como se 

tratavam dos meus primeiros dias de trabalho, resolvi arriscar em como seria produzir esse 

folder. Fui orientada que a maioria das informações que precisaria estavam nos dois 

computadores existentes na sala da CPPM, que, inclusive, eu não sabia como os profissionais 

conseguiam utilizá-lo, tendo em vista a imensa quantidade de arquivos gravados 

repetidamente e organizados de um modo confuso. Entretanto, relembrando Spink (2004), os 

documentos acabam sendo organizados seguindo uma lógica de quem os utiliza, e não de 

quem um dia possivelmente possa utilizá-los, sendo isto em nível de pesquisa ou não. 

Contudo, a forma confusa da organização dos documentos da CPPM me elucidou uma 

associação, de como aquela (des) organização acabava representando um modo 

desestruturado de como as políticas para as mulheres eram articuladas, em constante mudança 

e sem um planejamento específico.  
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Passado uns 20 minutos em frente ao computador, no qual somente consegui escrever 

o nome da CPPM no cabeçalho da página, desabafei: “Desculpe-me, mas eu não consigo 

escrever sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento”. Depois de um breve silêncio, 

houve um momento de risos. A partir daí, fui orientada a estudar as cartilhas, slides de 

palestras, e outros materiais, além do conselho de que muitas das coisas que eu iria aprender 

se daria com o dia-a-dia do trabalho. E foi realmente isso que aconteceu, em meio aos (des) 

entendimentos produzidos através de leituras, conversas, acabei finalizando o folder após 

alguns meses. Mas, naquele momento, já contando com o auxílio da outra assessora executiva 

e da própria coordenadora da CPPM.  

Com o passar do tempo fui percebendo que muitas das encomendas que chegavam a 

CPPM vinham de forma súbita e acabavam sendo resolvidas da mesma maneira – “a toque de 

caixa” –, o que começou a provocar em alguns membros da equipe questionamentos quanto a 

sua própria atuação. Sentíamos a necessidade da formação de um grupo de estudos em relação 

à política para as mulheres – tendo em vista que alguns dos profissionais não tinham esse 

conhecimento –, de participar de cursos para auxiliar no nosso processo de formação. Desejos 

estes que não chegavam a ser saciados por conta de que dentro das 40 horas semanais de 

trabalho sempre acabavam surgindo novas e mais novas encomendas. Aliado a isto, tinha-se o 

fato de que a CPPM não dispunha de recurso financeiro próprio, dependendo da SEIDES para 

liberação e pagamento dos custos provenientes dos cursos de formação e encontros – o que na 

maioria das vezes era dificultado pelos inúmeros trâmites burocráticos pertencentes a uma 

Secretaria de Estado. 

Ainda durante as primeiras semanas de trabalho, participei de uma reunião da 

denominada Câmara Técnica Estadual de Gestão e Monitoramento do Pacto de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado de Sergipe. Instituída pelo Governo de 

Sergipe a partir do Decreto nº 26.363 de 19 de agosto de 2009, a Câmara Técnica refletia a 

relevância do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher lançado na 

abertura da II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em agosto de 2007. A partir 

deste momento, o Pacto passou a fazer parte da agenda social do Governo Federal, prevendo 

ações integradas por todos os Ministérios da área social no tocante à violência contra a 

mulher. A Câmara Técnica teria como finalidade: a) propor e elaborar ações de enfrentamento 

a violência contra as mulheres; b) deliberar sobre a destinação dos recursos federais para essas 

ações; c) coordenar a execução do Pacto; d) monitorar o seu desenvolvimento e o 

cumprimento das metas apresentadas; e) elaborar estratégias e avaliar resultados.  
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A solenidade de assinatura do Pacto de Enfrentamento a Violência contra a Mulher em 

Sergipe, que culminou na criação da referida Câmara Técnica, contou com a presença de 

autoridades locais e nacionais, incluindo a Secretária Especial de Políticas para as Mulheres 

da Presidência da República (SPM/PR) da época – Nilcéia Freire. Na ocasião, alguns prefeitos 

do Estado de Sergipe se comprometeram a acompanhar e instalar as Coordenadorias 

Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres, como forma de proporcionar visibilidade 

as questões relacionadas às mulheres em seus municípios. Além de fortificar uma proposta de 

governo no tocante às questões relacionadas às mulheres. 

Em sua composição, a Câmara Técnica Estadual de Gestão e Monitoramento do Pacto 

pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher seria integrada por um representante e 

suplente dos seguintes órgãos: 1) Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres 

(CPPM), que a coordenaria; 2) Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do 

Desenvolvimento Social (SEIDES); 3) Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC); 4) 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC); 5) Secretaria de Estado da Saúde 

(SES); 6) Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social 

(SETRAPIS); 7) Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP); 8) Secretaria de Estado da 

Educação (SEED); 9) Secretaria de Estado do Planejamento, Habitação e do 

Desenvolvimento Urbano (SEPLAN); 10) Secretaria de Estado da Cultura (SEC); 11) 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH); e 12) Secretaria 

de Estado de Esporte e do Lazer (SEEL). 

A Câmara Técnica teria como atribuições: a) elaborar o Projeto Integral Básico, com 

detalhamento das ações a serem implementadas e seu cronograma de execução; b) promover a 

execução, monitoramento e avaliação das ações do Pacto no Estado de Sergipe; c) sugerir o 

aperfeiçoamento e divulgação dessas ações. As reuniões seriam convocadas pela própria 

coordenadora da CPPM. Entretanto, um fato interessante a se destacar é que o Decreto de 

criação da Câmara Técnica prevê que a mesma poderia convidar representantes de outros 

órgãos da Administração Pública e da sociedade civil
11

 para o acompanhamento ou 

participação nos trabalhos. Ações deste tipo não garantem a participação efetiva da sociedade 

civil, na medida em que a configuração oficial dos membros da Câmara Técnica era 

sustentada pela presença maciça de organismos governamentais.  Neste contexto, teria a 

                                                 
11

 Segundo Alain Touraine (1999), o termo sociedade civil designaria o lugar das ações coletivas realizadas para 

a libertação dos atores sociais e contra o funcionamento da economia dominada pelo lucro e pela vontade 

política de dominação, sendo este composto por distintas instituições, incluindo as não-governamentais. 
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sociedade civil força para propor e terem aprovadas as suas propostas, tendo em vista a 

desvantagem e desproporcionalidade presentes nesta configuração?  

Foi a partir desta reunião da Câmara Técnica ocorrida entre os muros da SEIDES que 

pude vislumbrar uns dos papéis desenvolvidos pela CPPM: o de maior articulação em 

detrimento ao de direta execução. Havia um interesse maior de implantar as políticas para as 

mulheres em nível de estrutura governamental, sendo a CPPM a principal responsável por 

esta articulação. No caso da Câmara Técnica, estas ações estariam mais focadas na questão da 

violência contra a mulher.  Entrementes, isto não impediria que outros modos de organização 

e articulação oriundos da sociedade civil acontecessem. Inclusive, os mesmos deveriam ser 

mais estimulados, na medida em que há limitações dentro da máquina estatal para a execução 

de determinadas práticas, principalmente para aquelas que fujam aos seus interesses diretos.  

Do Pacto de Enfrentamento a Violência contra a Mulher assinado em 2009 foram 

produzidos alguns projetos em parceria com instâncias federais, estaduais e municipais. 

Nestes projetos, foram priorizados não somente a implantação de novos equipamentos para 

acolher a mulher em situação de violência, como projetos de formação profissional para os 

técnicos destes equipamentos e de outros já existentes. Como a exemplo do Departamento de 

Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e o Instituto Médico Legal (IML) – 

principalmente, em relação ao exame de corpo de delito. A maioria destes projetos estava 

vinculada a SPM/PR e se aprovados – após apresentação de uma lista de documentos 

solicitados –, os responsáveis técnicos junto a suas instituições assinariam um convênio para a 

liberação do recurso financeiro com fins de execução dos projetos. Todo este processo era 

realizado e acompanhado via internet, diariamente, através de um sistema operacional pelas 

próprias assessoras executivas, sendo uma a principal responsável e a outra a sua suplente – 

meu caso em específico. 

Quanto aos projetos, estive mais próxima no acompanhamento e monitoramento de 

três deles. Dois diziam respeito ao “Apoio a criação e ao fortalecimento institucional de 

Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres”, que neste caso, seriam as 

Coordenadorias Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres. Como forma de estimular 

a criação das mesmas, a CPPM elaborou dois projetos junto a SEIDES e em parceria com a 

SPM/PR, nos quais seriam fornecidos materiais de escritório e informática para os municípios 

que tivessem criadas as suas Coordenadorias. Ponto relevante é que o acesso a esses materiais 

seria realizado via assinatura de um termo de concessão de uso, ou seja, estes materiais não 
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seriam doados, e sim disponibilizados durante um tempo determinado. Ficaria a dúvida se 

após o término da concessão de uso, os gestores municipais iriam assumir este compromisso. 

Devido a problemas de ordem burocrática, institucionais ocorridos na SEIDES – a 

exemplo da não entrega de algumas das documentações solicitadas a referida Secretaria –, o 

recurso financeiro concedido a um dos projetos teve que ser inteiramente devolvido a 

SPM/PR, sendo somente um deles totalmente utilizado. Este acontecimento causou diversos 

aborrecimentos e desconfortos, na medida em que se existia um recurso e o mesmo não pôde 

ser utilizado por motivos que transcendiam as ações e solicitações da própria CPPM. Na visão 

da coordenadora, isto poderia ser interpretado como uma falta de compromisso da CPPM 

quanto à execução de seus projetos, podendo, inclusive, dificultar na liberação dos outros 

projetos vinculados a SPM/PR. Este era um dos entraves à atuação da CPPM, pois se, por um 

lado, a SEIDES a auxiliava em muitas das suas ações, por outro, estar vinculada a este órgão a 

impedia de executar diretamente seus projetos. 

Desde antes da minha entrada na CPPM, estes projetos já se encontravam em 

andamento. E as preocupações quanto ao prazo para sua execução e o compromisso assumido 

perante aos outros municípios do Estado, faziam com que a situação ficasse um pouco mais 

tensa. Como eu não estava desde o início da produção dos projetos, não sei ao certo como 

tudo se procedeu, o que sei é que desde a minha chegada este era “o assunto”. Chegando perto 

da expiração do prazo para entrega das documentações solicitadas e não tendo mais nada a se 

fazer – a não ser prestar contas quanto ao recurso gasto e o não gasto –, pareciam que todas as 

energias para se tentar algum tipo de solução haviam se esgotado.  

Dentro da máquina estatal, apesar da possibilidade de sempre se estar utilizando 

estratégias – e por que não, estratégias de resistência ao modelo imposto – para a execução de 

algumas ações, a força institucionalizadora, cristalizante, por muitas vezes, faz-se mais 

presente e atuante. Afinal, o que realmente estava por traz dos trâmites ditos necessários para 

a liberação deste recurso que em quase dois anos – prazo máximo para regularização da 

situação – não se deu para resolver?  Projeto mal formulado? Questões políticas partidárias, 

tendo em vista que a SEIDES é composta por distintos partidos políticos e consequentemente 

por distintas aspirações? Enfim, por conta de todos os transtornos ocorridos, a secretária da 

SEIDES da época – também vinculada ao PT – assumiu o compromisso de fornecer o recurso 

financeiro necessário para a execução das ações restantes.  
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Apesar do transtorno, que inclusive repercutia até a data da minha saída da CPPM, 

ainda havia a obrigação de se fazer um relatório de prestação de contas a ser entregue à 

SPM/PR. Neste momento, abre-se um parêntese. Antes de a coordenadora ter saído de férias, 

a mesma havia tido uma reunião com alguns diretores de setores específicos da SEIDES 

ligados aos dois projetos. Nesta reunião, ela defendeu seu posicionamento de não redigir a 

justificativa pela não utilização do recurso, tendo em vista que considerava que fatos 

referentes à licitação, conta bancária não eram de sua responsabilidade direta – apesar da 

mesma ser a responsável técnica pelo projeto. Mas como já esperado, estas palavras foram ao 

vento, pois dificilmente se tem autonomia para decidir o que fazer ou não nestes casos, 

principalmente quando se envolve recursos financeiros estatais. 

Com a coordenadora e a outra assessora executiva de férias – que (in) felizmente se 

encontrava na mesma situação que a minha: de desconhecimento do caso propriamente dito – 

fiquei responsável por estar acompanhando e, o pior, respondendo não só por esta, mas por 

qualquer outra situação que ocorresse na CPPM. Este foi um dos momentos mais desgastantes 

durante o tempo em que trabalhei lá, principalmente porque se estava iniciando o período de 

entrega de relatórios de atividades realizadas durante todo o ano, e eu somente poderia 

responder por cinco meses de atividades. Após diversos telefonemas e emails, a coordenadora 

acabou redigindo a justificativa – até mesmo porque ela era a responsável técnica pelos 

projetos – e auxiliando na produção dos demais relatórios.  

Em se tratando do terceiro projeto, este se encontrava em processo de solicitação de 

algumas documentações para que por fim pudesse ser assinado o convênio e o recurso 

financeiro ser liberado. Em uma destas documentações, foi solicitado que se detalhasse o 

plano de trabalho do referido projeto. O projeto tratava da “Criação e Estruturação de Centros 

Regionais de Referência de Atendimento à Mulher em situação de violência” em dois 

municípios do Estado. Entre as suas atribuições estaria o atendimento qualificado para as 

mulheres em situação de violência. Entretanto, diante da produção do plano de trabalho do 

referido projeto, uma inquietação nos afetou: como fazer um plano de trabalho de um espaço 

que nunca visitamos? Sim, porque tanto eu quanto a outra assessora executiva – responsáveis 

vigentes pelo acompanhamento e monitoramento dos projetos –, havíamos entrado na CPPM 

na mesma época e nunca havíamos trabalhado com a temática.  

Acreditávamos que a coordenadora já tivesse visitado um, até mesmo porque já existia 

um destes Centros em um dos municípios do Estado. Mas será que a outra profissional 
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anterior a nossa entrada já havia visitado algum? Quando da produção do projeto, o mesmo já 

existia? É um questionamento bastante relevante, pois se nós que éramos “novatas” estávamos 

fazendo o plano de trabalho, nada nos impedia de pensar que quem teve a idéia geral do 

projeto também nunca havia visitado. A não ser, que a mesma tenha tido acesso às 

informações por meio de leituras, relatos de outras experiências, modelos de outras regiões, 

enfim, elementos que por conta do curto prazo de tempo para a entrega do plano, nós não 

tínhamos como ter acesso. Apesar das leituras contribuírem bastante neste sentido, 

acreditávamos que a visita a estes instrumentos trariam uma realidade que nos faltava e que 

nos era imprescindível.  

Com isto questiono novamente quanto ao modo como as políticas públicas para as 

mulheres acabam sendo construídas. São produzidos diversos projetos – e isso não quer dizer 

que muitos não sejam pensados para serem realmente efetivados – mas dentro de uma lógica 

do “tem que se fazer”, e não do “melhor modo para se fazer”, se este existir. Falo isso também 

porque em uma reunião com todos os setores da SEIDES, em que cada um colocava suas 

ações e projetos, uma profissional do Departamento de Assistência Social (DAS) nos 

questionou sobre a necessidade de se construir mais um dispositivo para o atendimento da 

mulher em situação de violência – referindo-se aos Centros Regionais de Referência de 

Atendimento à Mulher em situação de violência. Tendo em vista que os Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) já ofereciam este serviço. 

Dispositivo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) referente à Proteção 

Social Especial, o CREAS constitui-se em uma unidade pública estatal responsável por ofertar 

serviços especializados e continuados de apoio, orientação e acompanhamento a sujeitos e 

famílias com um ou mais de seus membros em situação de violação dos direitos. Sendo 

considerada a mulher em situação de violência um caso de direito violado, neste contexto, 

este atendimento já estaria incluso nos serviços ofertados pelo CREAS. Então, se fosse o 

caso, por que não oferecer melhores condições de atendimento e fortalecimento destes 

serviços em detrimento da criação de outros dispositivos? 

 Ao questionarmos a coordenadora sobre este ponto, apesar dela ter admitido que 

possivelmente houve uma falha na comunicação entre estes setores, também apontou que esta 

era uma das propostas vindas da SPM/PR. Segundo esta proposta, destacar-se-ia a 

necessidade de se construir um dispositivo destinado somente para este fim, tendo em vista 

que nos já criados, o atendimento acabava sendo fragmentado. Isto se sustentava pelo fato da 
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mulher em situação de violência ter que circular por distintos espaços – DAGV, IML, CREAS 

– expondo sua situação em cada um desses locais, aumentando, assim, o constrangimento por 

ela sofrido. Mas, vejamos bem, por se tratar de uma solicitação de uma instância superior 

(“tem que se fazer”), nem ao menos foi pensando em uma forma de articulação e 

melhoramento dos dispositivos já existentes dentro do Estado (“melhor modo para se fazer”). 

O que também faz pensar que a construção de um Centro de Referência proporciona, acima 

de tudo, uma maior visibilidade das ações do governo, e não, necessariamente, algo 

relacionado ao que a população realmente necessita. Pois bem, no tocante a se pensar a 

questão da violência contra a mulher, o próximo tópico trará melhores informações e mais 

questionamentos. 

 

1.4. Violência contra a mulher: um campo em ascensão?   

 

Dentre tantas temáticas que atravessavam a CPPM, a questão da violência contra a 

mulher era uma das mais recorrentes. Atribui-se a isto, a grande visibilidade dada no decorrer 

do tempo a esta situação vivenciada por muitas mulheres, o que também acabou refletindo na 

criação das primeiras Delegacias Especiais de Defesa da Mulher, na construção do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, no Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência 

contra a mulher, e mais energicamente na aprovação da Lei nº 11.340 – comumente conhecida 

como Lei Maria da Penha. Apesar de algumas limitações, esta lei foi um resultado 

proveniente de reivindicações do próprio movimento feminista em busca de se 

institucionalizar um mecanismo maior de enfrentamento desta questão. 

A Lei Maria da Penha
12

 foi baseada na Convenção de Belém do Pará realizada em 

1994. Nesta Convenção, houve a participação de mulheres de diversas entidades, culminando 

                                                 
12

 Conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei 11. 340 de 07 de agosto de 2006, decretada pelo Congresso Nacional 

e sancionada pelo ex-presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dispõe sobre a criação de 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dentre as suas disposições, destacam-se: a 

criação de Juizados Especiais contra a Violência Doméstica e Familiar, que terão competência Criminal e Cível; 

quando detectada situação de violência doméstica, caberá ao juiz determinar medidas imediatas de proteção à 

mulher, tais como: o afastamento do agressor do lar, impedimento de que o mesmo se aproxime da casa e se 

comunique com a família, ou encaminhamento da mulher e dos filhos para as Casas-Abrigo; a denunciante terá 

direito a acompanhamento permanente por parte de um Defensor Público, sendo que a mesma será ouvida sem a 

presença do agressor; proibição de acordo entre agredida e agressor, bem como, a impossibilidade de aplicação de 

penas pecuniárias, como multas ou pagamento de cestas básicas; alteração do Código de Processo Penal, do Código 

Penal e da Lei de Execução Penal, destacando-se como a mudança mais significativa o aumento das penas aos 
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na legitimação da questão da violência doméstica não mais como pertencente somente ao 

âmbito privado. Entrementes, como toda e qualquer lei que enclausura distintas questões sob 

uma única perspectiva, a Lei Maria da Penha também apresenta suas limitações ao romper 

com quaisquer outras possibilidades de negociação entre os envolvidos. Nem todos os casos 

necessitam de uma intervenção judicial mais enfática, e isto não significa dizer que haja uma 

desqualificação quanto aos atos de violência praticados contra a mulher. Até mesmo porque 

em determinados casos de violência doméstica, a mulher necessita de aparatos efetivos que 

garantam a sua segurança e, em alguns casos, até de seus próprios filhos. O lamentável é que 

esta lei ainda esteja fixada em uma lógica de punição que acaba (re) produzindo mais 

violência, sem a abertura para uma discussão mais aprofundada sobre a questão, 

negligenciando as ações protetivas que apregoa. 

Lembro da discussão de um caso ocorrido em um interior do Estado de Sergipe, em 

que um homem – após diversas idas e vindas da Delegacia, aliado as tentativas em se realizar 

mediações entre as partes – acabou assassinando brutalmente sua companheira. Lembro-me 

da indignação por parte da coordenadora ao constatar que mesmo depois da aprovação da Lei 

Maria da Penha, tentativas de mediação
13

 ainda eram realizadas. Na sua visão, isto 

representava um descompromisso institucional com a questão da violência doméstica e com o 

conteúdo da própria lei. Sendo este fato agravado pelo motivo de alguns juízes ainda estarem 

classificando os crimes cometidos contra as mulheres como crimes de menor potencial 

ofensivo
14

. Entretanto, estaríamos nós destinados a nos submeter à lógica falida da punição? 

Esta seria a nossa única opção? 

Ainda em relação ao não cumprimento da Lei Maria da Penha, a Coordenadoria se 

defrontava com a questão dos ditos agressores. Em uma determinada situação, a CPPM foi 

solicitada por um CREAS do Estado para realizar uma palestra sobre a Lei Maria da Penha. 

                                                                                                                                                         
agressores, que passará de 01 (um) ano para 03 (três) anos; além da possibilidade, via determinação judicial, do 

agressor comparecer a programas de reeducação e recuperação como parte das penalidades (PEREIRA, 2006).  

 
13

 A mediação consiste em um processo baseado em regras, técnicas e saberes cujo objetivo é gerir a qualidade 

da informação entre os envolvidos no conflito, no sentido de privilegiar a resolução dos problemas que os 

opõem, construindo eles próprios as soluções. Maiores informações acessar: http://www.forum-mediacao.net  

14
 A Lei 9.099 de 26 de setembro de 2005, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, atribui ao 

Juizado Especial Criminal à competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de 

menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 

Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei determine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 

cumulada ou não com multa. Maiores informações acessar: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_/03/Leis/L9099.htm 

http://www.forum-mediacao.net/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_/03/Leis/L9099.htm
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No entanto, esta palestra estava direcionada aos ditos agressores – segundo a referida lei os 

mesmos deveriam estar cumprindo suas penas de detenção em detrimento de outras ações de 

cunho não punitivo (entendido no sentido da reclusão). O que estava acontecendo é que os 

casos de violência doméstica estavam sendo acompanhados pela Vara de Execução de 

Medidas e Penas Alternativas e de lá encaminhados para o acompanhamento no CREAS. Em 

outras palavras, as famosas medidas socioeducativas, de trabalho comunitário e distribuição 

de cestas básicas estavam em atuação – fato que a Lei Maria da Penha literalmente abomina.   

Mais curioso é que uma das profissionais deste CREAS relatou que os casos que lá 

chegavam variavam entre ameaças via mensagem de celular a casos de violência física mais 

acentuada. Não desconsiderando o ato da violência em si, mas: como usar a mesma medida 

para situações tão distintas? Ainda há muito o que se discutir, inclusive, os espaços para este 

tipo de discussão precisam estar mais disponíveis a escuta de outras opiniões. Percebo que, 

por esta lei tratar, dentre outros fatores, do reconhecimento institucional de algumas bandeiras 

de luta defendidas pelos movimentos feministas, questioná-la passa a significar negá-la.  

Interessante, mas não menos surpreendente era a freqüência com a qual a CPPM era 

solicitada por distintos órgãos – como as demais Coordenadorias Municipais de Políticas 

Públicas para as Mulheres, o Movimento dos Sem Terra, Associações de Moradores, 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE), grupos de 

mulheres e instituições afins – a ministrar palestras
15

 sobre a violência contra a mulher, mais 

especificamente em relação à Lei Maria da Penha. Inclusive a CPPM imprimia cartilhas para 

distribuição gratuita que continham a lei propriamente dita – pontuando as distinções de antes 

e depois da lei –, além de informações sobre a CPPM e órgãos estaduais e municipais que as 

mulheres em situação de violência poderiam solicitar apoio. Pontua-se que esta também era 

uma das funções exercidas pela CPPM: de divulgação da política para as mulheres, seja por 

meio de palestras e/ou de distribuição de cartilhas informativas. 

Lembro de uma palestra em que eu e a outra assessora executiva ministramos em um 

bairro da periferia do município de Aracaju. Era uma sala um tanto apertada, abafada, com 

umas 30 mulheres – como a maioria destas não tinha com quem deixar seus filhos pequenos, 

os mesmos também estavam presentes. Apesar da temática da palestra ser “O papel da mulher 

na sociedade” – tema escolhido pelas organizadoras do evento, a saber: pessoas que já 

                                                 
15

 Estas palestras faziam parte do Projeto Fala Mulher. Neste, os profissionais da CPPM ministravam palestras 

em distintas localidades, abordando temáticas consideradas relevantes no tocante às mulheres, como a questão da 

violência, feminilização da AIDS, mercado de trabalho. 
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realizavam atividades com as mulheres da região, como palestras, pintura em tecido, aulas de 

dança –, a questão da violência acabou surgindo. Quando foi perguntado se alguma delas já 

tinha ouvido falar da Lei Maria da Penha, somente poucas disseram que tinham ouvido, e 

dessas, um número bem menor sabia do que realmente se tratava. Naquele momento, em 

meus pensamentos, divaguei sobre o quanto há pessoas à margem de determinadas 

informações, de como os meios de comunicação não são acessíveis a todos, de como as 

políticas públicas não chegam a quem delas possivelmente necessitam.  Não focalizando a 

questão da lei, mas ao desconhecimento notório sobre a existência de órgãos que poderiam 

estar lhes auxiliando quando se deparassem com esta situação. 

Durante a palestra, que em determinado momento se transformou em uma roda de 

conversa, esforçávamo-nos para que aquelas mulheres nos compreendessem. Entrementes, 

não foi muito difícil de constatar que a violência, principalmente contra a mulher, fazia parte 

do cotidiano de muitas daquelas que estavam presentes. Lembro do nosso cuidado ao falar 

sobre o histórico da Lei Maria da Penha, explicando que a mesma era proveniente de 

reivindicações do movimento feminista, em especial, nas questões relativas à violência contra 

a mulher. Mas que, por outro lado, apesar disso tudo, muito do que estava escrito deveria ser 

mais discutido, principalmente para que cada um pudesse ter a sua percepção sobre a 

temática. Ressalto que esta última reflexão não era um pensamento compartilhado entre as 

demais profissionais da CPPM, tendo em vista que a regra era que a lei deveria ser 

efetivamente divulgada e cumprida.  

Enquanto falava, ficava me perguntando: o que eu estou fazendo? Que sentido estava 

sendo produzido para elas neste momento? Foi quando uma das mulheres que estava nos 

ouvindo falou: “Essa lei é boa no papel, mas se uma mulher aqui do bairro precisar, daqui que 

a polícia chegue, ela já vai estar morta”. Pronto, não havia mais o que ser falado. A fala 

daquela senhora representou uma realidade a qual nenhum discurso político, nem nenhuma lei 

conseguiriam ter acesso – o sentimento do abandono, da exclusão e a ineficiência das ações 

policiais. Elas poderiam não saber do que se tratava a violência contra a mulher nos 

parâmetros da lei, mas tinham entendimento que esta somente funcionava no papel, que ela 

não chegaria a suas próprias casas e nem das suas vizinhas. Que muitas vezes é mais 

conveniente achar que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. Situação 

lamentável, mas bastante condizente com a realidade de muitas das mulheres das periferias do 

município de Aracaju, onde a garantia aos seus direitos e acesso as políticas públicas estão um 

tanto distantes de serem efetivamente alcançados. 
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Ainda se tratando da questão da violência doméstica, outra fala bastante analisadora 

quanto à realidade vivenciada por muitas das mulheres em situação de violência foi durante 

uma reunião que se tratava da criação de uma Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas 

para as Mulheres em um determinado município do Estado. Após exposição de como 

institucionalmente se deveria funcionar uma Coordenadoria e da necessidade dos municípios 

trabalharem com base em suas realidades – apesar do PNPM ser a ancora deste 

funcionamento –, foi aberto um momento para se tirar dúvidas, fazer comentários sobre a 

realidade do município, especialmente porque nesta mesma localidade funcionava um Centro 

de Referência de Atendimento a Mulher em situação de violência.  

Neste momento, uma das mulheres presentes
16

 comentou sobre um caso de violência 

doméstica ocorrido em seu povoado. Esta fala vinha carregada de muita apreensão e medo, 

fato percebido pela senhora se referir ao dito agressor como “um determinado rapaz” e a 

mulher em situação de violência como “uma certa moça”. Como seu povoado era pequeno 

tinha medo que as outras pessoas presentes na reunião pudessem identificar o dito agressor e 

denunciá-la a ele. No momento em que os técnicos do município tentavam obter mais 

informações, inclusive divulgando o 180 – número de telefone para denúncia anônima e apoio 

às mulheres em situação de violência –, a senhora comentou: “Em lugares pequenos, como no 

meu povoado, a culpa sempre cai para aqueles mais informados”. O que fazer? Quais 

estratégias, que não sejam somente relacionadas a uma lei, poderiam emergir nestas 

situações? 

Infelizmente, casos de violência contra a mulher sempre existiram em nossa 

sociedade. A diferença é que antes era algo pertencente ao âmbito privado, somente ganhando 

visibilidade no âmbito público após intensas reivindicações da sociedade civil para que esta 

questão passasse a ser amplamente discutida. Entretanto, ainda permeia a vergonha, o medo, a 

insegurança em denunciar, principalmente quando a denunciante é a própria mulher em 

situação de violência. Fato relevante a se destacar é o problema atrelado as conseqüências da 

denúncia, que tendo um viés fortemente punitivo, acaba escapando aos desejos e pretensões 

de quem denuncia.   
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 Na maioria das reuniões e palestras realizadas pela CPPM, o número de mulheres sempre se mostrou bastante 

significativo em detrimento ao número de homens. Isto me faz pensar como a temática das mulheres ainda é 

enxergada como algo não pertencente ao mundo masculino, refletindo a dicotomia entre homens x mulheres 

presentes nos primeiros estudos sobre a história do feminismo. 
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Com intuito de que a discussão sobre a temática se fortaleça, todos os anos, a SPM/PR 

apóia a Campanha Internacional dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a 

Mulher, que normalmente abrange o período de 25 de novembro a 10 de dezembro. No Brasil, 

por conta do dia da consciência negra, a campanha começa no dia 20 de novembro. Na 

Campanha de 2009, a Câmara Técnica de Gestão e Monitoramento do Pacto pelo 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado de Sergipe propôs a realização dos 

Encontros Territoriais da Rede de Enfrentamento a Violência contra a Mulher, como um 

modo para que os municípios do Estado discutissem a questão da violência e da construção de 

uma rede de atendimento a estas mulheres em seus municípios. Esta iniciativa surgiu após um 

caso de violência cometido em um município do Estado, no qual um homem assassinou a sua 

amante a tiros a queima roupa na frente do filho pequeno da mesma. 

O que mais chamou a atenção no caso foi que o homem acabou sendo inocentado por 

unanimidade através de júri popular, sendo a decisão acompanhada por aplausos da maioria 

dos presentes no tribunal. A Coordenadora Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres 

do referido município relatou que, possivelmente, isto tenha ocorrido pelo fato da mulher 

assassinada ser fruto de um relacionamento extraconjugal do autor do crime. Por ser uma 

cidade pequena, de costumes tradicionais, o adultério é visto com preconceito, acabando por 

se sobrepor ao direito à vida perdido pela mulher assassinada. Segundo relatos, no dia da 

audiência a esposa do autor do crime se encontrava presente no tribunal, chorando e clamando 

pela absolvição do marido. A questão da violência contra a mulher engloba diversas e 

distintas questões que precisam ser mais bem discutidas e analisadas.  

Os Encontros Territoriais tinham como proposta discutir a questão da violência contra 

a mulher nos territórios sergipanos
17

, como forma de esclarecer aos moradores dos municípios 

e aos próprios profissionais que trabalhavam com esta questão, com quem e com quais 

serviços poderiam estar se conectando para um melhor acolhimento e atendimento à mulher 

em situação de violência. A idéia principal passada nestes encontros não era que se fizessem 

promessas de se construir novos dispositivos – a exceção de quando os mesmos fossem 

necessários –, mas de trabalhar e fortalecer os mecanismos já existentes. Pois o que se via é 

que os próprios profissionais não sabiam para onde encaminhar, com quem poderiam contar. 
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 O estado de Sergipe é dividido em oito territórios: 1) Alto Sertão Sergipano; 2) Médio Sertão Sergipano; 3) 

Baixo São Francisco Sergipano; 4) Centro Sul Sergipano; 5) Grande Aracaju; 6) Leste Sergipano; 7) Sul 

Sergipano; 8) Agreste Central Sergipano. 
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A discussão que perpassava estes encontros era umas das que me sentia mais instigada 

a participar dentro da CPPM. Desde a minha inserção, percebi que não se existia uma 

estrutura, uma rede articulada para as questões referentes às mulheres, principalmente em 

relação à violência contra a mulher. Entretanto, imaginava que ações integradas pudessem 

estar acontecendo fora dos muros e conhecimentos da CPPM, tendo em vista a 

impossibilidade do referido órgão se fazer presente em todos os espaços e, principalmente, 

acreditando que outras estratégias poderiam ser construídas fora dos espaços permeados pela 

influência maciça do Estado.  

Apesar da proposta dos Encontros Territoriais da Rede de Enfrentamento a Violência 

contra a Mulher ter soado como uma boa idéia disparadora para a discussão, dos (08) oito 

territórios em que era dividido o Estado de Sergipe, somente (04) quatro territórios chegaram 

perto de tentar realizá-los efetivamente
18

. Nestes encontros, todas as instituições 

governamentais e não-governamentais eram convidadas a comparecer e relatar o modo como 

estavam lidando com a questão da violência contra a mulher em seus municípios. Havia uma 

proposta que este espaço fosse aberto à discussão, que fossem colocadas questões e dúvidas 

quanto à temática, a fim de que todos pudessem contribuir para a construção de uma rede de 

enfrentamento a violência contra a mulher em seus municípios. Não se pretendia que somente 

um encontro conseguisse dar conta desta articulação e discussão tão densa, por isso a ideia de 

ser um encontro disparador para futuros e outros possíveis encontros entre os organismos dos 

próprios municípios.  

Pensar sobre a realização destes encontros dava um estímulo para se acreditar na 

potência existente quanto à formação de um coletivo interessado em discutir temas 

relacionados às mulheres, em especial a violência doméstica. Entrementes, por se tratar de um 

assunto denso atravessado por tantas vertentes e instituições, a realização dos encontros foi 

perdendo sua força com o passar do tempo. Seja porque os municípios ficavam esperando 

uma postura mais assistencialista – no sentido mais pejorativo do termo – vinda da CPPM, 

seja pela falta de apoio de alguns organismos governamentais municipais, ou até mesmo por 

um desinteresse em se tratar desta questão. Em muitos municípios, principalmente nos 

interiores, a questão da violência doméstica é bastante recorrente, e não atinge somente as 

classes menos favorecidas. Infelizmente, a violência contra a mulher é universal, atinge a 
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 Tais informações foram obtidas através do Relatório Circunstanciado dos Departamentos (2009) realizado 

anualmente pela CPPM, formulado com base nos eixos apontados pelo Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, sendo entregue a SEIDES no final de cada ano. 
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todas as raças e classes econômicas. Tocar neste assunto é mexer com toda uma estrutura dita 

intocável. Projeto com propostas e propósitos mirabolantes? Talvez, mas não se pode desistir. 

