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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a conceituação de feminismo 

construída pela organização feminista-anarquista e boliviana Mujeres 

Creando (1992-2015). A partir de uma perspectiva histórica e feminista 

busquei debater o modo como o grupo elaborou uma militância social 

fortemente atuante há mais de vinte e cinco anos na Bolívia e na 

América Latina. Através, principalmente, de um corpo documental 

produzido pela própria organização – como jornais, revistas, livros, 

cartilhas, materiais audiovisuais e documentos orais – no trabalho 

proponho compreender a formação processual desse feminismo, 

articulando-o com os contextos sociais locais e regionais e com as 

experiências individuais que marcaram as mulheres que o compuseram e 

que o compõem até os dias de hoje. Pretendi, portanto, dar historicidade 

a distintos elementos percebidos como característicos desse feminismo 

gestado no coletivo, como a formação da identidade política, a defesa da 

autonomia, a busca por produzir conhecimento feminista e o uso de 

visualidades feministas contestadoras e históricas por parte do grupo.  

 

Palavras-chave: 1.Mujeres Creando 2.Feminismo latino-americano 

3.Feminismo anarquista 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the conceptualization of feminism 

constructed by the feminist-anarchist and Bolivian organization 

"Mujeres Creando" (1992-2015). From a historical and feminist 

perspective, I sought to discuss how the group has developed a social 

activism that has been active for more than twenty-five years in Bolivia 

and Latin America. Through a documentary body produced by the 

organization itself - such as newspapers, magazines, books, booklets, 

audiovisual materials and oral documents - I propose to understand the 

processual formation of this feminism, articulating it with the local and 

regional social contexts and with the individual experiences that marked 

the women who composed it and who compose it to this day. I wanted, 

therefore, to give historicity to distinct elements perceived as 

characteristic of this feminism conceived in the collective, such as the 

formation of political identity, the defense of autonomy, the quest to 

produce feminist knowledge and the use of contentious and historical 

feminist visuals on the part of the group. 

 
Keywords: 1.Mujeres Creando 2.Latin American Feminism 3.Anarchist 

feminism 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la conceptualización de 

feminismo construida por la organización feminista-anarquista y 

boliviana Mujeres Creando (1992-2015). A partir de una perspectiva 

histórica y feminista busqué debatir el modo como el grupo elaboró una 

militancia social fuertemente actuante desde hace más de veinticinco 

años en Bolivia y en América Latina. A través, principalmente, de un 

material documental producido por la propia organización -como 

periódicos, revistas, libros, cartillas, materiales audiovisuales y 

documentos orales- en el trabajo propongo comprender la formación de 

ese feminismo en el tiempo, articulándolo con los contextos sociales 

locales y regionales y con las experiencias individuales que marcaron a 

las mujeres que lo compusieron y que lo componen hasta los días de 

hoy. Por lo tanto, pretendo dar historicidad a distintos elementos 

percibidos como característicos de ese feminismo gestado en el 

colectivo, como la formación de la identidad política, la defensa de la 

autonomía, la búsqueda por producir conocimiento feminista y el uso de 

visualidades feministas contestadoras e históricas por parte del grupo. 

 

Palabras-clave: 1.Mujeres Creando 2.Feminismo latinoamericano 

3.Feminismo anarquista 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Escribir nuestra historia desde nuestro punto de 

vista es una tarea difícil, pero importante y 

necesaria. Contar nuestra versión de los hechos, si 

se puede decir así: ¿por qué no?, ¿cuántos grupos, 

cuántas personas contestatarias, cuántos 

movimientos han sido interpretados, 

distorsionados, mitificados o recuperados como 

ejemplos de vida inocuos después de su 

desaparición? (MARGUAY, 2005, p. 98)
1
 

 

A epígrafe desta introdução é uma pequeno trecho do texto 

Actualización de la historia de Mujeres Creando, publicado no livro La 
Virgen de los  Deseos (2005) que registra os primeiros anos de luta da 

organização e onde o grupo discorre sobre a importância dos 

movimentos sociais contarem sua própria história. Inicio esta tese 

partindo dessa questão. Diferentemente de boa parte dos trabalhos que 

ao longo da existência da nossa ciência histórica buscaram ―dar voz‖ ou 

―visibilizar‖ alguns grupos, lutas ou movimentos sociais, este trabalho 

lança o difícil desafio de ir em outra direção. 

O objetivo central desta tese é problematizar as experiências de 

militância do grupo feminista anarquista Mujeres Creando na Bolívia, 

levantando como questão principal qual a concepção de feminismo 

elaborada por ele a partir de tais experiências. Para desenvolver essa 

discussão, as fontes históricas usadas no trabalho são principalmente os 

diferentes materiais impressos, visuais e audiovisuais produzidos pela 

organização e que abrangem o recorte temporal escolhido para o 

trabalho, e entrevistas orais realizadas em inícios de 2015. 

 Existente há vinte e cinco anos, o coletivo é reconhecidamente 

uma das organizações feministas mais antigas e ativas nesse país, 

principalmente na capital La Paz, contando hoje com diferentes formas 

de produção e divulgação de ideias – como livros, manuais de formação, 

jornal quinzenal, revista de crítica feminista e rádio comunitária, para 

                                                 
1
 ―Escrever nossa história a partir do nosso ponto de vista é uma tarefa difícil, 

mas importante e necessária. Contar nossa versão dos fatos, se podemos chamar 

assim. Por que não? Quantos grupos, quantas pessoas contestatárias, quantos 

movimentos tem sido interpretados, distorcidos, mitificados ou recuperados 

como exemplos de vida inofensivos após sua desaparição.‖ (MARGUAY, 2005, 

p.98) (Tradução minha)  
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citar alguns – além de diferentes ações que se dedicam à tarefa de 

construir lutas sociais dentro e fora do movimento feminista. O grupo 

hoje é formado por cerca de 20 mulheres entre fundadoras, antigas e 

novas integrantes, e ativas apoiadoras das atividades promovidas pela 

organização. 

Mujeres Creando emergiu em um contexto político e social de 

rearticulação de diferentes movimentos sociais sob os fragilizados 

governos constitucionais na Bolívia, de reformas socioeconômicas 

neoliberais nos países latino-americanos e de grandes modificações nas 

mediações entre o Estado e a sociedade civil, como o fenômeno das 

ONGs e das cooperações internacionais para o desenvolvimento, que 

passam a marcar, cada vez mais, os espaços e discursos políticos na 

América Latina. 

Durante essas duas décadas, uma das principais bandeiras 

reivindicadas por essas mulheres foi a produção de análises e 

pensamentos sociais feministas, discutindo a importância de construí-los 

―desde la práctica‖, e também, de fazer da perspectiva feminista uma 

realidade que adentrasse o cotidiano político da história recente desse 

país. Algumas das fundadoras do grupo eram oriundas de espaços de 

militância da esquerda e iniciaram em 1992 o Mujeres Creando visando 

produzir lutas políticas a partir da própria experiência de vida como 

mulheres, e que pudesse ao mesmo passo fazer da ―criatividade‖ o 

principal ―instrumento de luta‖.
2
 Esse desejo ficou marcado na própria 

escolha do nome do grupo: Mujeres Creando. Ele demonstra a tentativa 

de apresentar desde o início uma posição contrária às diferentes práticas 

e discursos de grande parte dos movimentos de esquerda, camponeses, 

indígenas e de mulheres até então, e também, à invisibilidade das 

demandas, das lutas e dos pensamentos críticos feministas nesses 

espaços. 

Já na primeira década, suas atividades políticas ganharam grande 

visibilidade na sociedade boliviana e chamaram atenção de algumas 

                                                 
2
 Segundo as informações contidas em variados textos elaborados na primeira 

década pelo grupo, alguns deles recompilados no livro La Virgen de los Deseos 

(2005), e de algumas entrevistas que realizei, foi apresentada essa referência às 

experiências com a esquerda. A partir delas foi demarcada a necessidade de 

criar uma forma distinta de fazer política partindo das mulheres, diferente das 

que encontraram nesses espaços. Para citar algumas fontes que mencionam essa 

questão, sugiro ver os textos introdutórios do livro Grafiteadas (1999?) e o texto 