 

1.5.  Movimentos sociais de mulheres x Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

Mulheres do Estado de Sergipe (CPPM) 

 

Entremeios as práticas desenvolvidas pela CPPM, constantemente, manifestava-se 

uma relação/tensão
19

 entre o Estado – representado pela figura da CPPM – e os movimentos 

de mulheres de Sergipe – que muitas das vezes acabavam sendo representados pelas duas 

assessoras técnicas operacionais que compunham o quadro profissional da CPPM. Ambas 

com ligação político-partidária com o PT, mas advindas de instâncias distintas.  

O processo de criação da CPPM juntamente com a suposta indisposição vivenciada 

com alguns dos representantes de movimentos sociais de mulheres influenciava no modo de 

funcionamento da referida Coordenadoria, principalmente pelo fato de uma destas 

representantes estar presente na CPPM. Com o passar do tempo, as desavenças – motivadas 

por ambas as partes – se tornavam mais evidentes, chegando muitas vezes a atrasar o 

andamento dos trabalhos. Alia-se a isto o fato de que muitas das atividades eram divididas 

com base nos cargos, a saber: às assessoras executivas, de nível superior destinavam-se os 

trabalhos como produção e monitoramento de projetos; enquanto às assessoras técnicas 

operacionais, de nível médio destinavam-se os trabalhos mais corriqueiros, e não menos 

importantes, como entregar e arquivar documentações, articular a presença dos organismos 

governamentais e não-governamentais em reuniões e eventos. Nada que um não pudesse 

realizar o trabalho do outro, mas, no fundo, o que era do outro, não era o seu. 

Na onda deste movimento, nós enquanto assessoras executivas tidas como as “mais 

capazes” acabávamos realizando a maioria dos trabalhos, chegando a nos sobrecarregar. Se 

você sabe fazer algo tido como mais complexo, o que é que custa fazer o mais simples? Se 

vocês são de nível superior, o que é que custa fazer atividades do nível médio? Simplesmente 

nada! Entretanto, acreditávamos na potencialidade de um trabalho coletivo, que juntas 
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 Falo de relação no sentido de articulação, construção, conhecimento da própria política para a mulher – o que 

também inclui a minha inserção no campo e na temática; e tensão, por este ser um campo de disputa, de poder no 

qual, tanto movimentos sociais quanto o Estado desejam e se fazem presentes, e no qual acabei me inserindo. 
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poderíamos compartilhar experiências e executar um bom trabalho – o que muitas vezes não 

acontecia. Lembro de um projeto que estávamos desenvolvendo que se tratava do auxílio na 

implantação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher (CMDM) – estes deveriam ser 

paritários, contando com a participação tanto de entidades governamentais como não 

governamentais. Tínhamos diversas reuniões e discussões quanto ao modo de se realizar este 

projeto, mas que, infelizmente, não contava com a participação muito ativa das assessoras 

técnicas operacionais – responsáveis pela articulação com os organismos, principalmente, os 

não-governamentais, tendo em vista o envolvimento das mesmas com os movimentos sociais.  

Enquanto uma assumia que preferia continuar fazendo as atividades mais burocráticas, 

não participando ativamente das reuniões, a outra se encontrava mais ausente que presente no 

próprio dia-a-dia da CPPM. A assessora técnica operacional em questão fazia parte de um 

movimento social, que tinha a temática das mulheres como um de seus campos de atuação. 

Por ocupar um cargo relevante dentro deste movimento, precisava se ausentar constantemente 

das atividades da CPPM. Entretanto, esta não era a principal questão.  Um dos maiores 

problemas era que esta mesma técnica deixava implícita – senão explícita – a possibilidade de 

afastamento da CPPM para trabalhar exclusivamente com as questões referentes ao 

determinado movimento, mas com a permanência do cargo e remuneração. Para sustentar este 

posicionamento, alegava que tal fato era considerado corriqueiro no âmbito político – o que 

causava completa indignação tanto das demais profissionais quanto da própria coordenadora. 

Após um período de viagens consecutivas e adoecimento da referida técnica – aliado a 

outras questões de ordem de implicação com o trabalho, acontecidas desde antes da minha 

inserção na CPPM – a coordenadora decidiu solicitar a exoneração da técnica junto a 

SEIDES. O que parecia ser um ato simples apresentou repercussões até o período da minha 

saída da CPPM. Segundo informações, o movimento que a técnica afastada participava – um 

dos grupos pertencentes ao PT – afirmava que a coordenadora não poderia ter tomado esta 

decisão sem antes ter conversado com seus representantes, tendo em vista que aquele cargo 

era considerado como “pertencente” ao movimento social
20

 desde a criação da CPPM. 

Ressaltamos que quando aqui me refiro à expressão movimentos sociais, falo de um de seus 

segmentos, tendo em vista que os mesmos são compostos por diversas entidades com 

pensamentos, ações e bases político-partidárias distintas.  
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 Segundo informações das próprias assessoras técnicas operacionais, alguns cargos da CPPM foram negociados 

no momento de sua criação, especialmente os pertencentes às mesmas. 
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Destaca-se que não foi somente este determinado movimento social que questionou a 

saída da referida assessora técnica operacional. Havia a presença de interferências políticas 

através de discursos que variavam entre “vamos ter um pouco mais de calma, pense direito”, 

“mas isso acontece em todo lugar” – referindo-se ao afastamento com remuneração e 

permanência de cargo. A forma como estas reivindicações chegavam a CPPM – por meio de 

conversas paralelas, em encontros, nos corredores ou nos gabinetes – evidenciava o modo 

pelo qual discursos atrelados a pronunciamentos como “temos que manter boas relações com 

o movimento social” sustentavam, primordialmente, estratégias políticas de governo, 

principalmente, de “um governo que dá certo”
21

. 

Os artifícios políticos utilizados para se garantir a participação da sociedade civil – 

muitas vezes através da entrada de representantes dos movimentos sociais nos espaços tidos 

de poder e decisão – acabam camuflando os dispositivos estatais de captura, de dominação e 

de controle. No entanto, não se pretende com isto atribuir ao Estado o papel de vilão detentor 

de poder e aos movimentos sociais o papel de mocinhos que conseguiram ser finalmente 

reconhecidos. Pelo contrário, entendo este cenário como um jogo de forças, um campo 

atravessado por relações de poder, não fixas e nem pertencentes somente a uma das partes. 

Mas que acima de tudo, são espaços almejados e desejados pelos movimentos sociais, nos 

quais o Estado também não abre mão de seu poderio, embora que dentro de sua esfera 

governamental tenha se aberto espaços para a construção de políticas públicas.  

A “necessidade” de se ocupar espaços ditos de poder, acaba sendo fortificada pelo 

falso entendimento de que somente aqueles que exercem o dito poder, sob determinadas 

condições, é que são os capazes de provocar mudanças significativas nas distintas 

conjunturas. Tais entendimentos acabam despotencializando os demais espaços que tentam 

fugir a essas estruturas e que podem servir como base de resistência a essas capturas. De 

certo, ocupar espaços como Coordenadorias e Secretarias proporciona uma visibilidade 

singular para questões antes não tão evidenciadas – e isto ocorre por diversas outras questões, 

sejam estas de ordem política, social, estratégica, enfim. No entanto, a partir do momento em 

que algo passa a pertencer a instituições – como o Estado –, algo em sua potencialidade 

também se é perdido, mas mesmo assim não deixa de ser um objeto de desejo.  

                                                 
21

 Jargão utilizado nas campanhas eleitorais petistas. 
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Durante todo o período em que estive na CPPM, não houve uma aproximação muito 

relevante junto aos vários segmentos dos movimentos sociais ligados a temática da mulher no 

Estado de Sergipe. Até mesmo porque uma das estratégias vigentes na Coordenadoria era 

quanto à consolidação da política em nível governamental, seja este a partir da realização de 

parcerias com os demais órgãos governamentais do Estado ou até mesmo pelo apoio a criação 

das Coordenadorias Municipais. Entretanto, não se pode deixar de destacar alguns ensaios de 

aproximações como a tentativa de catalogação dos movimentos de mulheres existentes no 

Estado e a participação pontual em palestras, eventos realizados por alguns dos distintos 

movimentos. Como a exemplo do Encontro das Trabalhadoras Rurais realizado pela FETASE 

e a audiência pública “Combate a homofobia e respeito à diversidade sexual” organizada pelo 

Movimento de Lésbicas de Sergipe (MOLS) na Assembléia Legislativa de Aracaju. Além 

destas ações, havia a participação e presença de alguns movimentos sociais no decorrer das 

atividades diárias da CPPM, a exemplo do MOLS, do Grupo Lésbico Greta Garbo, da 

Associação Sergipana das Prostitutas (ASP), do Grupo C.H.A.M.A (Consenso Humanitário 

para a Arte e Movimento em Aracaju), seja para compartilhar experiências, seja para solicitar 

apoio da Coordenadoria nas ações desenvolvidas pelos mesmos em suas áreas de abrangência.   

Entrementes, todas estas aproximações eram bastante pontuais, não havia um 

cronograma específico de reuniões para acompanhamento e realização conjunta de ações 

junto aos movimentos no âmbito das políticas para as mulheres. Apesar de a CPPM fornecer 

materiais de divulgação da política e se mostrar aberta para participar de eventos realizados 

pelos mesmos, sabia-se que isso não era o suficiente. Talvez, a delicada relação estabelecida 

inicialmente entre a coordenadora e um determinado movimento social – vinculado ao PT – 

no processo de criação da CPPM, tenha atrapalhado a posterior convivência entre estas duas 

instâncias, e se alastrado erroneamente para os demais movimentos de mulheres do Estado. 

Mas enquanto profissional da CPPM, que supostamente deveria estar trabalhando em prol das 

demandas dos diversos segmentos sociais de mulheres do Estado de Sergipe e não somente 

fixada em encomendas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, constantemente me questionava: como fazer esta aproximação?  

Na tentativa de publicizarmos discussões referentes às mulheres em nosso Estado, a 

CPPM organizou o II Seminário “Mulher, Gênero e Políticas Públicas” do qual fazia parte o 

Prêmio “Mulher e Igualdade de Gênero” 2 ª Edição / 2010, realizado nos dias 03 e 04 de 

março do mesmo ano. O evento teve como objetivo incentivar produções científicas em 

relação à temática da mulher no Estado de Sergipe. Ao total, foram inscritos 30 (trinta) 



50 

 

  

trabalhos, sendo 26 (vinte e seis) artigos científicos (juntando a categoria profissional e 

categoria estudantes de graduação e /ou especialização) e 4 (quatro) redações (categoria 

estudante do nível médio). Os 03 (três) trabalhos considerados mais relevantes de cada 

categoria foram premiados com valores que variavam de R$ 750,00 a R$ 3.000,00. 

O diferencial desta edição foi a participação dos estudantes do Ensino Médio na 

modalidade redações. A iniciativa de se incluir os estudantes teve como objetivo fazer com 

que a discussão sobre gênero chegasse às escolas e, posteriormente, às casas destes 

estudantes, fazendo com que mais um espaço de debate sobre o assunto fosse criado. Tinha-se 

como pressuposto que muitas das ideias, pensamentos, preconceitos sobre alguns pontos das 

temáticas relacionadas às mulheres eram decorrentes de produções históricas, sociais e 

culturais, que poderiam sim, serem (re) construídas cotidianamente.  

As inscrições de trabalhos permaneceram abertas entre o período de setembro de 2009 

a fevereiro de 2010. Apesar do atraso na entrega dos materiais de divulgação do evento, foram 

colocados cartazes nas principais instituições universitárias do Estado, nas escolas públicas e 

particulares de ensino, e nas demais Secretarias Estaduais. Além desta iniciativa, os membros 

da Câmara Técnica e as Coordenadoras Municipais ficaram responsáveis por divulgar o 

evento em seus locais de trabalho – inclusive, os estudantes do ensino médio ganhadores de 

um dos prêmios foram provenientes de um dos municípios em que havia uma Coordenadoria 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres
22

.  

Alguns dos movimentos sociais de mulheres foram comunicados, tais como: o 

Movimento de Lésbicas de Sergipe (MOLS), o Grupo Lésbico Greta Garbo, Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura de Sergipe (FETASE). Para estes e todos os outros, todo o 

material de divulgação também foi cedido, além da divulgação verbal quando alguns dos 

representantes de movimentos de mulheres se fizeram presentes na CPPM. Aliado a isto, 

foram dadas entrevistas nos principais meios de comunicação – jornal, televisão, internet – 

pela própria coordenadora a fim de divulgar o evento. 

Durante a realização do evento, um fato me chamou a atenção. Em um dos momentos 

nos quais a fala foi disponibilizada aos participantes do evento, aliado aos elogios pela 

iniciativa de se organizar um evento para este fim no Estado, alguns representantes de 

                                                 
22

 Ao total, foram implantadas 24 (vinte e quatro) Coordenadorias Municipais de Políticas para as Mulheres, 

sendo as coordenadoras indicações diretas dos prefeitos dos referidos municípios. Neste ínterim, poucas 

possuíam conhecimento sobre a temática em detrimento de um número muito maior que desconhecia. 
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distintos movimentos sociais de mulheres protestaram por não terem sido oficialmente 

comunicados. É bem verdade, que muitos não foram oficialmente comunicados – como tantas 

outras instituições por conta do atraso na entrega dos materiais –, entretanto uma das 

representantes que mais protestou, foi exatamente a que se fez mais presente na CPPM no 

decorrer do ano, tendo acesso a essa informação mais de uma vez. Então se questiona também 

quanto os movimentos estão presos a ideia de somente reivindicar, independente das 

circunstâncias. É bem verdade que há uma reivindicação dos movimentos em estarem mais 

próximos da CPPM, até mesmo por conta do distanciamento produzido, contudo esta ligação 

ainda não conseguiu se estabelecer de uma forma mais clara e efetiva para ambos os lados.  

O evento foi dividido em grupos de apresentação e discussão dos trabalhos (artigos 

científicos) organizados por temáticas, além da realização de palestras. Inclusive, em uma das 

palestras, uma representante da SPM/PR se fez presente – ressalta-se que o modelo do 

seminário foi pensado com base em um evento similar organizado a nível nacional pela 

própria SPM/PR. A realização dos grupos de trabalho favoreceu para o compartilhamento de 

experiências tanto vinda dos inscritos na programação quanto para os participantes ouvintes 

que eram convidados a também se colocar sobre as questões.  

Neste mesmo evento, foi lançada uma publicação contendo os trabalhos premiados na 

1ª Edição do Prêmio ocorrida em 2008. Pretende-se que esta iniciativa seja uma marca do 

Prêmio “Mulher e Igualdade de Gênero”, fazendo com que em todas as suas edições sejam 

publicados os trabalhos contemplados na edição anterior. Acredita-se que isto sirva como um 

incentivo para que cada ano mais trabalhos sejam inscritos, contribuindo para o aumento das 

discussões sobre a temática em nosso Estado. Ao total, o evento contou com a participação 

efetiva de quase 200 (duzentas) pessoas – número ainda pequeno, mas já um pouco maior do 

que a edição passada.  

Para a próxima edição, pretende-se pensar em como estimular a participação de mais 

pessoas em torno da discussão. Apesar de se ter pensado em um espaço aberto para a 

discussão de temáticas relacionadas às mulheres, tem que se pensar em modos eficazes de 

maior inclusão dos movimentos sociais neste processo, principalmente, quanto ao seu modo 

de participação. Artigos científicos tendem a privilegiar aqueles que tiveram acesso a 

formação de nível superior. Onde estão as experiências daquelas mulheres que lutaram em 

prol de seus direitos, mas não possuem um diploma universitário? Como ter acesso e dar 

visibilidade a estas experiências?  
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Concomitante a realização do Prêmio, houve a preparação para a minha saída da 

CPPM. Desde a minha entrada, tive o cuidado de comunicar à coordenadora que estava na 

lista de espera das bolsas de estudo do mestrado. Como era a penúltima de uma lista de 10 

(dez) mestrandos, sabia que demoraria um bom tempo para que pudesse ser contemplada. 

Contudo, antes do previsto, a bolsa de estudos foi liberada. Desta maneira, a coordenadora 

solicitou junto a mim a indicação de nomes de alguns psicólogos para que se pudesse fazer 

uma avaliação de currículos e entrevistas.  

Após uma incessante procura – tendo em vista que muitos dos psicólogos que se 

encaixavam no perfil já estavam com outros planos profissionais em andamento como 

mestrado em outra cidade ou à espera para a convocação de um recente concurso público 

realizado no município de Aracaju pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Cidadania (SEMASC) –, houve uma solicitação. Um amigo próximo sabendo da minha saída, 

colocou-se a disposição para análise de currículo e entrevista. Entrementes, existia uma 

questão: ele era do sexo masculino. Não hesitei em indicá-lo, mas sabia que esta indicação se 

mostraria como um forte analisador institucional de funcionamento da CPPM. Dentro da 

Coordenadoria a questão de gênero era fortemente discutida com base na ideia da dominação 

masculina sobre a mulher, e a entrada de um homem possivelmente desterritorializaria aquele 

espaço tido como exclusivo das mulheres, colocando em análise suas práticas e discursos. 

Quando comentei sobre a possibilidade desta entrevista, o primeiro comentário vindo 

foi: “Um homem aqui?”. Por conhecer a profissional que emitiu este questionamento, sabia 

que ela não estava se referindo a capacidade ou não deste candidato poder ser um bom 

profissional, e sim, ao fato do ambiente de trabalho da CPPM ser extremamente feminino. 

Todos os profissionais existentes eram mulheres e nunca nenhum homem havia trabalhado lá 

anteriormente.  O segundo passo foi falar com a coordenadora, e o comentário foi: “Um 

homem é?”. Apesar do comentário e ao contrário do que muitos pensavam – na medida em 

que ela defendia ferrenhamente que as mulheres deveriam começar a ocupar efetivamente os 

espaços de trabalho, poder e decisão – ela não hesitou em entrevistá-lo.  Em conversa com a 

coordenadora, pontuei que esta poderia ser uma boa oportunidade na medida em que a CPPM 

tentava trabalhar com a equidade de gênero e a participação dos homens dentro deste processo 

de discussão – mesmo que de forma incipiente, tendo em vista alguns posicionamentos 

bastante feministas. Um dos grandes facilitadores deste processo foi o fato da própria 

SPM/PR ter tido realizado um recente concurso público, no qual homens e mulheres haviam 

passado. 
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Havia essa necessidade de “preparar o terreno”, pois o espaço da CPPM era até então 

estritamente feminino – inclusive, dentro da SEIDES, a CPPM era conhecida como a “sala 

das mulheres” – além de que outros posicionamentos poderiam vir de encontro a esta possível 

decisão de contratar este profissional. E realmente vieram. Ao comentar com uma das 

assessoras técnicas operacionais quanto à possível entrada deste profissional – isso porque a 

coordenadora já havia feito a entrevista, analisado o currículo e a disponibilidade do 

profissional em estar ocupando aquele espaço –, a mesma comentou: “E um homem aqui vai 

dar certo? Eu não sei não, mas o movimento social vai cair em cima por conta disso”.  

Para sustentar seu argumento, a referida técnica se reportou a saída da outra assessora 

técnica operacional, pontuando que o determinado movimento social – aquele ligado ao PT – 

não havia aprovado a decisão de exoneração da mesma, e que por conta disso, muitas pessoas 

ditas importantes ao determinado movimento ainda estariam magoadas. Colocar outro 

profissional no cargo, sem consultar as líderes do movimento e ainda sendo este um homem, 

poderia trazer mais desentendimentos. Disto, pontua-se algumas questões que vão desde a 

ideia de submissão da CPPM ao seu partido político, representado pelo referido movimento à 

problemática do gênero, presentificada na possibilidade de exclusão da figura masculina dos 

espaços de discussão referentes ao processo de implantação e implementação das políticas 

públicas para as mulheres em nosso Estado por simplesmente este ser uma figura masculina. 

Não que por si só a figura masculina fosse trazer considerações favoráveis a 

problemática da política para a mulher, pois é sabido que as mesmas não são garantidas 

somente pelo sexo. Entretanto, dentro deste contexto, havia outro fator: esta figura era uma 

nova peça no jogo, novamente afastada da experiência no tocante a temática de gênero, mas 

principalmente desconhecida pelos movimentos sociais feministas. Entremeios a estas 

discussões, a entrada do profissional em questão se deu automaticamente com a minha 

exoneração datada no primeiro dia de março de 2010. No entanto, devido à realização do 

Prêmio, optei por permanecer na CPPM até o fim do mesmo.  

Dando prosseguimento às discussões apontadas durante a produção deste capítulo, que 

teve como base uma experiência de (re) escrita de um diário de campo produzido após a 

minha saída da CPPM, o próximo capítulo tem como pretensão principal conhecer, mapear as 

práticas discursivas dos distintos movimentos sociais de mulheres do estado de Sergipe.   
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CAPÍTULO 2 – MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES NO ESTADO 

DE SERGIPE: MAPEANDO PRÁTICAS E DISCURSOS 

 

 Tomando como base a experiência de (re) escrita do diário de campo, realizada no 

primeiro capítulo, referente ao período em que trabalhei na Coordenadoria de Políticas para as 

Mulheres do Estado de Sergipe (CPPM), neste segundo capítulo, faz-se necessário mapear as 

práticas e os discursos dos movimentos sociais de mulheres do Estado de Sergipe, em 

especial, aqueles que participaram da criação e implantação das políticas públicas para as 

mulheres. Através dos distintos discursos, tenho a pretensão de realizar uma descrição de suas 

ações e articulações, principalmente, quanto aos momentos anteriores e posteriores ao 

processo de criação da CPPM.  

Como forma de melhor apresentar os discursos das mulheres entrevistadas, este 

capítulo será divido em quatro categorias descritivas: 1) Movimentos sociais de mulheres do 

Estado de Sergipe antes da criação da CPPM: práticas e discursos; 2) Processo de criação da 

CPPM; 3) CPPM: práticas e modos de articulação; e 4) Criação da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres do Estado de Sergipe. Estas categorias foram escolhidas com base 

nos discursos apresentados, nos quais os principais aspectos apontados pelos entrevistados 

foram destacados. Entremeios a este processo de pesquisa, especificamente, um pouco antes 

da realização das entrevistas semi-estruturadas, ressalto a ocorrência de um fato considerado 

bastante relevante para a história das políticas para as mulheres do Estado de Sergipe: o 

anúncio da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Estado de Sergipe 

(SEPM) que funcionaria no lugar da, então, Coordenadoria Estadual de Políticas para as 

Mulheres – espaço governamental cujas práticas e discursos são objetos deste estudo. Tendo 

em vista a relevância deste acontecimento, e por conta do mesmo ter ocorrido após a minha 

saída da CPPM e, por conseqüência, ter ficado de fora do diário de campo produzido no 

primeiro capítulo, ele acabou entrando como a quarta categoria descritiva neste capítulo. 

Ao total foram realizadas 10 (dez) entrevistas semi-estruturadas, nas quais 03 (três) 

foram direcionadas a gestão da CPPM, a saber: coordenadora e (02) duas assessoras técnicas 

operacionais. Todas estas envolvidas direta ou indiretamente no processo de criação da 

CPPM, revelando a importância dos seus discursos para a produção e o desenvolvimento 

deste trabalho. As 07 (sete) entrevistas restantes foram realizadas diretamente com 
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representantes de distintos movimentos sociais do Estado de Sergipe, caracterizados por suas 

ações no tocante à questão das mulheres. Neste sentido, os movimentos sociais abordados 

foram: 1) Confederação das Mulheres do Brasil (CMB); 2) Movimento de Lésbicas de 

Sergipe (MOLS); 3) Central de Movimentos Populares (CMP); 4) União Brasileira de 

Mulheres (UBM); 5) Federação das Mulheres de Sergipe (FMS); 6) Centro Feminista 8 de 

Março (CF8); e 7) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe 

(FETASE). Em relação aos movimentos sociais que as assessoras técnicas operacionais da 

CPPM faziam parte, destacam-se a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e a Central de 

Movimentos Populares (CMP). Enfatizo que algumas das entrevistadas participavam 

conjuntamente de outros movimentos, entretanto, para a produção deste estudo, foi solicitado 

que focassem as informações naquele em que tivesse maior vinculação. 

A escolha destes movimentos sociais se deu por dois caminhos. Um deles teve como 

base o período em que trabalhei na CPPM, em que alguns movimentos se faziam presentes, 

sejam pelos eventos ou pelas reuniões realizadas junto a Coordenadoria. O outro caminho 

teve como referência sugestões dos outros membros da CPPM – entrevistados nesta pesquisa 

ou não – e dos próprios representantes dos movimentos sociais à medida que estes iam sendo 

entrevistados. É importante frisar que alguns desses movimentos trabalham com questões 

mais abrangentes, como a questão da moradia presente na Central de Movimentos Populares e 

a FETASE com a questão da reforma agrária, entretanto, ambos possuem a temática da 

mulher como uma de suas linhas de atuação. Para um melhor entendimento, mais adiante 

serão fornecidas maiores informações sobre todos os movimentos sociais entrevistados.  

 

2.1. Movimentos sociais de mulheres do Estado de Sergipe antes da criação da CPPM: 

práticas e discursos 

 

 Após o período da ditadura militar que assolou o Brasil entre meados da década de 

1960 e da década de 1980, destacam-se a disseminação e o fortalecimento de diversos 

movimentos sociais durante o processo de redemocratização do país. Em Sergipe, os 

primeiros movimentos sociais de mulheres surgiram ainda na época da ditadura, como a 

exemplo da fala que destaca a atuação de um deles ainda enquanto estudantes de um Centro 

Acadêmico da Universidade Federal de Sergipe. 
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[...] Porque elas organizavam este movimento que era um movimento mais legal, 

contra os preços das mercadorias. Entretanto, elas dentro destes movimentos se 

organizavam para contestar a ditadura militar. Elas lutavam pela anistia dos presos 

políticos. Por quê? Porque se elas fossem se organizar como movimentos de 

mulheres pela anistia, elas não iam ter condições. Serem vistas, irem para as ruas, 

entendeu? Elas seriam, com certeza, dizimadas. Então, elas através deste movimento 

contra a carestia
23

, elas lutavam pela libertação dos presos políticos. Porque a 

maioria eram estudantes né? (Representante da UBM).  

 

 Utilizando-se de distintas estratégias, inclusive, indo diretamente às ruas para 

reivindicar os direitos das mulheres seja quanto à licença maternidade, equiparação salarial ou 

por políticas públicas mais eficazes no tocante a violência contra a mulher, o movimento de 

mulheres foi se configurando paulatinamente no cenário sergipano, assim como em todo o 

país. Da década de 1960, destaca-se a criação do Centro da Mulher Sergipana sob a direção da 

Profª. Núbia Marques
24

, sendo este uma das primeiras organizações sociais estruturadas no 

Estado. Nesta mesma época, no âmbito rural, cria-se a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE), um órgão de cunho sindical que tem como 

pautas fundamentais de reivindicações a questão da reforma agrária, agricultura familiar e 

políticas públicas direcionadas para o campo. 

 A FETASE tem como foco a ampliação e o fortalecimento da organização e 

representação sindical no meio rural, possuindo a temática da mulher como um de seus pontos 

de atuação. Principalmente, quanto à aposentadoria, ao salário maternidade para as 

trabalhadoras rurais e a questão da violência doméstica. Vinculada à Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), também desenvolve projetos com movimentos 

urbanos e outros de cunho não sindical, apesar dos sindicatos serem o seu principal viés. 

Dentre os movimentos aos quais se articulam, cita-se o Centro de Assessoria e Serviço aos 

                                                 
23

 O Movimento Contra a Carestia surgiu em 1973, ainda enquanto “Carta das Mães da Periferia de São Paulo” 

que lutava contra o alto custo de vida, sendo posteriormente denominado de “Movimento do Custo de Vida” e 

mais adiante rebatizado. Em 1977, a partir de uma assembléia popular com estimativa de mais sete mil pessoas, 

um abaixo-assinado foi lançado em favor do congelamento dos preços e foi entregue ao presidente da República 

da época Ernesto Geisel. Manifestações decorrentes desta ação se alastraram nacionalmente. Maiores 

informações acessar: http://portalctb.org.br   

24
 Núbia Marques foi professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, 

engajada nos movimentos em defesa da anistia, da igualdade de gênero e da democracia, além de ser a primeira 

mulher a ingressar na Academia Sergipana de Letras. Como forma de homenageá-la, em 2003, foi inaugurada a 

Casa-Abrigo Profª. Núbia Marques, a partir de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e a União Brasileira de Mulheres (UBM). 

A Casa-Abrigo é um órgão de medida protetiva e provisória com objetivo de acolher mulheres em situação de 

violência doméstica e sob ameaça de morte, juntamente com seus (suas) filhos (as) menores de idade, em um 

período máximo de três meses. Maiores informações acessar: http://abrigonubia.blogspot.com  

http://portalctb.org.br/
http://abrigonubia.blogspot.com/
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(as) Trabalhadores (as) da Terra – Dom José Brandão de Castro, Casa da Doméstica, o 

Movimento das Mulheres Camponesas, o Movimento de Trabalhadoras Rurais do Nordeste, o 

Movimento de Trabalhadores Urbanos (MOTUR), o Centro Feminista 8 de Março (CF8). 

Alguns desses movimentos citados eclodiram na década de 1980 – época marcada pelo 

surgimento de distintos movimentos sociais, inclusive no âmbito das mulheres. Desta época, 

cita-se, como exemplo, a criação do Movimento das Trabalhadoras Rurais do Nordeste.  

Assim como em outros lugares do país, em Sergipe, a articulação dos movimentos 

rurais se dava de uma maneira distinta a dos movimentos urbanos, talvez até pelos primeiros 

conseguirem se organizar de uma forma mais estruturada para discutir questões pertinentes ao 

seu público alvo, que são os trabalhadores rurais
25

. Os movimentos urbanos podem até trazer 

temáticas semelhantes àquelas trazidas pelos movimentos rurais, como a exemplo da 

violência doméstica – inclusive esse é um ponto de aproximação entre os dois –, mas, 

possivelmente, por conta de um público-alvo mais generalizado e dos interesses singulares 

pertencentes a cada movimento, a articulação entre eles ocorre de forma mais pontual se 

comparado aos movimentos rurais. 

 Em nível urbano, podem-se ressaltar nomes de outros movimentos sociais de mulheres 

que foram surgindo no decorrer da década de 1980, como a Confederação das Mulheres do 

Brasil (CMB). Em parceria com os distintos Ministérios, desenvolve projetos quanto à 

alfabetização de mulheres, feminilização da AIDS, auxilia na discussão em favor da 

descriminalização do aborto, da sustentabilidade econômica, assim como, a questão da 

inserção das mulheres no campo do trabalho como forma de combater a violência doméstica. 

Além de ser vinculada diretamente a Federação Internacional de Mulheres (FEDIM), no 

Estado de Sergipe, a CMB atua diretamente com a Federação de Mulheres de Sergipe (FMS), 

tendo em vista que a Confederação tem como proposta referenciar as federações de cada 

Estado.  

Em se tratando da atuação da FMS no Estado, ela tem como principais pautas de 

reivindicações a formação de cooperativas de mulheres, com a realização de cursos 

profissionalizantes, tratando da questão do empoderamento das mesmas e tendo o Estado de 

Sergipe como um dos seus principais parceiros para a realização de seus projetos. Assim 
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 Inclusive, em entrevista concedida à Revista Caros Amigos no ano de 2010, Nalu Faria – coordenadora geral 

da Sempre Viva Organização Feminista (SOF) e integrante da Secretaria Nacional da Marcha Mundial das 

Mulheres (MMM) – realizou um comentário sobre a organização dos movimentos de mulheres do campo, no 

sentido de que mais do que os movimentos urbanos, eles conseguem construir grandes articulações. 
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como a CMB, pretende servir como referência para as demais associações de mulheres, 

principalmente, porque muitas delas não são regularizadas juridicamente, impedindo-as de 

angariar recursos financeiros estatais para desenvolver seus projetos perante a sociedade. 

 A questão das associações de moradores é um ponto marcante na história dos 

movimentos sociais de mulheres no Estado de Sergipe. Comumente, estas associações eram 

presididas por homens, estando às mulheres em segundo plano. 

 

Ainda eram os homens quem predominavam. Não era assim, mulher nos sindicatos 

e movimentos. Era assim, nós éramos as tarefeiras. Mas quem dava direção das 

políticas eram os homens. Às vezes, a gente fazia um grande projeto, mas o homem 

vinha e desmanchava. Então isso começou a incomodar as mulheres, entendeu? 

Começou a incomodar. Daí nós fizemos um Fórum de Mulheres. Não tinha 

Conselho. Um Fórum de Mulheres onde a gente se reunia para a gente debater o que 

a gente ia [...] as direções (Representante da CMP). 

 

 

 A partir destes fóruns, as mulheres começaram a discutir sobre os seus modos de 

atuação na sociedade sergipana, mas foi somente a partir da criação dos Conselhos 

Municipais que as mulheres começaram a participar mais ativamente. Principalmente, a partir 

da criação do Conselho Municipal da Mulher na primeira gestão do governador Marcelo 

Déda, ainda enquanto prefeito, datada do ano 2000. 

 

 

Em 2000 quando Marcelo Déda foi eleito prefeito pela primeira vez, nós o 

procuramos e propusemos a ele, que tinha o Conselho Municipal da Condição 

Feminina
26

 [...] nós procuramos Marcelo Déda na época e propusemos que fosse 

reformulado o caráter do Conselho e que nós mobilizássemos as mulheres, as 

organizações de mulheres para revitalizar. Ele deixou a gente à vontade, foi feito um 

Fórum de Mulheres e então reformulamos o nome do Conselho, passou a ser 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher [...] A partir daí, eu acho que as 

organizações de mulheres passaram a, foram criadas várias organizações de 

mulheres (Representante da UBM).  

 

 A revitalização do Conselho com sua reformulação serviram como um estímulo para 

que as mulheres discutissem a sua própria condição, pois, até então, esta não era uma 

discussão aberta no âmbito público e popular. Por muitas vezes, ou não se tinha um espaço 

                                                 
26

 Os Conselhos Municipais da Condição Feminina, posteriormente denominados de Conselhos Municipais dos 

Direitos da Mulher, começaram a surgir na década de 1980. O primeiro Conselho Municipal do Brasil foi criado 

na cidade de Curitiba através do decreto 393 de 10 de dezembro de 1984. Maiores informações acessar: 

http://www.mulheres.curitiba.org.br  

http://www.mulheres.curitiba.org.br/
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para se debater ou quando tinha, a discussão possuía um cunho elitizado, realizada pelas 

primeiras damas e mulheres de parlamentares. Deste Fórum de Mulheres, que se articulou 

para a criação do Conselho, participaram alguns dos movimentos aqui entrevistados, como a 

exemplo da União Brasileira de Mulheres (UBM) e da Central de Movimentos Populares 

(CMP). 