publicado na Revista de Discusión Feminista Mujer Pública nº 5 (GALINDO, 

RDFMJ nº 5, [ca. 2012a],  p.75) 
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pesquisadoras(es) e ativistas estrangeiras(os), atraídas pela 

combatividade e pelas criativas formas de exposição de ideias, como os 

grafites e as performances de rua, que constituem boa parte das imagens 

relacionadas ao grupo. Durante esse tempo, muito de seus escritos e de 

sua estética política circularam no continente latino americano como 

expressão de um feminismo autônomo e com forte atuação com 

linguagens de rua. Como destacado em recente entrevista feita com uma 

das fundadoras e publicada no site Ovelha
3
, esse grupo poderia ser 

pensado hoje como um ―dos mais importantes da América Latina‖ no 

que refere à produção de ideias e originalidade de ações, questões que 

também podem ser observadas através de algumas publicações 

colaborativas
4

 que demonstram o interesse social que foi sendo 

construído sobre suas propostas políticas.  

É possível dizer que a ―escrita por precaução‖ foi (e ainda é) uma 

das principais marcas dessas mulheres como tentativa de, em alguma 

medida, deixar a própria versão sobre o feminismo boliviano e latino 

americano. 

 
(…) nosotras hemos decidido como la base de 

nuestro accionar político la necesidad de no 

delegar en los intelectuales el derecho de pensar 

por nosotras, pensamos por nosotras mismas y por 

eso nos organizamos, construimos una visión 

propia y desde nuestra cotidianeidad compleja 

construimos una visión de sociedad que no 

pretendemos que sea única, ni menos totalizadora, 

nos sabemos un fragmento de, capaces de 

hacernos cómplices solidarias de nuestras 

hermanas y hermanos de otros movimientos 

sociales, capaces de movilizarnos y 

comprometernos más allá y más acá de nuestros 

                                                 
3

 Esse é um site de divulgação de notícias e de discussão feminista 

contemporânea. A entrevista mencionada foi realizada com a integrante do 

grupo María Galindo para a página ―Xereca‖, traduzida e publicada no site 

―Ovelha‖. (GONDAR, 2015) 
4
 Refiro-me aqui a duas publicações que foram construídas no início dos anos 

2000 quando o grupo existia há pouco mais de uma década. Essas publicações 

expressaram o interesse pelos debates que estavam sendo realizados por elas e 

que advinham de espaços diferentes. São elas: No pudieron con nosotras: el 

desafío del feminismo autónomo de Mujeres Creando (2006) e a já citada La 

Virgen de los Deseos (2005).   
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intereses y necesidades. Y por eso para nosotras 

pensarnos a nosotras mismas, pensarnos en la 

sociedad y decir nuestra palabra en primera 

persona es un hecho político y no un hecho de 

prestigio personal. (GALINDO, 2005a, p. 140)
5
 

 

Através desse pequeno trecho podemos entender não apenas o 

destaque dado à necessidade de criar pensamento através dos 

movimentos sociais, mas também a reivindicação da articulação direta 

entre as lutas feministas e as construídas por outros movimentos. A 

defesa dessa questão marca as duas décadas de existência do grupo, em 

que contar, repensar e atualizar a própria história, analogamente ao que 

fazemos no campo da historiografia, foi algo entendido como vital para 

uma militância combativa. Além disso, como já mencionado, a proposta 

de produzir análises e críticas sociais a partir do feminismo também é 

uma das características principais da organização. E é precisamente 

nesse ponto que exponho as primeiras linhas deste trabalho, que se 

dedica a compreender a experiência histórica de mulheres que não 

precisam de uma historiadora ou qualquer acadêmica que de maneira 

benfeitora as lance nas páginas oficiais da história dos movimentos 

sociais, do feminismo, das mulheres ou de qualquer outro campo de 

estudos históricos.  Ao contrário, o reconhecimento do espaço 

crescentemente conquistado pelo grupo e a motivação em me colocar 

numa posição de aprendizado pessoal e coletivo como feminista é um 

dos elementos mais importantes para a concretização dessa tese.  