 A União Brasileira de Mulheres (UBM) surgiu enquanto organização nacional a partir 

de um congresso realizado em Salvador em 1989 com a presença de mais de 1.200 mulheres. 

Antes dessa consolidação nacional, no início da década de 1980, mas posteriormente agregada 

à UBM, surgia no Estado a União Popular de Mulheres de Sergipe. Caracterizado enquanto 

um movimento feminista emancipacionista, a UBM acredita que a emancipação da mulher 

somente é possível em trabalho conjunto com os homens. Diferenciando-se de alguns 

movimentos de cunho mais sexista, no qual homens e mulheres são colocados em distintos 

pólos de entendimentos e articulações. 

 A UBM tem como uma de suas principais pautas de reivindicação o fim da violência 

contra a mulher. Para melhor trabalhar esta questão desenvolveu alguns projetos em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Aracaju através da Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Cidadania (SEMASC) e com o governo federal – de início através da Secretaria de Justiça e, 

posteriormente, com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR) após a sua 

criação. Com a SEMASC, em 2003, auxiliou na inauguração da Casa-Abrigo
27

 Profª. Núbia 

Marques, a qual ficou sob a direção da UBM por 05 (cinco) anos. 

 

O endereço era sigiloso e a abordagem da gente, é claro, fazia uma abordagem no 

ponto de vista emancipacionista. Então, a gente fazia cursos para aquelas mulheres, 

cursos de habilidades manuais e cursos de formação política [...] E para os filhos, a 

gente realizava oficinas que possibilitasse aquela criança a perceber que é possível 

uma família viver sem violência, ajudar que aquelas crianças percebessem [...] que 

nem todo homem, só pelo fato de ser homem, era violento. Porque aqueles filhos 

sofreram tanto com aquelas mães que a imagem do homem para eles significava 

possibilidade de violência. Então, a gente tinha oficinas específicas com as crianças 

para tentar resgatar essa imagem do pai que não agride, do homem que não agride 

(Representante da UBM). 

 

 

 Além da Casa-Abrigo Profª. Núbia Marques, a UBM sugeriu a realização do Prêmio 

Núbia Marques em que a Prefeitura Municipal de Aracaju premia mulheres com projetos e 

                                                 
27

 As Casas-Abrigo são decorrentes de um projeto nacional vinculado as Delegacias Especiais de Atendimento às 

Mulheres (DEAMs). 
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trabalhos de destaque no Estado. Aliado a estes projetos, passou a discutir junto com a 

Delegacia Especial da Mulher formas de abordagens às mulheres em situação de violência. 

Assim como, começou a participar, como instrutores, do curso de formação e qualificação 

ofertado pela Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe (ACADEPOL) para os novos 

delegados e oficiais concursados, fazendo uma abordagem do ponto de vista da cidadania das 

mulheres. Outra ação de destaque foi uma campanha realizada em 2006, intitulada “Em briga 

de marido e mulher, nós queremos meter a colher”, chegando a receber um prêmio do Banco 

Mundial em decorrência da mesma. 

 

 

Então a gente saía de casa em casa, a gente pegou um grupo de mulheres em 

Carmópolis/SE para produzir uma colherzinha de pau que é feita de jaqueira, que é 

bem leve, pequenininha. Elas produziam e a gente comprava. Fizemos uma 

mensagem e anexamos nessa colherzinha de pau e saíamos de casa em casa 

entregando, entendeu? E aí a gente entregava e uma boa quantidade de pessoas saía 

correndo atrás da gente “Olha, aconteceu comigo”, “Olha, aconteceu com a minha 

filha”. Então, nós começamos a conhecer “n” histórias. [...] Nós queríamos saber se 

era verdade, o que a gente teorizava, o que a gente debatia [...] e o dinheiro que a 

gente ganhou do Banco Mundial, a gente reinvestiu na própria campanha [...] 

outdoor, produzimos mais material (Representante da UBM). 

 

 

 Contemporânea à década de 1980, mas com fundação oficial no início da década de 

1990, a Central de Movimentos Populares (CMP) tem como bandeira de luta as políticas 

públicas com participação popular e a unificação dos distintos movimentos sociais. Isto por 

acreditar que as propostas de reivindicações são pertinentes a todos os movimentos e que por 

si, somente, estes movimentos não tem força, precisando se articular com os demais para ter 

repercussão perante o poder público. Por conta disso, busca articulações com os distintos 

movimentos – a exemplo da Confederação Nacional de Associações de Moradores (CONAM) 

– e as Secretarias Estaduais e Municipais, tendo como principais pautas de reivindicações a 

questão da moradia, a educação não-sexista, os direitos reprodutivos (sobretudo o acesso à 

ligadura de trompas), o acompanhamento na maternidade e a violência doméstica. 

 

[...] nós tivemos uma marcha em Brasília, movimento de mulheres e tudo. E levamos 

1.600 carrinhos de mão [...] pedimos ao Presidente que fizesse casas, lares [...] nós 

exigimos que as casas fossem de dois quartos, porque no fundo, no fundo, nós, 

movimentos de mulheres sabíamos que a violência sexual doméstica [...] vou dar só 

um exemplo, você está com o seu namorado na cama vendo filme pornô, dá vontade 

de fazer o quê? Você imagine uma criança que dorme no mesmo quarto do seu pai e 

sua mãe fazendo amor. Então, isso o movimento de mulheres esclareceu 

(Representante da CMP). 



61 

 

  

 

 Com estratégia similar de unificação, da década de 1990, destaca-se a Articulação de 

Mulheres Brasileiras
28

 (AMB). Esta é uma organização nacional de cunho anti-racista, que 

tem como parte de sua prática política a mobilização dos distintos movimentos de mulheres 

para formularem objetivos em comum. Dentre suas frentes de luta, ressaltam-se a reforma do 

sistema político, o fim da violência contra as mulheres, o aborto legal e seguro, as políticas 

para as mulheres, a luta anti-racista e o combate a lesbofobia. É integrada por mulheres 

feministas que atuam em diferentes espaços de participação da AMB, em nome próprio ou por 

meio da representação de organizações e movimentos feministas, setoriais de mulheres de 

movimentos sociais e/ou setoriais de mulheres de partidos políticos. Em Sergipe, possui 

atuação através de fóruns, sejam estes realizados com entidades vinculadas diretamente a ela 

ou não. 

 Em se tratando desta mesma década, frisa-se o surgimento do Centro Feminista 8 de 

Março (CF8). Esta é uma organização não-governamental fundada no Rio Grande do Norte, 

mas que tem atuação em todo o nordeste. Desenvolve projetos principalmente direcionados 

aos trabalhadores rurais.  

 

[...] elas estão com um convênio junto com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário na linha de autonomia das mulheres e esse projeto em si tem a preocupação 

de fortalecer os grupos de mulheres existentes nos municípios, discutir com elas as 

políticas públicas, todas aquelas voltadas para as mulheres [...] sobretudo, as 

trabalhadoras rurais ainda têm um grande desconhecimento. Então, discutir com elas 

as políticas públicas e discutir com elas as estratégias de como elas estarem 

acessando. Não adianta ter a política, se as mulheres não tem acesso, né? Esse 

convênio é um convênio muito interessante. E estar, também, paralelo discutindo 

com elas, como elas se inserem nos territórios de cidadania, que a política do 

governo, que é de estar pensando o desenvolvimento regional (Representante do 

CF8). 

 

Deste modo, em nível de financiamento nacional, o CF8 tem desenvolvido parcerias 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enquanto que, em nível de execução estadual 

dos projetos, tem realizado parcerias com a Central Única de Trabalhadores (CUT), com a 

FETASE, com o Movimento das Trabalhadoras Rurais, com o Sindicato das Trabalhadoras 
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 Maiores informações acessar: http://www.articulacaodemulheres.org.br   

http://www.articulacaodemulheres.org.br/
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Rurais e o Movimento de Mulheres Camponesas. Dentre outros projetos, a questão da 

violência doméstica no âmbito rural sempre foi um dos pontos de pauta discutidos pelo CF8.  

 

[...] um grupo de pessoas lá começaram a discutir a questão da violência, porque a 

violência contra as mulheres estava muito forte na região. E elas começaram a fazer 

o trabalho nessa linha de proteção, de acolhida as mulheres e depois com o andar da 

entidade, em estar se articulando com outras entidades nacionais e internacionais, 

elas começaram a perceber que a violência, ela já é uma conseqüência de uma série 

de outros fatores. E aí a entidade vai por outros caminhos, não deixando a violência, 

o foco principal, mas olhando a violência sob outra ótica. E aí é que entra na questão 

das políticas públicas. Porque a questão da violência é uma conseqüência da 

ineficiência do Estado, da forma como está estruturado, né? (Representante do CF8). 

 

 Como forma de chamar a atenção da sociedade para as questões relacionadas às 

mulheres, que envolvem não somente a violência doméstica, apesar de este ser um ponto 

abordado pela maioria dos movimentos sociais de mulheres entrevistados, destaca-se a 

Marcha Mundial das Mulheres (MMM) que ocorre em 05 (cinco) em 05 (cinco) anos. A ideia 

original surgiu em Quebec / Canadá no ano de 1995, em que a partir da assinatura do 

NAFTA, as mulheres perceberam que o mesmo traria muitos retrocessos. Então, iniciaram 

uma marcha que tinha como principais reivindicações o aumento do salário mínimo, questões 

relacionadas à migração, à economia solidária, os direitos e documentação das imigrantes. 

Desta mobilização, surgiu a ideia de se articular uma marcha internacional
29

 no ano de 2000. 

Tem se afirmado enquanto um movimento que articula ações locais, nacionais e 

internacionais. 

 

[...] a Marcha Mundial das Mulheres é uma organização, uma articulação, na 

verdade, internacional que articula entidades, movimentos e pessoas que defendem 

as lutas das mulheres. Que a construção de uma sociedade diferente é a partir de 

uma visão feminista, né? Feminista dentro de uma ótica de igualdade, de 

empoderamento das mulheres, de acesso as políticas, de acesso ao mercado, enfim. 

E a questão da divisão sexual do trabalho. Então, tem muitos temas que a gente 

discute, que a gente entende que para a construção de uma sociedade diferente, ela é 

fundamental (Representante do CF8 e da MMM em Sergipe). 

 

A articulação oficial da MMM em Sergipe se deu em 2009 – depois da criação da 

Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do Estado de Sergipe – e envolveu distintos 

movimentos sociais de mulheres, dentre eles o CF8, a FETASE e a CMP. 
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 Maiores informações acessar: www.sof.org.br   

http://www.sof.org.br/
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Em 2010, foi a terceira ação internacional. Aqui no Brasil, nós fizemos, foi um 

pouco mais ousado que nos outros países porque nós fizemos dez dias de caminhada 

entre a cidade de Campinas e São Paulo. Foi entre os dias 8 e 18 de março do ano 

passado [2010]. Foi uma ação de muito impacto na sociedade, porque foi em torno 

de 3 mil mulheres que marchavam, que caminhavam todos os dias. E a gente 

caminhava, chegava de uma cidade a outra, dormia em acampamento, que teve uma 

organização que preparou tudo isso antes. E daí, a gente estudava, discutia e depois, 

no outro dia de madrugada, saía de novo caminhando [...] grupo de estudo, onde 

cada dia a gente discutia temas que a gente vinha propondo: a questão do meio 

ambiente, a questão da violência, a questão do trabalho doméstico. Então, cada dia a 

gente fazia um discussão interessante com essas temáticas. [...] E no estado de 

Sergipe [...] nós puxamos um encontro em janeiro [2010] que a gente discutia a 

possibilidade da gente se articular no estado de Sergipe na Marcha, não tinha no 

estado de Sergipe um foco ainda da Marcha. Daí nós fizemos um encontro, no 

primeiro momento, só com as trabalhadoras rurais que é o nosso público alvo do 

nosso trabalho. Desse encontro saiu uma proposta da gente procurar as urbanas, as 

trabalhadoras urbanas, e gente procurou a CUT [...] E a gente fez um outro encontro 

com as rurais e as urbanas (Representante do CF8 e da MMM em Sergipe). 

 

 

Assim como ocorre uma articulação a nível mundial que envolve distintas entidades, 

também ocorre uma a nível estritamente nacional, como a exemplo da Marcha das Margaridas 

em homenagem a Margarida Maria Alves
30

. Datada do ano 2000, foi uma ação iniciada pelo 

movimento sindical com as trabalhadoras rurais e que perdura até os dias de hoje. Ocorre em 

03 (três) em 03 (três) anos, como uma forma de colocar em destaque a questão da igualdade 

de gênero, o combate à violência sexista e a construção de políticas públicas para as mulheres 

do campo. 

Além das articulações de cunho internacional e nacional, têm-se aquelas no âmbito 

estadual. Não organizada com base em marchas, mas no sentido de que houvesse um espaço 

no qual pudessem ser trabalhadas temáticas relevantes a situação da mulher, sendo estas 

pertencentes a todos os movimentos – rurais ou urbanos. Para isto, foi criado o Fórum de 

Mulheres do Estado de Sergipe. Como resultados produzidos por este fórum, podem-se citar a 

criação do Conselho Municipal da Mulher em 2000, assim como, a realização de campanhas 

mais generalizadas – Dia Internacional da Mulher, Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo 

fim da violência contra a mulher.  

 

                                                 
30

 Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande na Paraíba entre 1973 e 1982, obteve 

destaque na região por incentivar os trabalhadores rurais a buscar no âmbito judicial a garantia de seus direitos 

protegidos pela legislação trabalhista. Em resposta as suas ações, Margarida Alves passou a receber diversas 

ameaças, sendo assassinada em 12 de agosto de 1983, com um tiro no rosto, na presença de seu filho menor 

(REVISTA DA MARCHA DAS MARGARIDAS 2007, 2008). 
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Mesmo que a gente brigue, que tenha briga interna entre a gente, quando chegamos 

na frente das autoridades, nós estamos unidos, com nossas bandeiras de luta para 

exigir o que nós queremos (Representante da CMP). 

 

Participam deste Fórum de Mulheres várias entidades, dentre elas, a Maria do Egito, a 

CMP, a Entidade de Mulheres Negras e Matrizes Africanas, a Casa das Domésticas, a 

FETASE, o Movimento Popular de Saúde (MOPS), a Associação de Mulheres da Cabrita/SE, 

a FMS, dentre outros. Fato a se destacar é que a maioria dos membros destes movimentos é 

coligada a um determinado partido político que tem grande influência na região, 

principalmente por juntamente com suas coligações, estarem sob o comando do governo 

municipal e estadual.  

 

A maioria está ligada ao Partido dos Trabalhadores [...] é tanta mulherada do PT que 

está ligada as entidades, que aí [...] 90% (Representante da AMB e assessora técnica 

operacional da CPPM). 

 

Paralelamente a este dispositivo mais central, de caracterização mais pontual – tendo 

em vista que os encontros promovidos pelo Fórum não se dão de forma regular, e sim quando 

da realização de alguma campanha alusiva às mulheres –, cada movimento tem seu 

funcionamento próprio, reunindo-se com seus membros e principais parceiros, discutindo 

modos distintos de atuação. Além do fórum central e aqueles de cunho mais restrito, existem 

os fóruns dos aliados a determinados partidos políticos, como a exemplo do Setorial de 

Mulheres do Partido dos Trabalhadores (PT). Inclusive, algumas das representantes dos 

movimentos entrevistados fazem parte deste setorial, como as representantes da CMB, da 

FMS, do CMP e da ABM
31

.  

Entretanto, este tipo de funcionamento, quando não bem articulado, traz consigo 

alguns impactos que acabam por influenciar no próprio modo de articulação dos movimentos. 

Podendo causar, algumas vezes, choque de agendas e/ou afloramento de interesses 

particulares pertencentes a cada movimento em detrimento de um possível coletivo. Em se 
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 A maioria dos representantes destes movimentos entrevistados enfatizou que não há uma ligação político-

partidária direcionada aos movimentos sociais em si, e sim, que os membros dos referidos movimentos tem o 

livre arbítrio para escolherem ou não a vinculação a determinado partido político. Apesar de afirmarem que a 

vinculação político-partidária, independente de qual for, facilita na discussão e no acesso aos distintos direitos, 

somente a CMP e CMB declararam sua vinculação direta ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
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tratando da relação com os partidos políticos, essa (des) articulação acaba revelando os 

distintos entraves que atravessam seu funcionamento. Como no caso da articulação para a 

criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Sergipe que foi 

encabeçada, na maior parte do processo, pelo Setorial de Mulheres do PT
32

 do Estado. 

 

2.2. Processo de criação da CPPM 

 

 O processo de criação da CPPM é marcado por distintos atravessamentos que 

envolvem desde o desejo dos movimentos sociais de mulheres sergipanas em ter um órgão 

governamental direcionado para tratar de questões específicas de seu público-alvo, uma 

encomenda, de nível nacional, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR) 

que apregoava, desde o seu surgimento, a criação de Secretarias Estaduais e Municipais, até a 

influência e pressão direta de um setorial estadual de determinado partido político que 

assumia a gestão do município e do Estado – Setorial de Mulheres do PT. 

 A partir da articulação do Fórum de Mulheres de Sergipe no ano 2000, que culminou 

na criação do Conselho dos Direitos da Mulher, os movimentos sociais de mulheres 

sergipanas começaram a se organizar de modo mais estruturado. Inclusive, o próprio 

Conselho tinha a prática de reunir mensalmente os distintos movimentos de mulheres para 

discutir determinadas questões que estavam mais em pauta – tais como a questão da violência 

doméstica, situação da mulher no mundo do trabalho – , sendo esta uma forma de organizar a 

demanda advinda destas entidades e fortalecer a presença e atuação das mesmas no Estado. 

Na primeira campanha eleitoral do governador Marcelo Déda, alguns movimentos 

participaram da elaboração do programa de governo, revelando uma relação estreita dos 

movimentos com o âmbito da política partidária.  

 

Na verdade, nós participamos da elaboração do programa de governo. Na primeira 

campanha de Marcelo Déda para governo de Estado, nós participamos da elaboração 

do programa de governo dele. E a UBM participou justamente na política pública 
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 Criado em 2005, de forma não institucionalizada, o Setorial de Mulheres do PT tem como proposta trazer a 

discussão de gênero para o âmbito da política partidária, especificamente, para dentro do Partido dos 

Trabalhadores (PT). 
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para as mulheres [...] Foi criação da Secretaria. A proposta que nós aprovamos foi a 

criação da Secretaria [...] Porque sinceramente não tem sentido criar uma 

Coordenadoria que não tem autonomia, que não tem recursos né? E vai ficar 

dependendo de uma outra Secretaria (Representante da UBM). 

 

 Desde a elaboração do programa de governo, a proposta inicial era da construção de 

uma Secretaria, proposta sustentada, inclusive, pelo Fórum de Mulheres de Sergipe e pela 

própria SPM/PR. Entretanto, a partir da vitória do governador Marcelo Déda e da averiguação 

das reais condições para a criação de um órgão deste porte, a proposta de construção de uma 

Secretaria deu lugar a criação de uma Coordenadoria. Neste processo, destaca-se, 

especificamente, a atuação do Setorial de Mulheres do PT no tocante a criação de um órgão 

governamental que representasse os anseios das mulheres a nível estadual.   

 

Nós éramos do Setorial de Mulheres do PT e aí a gente tinha, se reunia no PT, todas 

as mulheres ali, entendeu? Mas nós não tínhamos, ali não era deliberativo, era um 

órgão interno do PT. Então quando Marcelo Déda ganhou para governador, a gente 

exigiu que ele fizesse a Coordenadoria (Representante da CMP). 

  

 Sendo, muitas das vezes, intitulada como uma ação pertencente ao Setorial de 

Mulheres do PT, a criação da CPPM e a, consequente, escolha de seus membros foi marcada 

por arranjos políticos entre o PT e seus partidos coligados, aliado a um clima de tensão entre 

Estado e movimentos sociais de mulheres sergipanas, representados pelo referido Setorial. 

Principalmente no tocante a escolha da coordenadora. 

 

A CPPM surgiu [...] interna do PT. Setorial. Que para muita gente do movimento 

que você perguntar vai dizer que a indicação da coordenadora foi uma facada no 

pescoço de muita gente. Porque, assim, a gente também não tinha um nome em 

consenso, não existia um nome de consenso, de peso. A gente pensou em criar um 

órgão das mulheres, em criar uma instância em que as mulheres se sentissem 

representadas (Representante da CMP e ex-assessora executiva operacional da 

CPPM). 

 

 Em relatos como este, pôde-se perceber que o Setorial de Mulheres acabou melhor se 

articulando para a criação do órgão e não de quem o coordenaria. A indicação – tida, por 

alguns, como não democrática, verticalizada – de um nome para a coordenação, e sendo este, 

fora do âmbito dos movimentos sociais de mulheres do Estado, provocou insatisfação e clima 



67 

 

  

de tensão neste processo. Apesar de o nome indicado ter sido o da Secretária Estadual do 

Setorial de Mulheres do PT da época, o que mais incomodava aos movimentos sociais de 

mulheres era que esta escolha não havia contemplado as representantes dos movimentos 

sociais, sendo aquela uma indicação direta do governador do Estado de Sergipe. 

 

Eu antes de estar no espaço de governo, da política pública, eu atuava, militava na 

política partidária. Eu era membro da direção do Partido dos Trabalhadores (PT). Na 

época, eu era do Setorial de Mulheres do PT do Estado de Sergipe e por conta dessa 

militância eu fui convidada a participar né? Foi uma inserção não tranqüila, foi uma 

inserção polêmica, até por conta de que mais pessoas queriam pleitear esse espaço. O 

que é natural no mundo da política, mas foi uma escolha, os cargos [...] afinal de 

contas, o governador tem essa liberdade de escolha e ele optou por eu ser 

coordenadora na época [...] Foi uma indicação direta do governador e que pese, nós 

também tivemos uma influência é claro, por conta da militância no partido, na parte 

de gênero, do Setorial de Mulheres do PT. E foi conflituosa, foi tranqüila por um 

lado, mas, por outro, conflituosa, porque como mais pessoas pleiteavam né? 

(Coordenadora da CPPM). 

 

Eu acho que foi democrática né? O processo de discussão todo foi democrático. Só 

que a questão da indicação do nome, na verdade, quem assume, na época, no caso o 

governador, ele teve [...] ele ouviu as pessoas, ele ouviu os movimentos, ele ouviu os 

partidos [...] e indicou o nome a partir dessas discussões [...] A partir daí, ele avaliou 

que seria uma pessoa do PT e essa pessoa seria a minha indicação, na época, para ser 

coordenadora. Então, foi uma escolha do governador, mas a partir de um processo de 

discussão. Então, eu não vejo isso como uma atitude antidemocrática né? 

(Coordenadora da CPPM). 

 

 Apesar da existência de um discurso com viés democrático quanto da escolha da 

coordenadora da CPPM, a indicação direta do governador para este nome provocou 

insatisfação por parte dos movimentos sociais de mulheres. Pode-se dizer que, especialmente, 

aqueles vinculados ao Setorial de Mulheres do PT, principalmente, pelo fato de não se 

sentirem representados enquanto movimentos sociais, tendo em vista que a coordenadora não 

possuía qualquer vínculo aos movimentos. Apesar de a coordenadora ser do Setorial, eles 

acreditavam que um de seus integrantes, enquanto movimento, é que deveria assumir o cargo. 

 

Muitas vezes diziam também [...] Será que não tinha outra pessoa para ficar? Porque 

assim, você é comunitária, então você participou muito da construção do partido e o 

reconhecimento total dele passou a ser agora [...] Por que muitos trabalham e poucos 

comem? Por que o movimento social não é lembrado pelo governador? [...] Por que 

não dividir as fatias com as lideranças que realmente trabalham? [...] De 

participação e de reconhecimento mesmo (Representante da FMS). 
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A CMP hoje ela é uma entidade de esquerda, marca todo o seu vínculo partidário 

com o PT, de nacional a municipal. Então nós temos membros no diretório nacional, 

temos estadual, como temos membros no municipal. Então ele está todo vinculado 

com o PT. Então não é um nome, que ela não tinha uma história no movimento 

(Representante da CMP e ex-assessora técnica operacional da CPPM). 

 

 A configuração profissional da CPPM comportava 05 (cinco) cargos: (01) uma 

coordenadora, (02) duas assessoras técnicas operacionais e (02) duas assessoras executivas. 

Após a indicação da coordenadora da CPPM, a articulação para a indicação dos (04) quatro 

membros restantes foi baseada em uma negociação político-partidária do PT com os partidos 

coligados da época – como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) – e o Setorial de Mulheres do PT. Com exceção do cargo de uma das 

assessoras técnicas executivas, que foi indicação direta da coordenadora e que não possuía 

qualquer vinculação político-partidária. Fato a se destacar é que tanto a indicação dos nomes 

quanto a quantidade de cargos a serem disponibilizados gerou uma grande expectativa por 

parte dos movimentos sociais, principalmente àqueles vinculados ao Setorial de Mulheres do 

PT. 

 

A gente pensava, a princípio, uma coisa grande e a gente viu que saiu cinco cargos, 

da coordenadora e mais quatro. A gente pensava em uma estrutura e não foi o que a 

gente teve também. Isso para gente foi um choque, mas também o nome dela no PT 

também não foi o melhor nome (Representante da CMP e ex-assessora técnica 

operacional da CPPM).  

 

Como mencionado, a coordenadora foi indicação direta do governador Marcelo Déda.  

As duas assessoras técnicas operacionais foram oriundas dos movimentos sociais, sendo uma 

da CMP e indicação do Setorial de Mulheres do PT, e a outra da AMB, mas por indicação da 

primeira dama do estado de Sergipe juntamente com uma deputada estadual da época.  Apesar 

desta última integrante mencionada não ter sido uma indicação direta do Setorial, o mesmo 

não se opôs por ela ser do PT e, principalmente, por ser do movimento social, em específico, 

o de mulheres negras. Em se tratando das assessoras executivas, a inserção de uma delas foi 

devido a uma articulação político-partidária do PT e a outra, por indicação da própria 

coordenadora. De fato, a partir desta composição, pode se perceber que os movimentos 

sociais possuíam uma relação estreita com a política partidária. 



69 

 

  

Com o decorrer do tempo, a estrutura da equipe técnica da CPPM foi se modificando, 

havendo (06) seis substituições de profissionais que a compunham, resultando num total de 05 

(cinco) formações distintas da equipe, com exceção da primeira. Destas substituições, 

somente a coordenadora e uma das assessoras técnicas operacionais permaneceram na CPPM 

até a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) – quando ocorreu 

uma nova modificação, com a saída da coordenadora e de um assessor executivo 

concomitante a entrada de novos membros. Friso que este assessor foi aquele mencionado no 

primeiro capítulo, no qual foi relatado o processo de sua entrada na equipe. Para uma melhor 

visualização das substituições ocorridas, seguem, abaixo, dois quadros expositivos. 

 

PERÍODO COMPOSIÇÃO DA 

CPPM 

VINCULAÇÃO POLÍTICO 

PARTIDÁRIA E/OU 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

INDICAÇÃO 

2007 01 coordenadora Setorial do PT Governador (PT) 

01 assessora técnica 

operacional 

Setorial do PT e membro do CMP Setorial do PT 

01 assessora técnica 

operacional 

Setorial do PT e membro da AMB Primeira dama do Estado + 

deputada estadual (PT) 

01 assessora executiva PT Secretária da SEIDES (PT) 

01 assessora executiva Sem vinculação  Coordenadora (PT) 

Quadro 1. Composição estrutural e funcional da CPPM na sua criação. 
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PERÍODO MUDANÇAS NA 

COMPOSIÇÃO DA 

CPPM 

VINCULAÇÃO POLÍTICO 

PARTIDÁRIA E/OU 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

INDICAÇÃO 

2008 01 assessora executiva Sem vinculação Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e análise 

de currículo 

01 assessora executiva Sem vinculação Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e análise 

de currículo 

2009 01 assessora executiva Sem vinculação Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e análise 

de currículo 

01 assessora executiva Sem vinculação Coordenadora (PT) 

01 assessora técnica 

operacional 

PSL – Partido Social Liberal (Partido 

coligado ao PT) 

PSL (Partido coligado 

ao PT) 

2010 01 assessor executivo Sem vinculação Análise de currículo 

Quadro 2. Mudanças na composição funcional da CPPM no período de 2008 a 2010. 

 

 A primeira substituição se deu com a saída de uma das assessoras técnicas executivas 

– educadora física, indicada por uma articulação político-partidária – sendo esta provocada 

por conta de desentendimentos políticos. Em seu lugar, entrou uma psicóloga, indicada pela 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) através de uma professora do Departamento de 

Psicologia. A segunda substituição, referente ao cargo de assessoria executiva, também foi 

indicada pela UFS, só que por uma professora do Departamento de Serviço Social e militante 

do movimento feminista, tendo em vista que a técnica que ocupava o cargo havia sido 

chamada para assumir um concurso público no município de Aracaju.  

A terceira e quarta substituições ocorreram conjuntamente, tendo em vista que as duas 

assessoras executivas foram estudar e/ou trabalhar fora do Estado de Sergipe. Um dos cargos 

foi assumido por mim, através de uma nova indicação da UFS por meio de uma professora do 

Departamento de Psicologia – a mesma citada no parágrafo anterior – e o outro, por uma 

indicação direta da coordenadora, ficando novamente uma psicóloga e uma assistente social 

nos cargos de assessoria executiva. Como mencionado no primeiro capítulo, esta última 

assessora executiva já era funcionária do Estado, além de que tinha vasta experiência no 

âmbito da implantação dos Conselhos Municipais, sendo este um dos interesses primordiais 

da CPPM – implantar os Conselhos Municipais de Direitos da Mulher. Entretanto, neste 
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contexto, torna-se necessário frisar que nenhuma das novas assessoras executivas estava 

apropriada de conhecimentos anteriores sobre as políticas para as mulheres – diferentemente 

das demais profissionais que já haviam trabalhado na CPPM. 

 A quinta substituição foi decorrente da saída de uma das assessoras técnicas 

operacionais, em específico aquela vinculada a CMP e ao Setorial de Mulheres do PT. A saída 

desta técnica foi conturbada e marcada por distintos desentendimentos entre coordenadora e a 

referida técnica, que demonstrava, acima de tudo, uma incompatibilidade de entendimento 

sobre as distintas funções institucionais desempenhadas tanto pelos movimentos sociais 

quanto pelo Estado, que será mais bem analisado no próximo capítulo. 

 

O partido sentiu que a CPPM se distanciou do partido. E eu sofri muito enquanto 

partidária, o movimento [...] Porque assim nós temos uma agenda de reunião mensal 

do partido só de mulheres, e a gente percebeu que eu não tinha como estar na CPPM 

e na reunião [...] Por várias vezes eu tinha que pedir liberação para sair para uma 

reunião do partido que me indicou e pedir a outra pessoa do partido, e que muitas 

vezes não conseguia entender (Representante da CMP e ex-assessora técnica da 

CPPM). 

 

Que quando as pessoas vêm para um espaço de governo, quem milita em um 

movimento social tem uma certa dificuldade, às vezes, de se enquadrar numa outra 

posição, né? Que é diferente de ser movimento social. De ser governo e de ser 

movimento social. Você cria uma certa ambigüidade, sei lá, digamos assim. De você 

não saber bem o que você é ali naquele espaço. E aí gerou bastante conflito também, 

com os técnicos, na própria equipe com dificuldades de tocar essa questão [...] e aí 

também a questão da própria burocracia, da máquina estatal, do poder público [...] aí 

teve um momento que a gente teve um distanciamento, em um determinado 

momento, com o movimento social. Por esses fatores, né? O desentendimento do 

papel, o que é ser governo e ser movimento confundia às vezes (Coordenadora da 

CPPM). 

 

 Diante do contexto conturbado da escolha da coordenadora e sua relação com os 

movimentos sociais de mulheres, pode-se inferir que a escolha das demais assessoras 

executivas – como desvinculadas de quaisquer articulações político-partidárias e/ou de 

movimentos sociais – já revelava este distanciamento entre CPPM e movimentos sociais. 

Neste contexto, torna-se necessário destacar a grande influência do Setorial de Mulheres do 

PT sobre os demais movimentos sociais de mulheres, inclusive por ser composto por aqueles 

de maior destaque no Estado, tais como a CMP. Não se pode esquecer que a vinculação ao 
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partido político que atualmente exerce o poder na gestão municipal de Aracaju e no Estado de 

Sergipe (PCdoB e PT, respectivamente) também lhe traz certo status.  

 Provavelmente, com base neste entendimento, a ideia presente dos movimentos sociais 

vinculados ao Setorial era que a CPPM deveria funcionar em favor dele, inclusive por ele ter 

sido elencado como o responsável pela articulação para a criação da CPPM. Fato que não 

acontecia porque ao mesmo em que a CPPM estava na mão de um partido político, também se 

pretendia representativa dos movimentos de mulheres, sendo que esta contradição não 

permitia um total aparelhamento da máquina estatal por um grupo. Neste sentido, pretende-se 

destacar que quando se fala da relação/tensão entre os movimentos sociais e o Estado, está se 

levando em consideração a atuação do Setorial junto a CPPM.  Isto não quer dizer que 

inexistam movimentos sociais que possam estar se articulando junto a CPPM e que, inclusive, 

não possuam vinculação político partidária, como a exemplo do MOLS. Entretanto, este 

estudo acabou sendo convocado pela relação, muitas vezes, tensionada entre CPPM e 

movimentos sociais ligados ao Setorial de Mulheres do PT. 

 Com a saída da assessora técnica operacional que pertencia a um dos movimentos 

mais relevantes de dentro desta conjuntura atravessada pelo Setorial de Mulheres do PT, a 

CMP, foi possibilitada a entrada de uma nova assessora técnica operacional. Apesar de sua 

entrada também ter sido articulada via partido político, ela não tinha nenhuma ligação com o 

Setorial de Mulheres do PT, assim como com nenhum movimento social de mulheres, tendo 

estes vinculações político-partidárias ou não. Já a sexta substituição foi decorrente da minha 

saída da CPPM, enquanto assessora executiva, por conta da liberação da bolsa de estudos do 

Mestrado em Psicologia Social. A entrada deste novo membro veio acompanhada de novos 

impasses para a relação entre CPPM e movimentos sociais de mulheres, em específico, ao 

Setorial de Mulheres do PT. Além deste membro não ter nenhuma vinculação político-

partidária, como também nenhuma vinculação com a temática, era do sexo masculino – fato 

inusitado à CPPM, tendo em vista que todos os cargos da CPPM somente haviam sido 

assumidos por figuras do sexo feminino, assim como já dito no primeiro capítulo. 

 O processo de criação da CPPM, assim como, a dinâmica da escolha e entrada de 

novos membros sem qualquer vinculação político-partidária e aproximação com a temática, 

refletiu no modo de problematização das práticas e discursos produzidos no órgão. Apesar de 

se tratar de um espaço governamental, no qual muitas das ações estavam pré-estabelecidas, 

como a exemplo dos eixos postulados no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
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(PNPM), a entrada destes componentes contribuiu para o exercício de reflexões diferenciadas 

quanto ao processo de criação e implantação das políticas públicas para as mulheres no 

Estado de Sergipe. Como por exemplo, na prática diária de se discutir as mais distintas 

questões sem a preocupação de atender a demandas político-partidárias ou de produzir 

reflexões e estimular as coordenadoras municipais a discutir abertamente com as mulheres de 

seus respectivos municípios as problemáticas concernentes a cada realidade, e não somente 

aquelas pré-determinadas no PNPM.  

Muitas vezes, a relação/tensão observada entre CPPM e movimentos sociais 

culminava na criação de parcerias outras que não aquelas atreladas somente ao referido órgão 

e aos movimentos sociais de mulheres, principalmente, os vinculados aos partidos políticos. 

Fato que não seria problema – tendo em vista que os movimentos sociais tradicionalmente 

desenvolveram suas ações desvinculadas do Estado – se não fossem as distintas relações de 

poder presentes neste processo. Tratava-se de um espaço desejado por muitos, mas ocupado 

por poucos.  

 

2.3. CPPM: práticas e modos de articulação 

 

 Após um período de desconforto estabelecido pela entrada da coordenadora via 

indicação direta do governador do Estado de Sergipe, sem negociação direta com o Setorial de 

Mulheres do Partido dos Trabalhadores – tido como o articulador central para a criação do 

órgão – tentativas de espaços de negociação e entendimentos entre CPPM e movimentos 

sociais
33

 foram sendo criadas paulatinamente. Entretanto, por diversas vezes, rodeada por um 

clima de tensão. 

Sempre houve desde a criação [...] a princípio, nos dois primeiros anos, a gente 

tentou, criou a Coordenadoria, saiu os cinco nomes, não tem mais jeito. Então, 

vamos, em prol de um ideal, vamos tentar construir. Aos poucos a gente conseguiu 

                                                 
33

 Torna-se necessário ressaltar que o Setorial de Mulheres do PT exerce grande influência sobre os demais 

movimentos sociais de mulheres, principalmente, por ser composto pelos movimentos de maior destaque no 

estado, tais como a CMP e a FETASE. Além disso, destaca-se o fato de sua vinculação ao partido político que 

atualmente exerce o poder na gestão municipal de Aracaju e no Estado de Sergipe (PCdoB e PT, 

respectivamente). Assim, quando se fala de movimentos sociais de mulheres de Sergipe, já está se levando em 

consideração este contexto e a influência político-partidária. Apesar da existência minoritária de outros 

movimentos sociais não vinculados a partidos políticos – como a exemplo do CF8 e do MOLS – que 

desenvolvem trabalhos relevantes no tocante a questão da mulher no âmbito estadual. 
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construir, mas a gente sabia que tensão existia, era visível quando reunia CPPM e os 

movimentos. A gente sentia que existia essa tensão, mas, eu gosto de dizer, com o 

apoio dos movimentos, a gente avançou um pouquinho (Representante da CMP e 

ex-assessora técnica operacional da CPPM). 
 

[...] na época foi uma discussão, uma escolha que gerou conflitos né? Porque num 

momento que você tinha uma vinculação partidária, mas não era considerado isso 

uma vinculação com os movimentos sociais. E aí o sentimento na época era que 

tinha que ser alguém ligado aos movimentos sociais, né? Essa era a discussão que 

passava, seria de alguém que tivesse essa vinculação. A escolha do meu nome foi 

tida como não sendo esse nome. Então, foi um pouco conflituosa no início. Só que, 

posteriormente, quando nós assumimos a gente começou a trabalhar, a fazer uma 

articulação com as instituições, de chamar para as reuniões, conversar, discutir 

propostas, aprofundar aquilo que tinha sido apresentado enquanto programa de 

governo, a partir, à luz do Plano Nacional das Mulheres. O que se era possível de 

trabalhar no âmbito do governo de estado. Então, essa relação, ela foi se estreitando, 

na verdade. A própria equipe foi composta por pessoas oriundas dos movimentos 

[...] duas foram inseridas na equipe, isso passou a [...] foi trabalhando essa 

articulação (Coordenadora da CPPM). 

 

 No decorrer dos seus 02 (dois) primeiros anos de atuação, a CPPM desenvolveu 

estratégias com intuito de estabelecer uma relação mais próxima com os movimentos sociais 

de mulheres do Estado de Sergipe, sendo estes vinculados ao PT ou não. Daquelas, destacam-

se reuniões para se aprofundar questões que estavam sendo discutidas a nível nacional e que 

poderiam auxiliar na construção e consolidação da política para as mulheres no Estado. 

 

Nós íamos para algumas reuniões. A CPPM, vou dizer, como nós tínhamos alguém 

do movimento lá dentro, nós tínhamos uma comunicação direta com a CPPM. E 

uma das coisas foi a Delegacia para a Mulher – que a gente tá lutando para que abra 

sábado e domingo – com a CPPM. Nós fazíamos atos, botava nossas bandeiras de 

luta. E outra coisa com a CPPM e com todas as outras CPPMs do Brasil foi a Lei 

Maria da Penha, que foi um avanço a Lei Maria da Penha (Representante da CMP). 

 

 Neste ínterim, outros movimentos de mulheres foram sendo criados – como o 

Movimento de Lésbicas de Sergipe (MOLS) – e até reestruturados – como a Federação de 

Mulheres de Sergipe (FMS), contando com o auxilio direto ou indireto da CPPM. Apesar da 

criação da FMS datar da década de 1980, por conta de problemas de ordem administrativa, o 

mesmo passou por uma fase delicada de desarticulação com os demais movimentos e 

entidades de mulheres do Estado. Com auxílio direto da Confederação de Mulheres 

Brasileiras (CMB) – a quem é referenciada nacionalmente – e da CPPM, a FMS retornou as 

suas atividades junto às associações de mulheres do Estado. Sua parceria com a CPPM 
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basicamente consiste na participação em reuniões e na presença da CPPM em eventos 

promovidos pela referida entidade. 

O Movimento de Lésbicas de Sergipe foi criado oficialmente em 2008, um ano após a 

criação da CPPM. Trabalhando sob o ponto de vista feminista, tem como principais pautas de 

reivindicações a construção de políticas públicas pertinentes ao público LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais e Transexuais), mas que apresentem uma especificidade quanto ao 

atendimento das necessidades de mulheres lésbicas ou bissexuais. 

  

A gente tem sempre batido a tecla na área da saúde porque a gente tem uma 

dificuldade na relação médico x paciente quando se trata de mulheres lésbicas, 

porque elas são tratadas da mesma forma que uma hetero procura o médico [...] Aí, 

a problemática maior acaba sendo essa, porque as mulheres não tem assim, a mesma 

relação, a mesma dificuldade que as mulheres hetero, né? [...] É mais complicado. 

Aí depois, vem a questão jurídica, na área judicial, os direitos civis que são também 

pertinentes a saúde. É a dupla maternidade né? A gente está discutindo essas 

questões jurídicas e a união civil também. Todas essas áreas que tem políticas 

públicas, especificamente, o que mais demanda nesta área é saúde e a questão 

jurídica (Representante do MOLS). 

 

 

É uma forma de preconceito e de despreparação dos profissionais da área da saúde 

no tratamento deste público em específico. Que tem mulheres, por exemplo, quando 

eu falo da saúde, geralmente a gente associa a um ginecologista né? Uma lésbica 

que vai procurar um ginecologista [...] tem delas que tem 30 anos, 40 anos, ela 

nunca teve relação com homens. Aí no caso para fazer aquele exame de lâminas né? 

É doloroso. São detalhes técnicos que acabam sendo um transtorno né? E 

constrangedor para as mulheres lésbicas. E o médico, ele não vê, ele vê todo mundo 

como mulheres né? Mas, tem essa questão que é pertinente as lésbicas 

(Representante do MOLS). 

 

 

 Integrante do Fórum de Mulheres, mas sem nenhuma vinculação político partidária 

específica, o MOLS considera como principais parceiros as Secretarias Estadual e Municipal 

de Saúde, o Centro de Referência, Prevenção e de Combate a Homofobia e a própria CPPM – 

o MOLS é um dos membros participantes da Câmara Técnica de Enfretamento a Violência 

contra a Mulher. Além de se articular com outras entidades que discutem questões em comum 

ao público LGBT. 

 

Existem algumas instituições que nós temos esses contatos diretos e participamos de 

reuniões. Temos encontros mensalmente para discutirmos temas pertinentes ao 

movimento feminista e, ao mesmo tempo, que não é. Tipo a CPPM, ela não é do 

movimento de lésbicas, mas trabalha com o movimento de mulheres. Aí nós 
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levamos nossas demandas para lá para a gente dividir, discutir (Representante do 

MOLS). 

 

 

 Dentro deste processo de parcerias realizado pela CPPM com alguns dos movimentos 

sociais entrevistados, pode-se citar a FETASE, que apesar de não trabalhar exclusivamente 

com a temática da mulher, tem a mesma como uma de suas linhas de atuação. Juntas 

desenvolveram algumas ações como o projeto “Violência contra a Mulher”, sendo este 

também em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR). Tal 

projeto se desenvolveu com base em oficinas desenvolvidas nos oito territórios sergipanos
34

, 

nas quais foi debatida a questão da violência doméstica no âmbito rural. Neste, a CPPM 

disponibilizava folders e cartilhas sobre a Lei Maria da Penha, além de ministrar palestras 

sobre a temática. 

 Pode-se dizer que a relação da CPPM com os movimentos sociais de mulheres era 

estabelecida a partir de solicitações específicas vindas dos movimentos. Por estar vinculada a 

uma Secretaria e não possuir, assim, autonomia para definição e execução de seus projetos, 

inclusive financeira, a CPPM não conseguia atender a todas as encomendas advindas das 

distintas entidades. Um dos impactos desta ação foi que muitos movimentos sociais 

começaram a criar outras parcerias para a execução de seus projetos, mostrando a autonomia 

destes movimentos em relação à CPPM. 

 

Porque desde quando a gente constituiu a Marcha, a gente tentou diálogo com a 

Coordenadoria e sempre era colocado para a gente que não tinha estrutura, não tinha 

dinheiro, não tinha recurso, era muito difícil, na verdade, era um apêndice da 

Secretaria de Ação Social. Então, a gente entendia que de fato para você fazer o 

trabalho, você tem que ter o mínimo de recursos, de autonomia e enfim né? [...] Eles 

falavam muito isso, que tinham dificuldade financeira, que tinham dificuldade de 

encaminhar as questões. E, na verdade, a gente também cobrou pouco porque nós 

estávamos ainda mais nos articulando né? (Representante do CF8 e da MMM em 

Sergipe). 

 

 Apesar de considerarem a importância de se ter sido criado um espaço governamental 

para se discutir as políticas para as mulheres em nível estadual, alguns movimentos 

começaram a se afastar da CPPM. Seja pelo fato da mesma não ter conseguido corresponder 

às expectativas dos mesmos quanto ao financiamento dos projetos pela ausência de autonomia 

                                                 
34

 Assim como mencionado no primeiro capítulo, o estado de Sergipe é dividido em oito territórios: 1) Alto 

Sertão Sergipano; 2) Médio Sertão Sergipano; 3) Baixo São Francisco Sergipano; 4) Centro Sul Sergipano; 5) 

Grande Aracaju; 6) Leste Sergipano; 7) Sul Sergipano; 8) Agreste Central Sergipano. 
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para tal ação ou até mesmo pelas exigências burocráticas existentes para que os próprios 

movimentos pudessem angariar recursos financeiros estatais. Como o fato de terem que ser 

regularizados juridicamente, com toda a documentação necessária, incluindo o CNPJ, o que 

muitos dos movimentos não possuíam. Neste requisito, há queixas que a CPPM não 

conseguiu executar ações mais efetivas que formassem os movimentos para este fim. Aliado 

ao fato que alguns movimentos não sentiam uma aproximação mais afetiva em relação à 

CPPM, o que também já pode ter sido um reflexo da relação tensa estabelecida quando da 

entrada da referida coordenadora na CPPM. 

 

Na minha época de Coordenadoria, todos os projetos que foram feitos, eu não vi um 

que o movimento, em si, participou da sua confecção [...] Quando a SPM/PR trouxe 

uma forma de projetos para o movimento, o máximo que a gente conseguiu foi abrir 

o edital para o pessoal, mas não houve aquela chamada “não, vamos sentar, vamos 

ver como o movimento pode participar, de que forma a gente pode ajudar” [...] O 

movimento não tem essa prática de projetos, tá começando a caminhar agora 

(Representante da CMP e ex-assessora técnica operacional da CPPM). 

 

 

[...] no fundo, no fundo, alguns movimentos começaram a se afastar porque era 

assim, você sentia na CPPM, assim, eu só vou dar um exemplo. Há muitos anos 

atrás, eu era mãe crecheira, e às vezes eu ia para a LBA [prédio] que hoje é a CPPM 

e quando a gente ia falar com a assistente social, quando ela olhava para gente era 

meio “você é pobre e eu sou rica”. No olhar dela, você sentia isso. Que ela era cheia 

de anel, roupa de linho, antigamente. E na CPPM começou você sentir que ali não 

era a sua casa [...] “Não, nós estamos fazendo projetos. Não podemos ser 

incomodados”. “Você não pode dar um telefonema aqui”. Você tá entendendo? Não 

era como se fosse a casa da mulher, onde você se sentia a vontade, podia discutir, 

fazer uma reunião [...] Não vou dizer que não foi uma coisa boa, foi! Mas não foi o 

que a gente imaginou. Aí foi quando a gente começou a andar mais no Conselho, 

fazer reunião do Fórum (Representante da CMP). 

 

 Esta relação de aproximação junto aos movimentos foi atravessada por distintas 

questões, inclusive pela multiplicidade de percepções e opiniões sobre aquilo que a CPPM 

deveria ofertar em oposição aquilo que ela poderia, de fato, oferecer aos movimentos sociais 

de mulheres de acordo com os recursos a ela destinados e a proposta do órgão. Possivelmente, 

os entendimentos confusos sobre sua atuação e a ausência de delimitação concreta de suas 

ações faziam com que surgissem distintas expectativas de ambos os lados. O que não impedia 

que houvesse uma construção coletiva daquilo que se determinasse como mais necessário a se 

estar trabalhando.  
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Acho que isso é muito confuso ainda na vida das mulheres, né? Porque eu acho que 

com a criação da Coordenadoria, elas pensaram que ia ter cursos e capacitação, não 

só na área de direitos humanos e violência contra a mulher, mas na questão da 

autonomia econômica, de capacitação na área de artesanato, de novas tecnologias. 

Eu acho que faltou isso, com os movimentos, a gente faltou demandar mais coisas 

(Representante da AMB e técnica operacional da CPPM). 

 

 

 As propostas dos movimentos sociais de mulheres de Sergipe chegavam à CPPM por 

meio de reuniões realizadas tanto pelo referido órgão, como pelos distintos movimentos. 

Entretanto, não se pode afirmar que estas propostas representavam os anseios e desejos de 

todos os movimentos de mulheres presentes no Estado. Até mesmo porque esta era uma 

missão praticamente impossível, inclusive, devido à quantidade de movimentos e a existência 

dos mesmos em distintas localidades, as quais a CPPM não conseguia ter acesso. Uma das 

ações desenvolvidas pela CPPM foi à tentativa de catalogação dos distintos movimentos 

sociais de mulheres do Estado de Sergipe. Para que os mesmos soubessem desta ação, a 

CPPM, através de palestras e reuniões realizadas nos distintos municípios sergipanos, ao 

mesmo tempo, em que divulgava a sua função e os trabalhos a serem realizados, falava sobre 

a importância de se articular os vários movimentos. Entretanto, por razões adversas, esta 

catalogação nunca conseguiu ser estruturada de uma forma mais concisa, sendo que os 

movimentos mais presentes nas ações da CPPM acabavam sendo os movimentos sociais mais 

antigos e de maior articulação no Estado, incluindo, neste rol, os coligados ao PT. Como a 

exemplo da CMP, FETASE, FMS. 

 Um dos projetos de maior destaque na CPPM foi o “Fala Mulher”, no qual eram 

realizadas rodas de conversa sobre as distintas temáticas relacionadas às mulheres. A temática 

girava em torno da encomenda realizada pela instituição que solicitava a presença da CPPM e 

o público variava de acordo com a demanda atendida pela referida entidade. Este projeto 

ocorreu em diversos municípios sergipanos, sendo ele realizado nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), nos CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social) e até nas associações de moradores. 

 Outra ação a ser citada foi a realização do Seminário “Mulher, Gênero e Políticas 

Públicas” com o Prêmio “Mulher e Igualdade de Gênero. Prestes a entrar na sua terceira 

edição, este seminário foi baseado em um modelo nacional desenvolvido pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR). Com a intenção de estimular a discussão 

sobre gênero a nível de Estado e estimular a produção científica na área, premia trabalhos 

científicos produzidos sobre a temática. Em sua última edição, foi incluída a categoria 
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redações com intuito de contemplar os estudantes de nível médio matriculados em escolas das 

redes públicas e privadas do Estado, como já exposto no capitulo anterior. 

 Apesar desta tentativa de se abrir mais um espaço de debate sobre as políticas para as 

mulheres no Estado, alguns dos movimentos sociais de mulheres não se sentiram 

contemplados por não ter uma categoria específica para serem debatidos os seus projetos e 

suas ações. Categoria esta, inclusive, que não se baseasse somente em trabalhos científicos, 

tendo em vista, que muitos movimentos não possuem uma equipe de profissionais graduados 

para a realização de projetos e de trabalhos deste âmbito.  

 

A CPPM fez seu primeiro seminário, primeiro Seminário com o Prêmio [...] não 

envolveu o movimento [...] era para estudantes, mestrado e mestrandos. E a gente 

dizia: “e as entidades?” Porque as entidades têm redação. Hoje eu vi, neste último 

agora, que envolveu o nível secundário, mas mesmo assim não envolveu as 

entidades [...] Porque assim, a gente tem pessoas nas entidades, nós fazemos 

concursos, gincanas de redação e tal [...] Não teve o cuidado de envolver o 

movimento. A banca de avaliação dos projetos, dos prêmios, não teve um do 

movimento. Foi todo mundo da Universidade [...] Eu costumo dizer que nós temos o 

que a Universidade queria ter e não tem que é o notório saber [...] O que a gente 

sentiu? Que esses prêmios, esses materiais que foram apresentados, do que serviu 

para as mulheres? São prêmios, são trabalhos voltados para as mulheres? São, tudo 

bem. O que nós vamos implementar na prática para as mulheres? Destes trabalhos? 

Não teve uma resposta [...] O movimento quer uma ação que mais na frente tenha 

uma resposta (Representante da CMP e ex-assessora técnica operacional da CPPM).  

 

 

 Aliado a esta relação com o Estado, os próprios movimentos sociais de mulheres de 

Sergipe apresentam uma forma específica de funcionamento que, quando não bem 

estruturada, acaba mais por desarticular que articular a relação entre eles. Isso foi sentido nas 

práticas da CPPM quando das tentativas de aproximação com os mesmos, principalmente no 

tocante aos Fóruns.  

 

A princípio, a gente conseguia. A gente conseguia articular muito bem os 

movimentos, não só o de mulheres. A gente percebeu que o movimento de mulheres 

em Sergipe, ele é meio esfacelado. [...] A gente centrou, que foi um erro do 

movimento, que a gente conseguiu articular os movimentos maiores que tinham 

setoriais de mulheres [...] A gente viu que uma articulação maior do movimento de 

mulheres não existia. Os fóruns de mulheres estavam desarticulados, os fóruns de 

mulheres batiam um com o outro (Representante da CMP e ex-assessora técnica 

operacional da CPPM). 
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Os fóruns têm um funcionamento, ao mesmo tempo, diverso e singular. Tanto ocorre 

entre os próprios membros de um referido movimento, quanto entre um movimento e seus 

parceiros, incluindo aqui outros movimentos sociais. Além destes, há o Fórum de Mulheres de 

Sergipe de cunho mais centralizado e com objetivo de mobilizações mais gerais. Sem contar, 

aqueles de âmbito mais político-partidário, como a exemplo do Setorial de Mulheres do PT. 

Com tantos fóruns funcionando ao mesmo tempo, o choque de agendas torna-se quase 

inevitável. Possivelmente, isso poderia ser evitado se houvesse uma articulação mais concisa 

entre os distintos movimentos. Isto, inclusive, poderia fortalecê-los a nível estadual, 

favorecendo para a formulação e execução de suas propostas.  

 

Os movimentos sociais, embora organizados, têm as dificuldades ainda de ser 

realmente movimentos, como é que eu vou dizer, inseridos, movimentos orgânicos 

mesmo. Orgânicos que eu digo é que tenham objetivos, que, por exemplo, tenham 

clareza na condução do processo, nos métodos de trabalho, nas atividades [...] Acho 

que aqui no Estado os movimentos mais fortes no âmbito de gênero mesmo, mais de 

mulheres mesmo, a gente vê mais de mulheres no campo [...] Embora, nas mulheres 

do movimento urbano também tenham a luta por creche, né? Se for pegar mais essa 

questão de mulheres moradoras dos bairros, economia popular, essa coisa mais 

ampla, nas associações. Mas movimento de mulher, mesmo urbano, mais forte, 

movimentos mais organizados, eu não vejo muito aqui. Eu posso até estar 

equivocada né? Tanto que eu articulava mais com esses existentes [...] com a 

Central de Movimentos Populares, com as associações de bairros, algumas 

associações. (Coordenadora da CPPM). 

 

 Segundo depoimentos como estes e aliada à circunstância da CPPM não ter 

conseguido concretizar ações mais efetivas junto aos movimentos, por outro lado, também se 

pode destacar, o papel assumido por alguns movimentos, principalmente daqueles com 

vinculação político partidária com o PT. Sendo caracterizado por muitos dos entrevistados 

enquanto “partido de esquerda com característica populista”, o PT construiu a sua história 

junto aos movimentos sociais. Com sua vitória nas eleições presidenciais – e no caso de 

Sergipe, com vitória estadual e municipal – o PT trouxe para o governo os representantes 

destes movimentos sociais aliados, justificando que juntos construiriam uma nova história 

para a política do país. Incluindo, neste ínterim, a implantação e implementação de políticas 

públicas que teoricamente correspondessem às demandas destes movimentos. 

 Entretanto, a estratégia adotada pelo referido partido não se diferencia de tantas outras 

adotadas por outros partidos de direita. Alias o que, nessa conjuntura, pode ser denominado de 

partido de direita ou partido de esquerda? De oposição ou situação? Neste sentido, apesar da 
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aproximação entre Estado e movimentos ser vista como um reconhecimento do governo em 

relação à luta dos movimentos sociais – não querendo desmerecer esta questão –, ela também 

não se distancia da estratégica de se sempre manter por perto os seus possíveis inimigos, ou 

seja, daqueles que porventura possam lhe prejudicar, inclusive não o apoiando em suas ações. 

Em troca dos cargos oferecidos aos movimentos sociais na estrutura estatal, esta estratégia 

tem como efeito primordial silenciar os mesmos perante o poder público e a sociedade. 

 

Meio que para amoldar, eu não sei se proposital, agora para calar o movimento 

social, as políticas pegaram esses movimentos e trouxeram para dentro das 

organizações de governo e de repente todo mundo se calou. E não existe isso, não 

existe. O movimento social tem um papel e o governo tem que respeitar isso. Não é 

oposição descabida, mas se não houver essa ressonância do movimento social para 

criticar as políticas públicas, para reivindicar nas ruas [...] hoje o movimento social, 

você encontra [...] quer encontrar a presidente da associação de moradores tal? Vá 

nos gabinetes das secretarias [...] entendeu? (Representante da UBM). 

 

 Os movimentos sociais, com sua história de reivindicações e lutas por aquilo que 

consideram como seus direitos de fato, conseguem arrastar consigo um número grande de 

sujeitos, que acabam sendo votos ferreamente concorridos pelos diversos partidos políticos. 

Sabendo disso, os movimentos também acabam desenvolvendo suas estratégias. O silêncio 

vira uma mercadoria, na medida em que os movimentos passam a estabelecer parcerias com 

aqueles representantes políticos que apóiam seus projetos perante o poder público.  

 

Então, o movimento, ele consegue assim. Nós sabemos que nós precisamos eleger 

um deputado estadual, nós temos que eleger um vereador e nós temos que eleger um 

senador para que nossas bandeiras de luta [...] a gente possa cobrar desse 

parlamentar (Representante da CMP). 

 

   

 Só que isso tem um impacto, principalmente quanto à mudança nas pautas de 

reivindicação destes movimentos que começam a incluir outras necessidades. Eles saem das 

ruas, da luta pelos direitos coletivos em troca de ocupar cargos políticos no âmbito do espaço 

governamental, revelando as distintas relações de poder, e aspirações pelo exercício deste 

poder – que, por muitas das vezes, revelam interesses de cunho mais particular que coletivo. 

Entretanto, essa troca de lugar, de função traz consigo algumas restrições. Em se tratando de 

Sergipe, muitos dos movimentos sociais de mulheres, principalmente, aqueles vinculados ao 

PT, sentiram o peso desta escolha e da limitação que a mesma trouxe para as suas práticas.  
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Nós viemos da irregularidade. A gente veio, o movimento popular no Brasil veio de 

ser ilegal, surgiu do ilegal. A gente veio confrontar a política que estava aí. Tanto 

que a gente teve uma queda no governo Lula, quem mais perdeu foi o movimento 

popular [...] Porque nós paramos de brigar. Porque foi pelo que nós lutamos. Como 

é que você ia bater num governo que você tava lutando? [...] Quem foi para o 

governo sentiu a mordaça, como eu costumo dizer, a canga. Porque você ou faz o 

que o governo quer e vai de encontro ao movimento ou você sai do governo e vai 

para o seu movimento de novo [...] Movimento e governo você não consegue [...] 

Esse papel entre governo e movimento é muito complicado (Representante da CMP 

e ex-assessora técnica operacional da CPPM).  

 

 

Então assim, o movimento ele perdeu muito porque vários militantes foram para o 

governo né? E como o governo é um governo parceiro, um governo que veio de uma 

militância né? Veio de uma militância do Partido dos Trabalhadores que acolhe os 

movimentos sociais. Então você, é como você não tivesse como dizer, você brigar 

com o seu pai e com sua mãe. Você sabe que não é aquilo que você queria para você 

e nem tudo você pode ir pro enfrentamento do seu pai e de sua mãe (Representante 

da AMB e assessora técnica operacional da CPPM). 

 

 

 

 Este impasse era vivenciado dentro da própria CPPM e acabava refletindo nos modos 

de articulação com os movimentos sociais, em especial porque eram justamente as assessoras 

técnicas operacionais que eram as principais responsáveis pela articulação junto aos 

movimentos. O fato de ser, ao mesmo tempo, movimento social e governo as colocava em 

uma situação, tida por aqueles que não conseguiram ocupar o espaço, como privilegiada, mas 

que na verdade, era de difícil negociação. Por estarem na linha de frente dessa articulação, por 

muitas vezes, eram as assessoras técnicas operacionais que recebiam diretamente o peso da 

relação tensa entre o Estado e o movimento. 

 

[...] uma relação, ela tem que ser de duas mãos. Infelizmente no nosso mundo, você 

dá e você recebe, é uma via de duas mãos, um vai e outro volta. E a gente não via, o 

pessoal não conseguia ver isso e eu fiquei muito [...] e aí foi que a tensão, não foi 

nem na CPPM, foi interna, pessoal, porque eu tinha que justificar o injustificável. 

Por exemplo, vai ter um evento, vai ter uma palestra de mulheres, aí eu queria que a 

coordenadora fosse, mas a coordenadora por ter uma agenda na universidade ou em 

qualquer outro lugar, não considerava isso importante e mandava outra pessoa. E as 

pessoas queriam ouvir a coordenadora. Elas não queriam outra técnica, para ouvir 

uma técnica, eu era do movimento. Elas queriam a palavra da coordenadora. [...] 

compromissos que quem tinha que assumir era a coordenadora. E a gente via isso 

[...] você dava uma opinião – e eu senti muito mais isso do que os outros – “ah, mas 

vamos ver a opinião de fulana”. Eu tenho a experiência do movimento, eu sei o que 

vai dar certo ou não vai dar certo no movimento. Não adianta trazer uma coisa 

formada para o movimento, se o movimento não discutiu (Representante da CMP e 

ex-assessora técnica operacional da CPPM). 
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Os movimentos sociais têm anseios distintos ao da máquina do Estado e é justamente 

neste entremeio que se forma uma das questões primordiais do campo das políticas públicas: 

como melhor estruturar estas articulações? A ausência de entendimento ou simplesmente a 

falta de clareza sobre os pormenores desta relação acaba por opilar esta articulação. Em se 

tratando de Sergipe, outro fator – provavelmente, um dos mais importantes nesta discussão – 

contribuiu para esta tensa relação entre movimentos sociais de mulheres e CPPM, que é a 

questão das relações de poder presentes nesta articulação. A criação da CPPM, não somente 

deu visibilidade para a questão das políticas para as mulheres, como também, atiçaram nos 

sujeitos participantes – diretos ou não deste processo – interesses pessoais velados pela ideia 

do coletivo, que visavam à ocupação de um determinado espaço de exercício de poder. 

 

A gente até brincava, quando a gente começou a discutir a vinda para o governo, 

essa criação, esse espaço de políticas para as mulheres no governo, as reuniões 

enchiam né? Então a discussão esquentava né? Então, as pessoas se interessavam 

por isso, por quê? Porque eu acho que essa questão do poder, de você trabalhar o 

movimento popular, movimento de mulheres e governo, né? O governo e o próprio 

movimento, essa relação, ela é uma relação, vamos dizer assim, infelizmente, muitas 

vezes, de interesses, né? Interesses particulares, interesses que afloram. Gente que 

quer ocupar também os espaços. O que é natural, porque quem está no movimento 

partidário quer isso, né? Quer dar a sua contribuição em outro espaço, na política 

pública (Coordenadora da CPPM). 

 

Fato é que isto começou a ser sentido na CPPM, inclusive, na própria relação 

estabelecida entre os técnicos. Aliado a este fator, tinha a questão político-partidária, na 

medida em que o espaço da CPPM era visto como uma vitória atrelada ao Setorial de 

Mulheres do PT, apesar da discussão para a sua criação ter passado pelo Fórum de Mulheres 

de Sergipe. Entretanto, como o próprio Fórum tinha a maioria de seus representantes 

vinculados ao PT, o resultado era quase o mesmo. Havia uma disputa velada entre os próprios 

membros do Setorial de Mulheres do PT para ocupar espaços na CPPM, inclusive isto podia 

ser percebido quando da saída e da entrada de novos técnicos. Pressupõe-se que o fato da 

maioria dos novos técnicos não ter vinculação político-partidária deveria estar causando 

certos incômodos. 

 

Às vezes, as pessoas pleiteiam determinada coisa, né? Muitas vezes, o que perpassa 

naquela participação não é tanto uma vontade coletiva. Infelizmente, é um pouco 

disso, os interesses pessoais, particulares [...] que são legítimos, mas que nessa 

relação precisam ser trabalhados de outra forma. Então, isso foi gerando um certo 
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incômodo também. Na própria Coordenadoria, nas pessoas da equipe, enfim, foi um 

complicador. E aí eu acho que essa coisa da gestão não é uma coisa fácil, nós 

tivemos inúmeras dificuldades na gestão, disso, porque você discutir 

permanentemente ou manter permanentemente essa articulação sem conflito não 

existe (Coordenadora da CPPM). 

 

Tendo em vista este contexto conturbado junto aos movimentos sociais – em especial 

a alguns vinculados ao PT –, a CPPM também foi desenvolvendo ações outras que não 

envolviam muito diretamente os movimentos sociais, principalmente aqueles vinculados ao 

PT. Da mesma forma, os movimentos foram se articulando com outras instâncias. Entretanto, 

a CPPM continuou desenvolvendo ações no âmbito da implantação e implementação das 

políticas públicas para as mulheres no estado, só que se utilizando de outras estratégias e 

outras parceiros. 

 

Como a tensão, ela chegou a um ponto alto de, inclusive, de pessoas da equipe 

saírem, né? Por conta desse desentendimento, né? Dessa tensão, né? Foi gerando 

cada vez mais esse distanciamento do movimento. E aí eu acho que a gente passou 

muito mais a trabalhar, muito mais internamente a política pública [...] internamente 

no governo, com os municípios, com as Secretarias [...] e acabou que essa relação 

mais movimento [...] embora, por outro lado, tenhamos tido uma caminhada forte 

com os movimentos sociais rurais, por exemplo, né? Com a FETASE, com os 

movimentos do campo, a gente conseguiu avançar um pouco mais né? Conseguimos 

realizar coisas juntos, principalmente na parte de capacitação. Então, eu acho que foi 

um pouco mais tranqüilo nesse aspecto. Então assim, eu acho que o impacto foi 

mais em relação à política mesmo, mas de um modo mais geral. Eu acho que a gente 

não conseguiu avançar mais tanto por conta de que o movimento social meio que se 

afastou (Coordenadora da CPPM). 

 

 

 Nesta aposta da CPPM em estar trabalhando internamente no governo foram 

realizadas algumas ações significativas, como a criação das 24 (vinte e quatro) 

Coordenadorias Municipais de Políticas para as Mulheres. Apesar de a indicação nacional ser 

de criação de secretarias, a criação das coordenadorias municipais significou um passo 

importante para o início da discussão de gênero nos territórios sergipanos. Para melhor 

articular esta ação nos municípios e com o intuito de que os mesmos pudessem trocar 

experiências quanto suas ações e a situação das mulheres em suas localidades, foi criado o 

Fórum de Entidades e Organismos Governamentais do Estado de Sergipe (FEORG). A partir 

deste Fórum, poder-se-ia também criar ações conjuntas entre os municípios. Aliado ao 

FEORG, a CPPM foi desenvolvendo parcerias junto às demais Secretarias do Estado. 
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A CPPM não é um órgão que executa diretamente a política, ela é um organismo de 

articulação. E a articulação, ela vem ocorrendo basicamente com as secretarias, né? 

Com a Secretaria de Segurança Pública, no caso do combate à violência. Com a 

educação, com a saúde, a assistência. A própria Coordenadoria está vinculada a 

política de assistência. Então, o nosso trabalho, a nossa articulação, a nossa parceria 

se dá mais nesse âmbito. No âmbito interno do governo. E com os municípios 

diretamente por conta da necessidade de você apoiar políticos nos municípios, que é 

onde as mulheres moram, as mulheres vivem, então tem que desenvolver, né? A 

política, na verdade, ela é executada – políticas públicas para as mulheres – é 

executada no município, então você tem que fazer uma articulação forte e acho que 

nós já conseguimos fazer. Que foi fazer a articulação de criação das Coordenadorias 

Municipais. Então, foi um passo importante dado no sentindo de institucionalização 

desta política [...] Foi um processo lento e logicamente até hoje e acredito que mais 

uma gestão, duas gestões ainda serão necessárias para você sensibilizar, de fato, 

sociedade e governo para a importância dessa política [...] Discussão da própria 

existência desse organismo no município e de que esse organismo seja responsável 

no município de fazer também no âmbito municipal essa articulação com as 

políticas, de que as políticas para as mulheres, ela aconteça na saúde, na educação, 

enfim, que ela seja disseminada no município, além do que trabalhar diretamente 

com as mulheres (Coordenadora da CPPM). 