Entendo que os debates produzidos ao longo do trabalho não são 

melhores ou mais objetivos que qualquer produção advinda do próprio 

coletivo analisando sua prática política, mas são também resultados 

parciais e subjetivos que se revelam através do trabalho e das emoções 

que me acompanharam durante o seu processo de feitura. Chegar às 

                                                 
5
 ―Nós decidimos, com base na nossa ação política, sobre a necessidade de não 

delegar aos intelectuais o direito de pensar por nós mesmas. Pensamos por nós 

mesmas e por isso nos organizamos, construímos uma visão própria, e a partir 

da nossa cotidianidade complexa, construímos uma visão de sociedade que não 

pretendemos que seja única, e menos, totalizadora, sabemos que somos um 

fragmento de, capazes de nos fazermos cúmplices solidarias de nossas irmãs e 

irmãos de outros movimentos sociais, capazes de nos mobilizarmos e 

comprometermos além e aquém dos nossos interesses e necessidades. E por 

isso, para nós, pensar a nós mesmas, pensar na sociedade e dizer nossa palavra 

em primeira pessoa é um feito político e não feito de prestigio pessoal.‖ 

(GALINDO, 2005a, p.140) (Tradução minha) 
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Mujeres Creando foi um caminho traçado a partir de distintas 

experiências pessoais e profissionais, e, portanto, políticas. Algumas 

sistematicamente buscadas, outras, frutos de prazerosos acasos, 

encontros e aprendizados diversos com amigas e companheiras que no 

acordo ou no desacordo, me colocam em constante estado de reflexão.  

Pude conhecer a Bolívia em 2009 quando viajei, junto a cerca de 

quarenta estudantes, para participar de um encontro estudantil latino-

americano de história em La Paz. Tal viagem – que durou doze dias de 

ônibus (ida e volta), saindo de Fortaleza e tendo como destino essa 

capital administrativa – foi possível graças à colaboração da 

Universidade Federal do Ceará, mas principalmente, à auto-organização 

de inúmeros estudantes que levantaram coletivamente grande parte dos 

fundos necessários para materializar esse projeto. Como para outros 

colegas, esta era a primeira vez que tinha a oportunidade de sair do país 

e foi um das primeiras experiências que despertaram o interesse para 

conhecer e entender mais detidamente a história dos países vizinhos.  

Após concluir a graduação, voltei à Bolívia em 2011 na 

companhia de alguns amigos e para auxiliar com o idioma um 

companheiro que naquele momento realizava uma investigação inicial 

sobre alguns movimentos sociais no país. Foi nessa experiência que 

pude ter meu primeiro contato com o Mujeres Creando. Lembro que ao 

ingressar numa pequena livraria próxima à Universidade Mayor de San 

Andrés, vi a Revista de Discusión Feminista Mujer Pública nº 3 

intitulada ―¿Nos dice el feminismo algo sobre el amor?, que 

prontamente despertou meu interesse. Adquiri a revista e através dessa 

primeira leitura vivi um intensivo de reflexões. Desde então me tornei 

leitora e passei a acompanhar as ações do grupo. 

Ainda no mesmo ano, decidi dedicar-me à área de História das 

Mulheres e das Relações de Gênero e migrei para Florianópolis em 2012 

para desenvolver estudos e pesquisas nesse campo. Conclui o mestrado 

e através do Laboratório de Estudos de Gênero e História (LEGH-

UFSC) tive a possibilidade de vislumbrar a construção de uma pesquisa 

doutoral fora do Brasil. O LEGH foi e é um espaço rico em apoios, 

interlocuções e amizades feministas, o que me possibilitou um 

aprofundamento sobre o que significa fazer pesquisa histórica feminista 

e como entender-se feminista nesse processo.   