 

 

 

 A discussão sobre a implantação e implementação das políticas públicas para as 

mulheres no Estado de Sergipe foi se desenvolvendo paulatinamente, mesmo com um certo 

afastamento dos movimentos sociais de mulheres. Fato a se considerar é que a articulação da 

CPPM com eles não foi esgotada por completo, como a exemplo do MOLS, FMS e FETASE. 

Decerto, alguns movimentos se afastaram como a própria CMP – principalmente após a saída 

de sua representante de dentro da CPPM –, UBM e outros que não foram entrevistados, mas 

citados durante as entrevistas, como a exemplo da Associação das Prostitutas (ASP) e da 

CONAM.  

 

[...] a minha saída foi um gota no oceano, mas eu vejo que após a minha saída muita 

gente se afastou dali, a ASP (Associação das Prostitutas), a CMP em si se afastou, a 

CONAM se afastou (Representante da CMP e ex-assessora técnica operacional da 

CPPM). 

 

 Pode-se dizer que as razões para o afastamento da UBM não envolveram – pelo ao 

menos diretamente – questões político-partidárias, como a exemplo da CMP, que teve todo 

um enlace por conta de toda sua história de envolvimento com o Setorial de Mulheres do PT e 

de sua relação, em específico, com a coordenadora da CPPM, assim como da indicação da 
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mesma para o cargo. A UBM
35

 se afastou da CPPM por não ver neste órgão a possibilidade 

de ampliação e discussão das políticas públicas para as mulheres de uma maneira mais 

efetiva. Não por achar que a CPPM estivesse descomprometida com a questão, mas por 

acreditar que o governo, de forma geral, deixou a desejar no tocante as políticas para as 

mulheres. A começar, pela criação de uma Coordenadoria vinculada a uma Secretaria, 

destacando a falta de autonomia da CPPM. Assim como, em outras ações como a exemplo da 

Delegacia Especial de Mulheres que passou a fazer parte do Departamento de Atendimento a 

Grupos Vulneráveis de Aracaju
36

 (DAGV). 

 

A política pública do governo de estado para a mulher, de uma forma geral, ela 

deixou a desejar. A Delegacia da Mulher, o Centro de Atendimento a Grupos 

Vulneráveis, que a UBM questiona isso, nós não acreditamos. As mulheres não são 

grupos vulneráveis, nós não somos grupos vulneráveis, nós somos cidadãs de 

direitos. Quem nos coloca em situação de vulnerabilidade é a política de governo 

que torna a mulher vulnerável, mas nós, enquanto seres sociais, não somos. Nós nos 

sentimos cidadãs na plenitude de nossos direitos. O Estado não tem políticas 

públicas para garantir direitos às mulheres, e isso, vulnerabiliza aquela mulher, mas 

nós não somos grupos vulneráveis. Então eu acho assim, sempre questionei isso na 

Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher não é uma dádiva de governo, é uma 

conquista do movimento de mulheres, fomos nós que lutamos, fomos nós que 

reivindicamos, fomos nós que, por muitas vezes, colocávamos nossos carros, porque 

a Delegacia não tinha estrutura para ir atrás de agressor; que usava nossos telefones, 

porque os telefones da Delegacia da Mulher estavam cortados, entendeu? E hoje, 

depois que a Delegacia da Mulher está estruturada, que tem recursos para a 

Delegacia da Mulher, o governo transforma isso num lugar de grupos vulneráveis. 

Mais uma vez demonstra aí a falta de compreensão do governo sobre a cidadania 

das mulheres. Eu pensei que o governo Marcelo Déda ia alterar isso, mas manteve. 

Foram 04 (quatro) anos e não mudou nada. Desestruturou a Delegacia da Mulher, 

porque se você percebe que aquele prédio era a Delegacia da Mulher e, hoje, lá 

funcionam umas 04 (quatro) ou 05 (cinco) Delegacias, além de ser chamado de 

grupos vulneráveis. A pessoa quando bota o pé ali, diz “Eu, agora, sou vulnerável”. 

Poxa, aí já começa o Estado discriminando, né? Então, eu acho que isso o governo 

tinha condições reais. Acho que o governo colocou uma pessoa na Coordenadoria 

que tem compreensão, que tinha condições de fazer mais. Nós cobrávamos, 

conversávamos com a coordenadora, mas evidentemente que ela tinha as limitações 

dela (Representante da UBM). 

 

                                                 
35

 A UBM se afastou da CPPM, mas não das esferas do Estado, tendo em vista que posteriormente a sua 

principal representante foi convidada para compor a equipe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

do Estado de Sergipe (SEPM), enquanto secretária adjunta. 

 
36

 Dentro do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Aracaju (DAGV) funcionam três 

delegacias especializadas, a saber: Delegacia Especial da Mulher, Delegacia de Atendimento a Crianças e 

Adolescentes, e Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis – direcionada a idosos, homossexuais, pessoas 

vítimas de preconceito racial, profissionais do sexo. 
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Dentro das limitações para o desenvolvimento da discussão sobre as políticas públicas 

para as mulheres no Estado de Sergipe, os movimentos sociais de mulheres são unânimes em 

afirmar que a criação da CPPM, de uma forma mais abrangente, foi um avanço. Na medida, 

em que esse foi o primeiro passo de uma longa jornada, no sentido de se abrir novos espaços 

para a discussão a temáticas que envolviam as mulheres. Entretanto, não basta somente ter 

este espaço, ele teria que efetivamente funcionar em prol da construção de políticas para as 

mulheres no Estado. Em relação a este ponto, a CPPM – enquanto instrumento do governo e 

sob suas limitações impostas no momento de sua criação – sofreu várias críticas. 

 

O que de política pública foi feito contra a violência no bairro Santa Maria por parte 

do Estado? Quais foram as políticas públicas? Identifique uma. [...] O que existia 

eram eventos, participações esporádicas. Essa é a visão que a gente tem. [...] É 

possível? É possível, o que falta é querer fazer [...] não acredito que seja necessário 

o governo do Estado elaborar mais políticas públicas, basta implementar as que tem, 

para chegar a quem precisa, entendeu? [...] Então, eu acho que faltou efetivamente 

trabalho. Não basta ficar dentro dos gabinetes discutindo política pública 
(Representante da UBM). 

 

Esse discurso revela um dos entraves das políticas públicas, seja ela qual for, que é o 

de chegar ao seu público-alvo de forma rápida e eficiente. Que aquele sujeito, que porventura 

um dia dela necessite, possa ter a segurança que ela funcione. No entanto, esta colocação nos 

remete a outro entrave do âmbito das políticas públicas, talvez um de seus maiores, que é o da 

sua formulação para necessitados, ou seja, neste contexto, não há como as políticas públicas 

deixarem de possuir um caráter compensatório. Tomando essas duas colocações como 

referência, possivelmente, não se trata mais de implantar políticas públicas, e sim de 

implementar as já existentes, inclusive, para que as mesmas possam ser colocadas em prática, 

a fim de testar a sua funcionalidade. Acredito que em se tratando de políticas públicas, o 

trabalho de gabinete torna-se tão importante quanto dos operadores do sistema que estão na 

base, no dia-a-dia das atividades. Entretanto, para isso, ele necessita primordialmente, que 

seus projetos extrapolem as quatro paredes do âmbito institucional e ganhem força nas 

atividades do cotidiano, de modo que não se construam práticas desconectadas com a 

realidade. Mas como melhor articular estas ações? 

Tendo em vista a importância deste processo, mas ao mesmo tempo, reconhecendo os 

entraves pertencentes a ele, principalmente no tocante ao modo de funcionamento da máquina 
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estatal, a CPPM conseguiu estabelecer algumas parcerias e promover uma maior discussão 

sobre a temática. 

 

Por exemplo, hoje, nós vemos mais mulheres discutindo políticas para as mulheres. 

Hoje nós vemos articulações nacionais chegando ao Estado: a AMB, a Marcha 

Mundial das Mulheres, o Movimento 8 de março, o CF8 [...] Do ponto de vista da 

política, em algumas áreas, a gente conseguiu avançar que foi no eixo do 

enfretamento a questão da violência. Aí eu acho que os próprios serviços, né? Estão 

melhor definidos, houve uma busca de melhoria de atuação naqueles existentes, tipo 

as DEAMs, então há uma clareza maior no seu papel, no serviço na área de 

enfrentamento a violência. Houve a ampliação desses serviços, eu acho que isso é 

um avanço importante na questão do Núcleo em Defesa da Mulher da Defensoria 

Pública, no próprio Ministério Público. Então outras esferas de poder, né? Por 

exemplo, o Ministério Público passou a ser parceiro nessa questão. O próprio 

Tribunal de Justiça, embora não tenha sido criado um Juizado Especial de 

atendimento a mulher em situação de violência, mas a própria Vara Especializada 

foi um avanço (Coordenadora da CPPM). 

 

 

 Em nível nacional, a CPPM tem buscado parcerias junto a Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (SPM/PR) no intuito de formular e auxiliar na execução de 

projetos a nível estadual, como a exemplo da criação do Centro de Referência a Mulher e das 

Coordenadorias Municipais de Políticas para as Mulheres. Em se tratando do Plano Nacional 

de Políticas para as Mulheres (PNPM) – encontra-se na sua segunda edição, determinando as 

ações a serem realizadas a nível nacional no âmbito das políticas para as mulheres –, a CPPM 

somente não esteve presente quando da sua primeira elaboração, por ainda não existir. 

Entretanto, em sua segunda edição, mesmo que de forma corriqueira, conseguiu realizar 

algumas conferências territoriais, assim como promover a Conferência Estadual, de onde 

saíram algumas propostas. 

 A partir desta formatação nacional, foi colocada a importância de se elaborar o I Plano 

Estadual de Políticas para as Mulheres, como uma forma de institucionalizar as propostas e 

ações no âmbito das mulheres, assim como as possíveis parcerias no nível de estado. 

 

A partir daí, desde 2007, nós colocamos para nós a importância da elaboração do 

Plano Estadual. É uma coisa que nós não conseguimos concretizar ainda, embora 

todo o processo de articulação com as secretarias e municípios se deu no âmbito, na 

perspectiva da elaboração desse plano. Então, eu acho que, hoje, é uma ideia madura 

já, da importância de se ter um Plano Estadual para que a gente possa de fato ter 

uma política melhor definida [...] Hoje, nós já temos um grupo de trabalho 

formalizado, um GT discutindo e já elaborando o Plano Estadual. Então, já está em 

processo de elaboração, que acredito que esse ano ele já vai estar sendo concluído e 

já sendo implementado. Então, o I Plano Estadual né? O Nacional, já estamos no II 
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Plano, mas no Estado nós estamos dando esse primeiro passo que é o I Plano 

Estadual de Políticas para as Mulheres. E aí, por exemplo, eu acho, que as 

Secretarias elas têm feito um esforço, principalmente, a partir do corpo técnico. Nós 

conseguimos identificar em cada Secretaria alguns atores, alguns parceiros que estão 

ajudando nesse sentido, que vem se reunindo e isso vai fazendo, de forma tensa 

também, que a própria gestão do governo como um todo vá assumindo isso [...] 

Tensa porque muitas vezes as pessoas ainda pensam que políticas para as mulheres é 

uma coisa menor, uma coisa que não tem grande importância ainda. Eu acho que o 

governo ainda como um todo precisa assumir como política mesmo. Ainda é meio 

como uma coisa à parte, ainda é tido como uma coisa das mulheres apenas 

(Coordenadora da CPPM). 

 

 

 Como exposto, pode-se perceber que a trajetória de construção das políticas públicas 

para as mulheres no estado de Sergipe é composta por distintos atravessamentos, que 

envolvem avanços, desacertos, vinculações político-partidárias, relações de poder, distintos 

anseios e tensões. Por um lado, o Estado cria uma Coordenadoria com o discurso de dar 

visibilidade para a questão das mulheres, entretanto, vinculada a uma Secretaria, não tendo, 

assim, autonomia para formular e auxiliar na execução de seus projetos. Então, seria a 

Coordenadoria somente uma forma de controle do referido partido político em relação aos 

movimentos sociais que se articularam para a sua criação, objetivando silenciá-los? Por outro 

lado, têm-se os movimentos sociais que se dividem em suas vinculações político-partidárias. 

Teriam eles condições de reescrever uma nova história para as políticas para as mulheres, 

estando eles inseridos em um contexto no qual o Estado assume uma postura majoritária? Esta 

temática que envolve a relação/tensão entre Estado e movimentos sociais será mais bem 

abordada no próximo capítulo. 

 De fato, os movimentos sociais de mulheres de Sergipe foram se organizando de uma 

forma estritamente singular, exemplo disso, são as vinculações político-partidárias que 

acabam definindo aqueles que terão maior destaque. Não desconsiderando a atuação e os 

projetos desenvolvidos pelos mesmos, pois não é porque se está vinculado a partido político 

que se deixa de realizar ações efetivas. O que se frisa, aqui, é o risco da captura estatal, sendo 

este um distinto analisador para o âmbito das políticas públicas. A vinculação político 

partidária revela as formas de articulação existentes, passando um falso entendimento de que 

o silenciamento dos movimentos sociais se dá através do atendimento de todas as suas 

propostas. O que de fato não acontece.  

Possivelmente, o que acontece é a desestruturação de nível político e de articulação 

deste movimento, dando-lhe uma característica mais esfacelada que multifacetada. E isto sim 

necessita ser posto em destaque. Onde estão os movimentos não vinculados a partidos 
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políticos? Quais as suas formas de atuação? Alguns destes movimentos foram entrevistados 

por este estudo e pôde-se perceber a potencialidade existente em seus discursos, como a 

exemplo do MOLS e do CF8. Entretanto, como fazer para fortalecê-los a fim de escaparem de 

vinculações partidárias estreitas que moldem as suas ações? De uma forma geral, os 

movimentos sociais de mulheres sergipanos entrevistados neste estudo apresentam distintas 

potencialidades – sendo eles vinculados a partidos políticos ou não. A questão é como fazer 

para que a estrutura estatal não os silencie em troca do seu apoio, e se isso realmente é 

possível. 

Sem pretensões de respostas fechadas, mas como o intuito de provocar maiores 

reflexões, esse estudo vai dando prosseguimento. Principalmente, com o surgimento de um 

novo fator para a história das políticas para as mulheres no Estado de Sergipe. Em meio às 

estas distintas articulações e configurações, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para a 

Mulher do Estado de Sergipe (SEPM). O anúncio de sua criação foi realizado pelo atual 

governador Marcelo Déda em janeiro de 2011 – no início do seu segundo mandato. 

 

2.4. Criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Estado de Sergipe 

(SEPM) 

 

 Poucos dias antes das entrevistas serem realizadas foi divulgada, pelo atual governador 

do Estado de Sergipe – Marcelo Déda –, a criação da Secretária Especial de Políticas para as 

Mulheres (SEPM). Devido à importância do fato para a história das políticas públicas para as 

mulheres sergipanas, este ponto entrou no roteiro das entrevistas semi-estruturadas que iriam 

ser realizadas com alguns dos movimentos sociais de mulheres do Estado. 

De acordo com as informações concedidas, o processo de criação da SEPM ocorreu de 

forma distinta ao da criação da CPPM, tendo em vista que houve a participação efetiva e 

mobilização de distintos movimentos sociais de mulheres do Estado de Sergipe – sendo estes 

vinculados a partidos políticos ou não, apesar da influência direta do Setorial de Mulheres do 

PT neste processo. Tomando como base a relação tensa desenvolvida entre movimentos e 

CPPM, muito em decorrência do modo como foi indicada a então coordenadora, os 

movimentos resolveram se (re) articular e elaborar um plano de ação para a criação da SEPM. 
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Ressalta-se que o cenário político nacional – campanha eleitoral para a primeira presidente 

mulher do país, Dilma Rousseff (PT) – foi um forte elemento para que a proposta de criação 

da SEPM tomasse mais corpo e força. 

 

Bom, eu não participei diretamente. No ano passado, o Setorial de Mulheres do PT 

mobilizou não só mulheres do PT, mas mulheres do movimento social e mulheres 

dos partidos aliados em prol da campanha do governador Marcelo Déda e da Dilma. 

E lá, o governador disse que se ganhasse como governador de novo, ele iria criar a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres. Porque ele viu que o movimento de 

mulheres estava muito organizado (Representante da AMB e assessora técnica 

operacional da CPPM). 

 

 Mais uma vez o Setorial de Mulheres do PT mostrou a sua influência no processo de 

criação de um aparato para o âmbito das políticas para as mulheres, entretanto de uma forma 

mais assertiva que o anterior. Dos 08 (oito) movimentos sociais de mulheres entrevistados – 

já contando aqui com o movimento que uma das assessoras técnicas fazia parte –, 05 (cinco) 

deles declararam ter participado deste processo. São eles: CMB, CMP, FETASE, FMS e CF8. 

 

Nós tivemos vários, vários momentos durante a campanha agora, já a partir de 

fevereiro [2010] [...] que os movimentos se reuniam em todas as regiões do Estado e 

elegia as suas prioridades. Grupo de jovens mulheres do PT, por exemplo. [...] Em 

determinado momento da campanha, lá pelo mês de agosto [2010] nós entregamos 

para ele um documento no Iate Clube, [...] das mulheres, mais de 3.800 mulheres 

[...] Dizendo o resultado de todas as conferências, de todas as plenárias ampliadas 

que foram se realizando, encontros e tudo. Todas as espécies de movimentos 

(Representante da CMB). 

 

[...] aí nós, de novo, voltamos ao Setorial de Mulheres do PT, entendeu? E agora nós 

fizemos diferente. Nós fizemos um abaixo-assinado terrível, juntamos todos os 

movimentos de mulheres. Na época da campanha, os homens não conseguiram 

encher o Iate Clube e nós mulheres [...] mostramos ao governador que nós somos 

mais fortes do que os homens. Então, nós enchemos o Iate Clube, onde você tirava o 

pé e não voltava. Você está entendendo? As mulheres de todos os movimentos 

comunitários, movimentos de moradias, enchemos o coisa [o Iate Clube], né? 

(Representante da CMP). 

 

 Além da mobilização dos movimentos sociais vinculados ao Partido dos 

Trabalhadores, houve um momento de mobilização entre PT e os demais partidos coligados, e 

a outros que não tinham nenhuma vinculação partidária. Foi formado um Comitê 



92 

 

  

Suprapartidário, no qual mulheres vinculadas a outros partidos políticos e demais movimentos 

populares foram ouvidos.  

 

Vinham as propostas, aí depois a gente fez uma grande plenária, sistematizamos e 

em 24 de agosto foi entregue em um grande ato ao Governador e isso fez com que 

ele se sentisse, eu acho que forçado né? (Representante da CMB). 

 

 No documento entregue ao governador do Estado, não somente estava sendo proposta 

a criação da SEPM, como também, o nome da secretária a ser indicada para a gestão. Deste 

modo, pode-se inferir que, neste momento, houve uma tentativa do movimento de realizar o 

processo de outro modo, mais participativo. Assim como, revelou uma resposta do 

movimento ao governo, mais precisamente em relação à CPPM, por acharem que a mesma 

não conseguiu realizar uma boa articulação com os movimentos sociais. Tanto foi que a 

CPPM ficou de fora de toda a mobilização para a criação da SEPM, o que somente veio a 

acrescentar à ideia de tensão existente entre movimentos sociais de mulheres e Estado, através 

da CPPM.  

 

Eu acho que foi boa a iniciativa de criação da Secretaria, mas acho que também, 

neste momento, também deveriam ter convidado os técnicos para a construção da 

Secretaria. Acho que faltou isso. Foi uma coisa desarticulada. É tanto que a CPPM 

vive uma crise né? Porque elas não sabem como é que vai ser, se a Coordenadoria 

continua, entendeu? Como é que elas continuam atendendo, entendeu? Porque nada 

foi conversado com elas [...] Excluíram por conta da relação que foi desenvolvida 

durante estes 04 (quatro) anos (Representante da AMB e assessora técnica 

operacional da CPPM). 

 

 

Eu acho que a partir da Coordenadoria nós [...] a Coordenadoria foi o início né? Foi 

um passo. Eu acho que o governo reconheceu isso e é tanto que hoje está sendo 

transformado em Secretaria, hoje vai passar a ter uma Secretaria de Políticas para as 

Mulheres. Então isso é um enorme avanço, você sair de Coordenadoria para 

Secretaria você amplia o seu status das políticas para as mulheres no governo, vai no 

âmbito de igual para igual. Isso vai dar mais visibilidade à política, isso vai dar mais 

comprometimento, vai facilitar a questão da articulação, porque mesmo sendo uma 

Secretaria, ela vai continuar sendo uma Secretaria também de articulação com as 

demais, porque ela não vai executar a política para as mulheres diretamente, mas vai 

ter muito mais força de trabalhar a questão, por exemplo, junto as secretárias, vai ter 

uma relação diferenciada, passa a ter um status mais visível no governo [...] Houve 

um distanciamento entre a CPPM, o espaço que nós ocupávamos, que ocupamos, e a 

discussão da indicação de outras pessoas que vão compor a Secretaria. Houve um 

distanciamento. Nós não participamos diretamente dessa discussão, desse processo 

[...] O importante é dizer que houve esse avanço né? E que não está sendo um 

processo tranqüilo, está sendo um processo de tensão. Então reforça esta relação 
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tensa entre movimentos sociais e o Estado [...] A CPPM deixa de existir, no 

momento em que for aprovado na Assembléia legislativa, o decreto de criação, a lei 

de criação da Secretaria e da nova estrutura da Secretaria, ela deixa de existir 

(Coordenadora da CPPM). 

 

Em meio a um clima desarmônico, mas ao mesmo tempo considerado como um 

momento de avanço nas políticas para as mulheres no estado, a SEPM foi criada. A lei nº 

7.116 de 25 de março de 2011, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da 

administração pública estadual, institui a criação do Gabinete do Secretário Especial de 

Políticas para as Mulheres (G/SEPM)
37

. Compete a esta Secretaria, 

 

 [...] a assessoria direta e imediata ao governador de estado na formulação, 

coordenação e articulação de políticas para as mulheres; a garantia do cumprimento 

das ações e do alcance dos objetivos estabelecidos no Pacto de Enfrentamento da 

Violência contra as Mulheres, em todo o território sergipano; a elaboração e 

implementação de campanhas educativas e não discriminatórias de caráter estadual; 

a elaboração e o planejamento de gênero que contribua na ação do governo estadual 

e das demais esferas de governo; a promoção da igualdade de gênero; a articulação, 

a promoção e execução de programas de cooperação com organismos nacionais e 

internacionais, públicos e privados, voltados a implementação de políticas para as 

mulheres; a promoção e o acompanhamento da implementação de legislação de ação 

afirmativa nos aspectos relativos á igualdade entre mulheres e homens e de combate 

a discriminação; bem como, outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, nos termos das respectivas normas legais e regulamentares (SERGIPE, 

2011). 

 

Com a aprovação da lei que instituía a criação da SEPM, algumas mudanças 

ocorreram na CPPM, não somente a nível institucional. Até antes mesmo de sua aprovação, 

mas depois do anúncio realizado pelo governador quanto da sua criação, um dos assessores 

técnicos executivos saiu da CPPM – foi convidado a trabalhar em outro departamento da 

Secretaria de Estado da Inclusão, do Desenvolvimento e da Assistência Social (SEIDES). 

Destaca-se que este é o mesmo assessor para o qual foi criada toda uma situação para a sua 

entrada, principalmente por ser do sexo masculino, assim como exposto no primeiro capítulo. 

Após o anúncio de quem seria a nova Secretária Adjunta, foi a vez da coordenadora da CPPM 

se retirar do espaço de gestão. Da equipe técnica da CPPM, continuaram na SEPM, uma 

                                                 
37

 Apesar do anúncio de criação da Secretaria ter se referido a uma Secretária Extraordinária de Políticas para as 

Mulheres, na lei há referência a criação de um Gabinete do Secretário Especial de Políticas para as Mulheres. 

Sendo que, na prática, entende-se como Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM). Destaco a 

utilização do substantivo masculino “Secretário” na lei referente à criação da Secretaria, fato no mínimo curioso 

tendo em vista que, neste momento de criação do órgão, somente havia mulheres comandando as discussões. 
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assessora executiva e uma assessora técnica operacional. Nesta nova configuração, estimam-

se um total de 14 (catorze) cargos
38

 – incluindo o da Secretária e o da Secretária Adjunta – 

entretanto, a escolha dos técnicos está em processo de definição. 

Tanto a atual Secretária quanto a Secretária Adjunta são provenientes de movimentos 

sociais de mulheres do Estado de Sergipe. Sendo a primeira representante da CMB e a 

segunda da UBM, ambas anteriormente entrevistadas para esta pesquisa. Entretanto, no 

momento das entrevistas, somente a Secretária havia sido nomeada. A indicação dos nomes 

para os cargos ocupados, novamente, ocorreu via indicação político-partidária. Em se tratando 

da Secretária, foi uma indicação direta do Setorial de Mulheres do PT, sendo acolhida pelos 

distintos movimentos sociais de mulheres. Até mesmo pelo motivo da mesma ter uma história 

junto às entidades desde a sua formação acadêmica.  

A Secretária Adjunta também apresenta um histórico com os movimentos sociais de 

mulheres desde sua formação acadêmica, além de ter contribuído bastante na discussão 

referente às mulheres em situação de violência no Estado de Sergipe. Esta é representante da 

UBM, o mesmo movimento que junto a alguns parceiros desenvolveu projetos como a criação 

da Casa-Abrigo Profª. Núbia Marques e a campanha “Em briga de marido e mulher, nós 

queremos meter a colher”, como já mencionado anteriormente. Fato não menos curioso é que 

esta mesma representante protagonizou algumas críticas em relação a esta ação do Estado em 

se trazer representantes dos movimentos sociais para dentro dos espaços de gestão. Estes 

depoimentos podem ser revisitados na página 81, assim como, nas páginas 86 e 87, que 

sinalizam uma falta de compromisso do Estado em relação à construção das políticas públicas 

para as mulheres no território sergipano. Tendo em vista o contexto político-partidário e seus 

impactos ocasionados por suas articulações, de que maneira a visão crítica e diferenciada 

desta nova integrante contribuirá para o processo de implantação e implementação das 

políticas para as mulheres no Estado de Sergipe? 

De fato, muito se espera com a criação da SEPM, principalmente no tocante a 

melhoria das relações entre os movimentos sociais de mulheres e o Estado, até mesmo porque 

há representantes dos movimentos sociais exercendo os papéis de gestão direta – configuração 

desejada e muito esperada por muitos dos movimentos, sendo estes vinculados a partidos 

políticos ou não, tendo em vista, inclusive, que esta foi umas das principais reivindicações dos 
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movimentos sociais de mulheres quando da criação da CPPM. Outra pretensão é que haja uma 

articulação efetiva entre as distintas políticas públicas, a fim de que as políticas públicas para 

as mulheres venham a se implantar de uma forma mais transversal no Estado. 

Isto não é uma tarefa simples, tendo em vista que ambos os lados são compostos por 

variadas formas de pensar, por distintas relações de poder, e por diversos anseios políticos que 

não contribuem diretamente para a formação de um coletivo propriamente dito. Entretanto, 

este é um desafio pertencente ao campo das políticas públicas e que necessita, cada vez mais, 

de discussões mais freqüentes e articuladas com todos os protagonistas envolvidos, 

principalmente com a sociedade. Até mesmo porque as políticas públicas somente se tornam 

relevantes quando as mesmas apresentam funcionalidade para quem delas necessitam, o que 

retorna a questão das políticas públicas como políticas compensatórias. 

Como uma tentativa de qualificar o discurso político referente ao campo das políticas 

públicas, o próximo capítulo tem como pretensão aprofundar algumas das questões colocadas 

tanto neste como no do primeiro capítulo. Para isto, será utilizada referência bibliográfica 

pertinente à temática a fim de que se possa realizar uma análise mais concisa e coerente dos 

dados empíricos deste trabalho. Não se pretende com isto, encontrar respostas conclusivas 

para as questões pontuadas durante o processo de produção deste trabalho, mas possibilitar a 

abertura de um campo mais extenso de reflexões, tendo em vista a relevância da temática das 

políticas públicas para a sociedade. 
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CAPÍTULO 3 – ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA AS MULHERES: ANALISANDO PRÁTICAS E 

DISCURSOS 

 

 Após os dois primeiros capítulos, que trataram, respectivamente, da produção de um 

diário de campo baseado em minha experiência profissional na CPPM e um capítulo 

descritivo referente às práticas e discursos produzidos pelos movimentos sociais de mulheres 

do Estado de Sergipe, este terceiro capítulo tem como pretensão realizar uma análise das 

práticas enunciadas nestes discursos, utilizando-se de referencial bibliográfico pertinente a 

temática. Com isto, espera-se abrir um espaço para a qualificação do discurso político no 

âmbito das políticas públicas, principalmente, no tocante a relação/tensão entre Estado e 

movimentos sociais de mulheres no processo de implantação daquelas. 

 Para uma melhor apresentação das ideias abordadas, este capítulo foi dividido em três 

partes, mas que, ao mesmo tempo, complementam-se entre si, especialmente, quanto aos seus 

modos de atuação e articulação. Neste contexto, a primeira tem como base o Estado e o 

processo de governamentalidade, tema sobre o qual Michel Foucault desenvolveu uma 

relevante discussão para o seu entendimento. A segunda tem como referência os próprios 

movimentos sociais, no tocante a sua concepção e atuação na atualidade. Enquanto o terceiro 

se sustentará nas articulações e reflexões decorrentes da relação/tensão entre Estado e 

movimentos sociais. Não se pretende com esta discussão esgotar as possibilidades de análise 

colocadas na produção deste trabalho, mas sim, produzir reflexões quanto à temática, 

inclusive, por acreditar que as políticas públicas sejam um campo fecundo para distintas e 

constantes discussões. 

 

3.1. O Estado e o processo de governamentalidade 

 

Produzir uma discussão qualificada no âmbito das políticas públicas requer elucidar 

relevantes questões que são pertinentes ao próprio modo de funcionamento e concepção de 

Estado, principalmente, quanto as suas distintas articulações. Para compor tal discurso volta-
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se a atenção para Foucault, pois ele dedicou parte de sua produção teórica ao estudo dos 

dispositivos de controle.  

No texto intitulado “A governamentalidade”, o autor lança um olhar aos tratados 

existentes na Idade Média ou na Antiguidade Greco-Romana que se apresentavam como 

conselhos ao príncipe no tocante ao seu modo de se comportar, de exercer o poder, de ser 

aceito e respeitado pelos súditos. No entanto, contrapondo-se a esta configuração, destaca o 

início do desenvolvimento de uma série de tratados, surgidos a partir do século XVI até o 

final do século XVIII, que não se apresentava mais como conselhos aos príncipes, nem ainda 

como ciência política, mas como uma arte de governar. Do século XVI, Foucault (2010) 

ressalta o encontro entre o movimento de concentração territorial em contraponto a dispersão 

e dissidência religiosa, como sendo o responsável por intensos questionamentos quanto ao 

modo de ser governado, por quem, até que ponto, com que objetivo, com que método, etc. 

Tornando-se esta, a seu ver, a problemática geral do governo em geral. 

Entremeios a uma extensa literatura sobre o governo, o autor mostra alguns pontos 

relevantes para a definição do que se poderia entender por governo de Estado, aquilo que ele 

denomina de governo em sua forma política e por onde o presente trabalho baseará parte de 

suas reflexões. Neste sentido, Foucault (2010) considera como mais simples opor seus 

argumentos a um único texto que, do século XVI ao XVIII, constituiu um intenso ponto de 

questionamentos: a obra “O Príncipe”, de Maquiavel. Foucault (2010) enfatiza que, apesar de 

questionada, esta obra não foi imediatamente abominada, inclusive, foi reverenciada por seus 

contemporâneos e sucessores imediatos, como também, no início do século XIX, sobretudo 

na Alemanha, exatamente no momento em se desaparece toda a literatura sobre a arte de 

governar. 

Foucault (2010) destaca que entre esses dois momentos houve a produção de uma 

volumosa literatura anti-Maquiavel. No entanto, para o autor, o importante era que esta 

literatura não apresentava somente uma função negativa de censura, de recusa do inaceitável. 

Era um gênero também positivo que tinha objeto, conceitos e estratégia, sendo justamente em 

sua positividade que o autor a analisou. De acordo com suas colocações, esquematicamente, 

podia-se dizer que “O Príncipe” de Maquiavel era essencialmente um tratado da habilidade do 

príncipe em conservar o seu principiado, sendo exatamente isto o que a literatura anti-

Maquiavel queria substituir por uma arte de governar. Para este entendimento, ser hábil em 

conservar seu principiado não significava dizer possuir a arte de governar. 
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Para caracterizar tal arte de governar, o escritor recorreu a algumas literaturas anti-

Maquiavel. Nestas, alguns autores ressaltavam que a arte de governar também envolveria, 

dentre outras questões, governar uma casa, uma família, uma ordem religiosa. Para Foucault 

(2010), apesar de parecerem observações terminológicas, estes modos de exercício de 

governar possuíam uma relevante implicação política. Enquanto o príncipe “maquiavélico” 

seria, por definição, o único em seu principiado, estando em posição de exterioridade, 

transcendência; nas outras literaturas, a prática de governo seria múltipla na medida em que 

muita gente poderia governar: o pai de família, o pedagogo, o superior do convento. Assim, 

haveria muitos governos para os quais, o do príncipe governando o seu Estado, seria apenas 

uma de suas modalidades, mas todos eles localizados dentro do Estado ou da sociedade. 

Entretanto, Foucault (2010) destaca que apesar da existência de todas essas formas de 

governo que se cruzam no interior da sociedade e do Estado, há uma forma específica que 

trata de definir qual a forma particular que se aplica a todo o Estado. Ele recorre, então, a La 

Mothe Le Vayer que aponta a existência de três tipos distintos de governo com formas 

específicas de ciência e de reflexão cada um: “O governo de si mesmo, que diz respeito à 

moral; a arte de governar adequadamente uma família, que diz respeito à economia; a ciência 

de bem governar o Estado, que diz respeito à política” (FOUCAULT, 2010, p. 280). Apesar 

de considerar que a política tenha a sua singularidade em relação à moral e à economia, o 

importante a se destacar é que estas artes de governar apresentam uma continuidade essencial 

entre elas, sendo estas, ascendente e descendente.  

Continuidade ascendente no sentido em que aquele que quer governar o Estado deve 

primordialmente saber governar a si, governar sua família, seus bens, seus patrimônios. 

Continuidade descendente na medida em que quando o Estado é bem governado, os pais de 

família sabem governar suas famílias, seus bens, seus patrimônios e, por sua vez, os 

indivíduos se comportam como devem. É na linha descendente que faz repercutir, na conduta 

dos indivíduos e na gestão da família, o bom governo do Estado, que nesta época já se começa 

a denominar de polícia. Ressalta-se que aqui polícia tem um sentido positivado, enquanto 

mecanismo de controle e vigilância sobre os corpos. E não um sentido negativo como, por 

vezes, o atribuído a polícia na atualidade, como relacionada à arbitrariedade, ao desrespeito. 

Sendo assim, a pedagogia do príncipe asseguraria a continuidade ascendente da forma 

de governo, enquanto a polícia, a continuidade descendente. Sendo que tanto pelo lado 

ascendente quanto pelo descendente, o elemento central necessário para a continuidade seria o 
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governo da família, que se denominaria de economia. Neste sentido, a introdução da 

economia no exercício político seria o papel essencial do governo. “Governar um Estado 

significará, portanto, estabelecer a economia ao nível geral do Estado, isto é, ter em relação 

aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, uma forma de 

vigilância, de controle tão atenta quanto à do pai de família” (FOUCAULT, 2010, p. 281). 

Deste modo, a economia, relacionada à arte de governar uma família, começa a compor a 

continuidade ascendente da governamentalidade.  

A palavra economia começou a adquirir o seu sentido moderno quando, no século 

XVIII, Quesnay (apud Foucault, 2010) se referiu a um bom governo como um “governo 

econômico”. Naquele momento, começava-se a considerar que era da própria essência do 

governo ter como objetivo primordial o que se chama de economia. Enquanto que no século 

XVI, a palavra economia designava uma forma de governo, no século XVIII, designa um 

nível de realidade, um campo de intervenção do governo por meio de uma série de processos 

complexos capitais para a nossa história. Segundo o autor, significaria isto o que seria 

governar e ser governado. 

Em outros textos sobre a arte de governar, como o de Guillaume de La Perrière, 

Foucault (2010) percebeu uma referência de governo às coisas, e não a um território e seus 

habitantes. Neste sentido, o escritor acreditava que não se tratava de opor coisas a homens, 

mas de mostrar que aquilo a que o governo se refere não é um território, e sim, um conjunto 

de homens e coisas.  

 

Governar uma casa, uma família, não é essencialmente ter por fim salvar as 

propriedades da família; é ter como objetivo os indivíduos que compõem a família, 

suas riquezas e propriedades; é prestar atenção aos acontecimentos possíveis, às 

mortes, aos nascimentos, às alianças com outras famílias; é esta gestão geral que 

caracteriza o governo e em relação ao qual o problema da propriedade fundiária para 

a família ou a aquisição da soberania sobre um território pelo príncipe são elementos 

relativamente secundários (FOUCAULT, 2010, p. 283). 

 

Este entendimento destaca que o mais relevante, na arte de governar, seria esse 

conjunto de coisas e de homens, no qual o território e a propriedade seriam somente variáveis. 

Levando-se em consideração o presente estudo, tal conjunto de homens e coisas, que passou a 

ser objeto primordial da arte de governar, incita a reflexões quanto à atuação do Estado com 
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os movimentos sociais na atualidade, tendo como decorrência a aproximação destes ao 

aparelho estatal e o conseqüente controle do Estado sobre eles. 

No mesmo texto, o governo é definido como uma maneira correta de dispor as coisas 

para conduzi-las não ao bem comum, mas a um objetivo adequado a cada uma das coisas a 

governar. Para atingir tais finalidades distintas, deve-se necessariamente se dispor das coisas. 

Foucault (2010) destaca a importância da palavra “dispor” neste contexto pelo motivo de que 

na soberania, o que permitia atingir sua finalidade, isto é, a obediência à lei, era a própria lei. 

Neste sentido, lei e soberania estavam indissoluvelmente conectadas. No caso da teoria de 

governo, não se trata de impor uma lei aos homens, mas de dispor as coisas, ou seja, utilizar 

mais táticas do que leis, ou utilizar ao máximo as leis como táticas. Fazer, por distintos meios, 

com que determinados fins possam ser atingidos.  

 

Isto assinala uma ruptura importante: enquanto a finalidade da soberania é ela 

mesma, e seus instrumentos têm a forma de lei, a finalidade do governo está nas 

coisas que ele dirige, deve ser procurada na perfeição, na intensificação dos 

processos que ele dirige e os instrumentos do governo, em vez de serem constituídos 

por leis, são táticas diversas (FOUCAULT, 2010, p. 284). 

 

 Foucault (2010) afirma que este esboço da teoria da arte de governar não ficou 

pairando no ar no século XVI, de maneira que se podem destacar algumas situações referentes 

à mesma no decorrer do referido século. Primeiro, a teoria da arte de governar esteve ligada 

desde o século XVI ao desenvolvimento do aparelho administrativo da monarquia territorial: 

aparecimento dos aparelhos de governo. Segundo, esteve ligada a um conjunto de análises e 

saberes que se desenvolveram a partir do século XVI e que adquiriram relevância no século 

XVII: ciência do Estado. Em terceiro, esta arte de governar não pode deixar de ser relacionada 

ao mercantilismo e ao cameralismo. Não desconsiderando a relevância do último ponto, 

momentaneamente, dar-se-á um enfoque ao aparecimento dos aparelhos de governo e da 

ciência do Estado. 

 Neste sentido, Jacques Revel (1989), ao se referir as práticas da monarquia francesa, 

principalmente, após o século XVII, acaba pontuando relevantes questões quanto à arte de 

governar, tão bem formulada por Foucault. Desta época, Revel (1989) destaca a monarquia 

francesa como o principal agente e beneficiário de um poderoso movimento de centralização e 

de nivelamento sobre o qual alicerçou essencialmente o seu poder. Após a Revolução 
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Francesa, a França passou por um obstinado processo de centralização e de uniformização 

cultural – ao mesmo tempo administrativa, econômica e política – no qual historiadores, 

profissionais ou não, tomaram em mãos a tarefa de reconstruir e reabilitar o passado plural de 

uma França perdida. Este processo de retomada histórica, baseado em uma recrudescência da 

sensibilidade regionalista, acabou por revelar uma distinta arte de governar. 

 Neste sentido, do processo de reconstrução histórica francesa, destacam-se dois 

distintos tipos de olhares: um de cunho mais macro, realizado pelos aritméticos políticos e 

que demonstravam distinções mais generalizadas, como a oposição entre urbano e rural, 

disciplinados e indisciplinados; e um de cunho mais micro, realizado pelos médicos, 

funcionários administrativos, geógrafos, viajantes, que se fixavam nos pormenores das 

situações locais. Apesar de tentarem exercer o papel de reconstrução histórica, Revel (1989) 

destaca que ambos cometeram o mesmo equívoco: mantiveram-se presos as suas próprias 

realidades. O resultado foi a formação de perspectivas completamente desconectadas umas 

das outras.  Assim como ocorre no processo de formação das políticas públicas na atualidade, 

no qual se tem, de um lado, o Estado que planeja as ações visando a uma padronização do 

funcionamento social, e de outro, os operadores do sistema que fazem com que a máquina 

estatal funcione em um plano micro, ao mesmo tempo em que se propõem a executar as 

políticas com base na realidade cotidiana. Ambos exercendo tentativas distintas de atuação e 

compreensão sobre uma mesma questão. “Olhar míope, olhar presbíope: um e outro falham 

simetricamente quanto à existência da região enquanto realidade histórica, social e cultural” 

(REVEL, 1989, p. 166). 

 Em se tratando do Estado, Foucault (2010) ressalta que, esquematicamente, pode-se 

dizer que a arte de governar encontra, no final do século XVI e início do século XVII, uma 

primeira forma de cristalização, que estaria retratada na sua organização em torno de uma 

razão de Estado. O escritor destaca a razão de Estado em um sentido não pejorativo e não 

negativo (como o ligado à infração dos princípios do direito, da equidade ou da humanidade 

por interesse exclusivo do Estado), mas em seu sentido positivo e pleno: “o Estado se governa 

segundo as regras racionais que lhe são próprias, que não se deduzem nem das leis naturais ou 

divinas, nem dos preceitos da sabedoria ou da prudência; o Estado, como a natureza, tem sua 

racionalidade própria, ainda que de outro tipo” (FOUCAULT, 2010, p. 286). No entanto, o 

autor afirma que esta razão de Estado constituiu uma espécie de obstáculo para o 

desenvolvimento da arte de governo que durou até o início do século XVIII, tendo isto 

ocorrido por algumas razões.  
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 Primeiramente, por razões históricas na medida em que a arte de governar somente 

poderia se desenvolver, pensar a si própria, multiplicar suas dimensões em período de 

expansão. Não em momentos de grandes urgências militares, políticas e econômicas – como a 

exemplo das grandes crises ocorridas no século XVII. E em segundo lugar, a primazia do 

problema da soberania que, como questão teórica e princípio de organização política, foi um 

fator fundamental para o bloqueio da arte de governar, que não pôde se desenvolver de modo 

específico e autônomo. Para exemplificar isto, Foucault (2010) se remete ao mercantilismo, 

tendo em vista que o mesmo se caracterizou como a primeira sanção desta arte de governar 

em nível tanto das práticas políticas quanto dos conhecimentos sobre o Estado.  

 

O mercantilismo é a primeira racionalização do exercício do poder como prática de 

governo; é com ele que se começa a constituir um saber sobre o Estado que pôde ser 

utilizável como tática de governo. Entretanto, o mercantilismo foi bloqueado, 

freado, porque se dava como objetivo essencialmente a força do soberano: o que 

fazer não tanto para que o país seja rico, mas para que o soberano possa dispor de 

riquezas, constituir exércitos para poder fazer política? E quais sãos os mecanismos 

que o mercantilismo produz? Leis, ordens, regulamentos, isto é, as armas 

tradicionais do soberano. Objetivo: o soberano; instrumentos: os mesmos da 

soberania. O mercantilismo, assim, procurava introduzir as possibilidades oferecidas 

por uma arte refletida de governar no interior de uma estrutura institucional e mental 

da soberania, que ao mesmo tempo a bloqueava (FOUCAULT, 2010, p. 286, 287). 

 

 Durante o século XVII e até o desaparecimento dos temas mercantilistas no início do 

século XVIII, a arte de governo marcou passo, limitada por dois fatores. De um lado, pelo 

quadro vasto, abstrato, rígido da soberania. Por outro, por um modelo bastante estreito, débil, 

inconsistente: o da família. Neste sentido, a arte de governar se fundou na forma geral da 

soberania, ao mesmo tempo em que não pôde deixar de se apoiar no modelo concreto da 

família. Por esta razão, a arte de governar foi bloqueada por esta ideia de economia, que ainda 

na mesma época se referia apenas a um pequeno conjunto constituído pela família e pela casa. 

Com o Estado e o soberano de um lado, em contraponto ao pai de família e sua casa de outro, 

a arte de governo não podia encontrar sua dimensão própria. 

 O desbloqueio da arte de governar está em conexão com a emergência do problema da 

população. Para Foucault (2010), trata-se de um processo sutil no qual a centralização da 

economia está conectada à família e ao problema da população. Pode-se dizer que foi graças à 

percepção dos problemas específicos da população, graças ao isolamento deste nível de 

realidade, que se chama economia, que o problema de governo pôde, enfim, ser pensado, 



103 

 

  

sistematizado e calculado fora do quadro jurídico da soberania. Mas de que modo o problema 

da população permitirá desbloquear a arte de governo? Primeiramente, a população – a 

perspectiva da população, a realidade dos fenômenos próprios à população – permitirá 

eliminar definitivamente o modelo da família e centralizar a noção de economia em outro 

fator. Tendo a população características próprias e seus fenômenos serem irredutíveis aos da 

família, esta passa a ser vista como elemento no interior daquela e como instrumento 

fundamental, mas não mais como fator exclusivo à economia. 

 

Em outras palavras, até o advento da problemática da população, a arte de governar 

só podia ser pensada a partir do modelo da família, a partir da economia entendida 

como gestão da família. A partir do momento em que, ao contrário, a população 

aparece como absolutamente irredutível à família, esta passa para um plano 

secundário em relação à população, aparece como elemento interno à população, e, 

portanto, não mais como um modelo, mas como segmento. E segmento privilegiado, 

na medida em que, quando se quiser obter alguma coisa da população – quanto aos 

comportamentos sexuais, à demografia, ao consumo, etc. – é pela família que se 

deverá passar (FOUCAULT, 2010, p. 289).  

 

 Com base em tal contexto, a família surge como elemento interno da população, sendo 

esta, a partir deste momento, o objetivo final do governo. Neste sentido, a população permite 

eliminar definitivamente o modelo da família e centralizar a noção de economia em outra 

coisa. Tal mudança ocorre pelo fato da população ter uma regularidade própria, com 

características próprias, sendo seus fenômenos irredutíveis aos da família (grandes epidemias, 

mortalidade endêmica), além de produzir efeitos econômicos específicos através de suas 

atividades e deslocamentos. No entanto, quais instrumentos o governo se utilizará para 

alcançar tal objetivo final? Campanhas que agem sobre a população e técnicas que vão agir 

indiretamente sobre ela, e que permitirão aumentar, sem que as pessoas se dêem conta, as 

taxas de natalidade, o fluxo da população, etc. Assim, há o nascimento de uma arte ou, em 

todo caso, de táticas e técnicas absolutamente novas.  

 

A população aparece, portanto, mais com um fim e instrumento de governo que 

como força do soberano; a população aparece como sujeito de necessidades, de 

aspirações, mas também como objeto nas mãos do governo; como consciente, frente 

ao governo, daquilo que ela quer e inconsciente em relação a aquilo que se quer que 

ela faça (FOUCAULT, 2010, p. 289).  
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 Tendo a população enquanto foco da arte de governar, Foucault destaca que aquela 

será o ponto em torno do qual se organizará aquilo que nos textos do século XVI se 

denominava de paciência do soberano, no sentido de que a população será o objeto que o 

governo deverá levar em consideração em suas observações, em seu saber, para conseguir 

governar efetivamente de modo racional e planejado. A constituição de um saber de governo 

torna-se então indissociável da constituição de um saber sobre todos os processos referentes à 

população, daquilo que se denomina de “economia”. Neste sentido, a economia política pôde 

se constituir a partir do momento em que, entre os diversos elementos da riqueza, apareceu 

um novo objeto: a população.  

 

Apreendendo a rede de relações contínuas e múltiplas entre a população, o território, 

a riqueza, etc., se constituirá uma ciência, que se chamará economia política, e ao 

mesmo tempo um tipo de intervenção característico do governo: a intervenção no 

campo da economia e da população. Em suma, a passagem de uma arte de governo 

para uma ciência política, de um regime dominado pela estrutura da soberania para 

um regime dominado pelas técnicas de governo, ocorre no século XVIII em torno da 

população e, por conseguinte, em torno do nascimento da economia política 

(FOUCAULT, 2010, p. 290). 

 

 Entretanto, aqui Foucault não quer dizer que a soberania deixou de desempenhar um 

papel a partir do momento em que a arte do governo começou a se tornar ciência. Pelo 

contrário, nunca o problema da soberania foi colocado com tanta acuidade. Na medida em que 

não se tratava mais, como nos séculos XVI e XVII, de procurar deduzir uma arte de governo 

de uma teoria soberana, mas de encontrar, a partir da existência de uma arte de governo, uma 

forma jurídica, institucional, um fundamento de direito que poderia dar a soberania uma 

caracterização de Estado. Inclusive, Revel (1989) já apontava na monarquia francesa a 

importância da uniformização jurídica, sendo que esta deveria ser a base para as novas 

relações sociais. Fato curioso é que ao se remeter aos corpos e as comunidades como uma 

forma de compreender a sociedade em seu conjunto, apresentados como produto de um 

princípio de ordem geral, o autor já destacava, naquela época, a existência de estruturas 

orgânicas como mediadoras do conjunto de comportamentos e relações sociais, o que, na 

atualidade, seriam as diversas políticas públicas.  

 Não me distanciando da problemática que envolve o campo das políticas públicas, mas 

pelo contrário, tornando-a mais clara, recorro a Foucault (2010) quando o mesmo ressalta que 

a ideia de um novo governo da população torna ainda mais agudo o problema do fundamento 
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da soberania e a necessidade de se desenvolver a disciplina. Entretanto, devem-se 

compreender os fatos não em termos de substituição de uma sociedade de soberania por uma 

sociedade disciplinar, e desta por uma sociedade de governo. Na verdade, trata-se de um 

triângulo: soberania-disciplina-gestão governamental, que tem na população seu alvo 

principal e nos dispositivos de segurança seus mecanismos essenciais. 

 

O que gostaria de mostrar é a relação histórica profunda entre: o movimento que 

abala a constante da soberania colocando o problema, que se tornou central, do 

governo; o movimento que faz aparecer a população como um dado, como um 

campo de intervenção, como o objeto da técnica de governo; e o movimento que 

isola a economia como setor específico da realidade e a economia política como 

ciência e como técnica de intervenção do governo neste campo da realidade. São 

esses três movimentos – governo, população, economia política – que constituem, a 

partir do século XVIII, um conjunto que ainda não foi desmembrado (FOUCAULT, 

2010, p. 291). 

 

 Inventariando a temática de governo, Foucault (2010) recoloca a questão do poder, 

deslocando-o de sua forma repressiva, para ampliá-lo na constituição de redes microfísicas 

que fortalecem o Estado. Kátia Aguiar (1997) destaca que o indicativo da importância dessa 

temática para a atualidade aparece, especialmente, na desmistificação da relevância dada ao 

Estado enquanto uma figura central de análise e no destaque à noção de governamentalização 

do Estado, no tocante as táticas de governo que permitem definir a cada instante o que 

compete ou não ao Estado. Para tal autora o que se coloca em questão não é a dominação 

efetiva de um Estado enquanto poder constituído, e sim o seu determinismo. Principalmente, 

no fato de que somente nele se localize uma política que, na verdade, também lhe é 

constituinte.  

Neste âmbito, no qual as distintas configurações de poder se manifestam, tendo em 

vista a sua dissociabilidade e fluidez, ao afirmar que toda sociedade precisa de um poder, 

Cornelius Castoriadis (2004) distingue poder e Estado, alertando o leitor sobre a atuação 

limitada deste último. 

 

Dado o que conhecemos da psique humana e das questões levantadas pelo processo 

de maturação da psique, haverá sempre necessidade de leis, de limitações 

coletivamente decididas do agir humano, que podem sem dúvida ser interiorizadas 

pelo indivíduo em curso de socialização, mas jamais poderão ser integralmente 

interiorizadas a ponto de se tornarem intransgressíveis, pois não teríamos uma 

sociedade de indivíduos autônomos, mas uma sociedade de autômatos. Portanto, 
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haverá sempre um poder. Mas poder não quer dizer Estado. O Estado é uma 

instância de poder separada da sociedade, constituída em aparelho hierárquico e 

burocrático, que faz face à sociedade e a domina (embora não possa permanecer 

impermeável a sua influência). Tal Estado é incompatível com uma sociedade 

democrática. As poucas funções indispensáveis que o Estado atual cumpre podem e 

devem ser restituídas à comunidade política (CASTORIADIS, 2004, p.154).  

 

Neste campo das distintas configurações de poder, vários atores sociais vão discutir a 

relação estabelecida entre Estado e sociedade. Com o intuito de compreender algumas formas 

de articulação desta sociedade, e a compreendendo como uma das peças fundamentais neste 

jogo de táticas de controle, o próximo tópico se detém nos movimentos sociais. Entendendo 

estes como um dos atores sociais que compõem a sociedade e como um dos principais focos 

de problematização para a produção deste trabalho. 

 

3.2. Movimentos sociais: concepção e modos de atuação 

 

Frente às distintas literaturas produzidas no tocante à temática dos movimentos 

sociais, neste estudo, optou-se por realizar um breve panorama sobre o assunto levando em 

consideração o seu contexto global, especialmente, na América Latina, e, posteriormente, a 

perspectiva desenvolvida no Brasil.  

No que se refere ao contexto latino-americano, Maria da Glória Gohn (2007) destaca 

que embora haja um número razoável de estudos específicos e uma diversidade de paradigmas 

explicativos sobre a temática dos movimentos sociais, não se pode afirmar que existam teorias 

bem elaboradas sobre o tema. Segundo a autora, as diferentes interpretações sobre o que seria 

um movimento social na atualidade decorreriam de três fatores principais: 1) mudanças nas 

ações coletivas da sociedade civil, no tocante ao seu conteúdo, suas práticas, formas de 

organização e bases sociais; 2) mudanças nos paradigmas de análise dos pesquisadores; 3) 

mudanças na estrutura econômica e nas políticas estatais.  

Disto, resulta o equívoco de muitos fenômenos sociais estarem sendo designados 

enquanto movimentos sociais e, consequentemente, com o objetivo de esclarecer a questão, 

vão sendo criadas novas taxionomias ou tipologias empíricas sem fundamentação teórica. 

Desta forma, a escritora estabelece alguns parâmetros mínimos para uma conceituação 



107 

 

  

teórica, baseada em uma reflexão fundamentada e sustentada em categorias provenientes de 

manifestações concretas dos próprios movimentos. Neste entendimento, para ela e, 

preferencialmente, para a produção deste trabalho, consideram-se movimentos sociais como 

processos sociopolíticos e culturais da sociedade civil presentes em um universo de forças 

sociais em conflito.  

Em se tratando de forças sociais em conflito, trazem-se para esta discussão as 

contribuições de Alain Touraine (1999) no sentido deste autor destacar que apesar da maioria 

das ideologias políticas afirmarem que apenas a ação política possa dar um alcance geral às 

reivindicações particulares, a ideia de movimento social busca demonstrar a existência de um 

conflito central no interior de cada tipo societal. Embora alguns estudiosos acreditem que 

atualmente não existe esse conflito central, e sim reivindicações particulares e crises políticas, 

Touraine (1999) defende o oposto. Para este autor, é o conflito central de nossa sociedade que 

leva um sujeito a lutar contra o triunfo do mercado e das técnicas, por um lado, e por outro, 

contra os poderes comunitários autoritários. Neste ínterim, defende que este conflito cultural é 

tão central na atualidade como foi o conflito econômico da sociedade industrial e o conflito 

político que dominou os primeiros séculos de nossa modernidade.  

 Antes de desenvolver a sua discussão, o autor destaca uma relevante observação sobre 

o que entende por movimentos sociais.  

 

Se chamarmos de movimento social qualquer tipo de ação coletiva, não é necessário 

nem possível fazer a sua teoria. Assim como a medicina não pode fazer uma teoria 

das empolas ou da febre como tipo geral de doença, pois patologias muito diversas 

criam tais sintomas. Os que julgam provar análise chamando de movimento social 

não importa que problema da organização social, falam sem dizer nada. A noção de 

movimento social só é útil se permitir pôr em evidência a existência dum tipo muito 

particular de ação coletiva, aquele tipo pelo qual uma categoria social, sempre 

particular, questiona uma forma de dominação social, simultaneamente particular e 

geral, invocando contra ela valores e orientações gerais da sociedade, que ela partilha 

com seu adversário, para privar este de legitimidade (TOURAINE, p. 113, 1999). 

 

Aliado a esta definição, o autor também ressalta que se pode reconhecer a existência 

de movimentos conduzidos por categorias dominantes e dirigidos contra categorias 

particulares consideradas obstáculos à integração social ou ao progresso econômico. Frisa-se 

que, neste contexto, e em ambos os casos, o movimento social seria muito mais do que um 

grupo de interesses ou um instrumento de pressão política, pois ele questionaria o modo de 
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utilização social de recursos e de modelos culturais. A fim de se evitar uma confusão no 

entendimento sobre este tipo de ação coletiva e todas as outras, para as quais muitos 

denominam movimento social, Touraine (1999) prefere se referir a movimentos societais, 

para indicar claramente que estes questionam orientações gerais da sociedade.  

Segundo o autor, os movimentos societais encarnaram no passado um projeto de 

reconstrução radical da sociedade e uma imagem do sujeito, que no geral, o primeiro acabou 

por dominar o segundo. No entanto, nenhum movimento societal pode, na atualidade, estar 

submetido a uma utopia tão forte. Para o autor, é preciso que a ação coletiva se coloque 

diretamente a serviço de uma nova imagem do sujeito. Em sociedades inteiramente 

conduzidas e constantemente transformadas por sua historicidade, por sua capacidade de se 

produzir e de se mudar, o sujeito não pode mais se investir, e por isso, alienar-se em uma 

ordem, em uma comunidade, em um poder político. “O sujeito deve ser mirado diretamente, 

na sua luta contra os poderes que dominam o universo da instrumentalidade e o da identidade, 

e não mais como princípio fundador de uma nova ordem que aboliria a história ao atingir seu 

fim ou ao voltar ao seu começo” (TOURAINE, 1999, p. 117). 

 O autor destaca que esta mudança de perspectiva desorienta todos os que ainda 

procuram colocar um movimento social a serviço da construção de um partido político e, 

sobretudo, de um poder neocomunitarista. Para o escritor, em países mais industrializados, 

não pode mais haver outro movimento societal, além das ações coletivas diretamente dirigidas 

para a afirmação e a defesa dos direitos dos sujeitos, da sua liberdade e da igualdade. Os 

movimentos societais atuais não estão a serviço de nenhum modelo de sociedade perfeita nem 

de partido político, tendo em vista que os mesmos eram subordinados e quase marginais em 

relação à ação política quando do momento das grandes revoluções fundadoras da 

modernidade política. Fato que se contrapõe a realidade presenciada durante a produção deste 

trabalho, o que faz questionar: se não se trata de movimentos societais – terminologia adotada 

pelo autor – pelo fato dos mesmos não estarem a serviço de nenhum modelo de sociedade 

política ou de partido político, do que se trata então? 

Para Touraine (1999), o laço que une o movimento social e o sujeito convida a falar de 

sociedade civil, mas antes disso é relevante se ter em mente que esta expressão designou por 

muito tempo um conjunto de atores sociais e políticos que combatiam ao mesmo tempo a 

dominação capitalista e o Estado autoritário. Touraine (1999) afirma que o termo sociedade 

civil designa o lugar das ações coletivas realizadas para a libertação dos atores sociais e contra 
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o funcionamento da economia dominada pelo lucro e pela vontade política de dominação. 

Contra esses dois sistemas de poder todas as imagens de sujeito buscam criar um espaço 

autônomo e intermediário. Se atualmente fala-se em sociedade civil é para afirmar que o 

sujeito fala por si mesmo, não podendo fazer de outro modo tendo em vista que está cercado 

tanto pelo universo econômico do mercado e das técnicas, como pelas ideologias 

comunitaristas que os estados e partidos políticos encarnaram. No entanto, conseguiria a 

sociedade civil permanecer isenta a tantas influências e atravessamentos ainda quando 

inserida em um modelo de democracia representativa
39

? 

 Neste sentido, o autor afirma que esta sociedade civil, pelo fato de fazer reivindicações 

mais morais e culturais do que econômicas, somente pode agir em ligação com forças 

políticas – o que não deveria ser confundido com partidos e coalizões que administram a 

política nacional. Conectada a estas forças políticas, um conjunto de mediações 

simultaneamente sociais e políticas vão se construindo entre os programas políticos e as 

situações sociais. Segundo o escritor, um bom exemplo disto são as ONGs presentes nos 

países subdesenvolvidos. As ONGs são movimentos de opinião e até movimentos sociais, 

também compreendidos como elementos do sistema político, pelo qual são, por muitas vezes, 

censurados por pertencer a determinadas articulações políticas. Para Touraine (1999), a 

sociedade civil se decompõe quando as demandas sociais se subordinam ao programa político. 

De modo extremo, mas bastante contundente quanto à categorização, Gohn (2007) 

destaca que, muitas vezes, um movimento social deixa de ser considerado movimento quando 

se institucionaliza – quando se torna uma ONG, por exemplo –, embora possa continuar 

fazendo parte de um movimento mais amplo, enquanto uma organização de apoio daquele 

movimento. Para melhor esclarecer, a autora traz o exemplo de uma associação de moradores. 

Quando esta se institucionaliza, ela se torna uma organização social, embora continue fazendo 

parte de um movimento social mais amplo que é o movimento comunitário de bairros. 

Levando em conta essas considerações e trazendo-as para as reflexões deste trabalho, estar-se-

ia falando de organizações sociais, e não mais de movimentos sociais, quando aqueles se 

vinculam a partidos políticos – neste caso, ao PT. Entretanto, a autora alerta para o cuidado 

que se deve ter com as generalizações, principalmente, ao denominar de movimento social 

tudo o que estiver na esfera não-institucional. Isso porque os movimentos usualmente se 

                                                 
39

 Não querendo entrar no mérito da questão, mas é sabido que o modelo de democracia representativa baseia-se 

em uma pseudo participação da maioria por meio da representação de poucos, sendo que estes, em muitos casos, 

acabam por defender os seus próprios interesses. Então, em que contexto, tomando como referência a sociedade 

civil postulada por Touraine, o sujeito fala por si mesmo? 
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articulam com outras forças institucionalizadas e a força social que poderão ter está 

diretamente relacionada com essas articulações.  

Com o intuito de fundamentar um conceito de movimento social para além das 

evidências empíricas, Gohn (2007) lança um olhar especial para outros elementos relevantes 

referentes à construção de um paradigma explicativo das ações sociais. O primeiro elemento 

seria a categoria de luta social, no sentido de que a autora a concebe como uma noção-chave, 

mais abrangente. Neste sentido, chama a atenção para o fato de que se refere à luta social e 

não à luta de classes, por entender que as classes se formam na luta. Assim, luta social é um 

conceito mais abrangente e as classes sociais é uma de suas formas, que tem como função 

agrupar as ações ou as condições materiais e sociais dos homens na história.  

De forma abrangente, as classes se referem às ações dos indivíduos enquanto agentes 

produtores e reprodutores socioeconômicos, mas que não dão conta de explicar todas as 

dimensões e fenômenos da vida social. Por esta razão foi desenvolvida a categoria dos atores 

sociais. Segundo a autora, aquela não se contrapõe à classe social pelo motivo de “ator” ser 

utilizada como categoria de análise, enquanto a outra é um conceito. Todos os atores 

pertencem a uma classe social, mas eles, muitas vezes, envolvem-se em frentes de luta que 

não dizem respeito, prioritariamente, a problemáticas da classe social, como as questões de 

gênero, étnicas, ecológicas, etc. Neste sentido, a escritora destaca que grande parte dos eixos 

temáticos básicos dos movimentos sociais contemporâneos não se refere ao conflito de classe, 

mas a conflitos entre atores sociais. Reflexão esta, que pode ser trazida para a atuação do 

movimento feminista na atualidade. 

Além disto, a autora destaca que a maioria dos fenômenos sociais envolvidos nos 

“novos” movimentos sociais
40

 abrange dimensões subjetivas das ações sociais, relativas ao 

sistema de valores dos grupos sociais, não compreensíveis somente a análise das explicações 

macroobjetivas, como normalmente é tratada a questão das carências econômicas. Trata-se de 

carências de outra ordem, que ocorrem no plano da ordem subjetiva, expressa pelo sentimento 

e por ações de solidariedade. Inclusive, alguns autores – dentre eles Castoriadis (citado por 

Gonh, 2007) – contribuíram para a fundamentação teórica dos movimentos sociais ao 

destacarem essa dimensão subjetiva, construída ao longo de um processo de luta, em que a 

experiência grupal de compartilhamento de valores socialmente comuns é um fator 

fundamental. 

                                                 
40

 Maiores esclarecimentos sobre esta terminologia serão abordados posteriormente. 
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O princípio da solidariedade é o núcleo da articulação central entre os diferentes atores 

envolvidos a partir de uma base referencial comum de valores e ideologias construídas na 

trajetória do grupo, ou provenientes dos usos e tradições compartilhados pelo conjunto. Neste 

ínterim, é necessário destacar que quando se fala em solidariedade não se está querendo 

postular que os movimentos sejam espaços harmoniosos ou homogêneos internamente. Pelo 

contrário, o que ocorre são inúmeros conflitos e tendências internas. Porém, a forma como se 

apresentam no espaço público criam um imaginário social de unicidade. É esta solidariedade 

o princípio que costura as diferenças fazendo com que a representação simbólica construída e 

projetada para o outro – não-movimento – seja articulada e coerente, baseadas em propostas 

que encubram as diferenças internas, apresentando-se, geralmente, de forma clara e objetiva. 

Tal solidariedade por ser observada em um dos discursos apresentados no segundo capítulo, 

como a exemplo do primeiro a ser visto na página 64. 

Gohn (2007) pontua que a centralidade da categoria luta social junto aos homens, em 

geral, explica a existência de movimentos sociais em distintos segmentos da sociedade. Estes 

sempre atuam em áreas de conflitos e estão em luta na defesa de seus interesses, buscando 

conquistas ou resistindo a mudanças que tendem a sabotar conquistas anteriores. Apesar de 

que, historicamente, foram os setores subordinados os que mais produziram lutas sociais, 

também podem ser encontrados lutas e movimentos nos setores dominantes. Muitas dessas 

lutas se desenvolveram entre segmentos das próprias elites e outras das elites contra setores 

subordinados.  

Neste sentido, a autora pontua que não denomina estas ações de contra ou 

antimovimento, simplesmente porque essas noções se referem também a ações coletivas. 

Apesar de que, para isso, tenham que retroceder conquistas obtidas por meio de lutas sociais 

ou impor um determinado ponto de vista de uma minoria a um conjunto mais amplo, 

recorrendo à força e à coerção. Entretanto, acredito que a questão primordial não é se são 

movimentos sociais ou não, mas sim, classificar como “lutas sociais” as ações das elites. As 

lutas se referem àqueles que estão em desvantagem significativa no jogo político do exercício 

de poder, e não àqueles que o exercem. 
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 3.2.1. Movimentos sociais no contexto brasileiro 

 

Levando-se em consideração um breve balanço sobre a produção teórica referente aos 

movimentos sociais no Brasil, Gohn (2007) faz alguns destaques, como: 

 

[...] a falta de referenciais teóricos e o volume de descrições sem análises; a 

necessidade de construção de esquemas explicativos que abordassem as 

especificidades do processo histórico brasileiro e o conseqüente uso abusivo de 

esquemas teóricos pertencentes a outras realidades socioeconômicas e político-

culturais; a valorização de paradigmas que exaltavam o espontaneísmo e 

voluntarismo das massas sem considerar a importância do papel do Estado na 

questão; a ênfase do caráter novo dos movimentos, sem demonstrá-lo bem, e a 

desconsideração pelas experiências históricas já existentes; o isolamento dos 

movimentos urbanos em relação aos movimentos rurais e também a outros 

movimentos sociais, como os sindicais; a confusão em torno do próprio conceito de 

movimentos sociais urbanos, utilizando-o de maneira indiscriminada para lutas de 

naturezas diversas e, consequentemente, problemáticas distintas (GOHN, 2007, p. 

274 e 275). 