A partir do ano de 2012 também ingressei na iniciativa autônoma 

da Marcha das Vadias de Florianópolis, construindo-a durante quatro 

anos na cidade. Essa experiência, assim como algumas outras que vivi 

no movimento estudantil em Fortaleza, demarcou de modo crescente a 



30 

minha vontade de estudar as estratégias autonomistas nos movimentos 

sociais, principalmente na luta feminista. A organização das Marcha das 

Vadias pôde me trazer várias vivências sobre as potencialidades e os 

limites de construir a autonomia política e também os desafios sobre 

como compreendemos a nossa história como sujeitas coletivas. A busca 

por referências concretas não ―gringas‖ e que pudessem me ajudar a 

entender as complexidades de construir um feminismo independente, e 

as responsabilidades que ele demanda, me fizeram ler com outros olhos 

o Mujeres Creando, e a construir aos poucos as perguntas que 

motivaram essa investigação. A insuficiência de referências não 

acadêmicas sobre organizações feministas latino-americanas, assim 

como o meu relativo incômodo com a influência quase exclusiva de 

ideias, autoras e debates de feministas estadunidenses e europeias em 

distintos espaços e discussões feministas, me estimulou a pensar na 

possibilidade de realizar uma pesquisa sobre o grupo. 

Essas inquietações e a vontade de interlocução com experiências 

que trouxessem o debate sobre o patriarcado, o eurocentrismo, o racismo 

e o heterossexismo, e que ao mesmo tempo considerassem a reflexão da 

espacialidade geopolítica América Latina, permeiam as perguntas 

levantadas ao longo da investigação. Além disso, essa vontade dá a 

conhecer os elementos subjetivos que marcam a minha leitura, a minha 

análise, as empatias e os ânimos diante da produção de um trabalho que 

versa sobre esse lugar. É oportuno falar também que a minha ―entrada 

ideológica‖ no feminismo se deu a partir das leituras de mulheres 

anarquistas, como Luce Fabbri, Maria Lacerda de Moura, Emma 

Goldman, além de textos e ideias feministas advindas das experiências 

das Mujeres Libres na Espanha, e como destaquei, das próprias Mujeres 

Creando na Bolívia. As minhas experiências de leitura e de articulação 

política estiveram crescentemente influenciadas pelo feminismo 

libertário, e foi precisamente a partir dos muitos questionamentos que 

surgiram ao longo dessas vivências que tenho tentado conhecer e 

entender as contribuições teóricas e práticas de feministas latino-

americanas. Os interesses de pesquisa lançados nessa tese, portanto, são 

gregários de uma série de posições ocupadas por esta jovem 

pesquisadora. As escolhas deste trabalho – diálogos teóricos, 

metodológicos, historiográficos – como não escaparia à observação 

atenta das leitoras, acontece intencionalmente ou não, a partir das 

questões que fazem parte da minha história e das minhas relações com o 

movimento feminista.   
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 Dito isto, mais do que assumir com boas intenções as rédeas de 

contar/analisar/pensar a história de determinado grupo social ou ―grupo 

excluído‖ de uma dada sociedade, este trabalho propõe lançar uma 

narrativa histórica que indague sobre as possibilidades que determinados 

sujeitos e grupos possuem de contar ou não a própria história e de 

pensar o que é a própria ideia de ―exclusão‖. Afinal, ao quê nos 

referimos quando falamos da ideia de exclusão? Como nos perguntaria 

Gayatri Spivak, ao quê nos referimos quando nos indagamos sobre as 

possibilidades de fala de um dado grupo social? Em que condições elas 

podem ou não falar? Como essa fala pode ou não se materializar? E 

principalmente, como podemos entender quais ouvidos estão dispostos a 

escutá-las e quais ouvidos se colocam em estado de inquietação na 

audição dessas narrativas? (SPIVAK, 2012)  