 

 

 Tendo estas colocações em vista, a autora se remete a uma breve reconstrução da 

história dos movimentos sociais no contexto brasileiro, especificamente, no cunho urbano, por 

este ser seu principal campo de atuação
41

. Neste sentido, em se tratando do ano de 1980, Gohn 

(2007) ressalta que este ano marcará algumas mudanças nas análises sobre os movimentos 

urbanos. As causas estariam relacionadas à conjuntura sociopolítica explosiva dos anos de 

1978 e 1979, ao aparecimento de inúmeros movimentos e formas organizativas populares, 

assim como, à publicação de importantes textos que basearam as análises da realidade urbana.  

Segundo a autora, o referencial histórico predominante continuava a ser o marxista 

com enfoque na análise das contradições sociais, embora já se iniciasse um processo de crítica 

a este esquema. Nos novos estudos que iam surgindo sobre as classes populares, novas 

abordagens se incorporavam provenientes de conceitos e noções utilizados tanto na 

antropologia (como o de identidade) quanto na educação popular. Pesquisar a identidade dos 

movimentos, ouvir suas falas, captar suas práticas cotidianas foram se tornando os objetivos 

principais dos estudiosos, e não mais o estudo das determinações estruturais da economia 

sobre as ações coletivas em andamento. 

                                                 
41

 Em relação à produção deste trabalho, apesar de terem sido entrevistados movimentos rurais e de se ter 

percebido uma maior articulação entre eles em detrimento aos urbanos, o modo de articulação destes últimos se 

destacou como um significativo analisador, principalmente, na sua relação com o Estado. 
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 Como mencionado, a década de 1980 trouxe um panorama distinto referente à prática 

e à teoria sobre os movimentos sociais populares urbanos. Com base neste contexto, 

destacam-se novas lutas como: aquelas relacionadas ao acesso a terra e sua posse, a moradia; 

articulação do movimento dos transportes; surgimento das associações macro entre as 

associações de moradores; movimentos de favelados ou novos movimentos de luta pela 

moradia; movimentos de desempregados; movimentos pela saúde. Neste ínterim, a autora 

ressalta que alguns movimentos também perderam a sua importância, dentre eles, a Luta por 

Creches. Principalmente, devido à desarticulação das lutas das mulheres após a Anistia, ao 

gradual desaparecimento do Movimento da Carestia e a construção de uma rede de creches 

por parte da prefeitura municipal de São Paulo, que acabou por contratar diversas militantes 

dos movimentos para trabalhar nelas. Fato curioso é que as táticas utilizadas para a 

desarticulação destes movimentos ainda se fazem presentes na atualidade. Se antes, as 

militantes foram chamadas para trabalhar nas creches – sendo a criação destas, uma de suas 

maiores reivindicações – atualmente, as representantes dos movimentos de mulheres são 

convidadas a ocupar os espaços de gestão das políticas públicas que tanto almejaram. 

 Além disso, as mudanças na conjuntura política brasileira e as políticas participativas 

decorrentes da fase da Nova República fizeram com que outros profissionais, além dos 

sociólogos, antropólogos, educadores sociais e assistentes sociais, mostrassem interesse sobre 

a temática. Neste sentido, ressalta-se a participação dos arquitetos, profissionais da área da 

comunicação, da Psicologia e do Direito. Fato é que nos anos 1990, o cenário dos 

movimentos sociais se altera e com ele o quadro de pesquisadores. Entre estes, muitos passam 

a se dedicar as problemáticas da violência, da exclusão social ou com novas práticas civis, 

deixando a temática dos movimentos em segundo plano. Neste sentido, a maioria dos estudos 

passa a ser as redes de ONGs e os mecanismos institucionais da democracia participativa. O 

denominador comum nas análises dos novos movimentos sociais no Brasil foi a abordagem 

culturalista, em contraposição à marxista presente com mais força na análise dos movimentos 

populares. Paulatinamente, as análises destes últimos também passaram a priorizar a questão 

da construção da identidade coletiva dos grupos e deixar as questões das contradições 

urbanas, dos meios coletivos de consumos, etc., de lado. 

 Conforme a autora, no decorrer dos anos 1980, os movimentos sociais no Brasil 

passaram, no plano da atuação concreta e no plano das análises deles feitas, da fase do 

otimismo para a perplexidade e, depois, para a descrença. Dentro deste contexto, destaca-se a 

decepção da sociedade civil com a política, tanto com a praticada pelas elites dirigentes como 
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pela praticada pelos partidos políticos, que progressivamente foram perdendo a capacidade de 

articular as demandas das classes populares e médias. Segundo a autora, os grupos 

organizados dessas camadas foram se enclausurando em guetos corporativistas. Essas 

alterações irão influenciar na perda da capacidade de mobilização e do esforço voluntarista 

que tanto se observava na sociedade civil nos anos 1970. 

 

Militantes, assessores e simpatizantes deixaram de exercitar a política por meio da 

atuação dos movimentos sociais, movidos pela paixão, pela ideologia ou por 

acreditar em algumas causas ou valores gerais. A profissionalização ou “liberação” 

(estar apenas a serviço do movimento) produziu efeitos contraditórios. Criou uma 

camada de dirigentes que cada vez mais se distanciou das bases dos movimentos, se 

aproximou das ONGs e se ocupou em elaborar pautas e agendas de encontros e 

seminários (nacionais nos anos 1980 e internacionais nos anos 1990, como a ECO-

92, a Conferência de Estocolmo em 1995, o Encontro Mundial das Mulheres em 

Beijim em 1995, o Habitat-96 na Turquia etc.). Fora das agências dos encontros a 

outra grande prioridade eram as eleições. Certamente foram eficazes, porque por 

duas vezes o candidato apoiado por uma maioria de movimentos chegou até as 

finais das eleições para a presidência do país. Mas a consolidação dos movimentos 

enquanto estruturas da sociedade civil foi um projeto que, nos anos 1990, será 

reconhecido como não-realizado, embora seja apontado não como um fracasso, mas 

sim como um projeto utópico, dentro do cenário político dos anos 1970 e 1980, 

quando o Estado era visto como inimigo. Ao final dos anos 1980, quando o Partido 

dos Trabalhadores ascende ao poder em várias prefeituras municipais, houve uma 

redefinição de posturas políticas, e a problemática principal passou a ser a da 

capacitação técnica das lideranças populares para atuar como co-particípies das 

políticas públicas locais. Foi um período de muitos estudos e seminários sobre o 

poder local, pois vários dirigentes de movimentos se tornaram dirigentes de órgãos 

públicos (GOHN, 2007, p. 286). 

 

 

 O contexto político abordado pela autora é um dos pontos relevantes quanto à 

discussão da temática que envolve os movimentos sociais e o Estado. Em se tratando da 

realidade abordada neste trabalho, este cenário político torna-se mais evidente muito mais por 

conta da ligação direta entre a gestão do município de Aracaju, Estado de Sergipe e 

presidência nacional – ambos pertencentes à mesma conjuntura político-partidária. A presença 

de líderes populares no âmbito do governo, além de ser um modo de se dar visibilidade – pelo 

ao menos institucional – às problemáticas abordadas por estes movimentos através da 

implantação e implementação de distintas políticas públicas, revela um funcionamento 

estratégico de um determinado modo de governamentalidade, assim como já abordado por 

Foucault. 

 Auxiliando nesta discussão, Gohn (2007) destaca que a categoria da autonomia, tão 

relevante na década de 1970, sofreu intensas problematizações, na medida em que a partir de 

1982, com as mudanças no cenário político, os movimentos sociais foram convidados a 
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participar de mesas, câmaras e conselhos de negociações. Segundo a autora, em um primeiro 

momento, autonomia se redefiniu como autodeterminação. Mas, posteriormente, o 

aprofundamento do processo de transição democrática, com a ascensão de líderes da oposição 

a cargos no parlamento e na administração de postos governamentais, desencadeou no 

desaparecimento paulatino da questão da autonomia nos discursos dos movimentos sociais e 

das análises dos pesquisadores. Neste contexto, o Estado não era simplesmente o adversário 

dos movimentos, mas seu principal interlocutor. 

Ao realizar um comparativo entre os movimentos sociais dos anos 1980 e os atuais, 

Gohn (2010) destaca que ambos construíram representações simbólicas afirmativas por meio 

de discursos e práticas. A seu ver, tanto um como o outro acabaram criando identidades de 

grupos antes dispersos e desorganizados, projetando em seus participantes sentimentos de 

pertencimento social. Aqueles que eram excluídos de algo passam a se sentir incluídos em 

algum tipo de ação de um grupo ativo. Segundo a escritora, desde o início do novo milênio, os 

movimentos sociais estão retornando à cena e à mídia, podendo-se destacar neles quatro 

relevantes pontos: 1) as lutas de defesas das culturas locais contra os efeitos devastadores da 

globalização; 2) ao reivindicarem ética na política, acabam exercendo vigilância sobre a 

atuação estatal/governamental; 3) têm coberto áreas do cotidiano de difícil penetração por 

outras instituições ou entidades como partidos políticos, sindicatos ou igrejas; 4) construção 

diferenciada sobre o entendimento de autonomia que se distancia da noção de estar contra 

tudo e todos, isolado ou de costas para o Estado, atuando à margem do instituído. 

Conforme o seu entendimento, o associativismo predominante nos anos 1990 não 

deriva de processos de mobilização em massa, mas de processos de mobilizações pontuais. 

Entretanto, em que consiste esta diferença? No primeiro, a mobilização se faz por meio de 

núcleos de militantes que se dedicam a uma causa seguindo as diretrizes de uma organização. 

Enquanto no segundo, a mobilização se faz através do atendimento a um apelo feito por 

alguma entidade plural, fundamentada em objetivos humanitários, podendo ser proveniente de 

uma organização internacional, nacional ou local. Este tipo de associativismo não demanda 

dos indivíduos obrigações e deveres permanentes para uma organização, além de que esta 

mobilização se efetua independentemente de laços anteriores de pertencimento. Em outras 

palavras, para a autora, o novo associativismo é mais propositivo, operativo e menos 

reivindicatório, no sentido de produzir menos mobilizações ou grandes manifestações, sendo 

mais estratégico – como na lógica da Participação Cidadã. 
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Gohn (2010) ressalta que tanto no Brasil como em vários outros países da América 

Latina, no final da década de 1970 e parte dos anos 1980, estiveram em destaque os 

movimentos sociais populares articulados por grupos de oposição ao regime militar, 

especialmente, os movimentos de base cristã sob a inspiração da Teologia da Libertação, 

entretanto, ao final da década de 1980, houve uma mudança radical no cenário sociopolítico. 

Inicialmente, houve um declínio das manifestações nas ruas, estas mesmas que 

proporcionaram visibilidade aos movimentos populares nas cidades. Inclusive, alguns 

analistas diagnosticaram que eles estavam em crise porque haviam perdido seu alvo e inimigo 

principal: o regime militar. 

Na verdade, as causas para a desmobilização são diversas. Para Gohn (2010), o fato 

inegável é que os movimentos sociais dos anos 1970/1980 contribuíram decisivamente, por 

meio de demandas e pressões organizadas, para a conquista de vários novos direitos sociais, 

que foram inscritos em leis na Constituição Brasileira de 1988. A partir de 1990, foram 

surgindo outras formas de organização popular, mais institucionalizadas, como a criação de 

Fóruns Nacionais de Luta pela Moradia, pela Reforma Urbana. Os fóruns estabeleceram a 

prática de encontros nacionais em larga escala gerando diagnósticos dos problemas sociais, 

assim como, definindo metas e objetivos específicos para solucioná-los. Disto, várias 

iniciativas de parcerias entre a sociedade civil organizada e o poder público emergiram 

impulsionadas por políticas estatais, como o Programa Bolsa Escola, que atualmente, 

denomina-se Programa Bolsa Família. As ONGs (Organizações Não-Governamentais) 

passaram a ter muito mais relevância nos anos 1990 do que os próprios movimentos sociais. 

Trata-se de ONGs distintas das que atuavam junto aos movimentos populares dos anos 1980. 

Atualmente, estas ONGs são inscritas no universo do Terceiro Setor, voltadas para a execução 

de políticas de parceria entre o poder público e a sociedade, atuando em áreas onde a 

prestação de serviços sociais é carente ou mesmo ausente. 

Frente à diversidade de atuação dos distintos movimentos sociais, Gohn (2010) 

questiona: “E os movimentos sociais populares propriamente ditos, aqueles que nos anos 

1970/1980 foram tão importantes, estimulados pela Teoria da Libertação? O que houve com 

eles? Mudaram de perfil? Desapareceram?” (p. 23). Para a autora, a resposta para todas as 

estas perguntas é não. Para ela, eles sempre foram heterogêneos em termos de temáticas e 

demandas, sendo que o que unificaria o universo de suas demandas seriam as carências 

socioeconômicas. Assim, nos anos 1990, os movimentos sociais criaram e desenvolveram 

redes com outros sujeitos sociais, assim como redes dentro do próprio movimento popular 
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propriamente dito. Nas redes com outros sujeitos destacam-se as tecidas com o campo 

sindical, o campo institucional de outras entidades sociais, o campo político-partidário, o 

campo religioso, o campo das ONGs. Em outras palavras, para a autora, os movimentos 

criaram, ou ampliaram, ou fortaleceram a construção de redes sociais. 

Entretanto, também ocorreram alterações significativas no cotidiano da dinâmica dos 

movimentos populares. Se por um lado, eles perderam visibilidade – principalmente, porque 

ao longo dos anos 1990, os movimentos populares urbanos diminuíram as formas de protestos 

nas ruas e consequentemente sua visibilidade na mídia – por outro lado, ouve um 

deslocamento desta visibilidade para as ONGs. Na visão da autora, as identidades coletivas 

dos movimentos populares deixaram alguns elementos, tais como as frequentes contestações 

às políticas públicas, em detrimento da incorporação de outros elementos que o possibilitaram 

sair do nível apenas reivindicatório para um nível mais operacional, propositivo. 

A autora afirma que embora os eixos nucleadores das demandas fossem os mesmos, os 

movimentos sociais incorporaram novas práticas, inclusive, alguns de seus líderes ou 

assessores passaram a incorporar distintos escalões da administração pública. Seus discursos 

se alteraram em função da mudança da conjuntura, assim como, as matrizes que estruturavam 

estes discursos e práticas. Desta maneira, não se tratava mais de ficar de costas para o Estado, 

e sim, de participar das políticas, das parcerias, etc. Segundo a autora, a atuação dos novos 

movimentos sociais contribuiu para a construção de outros canais de participação, 

principalmente os fóruns, além de contribuir para a institucionalização de espaços públicos 

importantes, tais como, os distintos conselhos criados nas esferas municipais, estaduais e 

nacional. Por outro lado, com base nos dados produzidos neste estudo, ressalta-se a 

singularidade desta questão: os movimentos sociais não estavam simplesmente ao lado do 

Estado, mas sim, dentro da máquina estatal, o que muda toda a análise da questão. Ao lado 

seria se os movimentos sociais mantivessem a sua autonomia, mesmo participando do Estado, 

sem sofrer a captura que vemos hoje. Pois o que se vê são os movimentos sociais falando pelo 

Estado, defendendo os projetos dele e compondo alianças que comprometem essa autonomia. 

Para Gohn (2010), nesta configuração, a noção do novo sujeito histórico, povo, um 

dos eixos estruturantes do movimento social, reformulou-se, da mesma forma como deu 

novos sentidos e significados às suas práticas. Daí resulta-se uma nova identidade, construída 

a partir da relação com o outro, e não centrada no campo dos atores populares 

exclusivamente. Segundo a autora, este outro estava presente nos relacionamentos 
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desenvolvidos com novas formas de associativismo emergentes, interações compartilhadas 

com ONGs e a participação nas políticas públicas. Segundo a escritora, toda esta conjuntura 

alterou o projeto político dos movimentos sociais urbanos no sentido de um projeto político 

policlassista, um novo projeto político dos movimentos sociais, que contemplará outras 

questões além das demandas específicas do âmbito das carências socioeconômicas, indo das 

questões do modelo de desenvolvimento do país às questões do meio ambiente e do 

desenvolvimento humano. Na maioria dos casos, não há uma ênfase nas questões apenas 

locais, mas se incluem outras dimensões. Em parte, essas mudanças se explicam pelos efeitos 

do próprio modelo organizacional, que é o de se atuar em redes, no qual o outro, o diferente, 

acaba alterando o movimento local.  

De forma acanhada e considerando sua observação como preliminar, que segundo a 

autora, necessitaria de um estudo mais aprofundado, ela faz um recorte quanto ao impacto das 

novas ações sobre o arcabouço institucional estatal que preside as interações, negociações nos 

conselhos, fóruns, etc. Neste sentido, ela destaca que a priori, há uma impressão que os 

movimentos sociais e / ou o conjunto de atores sociais que participam destas novas ações e 

interações não estão conseguindo muito em termos de mudança do conjunto de instrumentos 

concretos que presidem e orientam as relações. Caso isto seja verdadeiro, a autora salienta que 

os movimentos de 1970 e 1980 tiveram uma força para impactar ou criar instrumentos 

jurídicos novos, de nível local ou constitucional. De fato, os movimentos sociais atuais 

apresentam uma forma diferenciada de articulação que, inclusive, faz com que se questione 

sobre a sua efetiva atuação, até mesmo por sua vinculação ao Estado. Provavelmente, esteja-

se passando por um momento de se repensar sobre as práticas e os modos de atuação 

desenvolvidos pelos movimentos sociais, ou em alguns casos, pelas então denominadas 

organizações sociais.  

A autora destaca que no passado, normalmente, as regras burocráticas e as prescrições 

jurídicas eram alteradas pelas ações coletivas dos movimentos, utilizando vias paralelas. No 

entanto, com o tempo, o paralelo se tornou o instituído pelo uso contínuo dessa estratégia e tal 

processo passou a ser estimulado pelo Estado, de forma que o campo de experimentação 

ocorria dentro da esfera pública. E como diria Foucault, este mecanismo funcionaria com base 

em uma racionalização típica do Estado, no qual prevalece a sua forma de atuação política. 

Quando não vinculada a este segmento estatal, as ações coletivas dos movimentos acabam 

desvalorizadas perante o Estado, no entanto, quando vinculadas, acabam tendo dificuldades 

em se consolidar pelo motivo de suas bases ainda serem bastante frágeis para garantir sua 



119 

 

  

autonomia. Mas, então, como fortalecê-las? Para a autora, o projeto social de cada movimento 

deveria contemplar a dimensão cultural e institucional, pois fazendo isso, demarcariam o 

campo de sua participação, de como negociar, confrontar ou defrontar com a estrutura estatal. 

Gohn (2010) destaca que o perfil dos movimentos sociais se modificou na virada do 

milênio inclusive porque a conjuntura política também mudou, e eles acabaram se redefinindo 

em função dessas mudanças. Apesar de eles terem sido co-autores desta nova conjuntura, pelo 

que ela continha de positivo, principalmente em termos de conquista de novos direitos sociais, 

como resultado das pressões e mobilizações que os próprios movimentos realizaram na 

década de 1980. Entretanto, esta conjuntura, por meio das políticas neoliberais, também 

buscou desorganizar e enfraquecer os setores organizados. Conforme a autora, por conta 

disso, ao longo dos anos 1990, os movimentos sociais em geral tiveram que abandonar 

algumas posturas e adotar posições mais ativas / propositivas. Entretanto, questiono: como as 

proposições dos movimentos sociais tomariam força frente à captura estatal? Tendo em vista 

que o que pôde ser visto na presente pesquisa foi o silenciamento dos movimentos sociais, 

principalmente quando localizados dentro desta máquina. 

Com base na adoção de posturas mais propositivas, a autora pontua que tais 

movimentos passaram a atuar em redes e em parceria com outros atores sociais dentro dos 

marcos da institucionalidade existente, não mais à margem, de costas para o Estado, somente 

no interior da sociedade civil, como na época do regime militar. Esta nova fase gerou novas 

práticas e exigiu a qualificação dos militantes. 

 

[...] ONGs e movimentos redefiniram seus laços e relações. No urbano, os 

movimentos com matizes político-partidários fortes se enfraqueceram e 

fortaleceram-se os movimentos com perfil de demandas mais universais, mais 

plurais em termos de composição social, como os ecologistas e pela paz. Na área 

rural, a luta social recrudesceu e os movimentos sociais com perfil de lutas de 

resistências e classistas cresceram e tiveram seu auge (GONH, 2010, p. 30). 

 

 

 Gohn (2010) destaca que o exercício de novas práticas trouxe consigo uma percepção 

mais aprofundada sobre a política estatal, sobre os governos e suas máquinas. Disto, enfatiza-

se o surgimento de demandas pela ética na política e uma nova concepção de esfera pública. 

As redes, as parcerias entre movimentos e ONGs criaram um novo movimento social: contra a 

globalização predominante, geradora de miséria. O perfil do militante dos movimentos sociais 
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se modificou, assim como, as teorias passaram a exigir mais dos estudiosos na área 

explicações mais consistentes.  

Com este discurso, a autora não busca desqualificar a atuação dos distintos 

movimentos em épocas diferenciadas, mas fortalecer a ideia de que os mesmos passam por 

transformações pelas as quais precisam reconfigurar os seus modos de atuação. Neste ponto, 

chama-se a atenção para atuação do Estado neste processo de reconfiguração dos movimentos 

sociais no tocante a ideia da captura pela lógica estatal. Não é tão simples, mas é necessário 

resistir, tentar novos caminhos para que os movimentos sociais não precisem se transformar 

nas denominadas organizações sociais com o intuito de terem maior visibilidade em suas 

ações. Neste sentido, o próximo tópico a ser abordado, demonstra maiores elucidações quanto 

à relação/tensão estabelecida entre os movimentos sociais e o Estado no processo de 

implantação de políticas públicas.  

 

3.3. Relação/tensão entre Estado e movimentos sociais 

 

Tendo em vista que o campo utilizado para a realização deste trabalho foi um espaço 

governamental direcionado às políticas públicas para as mulheres, no qual a relação entre 

Estado e movimentos sociais foi o que mais saltou aos olhos por conta daquela, ser muitas 

vezes, rodeada de tensão
42

, tomo como ponto de partida para este tópico as contribuições de 

Célia Pinto. Esta autora escreveu um texto no qual afirmava que a discussão sobre a 

participação política das feministas na política em geral, assim como, no contexto 

historicamente definido da política brasileira, em específico, necessitaria enfrentar um 

conjunto de questões que extrapolaria a própria discussão feminista
43

. No sentido de que 

                                                 
42

 Inclusive, por conta disso, prefiro denominar relação/tensão. Tendo em vista que, por vezes, era uma relação 

no sentido de que algo estava em processo de construção, mas também de tensão por aquele espaço ser visto 

como um lugar de exercício de poder, e, consequentemente, desejado por muitos. Esta relação/tensão se 

observava no tocante às minhas próprias práticas, na medida em que, para mim, o campo era novo em todos os 

sentidos. Era uma relação que eu ia, cotidianamente, construindo com o campo, com a gestão, com os 

movimentos sociais, mas também uma tensão no sentido de que era um lugar a princípio desconhecido e 

constituído por vários sentidos. 

43
 Friso, novamente, que não pretendo trazer, neste trabalho, uma discussão sobre o feminismo, e sim, sobre o 

modo como os movimentos sociais e o Estado se relacionavam e/ou se tensionavam quanto ao processo de 

implantação de políticas públicas, que, neste sentido, teve as mulheres como principais protagonistas. Além 

disso, torna-se relevante ressaltar que quando se fala de movimentos sociais de mulheres tem que se levar em 

conta que os mesmos são compostos por distintas faces e modos de atuação, não existindo uma unicidade em 

suas ações. 
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necessitariam ser vistos sob a perspectiva do campo político institucional. Com base neste 

exposto, a autora lança os seguintes questionamentos: 

 

Quais as possibilidades de as democracias representativas assimilarem os novos 

sujeitos sociais surgidos a partir destes movimentos? Os movimentos sociais têm 

subvertido o campo político ou têm desenvolvido suas práticas afastadas dele? 

Quais as especificidades, nesta relação, das práticas engendradas pela luta 

feminista? (PINTO, 1994, p. 256). 

 

  Questões bem pertinentes quando comparadas à realidade vivenciada por mim durante 

a experiência profissional na CPPM e que permeiam o campo das distintas configurações de 

poder presentes nesta relação/tensão entre os movimentos sociais e o Estado. Inclusive, tal 

aproximação com o campo me possibilitou a formulação de outras questões, como: quais os 

impactos produzidos pela captura dos movimentos sociais pelo Estado? Como o Estado se 

articula frente à possibilidade da “ausência” dos movimentos sociais no processo de 

institucionalização das políticas públicas que supostamente deveriam representá-los? Pois 

bem, aqui retomo os posicionamentos de Pinto (1994), que para melhor desenvolver o seu 

raciocínio, afirma que os espaços de participação política nas democracias representativas 

obedecem a uma lógica diversa daquela que rege a participação dos movimentos sociais. 

Neste sentido, a autora distingue a forma como os discursos se constituem no interior das duas 

lógicas: a pretensão à hegemonia do discurso político e a tendência corporativista do discurso 

dos movimentos sociais. 

Destaca como pretensão à hegemonia do discurso político, a construção de visão de 

mundo dos sujeitos partidários do campo político, que buscam adesão através da construção 

de interesses gerais da sociedade. Para a autora, de forma abrangente, este discurso tende a 

lutar pela conservação de um espaço privilegiado de disputa política, dificultando a 

incorporação de novas lutas. Já a tendência corporativista seria entendida como algo que 

qualificaria o discurso dos movimentos sociais, principalmente, o feminismo, não pelo seu 

conteúdo, e sim pela forma como defendem seus princípios e pela dificuldade de articular-se a 

novas e / ou outras lutas, não criando condições, segundo a autora, para ameaçar o campo das 

práticas com pretensões hegemônicas. Principalmente, por compreender que se tratam se 

instâncias distintas com pretensões diversas.  
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De fato, questiona-se até que ponto os movimentos sociais da atualidade conseguem 

“ameaçar” o Estado, tendo em vista que muitos deles estão dentro da máquina estatal. Aliado 

ao ponto de sua intensa diversidade de modos de articulação que, por vezes, apresentadas de 

formas descentralizadas, acabam por demonstrar uma desarticulação entre os mesmos. Fato 

que sustenta a contestação que não se pode falar dos movimentos sociais com enfoque de 

unicidade. Pelo contrário, são diversas as suas faces e distintas as suas articulações. Exemplo 

desta suposta desarticulação são os vários fóruns realizados pelos movimentos, que ocorrem 

com agendas próprias, desarticulando uma ação coletiva. Assim como foi relatado em 

algumas entrevistas, bem como a segunda pontuada na página 79. 

Pinto (1994) ainda destaca que estas duas lógicas acompanham duas formas de 

participação política. No sentido de que o campo da política tende a equiparar participação à 

representação, medindo a primeira pela capacidade de grupos e interesses de se fazerem 

representados. Enquanto que o campo dos movimentos sociais enxerga essa participação de 

um modo distinto, no intuito de que a participação envolveria a ação direta sem o atributo da 

representação – sendo que o que tem acontecido atualmente é justamente o contrário. O 

problema encontrado é que com esta aproximação dos movimentos ao Estado aqueles passam 

a funcionar segundo a racionalidade pertencente ao último, assim como discutido por 

Foucault (2010) ao falar da razão de Estado – sendo esta um mecanismo próprio da 

governamentalidade – inclusive ao adotarem a lógica da representação. Provavelmente, 

resulte disto os impactos sofridos pela ilusão da potencialidade desta atuação estatal por parte 

dos movimentos sociais, que ao sentirem o distanciamento da CPPM, clamavam por mais 

participação. Fato é que movimentos sociais e o Estado têm funções institucionais distintas, 

mas talvez, isto ainda não esteja tão claro aos principais protagonistas deste processo, como 

mostram os discursos das páginas 77 e 83. 

Victor Valla e Eduardo Stotz (1989) apontam que há uma distinção entre participação 

popular e interferência da população organizada sobre o conjunto das políticas sociais do 

Estado, e essa dificuldade de compreensão sobre os distintos modos de atuação acaba por 

provocar diversas tensões. Inclusive, os membros de movimentos sociais que compunham o 

quadro funcional da CPPM revelaram a ambigüidade presente na relação entre ser movimento 

e ser Estado, de como é difícil exercer este papel e repassar este entendimento para os demais. 

Tendo em vista, inclusive, que nem para eles estava claro. Não se consegue ocupar os dois 

papéis da mesma maneira, há modos de implicação distintos, no qual o estatal acaba por ser o 

dominante. Fato mais alarmante quando à vinculação político-partidária se torna mais um 
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componente desta relação. Aquele para o qual os movimentos sociais supostamente deveriam 

se contrapor, é o que está exercendo o poder no Estado e o mesmo que por décadas apoiou as 

suas reivindicações. Daí resulta o sentimento de impotência, observado no silenciamento dos 

movimentos perante o Estado. Neste sentido, como aponta um fragmento de discurso 

apresentado na página 82, é como se fossem “ir de encontro a seu pai ou a sua mãe”, “a eles 

se deve respeito”. 

Inclusive, esta configuração político-partidária serve como um analisador importante 

do modo como as políticas públicas acabaram sendo construídas no Estado de Sergipe, em 

específico, aquelas direcionadas às mulheres. Os cargos de gestão dos espaços 

governamentais responsáveis pela implantação e implementação destas políticas foram, em 

sua maioria, ocupados por membros do referido partido político, que no caso do Estado de 

Sergipe é o Partido dos Trabalhadores. Os movimentos sociais de mulheres vinculados ao PT, 

principalmente o Setorial de Mulheres do PT, foram os escolhidos para compor o quadro 

profissional da CPPM. Neste sentido, percebe-se que estes movimentos sociais de mulheres, 

ou como Gohn (2007) denomina de organizações sociais, foram totalmente capturados pela 

máquina estatal. Demonstrando, assim, uma ausência de autonomia destes perante o Estado. 

No entanto, o simples fato de ter alguém do movimento compondo a CPPM passava a pseudo 

ideia e / ou ilusão de se sentir representado em suas reivindicações, quando, na verdade, era a 

vontade do Estado que pairava. O depoimento da página 74 ilustra como pode ser observada 

esta ilusão de representação. 

Analisando sobre outra perspectiva, Pinto (1994) destaca que a discussão sobre a 

democracia representativa é atravessada por uma problemática primordial: “a democracia 

representativa tal como tem sido vivenciada no mundo contemporâneo tem possibilidade de 

responder aos anseios de democratização contidos nas sociedades contemporâneas?” (p. 258). 

De início, para a autora, este questionamento não somente ressalta a existência de uma 

sociedade organizada que reivindica novas formas de participação política, como reconhece o 

afastamento das organizações da sociedade civil da política e a conseqüente fragilização dos 

instrumentos tradicionais de participação, como os partidos políticos. O que se tem visto na 

realidade é que o campo das políticas públicas está sendo utilizado como um dispositivo de 

segurança, de controle estatal, assim como destacou Foucault (2010), no qual a partir da 

implantação das mesmas consegue impor seu poderio e controle sobre os demais. Inclusive 

Revel (1989), no período posterior a Revolução Francesa, já apontava para o surgimento de 
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estruturas orgânicas como mediadoras do conjunto de comportamentos e relações sociais, o 

que, na contemporaneidade, seriam as distintas políticas públicas. 

 Como um dos exemplos das táticas de controle utilizadas pelo Estado, tem-se a 

indicação dos membros de movimentos sociais para a ocupação de determinados cargos da 

máquina estatal. No entanto, o preço desta negociação se quantifica no silenciamento dos 

movimentos sociais perante a atuação do Estado. Os movimentos sociais não estão mais de 

costas para o Estado, e sim, posicionados dentro da máquina estatal. Para melhor visualizar 

esta questão, podem-se retomar algumas das falas transcritas no segundo capítulo, como as da 

página 82. Inclusive, uma dessas falas remete à noção paternalista do Estado, em que o 

mesmo é parceiro, “atendendo” as demandas dos movimentos em troca de não ser 

“questionado”. Fato que se torna mais agravante quando da filiação dos mesmos a partidos 

políticos e quando o referido partido encontra-se em pleno exercício de poder. Não que a 

simples filiação destitua o valor das ações daquele movimento, o problema é quando este 

movimento acaba sendo capturado pelas lógicas de Estado, reproduzindo-as.  

 Um dos pontos também abordados por Revel (1989) é quanto à uniformização jurídica 

que, segundo ele, já era tida como a base para as novas relações sociais, no qual os corpos 

passariam a ser uma maneira de se pensar e de se construir o social. Recorrendo a Foucault 

(2010), pode-se remeter a noção de polícia, em seu sentido positivo, assim como apontada por 

ele ao falar da governamentalidade, de vigilância constante, que difere da noção que 

atualmente é difundida – de arbitrariedade, de desrespeito. Segundo este autor, a noção de 

polícia surgiu atrelada a um dos modos de dispositivo de controle utilizado, inicialmente, 

sobre as famílias e, posteriormente, sobre a população. Esta mesma noção de polícia, 

positivada, pode ser verificada na relação estabelecida entre os movimentos sociais e o 

Estado, na medida em que o processo de implantação e implementação das políticas públicas 

– dispositivo de controle – é marcado pela presença dos movimentos sociais nos espaços 

governamentais, estando aqueles sob a constante vigilância estatal. 

 Para discutir questões referentes à democracia representativa, Pinto (1994) remete a 

Norberto Bobbio, por este ser considerado um autor clássico na defesa das vantagens deste 

arranjo político, apesar de suas ideias não serem consensuais na literatura da Ciência Política 

da atualidade. Exemplo disso foi um trabalho publicado por Paul Hirst denominado “A 

democracia representativa e seus limites” (1993), no qual este autor contesta a validade da 

democracia representativa como capaz de responder aos anseios de alargamento dos espaços 
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democráticos, apontando para o distanciamento cada vez mais crescente entre a agenda dos 

partidos políticos e do Estado e o eleitor em geral. Apesar de estas considerações serem 

pertinentes ao contexto atual, as análises de Bobbio são utilizadas pelo motivo da democracia 

brasileira ser construída com base no modelo da representação. 

 No texto “O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo”, Bobbio (1992, 

apud Pinto, 1994) demonstra sua preocupação quanto aos mecanismos que possibilitam o 

alargamento dos espaços democráticos, argumentando que o impasse não estaria na 

democracia representativa, mas no seu estreitamento no mundo contemporâneo. Define como 

espaço propriamente político a representação fudiciária, por esta representar interesses gerais, 

e não particulares, como na representação delegada. Este autor defende que os anseios por 

mais espaços democráticos gestam-se no interior da sociedade civil através dos movimentos 

sociais, mas não se esgotam somente neles. Entretanto, aponta que o processo de 

democratização dependeria da capacidade dos movimentos sociais de romper a resistência do 

campo político. Disto surgem os questionamentos: como os temas gestados no interior dos 

movimentos sociais tornam-se presentes na agenda política? Como os interesses particulares 

se transformam em interesses gerais de um dado contrato político?  E mais do que isso, como 

os interesses dos movimentos sociais contrários ao Estado neoliberal são atendidos ou 

conquistados por dentro da máquina estatal? 

 Esta aproximação também pode ser analisada enquanto uma das estratégias do 

capitalismo, sendo este um dos instrumentos da arte de governar, do processo de 

governamentalidade. Alias, com o capitalismo, há uma mudança de paradigmas quanto à 

noção de poderio estatal. Se antes o mercantilismo foi visto como um impedimento para o 

governo do soberano, na medida em que aquele foi a primeira racionalização do exercício do 

poder como prática de governo, tendo em vista que foi com ele que se começou a se constituir 

um saber sobre o Estado que pôde ser utilizado como tática de governo. Com o advento do 

capitalismo, o mesmo não foi considerado como um impedimento à arte de governar, e sim, 

como um de seus principais instrumentos, uma de suas principais técnicas de dominação.  

 Um ponto relevante colocado por Pinto (1994) foi que por acreditar que a sociedade 

civil não teria condições de se organizar de forma a agregar interesses dispersos e “ameaçar” 

o Estado, ela destaca que a possível solução seria pensar na relação efetiva entre Estado e 

organizações da sociedade civil.  A autora se refere a não organização da sociedade civil, 

tomando como base o princípio de que suas grandes mobilizações não se deram a partir de 



126 

 

  

suas organizações, e sim, a partir de pólos condensadores gerados no campo da política, como 

na Campanha das Diretas-já e nas manifestações a favor do impeachment do ex-presidente 

brasileiro Fernando Collor de Melo. Para a autora, no que pese o caráter altamente simbólico 

destes movimentos, a população envolvida acaba simplesmente possuindo um efêmero 

sentido do coletivo, que logo desaparece quando a causa imediata da mobilização cessa. 

 A autora destaca que ao pensar na relação entre Estado e organizações da sociedade 

civil, acredita na hipótese de que as diferentes organizações da sociedade civil – 

primordialmente o feminismo – necessitam romper a lógica dos interesses particularizados e 

transformá-los em interesses gerais. Levando em consideração que estes últimos são 

historicamente construídos e não têm força fora da sua própria história. A hipótese 

desenvolvida pela autora envolve retomar o campo da política como campo central da 

atuação, em última instância, dos movimentos sociais. Neste ínterim, defende a ideia de que a 

superação do esgotamento dos movimentos sociais – no sentido de modo de participação e 

organização – só se dará se os mesmos tiverem condições de efetivar esta estratégia. 

 Ressalta-se que retomar o campo da política como campo central da atuação difere da 

questão pontual de vinculação a partidos políticos. Não que a simples vinculação aos partidos 

despotencialize as ações destes movimentos sociais. A questão primordial é quanto à 

possibilidade da captura destes movimentos pela lógica estatal, quando inseridos na máquina 

de Estado. Lógica esta que também atravessa o cotidiano dos partidos políticos. Como relata 

Paiva et al (2007), vários estudos têm apontado os partidos políticos como uma condição 

necessária, embora não suficiente, para o funcionamento do regime democrático. Neste 

sentido, sua importância para o funcionamento da democracia pode ser explicada pelos 

seguintes fatores: estruturam a competição política na arena eleitoral; fornecem aos cidadãos 

ofertas na agenda pública e opções em termos de políticas públicas; dão inteligibilidade ao 

sistema político; e são atores fundamentais na formação e sustentação de maiorias 

governantes. Desse modo, os partidos políticos ocupam um papel relevante no atual contexto 

da democracia representativa, tanto por sua atuação no âmbito da representação quanto na 

arena governamental. Entretanto, como toda atuação, também possui suas limitações, 

principalmente, quando eles passam a corresponder às necessidades estatais, e por vezes, 

particulares, em detrimento daquelas estipuladas pela população. 

  Ao se referir à relação entre feminismo e campo político no Brasil, Pinto (1994) 

destaca o avanço na visibilidade quanto à questão das mulheres – Constituição de 1988, 
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Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) –, entretanto, a seu ver, nenhuma destas 

ações parece ter sido forte o suficiente para alargar as bases do movimento ou propiciar a 

incorporação das questões levantadas pelo movimento na agenda política. Segundo ela, pode-

se dizer, no máximo, que essas questões foram incorporadas. Neste sentido, pontua que os 

temas referentes às mulheres ainda se mantêm na esfera de questões particulares, na medida 

em que necessitam constantemente de delegados – no sentido de Bobbio – para que não 

desapareçam da agenda política. Isto se observa no pouco sucesso das feministas em se 

elegerem para cargos legislativos ou executivos ou ainda pelo fato de se encontrar nos 

representantes de “extração não-feminista” defensores dos direitos da mulher, presentes em 

pautas de direitos humanos ou de interesses gerais.  

 Com a vitória de uma figura feminina na última campanha eleitoral para a Presidência 

da República do Brasil, sendo este um fato histórico, tendo em vista que nunca uma mulher 

havia sido eleita para ocupar este cargo, os movimentos sociais de mulheres aspiram por 

significativas mudanças nesta conjuntura apontada por Pinto (1994). Entretanto, a simples 

presença de uma mulher neste espaço governamental, por si, não garante uma transformação 

na conjuntura política e cultural brasileira, necessitando, assim, de uma atuação mais forte dos 

distintos atores sociais. Ressalta-se que a Presidente Dilma Rousseff é partidária do Partido 

dos Trabalhadores, sendo a sua indicação ao cargo, apoiada por distintos movimentos sociais 

de mulheres, ligados ao PT ou não. No contexto do Estado de Sergipe, ressalta-se a 

participação do próprio Setorial de Mulheres do PT que juntamente a esta campanha eleitoral 

protagonizou junto aos demais movimentos de mulheres, principalmente os vinculados ao 

referido partido, a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM), 

absorvendo a então, Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres (CPPM). 

 A vinculação de alguns dos movimentos sociais de mulheres do Estado de Sergipe ao 

Partido dos Trabalhadores é uma questão que merece certo destaque, inclusive pelo motivo de 

ser um distinto analisador para a relação/tensão estabelecida entre os movimentos sociais de 

mulheres e o Estado, principalmente no processo de implantação de políticas públicas para as 

mulheres. De certo, esta vinculação tanto traz benefícios – questão da visibilidade – como 

certos impedimentos – captura pela lógica de Estado – no modo de se articular as ações dos 

movimentos dentro da política estatal. Entretanto, o que mais salta aos olhos é a conjunção do 

PT enquanto gestão presidencial, estadual e municipal, isto levando em conta a realidade 

apresentada neste trabalho. Este “alinhamento dos planetas” configura um certo modo de se 

fazer política, mas uma política dita de esquerda que atualmente é gestão, e não mais 
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oposição. Alias quem é a oposição? Tendo em vista que até os movimentos sociais 

responsáveis, em outras épocas, por manifestações e reivindicações estão dentro, compondo a 

máquina do Estado. Esta vinculação dos movimentos sociais, enquanto órgão de esquerda 

pôde ser vista em uma das entrevistas (verificar página 64), demonstrando mais uma vez a 

captura da lógica estatal em relação a aqueles. 

 Aliado a esta discussão entre o Estado e os movimentos sociais, Pinto (1994) ainda 

destaca que o Brasil é regido por uma conjuntura frágil de democracia representativa, na qual 

os esforços estão direcionados para consolidar um determinado modelo, e não para criar 

soluções alternativas. Em tese, o controle se exerceria através de uma utópica mobilização 

permanente dos movimentos sociais ou por meio de um arranjo político diverso, no qual 

conselhos formados por membros da sociedade civil tivessem poder e autonomia para 

fiscalizar as ações do Estado. Frente a esta conjuntura política apresentada durante a produção 

deste trabalho, seria isso possível? Neste sentido, a autora ressalta que a questão que resta é a 

de pensar as razões da possibilidade do rompimento das fronteiras do campo político, em 

particular, do movimento feminista. Inclusive, porque até a relação do feminismo com os 

outros movimentos é complicada, principalmente, com os movimentos de mulheres 

localizados nas regiões periféricas.  

A autora acredita que apesar dos avanços, o movimento feminista
44

 ainda mantém um 

perceptível isolamento em relação aos demais movimentos sociais e a agenda política. No 

entanto, esta configuração tem passado por transformações, inclusive, se forem levadas em 

conta às ações de movimentos sociais como a Central de Movimentos Populares, que tentam 

englobar as principais demandas em um único movimento. Apesar de que, em uma forma 

geral, a articulação ainda se faz de uma forma mais pontual que recorrente. No caso, quando 

se analisa Estado, enquanto CPPM, e movimentos sociais, isto se torna mais notório. 

Principalmente pelas distintas configurações de poder que atravessam esta relação. Fato que 

pode ser visto tanto na produção do diário de campo quanto nas entrevistas realizadas, 

presentes respectivamente, no primeiro e segundo capítulo. 

Pinto (1994) analisa que os grupos feministas têm, ao longo de suas histórias, 

participado efetivamente no processo de democratização de instâncias da sociedade civil, 

como também obtido ganhos significativos pressionando o próprio campo político, no 

                                                 
44

 Ressalto mais uma vez o caráter plural dos movimentos feministas, podendo isto ser observado por meio de 

suas mais variadas configurações e modos de atuação. 
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entanto, não tem contribuído com a democratização da luta política em seu sentido mais 

estrito, ou seja, por meio da intervenção na agenda política do país, do envolvimento na 

disputa política, no alargamento dos direitos humanos, na construção de um novo patamar de 

igualdade para os chamados interesses gerais. Não se quer com isto, desmerecer as ações em 

favor das mulheres como a criação dos Conselhos, da Casa Abrigo, das medidas de 

enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, enfim, apesar da autora ter escrito este texto 

há mais de 10 (dez) anos, essa discussão ainda se faz pertinente. 

A escritora coloca que a contra argumentação para esta afirmação seria o fato de que 

esta não seria uma tarefa dos movimentos sociais, e sim, dos partidos políticos. Inclusive, 

durante algumas das entrevistas apareceram discursos que faziam esta associação, de que para 

que os movimentos sociais pudessem ser ouvidos, terem garantidos os seus direitos e as 

respostas para as suas demandas, eles deveriam estar vinculados aos partidos políticos. Apesar 

de estas instâncias serem de campos de lutas diferentes, esta associação demonstra mais uma 

vez o poderio do Estado perante a população e o controle exercido por seus dispositivos, que 

na figura do partido político fortalece a ideia paternalista de Estado, daquele que teoricamente 

provém às necessidades básicas da sua população. Isto já foi colocado anteriormente por 

Foucault como uma forma de governamentalização do Estado, que se utilizando de seus 

dispositivos de segurança e controle exercem a disciplina perante a população, neste sentido, 

perante os movimentos sociais de mulheres. 

Esta noção de polícia, de vigilância constante e de controle da sociedade atravessa 

constantemente as distintas relações sociais, no entanto, de forma bem mais sutil. Se antes os 

mecanismos de segurança utilizados na sociedade disciplinar eram percebidos de maneira 

mais evidente, na atualidade, estes mecanismos se dão de forma mais silenciosa. Referindo-se 

a Deleuze, Claudia Abbês (1997) destaca que a sociedade contemporânea não se constitui 

mais primordialmente em uma base exatamente disciplinar, mas sim, e muito mais, em uma 

época das sociedades de controle. Nestas, o funcionamento não se basearia especificamente 

no confinamento – como nas prisões, manicômios – e sim, por um controle contínuo através 

de uma comunicação instantânea. Assim como pode se presenciar na relação estabelecida 

entre Estado e movimentos sociais, na qual aquele mantém estes sob seu controle, 

principalmente, quando os mesmos passam a fazer parte da composição estatal.  

Desta conjuntura, parte uma análise referente à própria efetividade das políticas 

públicas. Como, a partir deste contexto todo imbricado politicamente e atravessado por 
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distintas configurações de poder e controle, pode se efetivar uma articulação entre os 

movimentos sociais e o Estado que resultem na formulação de políticas públicas concernentes 

com as demandas da sociedade civil? Segundo Aguiar (1997), as dificuldades em se avançar 

nas discussões partem de que os movimentos talvez estejam na manutenção de determinada 

lógica, de uma forma de representação, que acaba compactuando com o modo de subjetivação 

hegemônico, como já bem colocado no decorrer da produção deste trabalho.  

Entretanto, é preciso fortalecer esses movimentos de forma que suas demandas 

consigam se deslocar da esfera do âmbito privado para o público, sem que sejam capturados 

em favor de fórmulas gerais de ação, de programas e metas a cumprir. Neste sentido, recorro a 

Aguiar (1997) quando ela afirma que a transformação do instituído somente se tornará 

possível por meio de uma ruptura com o modo de subjetivação hegemônico, ou seja, esta 

transformação somente se dará a partir de revoluções permanentes. “Rupturas locais, 

provisórias, potencialmente instituintes de outras formas de relação com o mundo, de outros 

modos de representação: outro olhar, outra escuta, outros afetos” (AGUIAR, 1997, p. 96).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a relevância da problemática das políticas públicas no contexto 

brasileiro, este trabalho teve como intuito provocar reflexões quanto ao processo de criação e 

institucionalização das políticas públicas para as mulheres no contexto sergipano. Utilizando-

se de contribuições foucaultianas, foi possível mapear e analisar as práticas e os discursos que 

atravessavam um determinado espaço governamental – Coordenadoria de Políticas Públicas 

para as Mulheres (CPPM) – de modo a revelar as distintas configurações de poder presentes 

na relação/tensão entre movimentos sociais de mulheres e Estado. 

No decorrer da produção desta pesquisa, alguns pontos se mostraram com maior 

destaque. Como a exemplo da relação estabelecida entre mim e o campo, ao mesmo tempo 

como membro da CPPM e pesquisadora. Em virtude da minha ausência anterior de 

aproximação com o tema das políticas públicas para as mulheres e da minha não vinculação 

político-partidária, por vezes, me foi possível transitar com maior fluidez entre os temas e 

propostas, desvinculada do engessamento próprio de um espaço governamental atrelado a 

partidarismos, no qual paira a racionalidade estatal, com suas regras e suas técnicas de 

governamentalidade. Foi uma experiência bastante relevante, na qual pude vivenciar alguns 

dos processos que perpassam a criação e a implantação de um dispositivo direcionado à 

determinada política pública. 

Em se tratando do processo de criação da CPPM, torna-se necessário retomar algumas 

questões. Sendo criada no ano de 2007 sob a gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), assim 

como ocorrido quando da criação da Secretária de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), a 

CPPM foi fruto de um projeto de âmbito nacional, representando um “compromisso” – pelo 

ao menos institucional – do governo petista, tanto a nível federal quanto estadual, com as 

questões relativas às mulheres. Aliado a uma articulação político-partidária, encabeçada pelo 

Setorial de Mulheres do PT do Estado de Sergipe, este processo foi marcado por tensões que 

puderam ser observadas, principalmente, nos discursos apresentados no capítulo 2. 

Fato é que a criação deste dispositivo revelou uma intensa teia de configurações de 

poder, na medida em que a ocupação daquele era vista como objeto de desejo tanto dos 

movimentos sociais quanto do Estado. A indicação direta da coordenadora através do 
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governador do Estado de Sergipe, apesar da mesma ser a secretária estadual do Setorial do PT 

da época, não foi bem aceita pelos movimentos sociais de mulheres. Principalmente, por estes 

acreditarem que uma de suas lideranças, com história junto aos movimentos, é que deveria ser 

indicada. Esta relação tensionada junto aos movimentos sociais, em especial, aqueles 

vinculados ao PT, perpetuou-se durante todo o tempo de existência da CPPM, que foi de 2007 

a 2011, sendo depois aquela desarticulada e substituída pela Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres do Estado de Sergipe (SEPM).  

Acredito que a “necessidade” de se ocupar espaços ditos de poder, acaba sendo 

fortificada pelo falso entendimento de que somente aqueles que exercem o poder, sob 

determinadas condições, é que são os capazes de provocar mudanças significativas nas 

distintas conjunturas. Tais entendimentos acabam despotencializando os demais espaços que 

tentam fugir a essas estruturas e que podem servir como base de resistência a essas capturas. 

Decerto, ocupar espaços como Coordenadorias e Secretarias proporciona uma visibilidade 

singular para questões antes não tão evidenciadas – e isto ocorre por diversas outras questões, 

sejam estas de ordem política, social, estratégica, enfim. No entanto, a partir do momento em 

que algo passa a pertencer a instituições – como o Estado –, um pouco de sua potencialidade 

também se é perdida, mas mesmo assim ainda não deixa de ser um objeto de desejo.  

Ainda no tocante aos desejos, destaco a temática referente à funcionalidade da CPPM 

e os distintos entendimentos sobre a questão, principalmente, no tocante aos movimentos 

sociais. Pelo que pôde ser visto, o Setorial de Mulheres do PT, por sua influência quanto ao 

processo de criação da CPPM, acreditava que esta deveria funcionar conforme as suas 

prioridades. Entretanto, isto revelava uma interessante contradição: ao mesmo tempo em a 

CPPM era vinculada a um determinado partido político, ela também exercia uma tentativa de 

representar os distintos movimentos sociais, o que de certa maneira, a impedia de se atrelar 

somente a um determinado grupo. Os impactos desta contradição podiam ser percebidos nas 

práticas cotidianas do órgão, sendo estas amplamente revisitadas no decorrer do estudo. 

Outro ponto é quanto à questão político-partidária. Esta atravessava constantemente os 

entremeios das articulações realizadas pela CPPM, sendo um importante analisador do modo 

como as políticas públicas se articulavam em nosso Estado. Em especial, quando se vivencia 

um cenário político-partidário formado pela Presidência da República do Brasil, Estado de 

Sergipe e Município de Aracaju, no qual todos estão ou sob gestão do PT ou de seus partidos 

coligados – tal configuração pode ser denominada de “alinhamento dos planetas”. O fato é 
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que o processo de construção das políticas públicas, independente de quais forem, mistura-se 

com uma proposta de práticas de um determinado partido político. Propostas estas que devem 

“dar certo” a fim de serem institucionalizadas enquanto políticas de governo. 

Disto, podem-se destacar as contribuições da Análise Institucional para se pensar essas 

questões. O processo de institucionalização abarca tanto a relação com o instituído – 

tendência a cristalização – quanto com o instituinte – processos de criação do novo. Um 

depende necessariamente do outro para a sua constituição e atuação. Entretanto, deve-se estar 

alerta para a permanência do fluxo, do movimento, na medida em que o engessamento, o 

instituído se mostra de maneira mais assertiva e sorrateira que o instituinte. Por isso, a 

importância de sempre estar pondo em análise práticas e discursos, em especial, àqueles 

referentes ao campo das políticas públicas. Principalmente, por este campo ser um suposto 

espaço de mediações entre atores da sociedade e Estado, no qual as reivindicações dos 

primeiros deveriam ser atendidas, independente do partido que esteja exercendo o poder. 

Interessante é que esta discussão remete à problematização das políticas públicas 

enquanto políticas compensatórias, que tem como base de sua formulação a questão do 

auxílio aos necessitados. Mas já que essa discussão está sendo pautada com base nesses 

parâmetros, questiono: como promover uma melhor articulação entre população, movimentos 

sociais e o Estado, de modo que, as reivindicações daqueles sejam atendidas, fazendo com 

que as políticas públicas alcancem de forma mais efetiva os que delas realmente necessitem? 

É um grande desafio, que ao mesmo tempo não deixa de ser a grande contradição das políticas 

públicas enquanto políticas compensatórias. O objetivo das políticas públicas e seu alvo 

deveriam ser os atores e os protagonistas que constroem essas políticas. O que ocorre, 

entretanto, é que, de um lado, há os que pensam e executam, e por outro lado, há os que as 

recebem. A questão é como quebrar essa contradição que existe inerente à ideia de políticas 

públicas, pelo ao menos no modelo de Estado neoliberal: de que uns fazem para os outros. 

Principalmente, quando se leva em consideração toda uma teia de configurações de poder, no 

qual o desejo pelo exercício de poder por parte dos executores destas políticas prevalece como 

prioritário em detrimento dos interesses gerais da sociedade. 

No tocante aos movimentos sociais de mulheres, torna-se necessário destacar algumas 

questões. Primeiro, o caráter plural dos mesmos, na medida em que se colocam com práticas 

distintas e com base em diferentes campos de atuação. Segundo, novamente, a questão da 

vinculação político-partidária, que se mostrou tão evidente em muitas das entrevistas. Tal fato 
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auxiliou na problematização quanto à captura realizada pela lógica estatal sob os movimentos 

sociais, principalmente àqueles vinculados a partidos políticos. Neste sentido, em se tratando 

do contexto sergipano, foi possível detectar o silenciamento dos referidos movimentos sociais 

quando dentro da máquina de Estado, em troca de uma possível visibilidade para as suas 

ações e os seus projetos. 

Inclusive, esta foi uma significativa mudança quanto da atuação histórica dos 

movimentos sociais. Se antes eles estavam localizados de costas para o Estado, reivindicando 

seus direitos nas ruas com grandes manifestações, na atualidade, podem-se encontrar os 

movimentos compondo a máquina estatal. Ressalto, aqui, uma significativa distinção entre 

estar ao lado do Estado e estar compondo a máquina de Estado. Ao lado seria se os 

movimentos sociais mantivessem a sua autonomia, mesmo participando do Estado, sem sofrer 

a captura que se vê hoje. Fato que não acontece, pois o que se encontra são os movimentos 

sociais falando pelo Estado, defendendo os projetos dele e compondo alianças que 

comprometem a autonomia dos mesmos.  

Decerto, houve uma mudança no modo de atuação dos movimentos sociais, entretanto, 

deve haver um cuidado por parte dos movimentos em fortalecer as suas lutas, sem 

necessariamente se transformarem em organizações sociais, assim como denominou Gohn 

(2007). Mas a questão é: como tornar isso possível frente à atual conjuntura sociopolítica, na 

qual se tem em pleno exercício de governo federal um partido político tido como aliado 

histórico dos movimentos sociais? Não se pretende que com essa pergunta, seja encontrada 

uma solução para a problemática da relação entre movimentos sociais e partidos políticos, 

entretanto é necessário tensionar os campos de discussão afim de que reflexões críticas sobre 

a temática possam elucidar caminhos outros que não os já instituídos. 

De acordo com a presente pesquisa, pôde-se perceber que a trajetória de construção 

das políticas públicas para as mulheres no Estado de Sergipe foi composta por distintos 

atravessamentos, que envolveram avanços, desacertos, vinculações político-partidárias, 

relações de poder, distintos anseios e tensões. No entanto, dentro das limitações vivenciadas, 

os movimentos sociais de mulheres são unânimes em afirmar que a criação da CPPM, de uma 

forma mais abrangente, foi um avanço. Na medida, em que esse foi o primeiro passo de uma 

longa jornada, no sentido de se abrir novos espaços para a discussão de temáticas que 

envolviam as mulheres. 
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Neste contexto, não se pode deixar de destacar a criação da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (SEPM) no lugar da então CPPM. No entanto, velada pela ideia de 

maior visibilidade para a questão das mulheres – e isso não quer dizer que eu esteja 

desconsiderando a possibilidade de melhor articulação da mesma frente às demais Secretarias 

de Estado e/ou a efetivação de suas propostas – a criação da SEPM trouxe novamente à tona a 

questão da vinculação político-partidária no âmbito das políticas públicas. Tendo em vista que 

a articulação para a criação da SEPM revelou o poder exercido pelo Setorial de Mulheres do 

PT neste processo. Como mencionado, o maior problema não é a vinculação, mas o modo 

como estes movimentos sociais atrelados a partidos políticos passam a funcionar após esta 

vinculação político-partidária, ou seja, o modo como são capturados pela lógica estatal.  

De fato, o campo das políticas públicas é frutífero para intensas discussões, não sendo 

minha intenção compilá-las em um único estudo. Com este trabalho, pretendeu-se abrir mais 

um leque de discussões quanto à temática das políticas públicas, elucidando a presença das 

inúmeras tensões do exercício de poder neste campo. Além de se destacar os processos 

instituintes e instituídos que atravessaram o processo de criação e institucionalização de um 

dispositivo destinado a se pensar as políticas públicas para as mulheres no Estado de Sergipe. 

Neste caso, o da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM). 

Desta forma, não poderia concluir este estudo sem revisitar umas das pontuações de 

Aguiar (1997), quando a mesma fala que a transformação do instituído somente acontecerá 

através da ruptura com o modo de subjetivação hegemônico. Acredito que estas rupturas, as 

“revoluções permanentes”, acontecem no cotidiano, assim como, as articulações que 

permeiam o campo das políticas públicas. A questão é como fortalecer e qualificar as práticas 

e os discursos que compõem a diversidade do âmbito social, no qual se inserem as políticas 

públicas, sem que os mesmos sejam capturados pelas distintas estratégias da máquina estatal.  



136 

 

  

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

AGUIAR, Kátia. Movimentos sociais: armadilhas e escapes na sociedade de controle. IN: 

SILVA, André do Eirado et al (Orgs). Saúde e Loucura 6. Subjetividade: questões 

contemporâneas. São Paulo: Hucitec, 1997. 

 

 

BENJAMIN, Walter. “O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. IN: 

Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras 

escolhidas, v.1. 7ª Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. II 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres, 2008. 

 

 

CASTORIADIS, Cornelius. Figuras do Pensável: as encruzilhadas do labirinto. Vol. VI. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 

 

 

DEMO, Pedro. “Elementos Metodológicos da Pesquisa Participante”. IN: BRANDÃO, Carlos 

(Org). Repensando a Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 104-130. 

 

 

FOUCAULT, Michel. “A Tecnologia Política dos Indivíduos”. IN: MOTTA, Manoel Barros 

da (Org). Michel Foucault: Ética, Sexualidade, Política. Coleção Ditos e Escritos V. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 301- 318. 

 

 

______. A ordem do discurso: aula inaugural no Còllege de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. 15ª Edição. Edições Loyola, 

São Paulo: 2007. 

 

 

______. A arqueologia do saber. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p.01 – 

20. 

 

 

______. Microfísica do poder. 28ª reimpressão. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2010. 

 

 

GOHN, Maria da Glória. Uma proposta teórico-metodológica para a análise dos movimentos 

sociais na América Latina. IN: Teorias dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e 

contemporâneos. 6ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 

 



137 

 

  

______. Movimentos sociais no Brasil na era da participação: 1978 – 1989. IN: Teorias dos 

Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 6ª Ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 2007. 

 

 

______. Movimentos sociais na atualidade: manifestações e categorias analíticas. IN: GOHN, 

Maria da Glória (Org.). Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos atores 

sociais. 4ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 

 

NEVES, Claudia E. Abbês Baêta. Sociedade de controle, o neoliberalismo e os efeitos da 

subjetivação. IN: SILVA, André do Eirado et al (Orgs). Saúde e Loucura 6. Subjetividade: 

questões contemporâneas. São Paulo: Hucitec, 1997. 

 

 

PAIVA, D.; BRAGA, M. S. S.; PIMENTEL JR, J. T. P. Eleitorado e Partidos Políticos no 

Brasil. Revista Opinião Pública, Campinas, vol. 13, nº 2, Novembro, 2007, p.388-408. 

 

 

PEREIRA, M. T. L. N. Resistências femininas e ação policial: (Re) pensando as práticas 

institucionais das Delegacias da Mulher. Tese. Doutorado em Sociologia. Fortaleza: 

Universidade Federal do Ceará, 2006. (mimeo). 

 

 

PINTO. Célia R. J. Mulher e política no Brasil: os impasses do feminismo, enquanto 

movimento social, face às regras do jogo da democracia representativa. Ano 2, 256, 2º 

semestre de 1994. Revista Estudos Feministas, 1994. 

 

 

PISCITELLI, Adriana. “Recriando a (categoria) mulher?”. IN: ALGRANTI, Leila Mezan 

(Org). A prática feminista e o conceito de gênero. Campinas, SP: IFCH/UNICAMP, 2002, v. 

48. 

 

 

LOURAU, RENÉ. Uma apresentação da Análise Institucional. IN: ALTOÉ, Sônia (Org.). 

René Lourau: analista institucional em tempo integral. São Paulo: HUCITEC, 2004. p. 186-

198. 

 

 

MONCEAU, Gilles. Implicação, sobreimplicação e implicação profissional. Tradução Maria 

Lívia do Nascimento e Teresa Cristina Carreteiro. Fractal Revista de Psicologia, v. 20, n. 1, p. 

19-26, Jan./Jun. 2008. 

 

 

REVISTA CAROS AMIGOS. Aborto e educação, questões do Brasil real. São Paulo: 

DINAP / AS, ano XIV, nº 164, nov. 2010. 

 

 



138 

 

  

REVISTA DA MARCHA DAS MARGARIDAS 2007. Contra a fome, a pobreza e a 

violência sexista. Publicação da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da 

Contag. Março / 2008. 

 

 

REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Coleção Memória e Sociedade. Lisboa: Difel, 

1989. Capítulos V e VI. 

 

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. 

Jul./Dez. 1995, p. 71 – 99. 

 

 

SERGIPE. Decreto nº 24. 277 de 13 de março de 2007. 

 

 

______. Decreto nº 26.363 de 19 de agosto de 2009. 

 

 

______. Lei nº 7.116 de 25 de março de 2011. 

 

 

______. Relatório Circunstanciado dos Departamentos. Secretaria de Inclusão, Assistência e 

Desenvolvimento Social. Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Aracaju, 

2009. 

 

 

SPINK, Peter. Análise de documentos de domínio público. IN: SPINK, Mary Jane (Org.). 

Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e 

metodológicas. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

 

TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. Petrópolis, RJ: Editora 

Vozes, 1999. 

 

 

TRIVIÑOS, A. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

 

VALLA, Victor V.; STOTZ, Eduardo N. Participação Popular e Saúde. Coleção Saúde e 

Educação. CDDH/CEPEL: Petrópolis, 1989. 

 

 

SITES 

 

 

http://www.forum-mediacao.net Acesso em abril de 2011. 

 

 

http://www.forum-mediacao.net/


139 

 

  

http://portalctb.org.br Acessado em abril de 2011. 

 

 

http://abrigonubia.blogspot.com Acesso em abril de 2011. 

 

 

http://www.articulacaodemulheres.org.br Acesso em abril de 2011. 

 

 

www.sof.org.br Acesso em abril de 2011. 

 

 

http://www.mulheres.curitiba.org.br Acesso em maio de 2011. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_/03/Leis/L9099.htm Acesso em junho de 2011. 

http://portalctb.org.br/
http://abrigonubia.blogspot.com/
http://www.articulacaodemulheres.org.bbr/
http://www.sof.org.br/
http://www.mulheres.curitiba.org.bbr/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_/03/Leis/L9099.htm


140 

 

  

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Entrevista semi-estruturada (Gestão) 

 

1) Qual o cargo ocupado?  

2) Há quanto tempo trabalha na CPPM e como se deu a sua inserção? 

3) Como foi articulado o processo de criação da CPPM?  

4) Quais foram seus principais atores e a participação dos mesmos neste processo? 

5) Como se deu a participação dos movimentos sociais de mulheres sergipanas neste 

momento de criação da CPPM? Quais eram esses movimentos? Havia alguma vinculação 

político-partidária? Houve a exclusão de algum movimento? Quais os modos de 

articulação utilizados (democrática, autoritária, verticalizada, etc.)? 

6) Como se deu a relação entre movimentos sociais e partido político antes e depois da 

criação da CPPM? 

7) Como se dava a articulação entre movimentos sociais de mulheres sergipanas e CPPM no 

decorrer das atividades desenvolvidas pela mesma? 

8) Havia alguma tensão na relação estabelecida entre CPPM e os movimentos sociais de 

mulheres sergipanas? Onde e como ela se manifestava? Quais os impactos ocasionados 

por esta tensão? 

9) Quais os principais parceiros da CPPM para a realização de seus projetos? Como estes 

eram articulados? 

10) Como se dava a participação da sociedade (população, grupos, movimentos, usuárias, 

público-alvo da CPPM)? 

11) Quais as principais conquistas da CPPM? 

12) Tendo em vista a importância do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres como 

norteador das atividades desenvolvidas pela CPPM, como foi a participação desta no 

processo de elaboração do mesmo? 

13) Como se deu a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)? 

Articulações? 

14) O que se espera com a criação da SEPM? 
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APÊNDICE B – Entrevista semi-estruturada (Gestão – Movimentos Sociais) 

 

1) Qual o cargo ocupado?  

2) Há quanto tempo trabalha na CPPM e como se deu a sua inserção? 

3) Qual a sua participação no seu movimento? 

4) Qual a relação deste movimento com a CPPM e qual a relação da CPPM com os 

movimentos sociais de mulheres sergipanas? 

5) Como se dá a articulação entre os distintos movimentos sociais de mulheres 

sergipanas? 

6) Como foi articulado o processo de criação da CPPM?  

7) Como se deu a participação dos movimentos sociais de mulheres sergipanas neste 

processo de criação da CPPM? Quais eram esses movimentos? Havia alguma 

vinculação político-partidária? Houve a exclusão de algum movimento? Quais os 

modos de articulação utilizados (democrática, autoritária, verticalizada, etc.)? 

8) Como se deu a relação entre movimentos sociais e partido político antes e depois da 

criação da CPPM?  

9) Como se dá a articulação entre movimentos sociais de mulheres sergipanas e CPPM 

no decorrer das atividades desenvolvidas pela mesma? 

10) Há uma pauta de reivindicações dos movimentos sociais de mulheres? Como esta 

chega até a CPPM e é articulada?  

11) Havia alguma tensão na relação estabelecida entre a CPPM e os movimentos sociais 

de mulheres sergipanas? Onde e como ela se manifestava? Quais os impactos 

ocasionados por esta tensão? 

12) Quais os principais parceiros da CPPM para a realização de seus projetos? Como estes 

são articulados? 

13) Como se deu a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)? 

Articulações? 

14) O que se espera com a criação da SEPM? 
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APÊNDICE C – Entrevista semi-estruturada (Movimentos Sociais) 

 

 

1) Qual o nome do movimento social de mulheres que participa?  

2) Há quanto tempo existe esse movimento e desde quando participa do mesmo? 

3) Quais as principais pautas de reivindicações do referido movimento? 

4) Quais as principais conquistas alcançadas pelo movimento em questão? 

5) Quais são os principais parceiros para a formulação e execução de seus projetos? Há 

alguma vinculação político-partidária? 

6) Como se dá a articulação entre o referido movimento e os demais movimentos sociais 

de mulheres sergipanas? 

7) Quais os movimentos sociais de mulheres pioneiros no Estado de Sergipe? Ano de 

criação? Modos de articulação? 

8) Quanto ao processo de criação da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do 

Estado de Sergipe, como se deu a participação do referido movimento? 

9) Quais os outros movimentos envolvidos neste processo de criação da CPPM? 

10) Como se dá a relação e articulação entre o referido movimento e a CPPM? 

11) Havia alguma tensão na relação estabelecida entre a CPPM e os movimentos sociais 

de mulheres sergipanas? Onde e como ela se manifestava? Quais os impactos 

ocasionados por esta tensão? 

12) Como se deu a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)? 

Articulações? 

13) O que se espera com criação da SEPM? 

 

 

 