Dialogando com essa autora, entendo que quando esta 

problematiza as complexidades dos discursos produzidos por distintas 

perspectivas teóricas que buscaram recuperar a fala de grupos 

―excluídos‖, é fundamental entendermos não apenas sobre como essa 

―recuperação‖ acontece, a partir de que categorias e conceitos nomeiam-

se esses grupos, mas principalmente, de que ―lugar social" fala-se sobre 

determinados grupos. Isso implica um compromisso com reflexões 

históricas que mobilizem o colonialismo, o racismo, o classismo e o 

sexismo para entender as possibilidades de produzir discursos sociais 

que sejam ouvidos, isto é, que possam ser escutados, percebidos e 

possam ocupar estatuto próprio de existência. Isso quer dizer que não 

devemos, desde o exercício de produção intelectual, manejar categorias 

monolíticas sobre sujeitos sociais, ou como diria a própria autora, 

descentrar os vários sujeitos sociais que constituem fenômenos 

interpretados pela intelectualidade, mas também, e principalmente, 

questionar os motivos pelos quais esses próprios sujeitos podem ou não 

―falar‖ sobre si mesmos. Ou seja, o trabalho intelectual se constituiria 

em uma interrogação sobre exclusões sociais e hegemonias narrativas 

sobre determinados sujeitos (as) sociais e momentos históricos, 

compreendendo que a fala e a escuta são ações interdependentes. 

(SPIVAK, 2012) 

Nesse sentido, a posição em que me coloco na realização desse 

trabalho é a de considerar o debate que problematiza o papel da 

―intelectual feminista‖, para usarmos as palavras dessa autora, dos 

motivos e das paixões que nos movem ao contarmos, pensarmos e 

sensibilizarmos com a história de determinados grupos sociais.  
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Reconhecendo, portanto, a importância de mais do que 

engrossarmos a busca por visibilizar determinados grupos, nos 

perguntemos, pois, sobre quais as possibilidades que eles têm de 

produzir conhecimento a respeito de si e de serem ouvidos em 

determinados momentos históricos. E mais ainda, evidenciar de que 

maneira esses saberes transformam a vida daquelas pessoas, daquelas 

pesquisadoras que traçam para si mesmas o desafio de conhecê-los, de 

aprender e de estabelecer um diálogo com eles. Ou seja, reverter a 

ordem mesma do que nos leva a pesquisar e a refletir sobre pessoas e 

processos, visto que conhecer mais sobre as experiências feministas 

libertárias e autônomas vem sendo progressivamente um interesse 

político pessoal.  O desafio que tento construir neste trabalho é de 

entender que ele fez e faz parte da minha formação como feminista, ele 

é a leitura de uma história na qual me vejo envolvida em vários níveis, e 

foi potencializando esses elementos que fui construindo as escolhas 

realizadas ao longo de sua produção.  

Desde a sua fundação, Mujeres Creando buscou questionar a 

forma como boa parte dos movimentos de esquerda, camponeses e 

indígenas, durante o novo período democrático, era ainda 

profundamente sexista e raramente tratava a presença e as necessidades 

das mulheres com intensidade e visando uma transformação dentro e 

fora desses espaços. Durante essas duas décadas, elas se tornaram uma 

importante referência em termos de debate e militância feminista dentro 

do momento recente da política boliviana – com destaque para a 

ascensão das propostas políticas de ―descolonização‖ social manejada 

pelo governo Evo Morales desde 2006 – e também no cenário latino 

americano. Esses elementos podem ser pensados pelo volume das 

produções e das ações acumuladas ao longo do período e que serão 

refletidas no trabalho.  

Considerando esse contexto mais amplo, nesta tese busco abordar 

e compreender o entendimento de feminismo elaborado pelo movimento 

Mujeres Creando, que desde os anos de 1990 construíram uma crescente 

participação em diversas lutas encabeçadas no país. Isso significa pensar 

sobre como essas mulheres foram elaborando historicamente suas 

definições de feminismo, assim como as alteridades identitárias, as 

críticas, os laços de solidariedade e as ações que esse decurso demanda. 

De modo resumido, o que se pretende realizar nesta tese é uma 

compreensão-narrativa histórica sobre tal conceituação, atentando para 

os diversos contextos vivenciados coletivamente por essas mulheres 

durante esse período. Perseguir esse problema implicou, por sua vez, 
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uma leitura das relações teóricas e práticas que permearam e permeiam 

essa identificação com o feminismo.  

Através dessa problemática, a hipótese que busco defender é a de 

que a experiência de militância do grupo Mujeres Creando produziu 

uma definição (conceitual e prática) de um feminismo de resistência. Ao 

ser contextualizado na história recente dos movimentos feministas, 

especialmente na América Latina, a ideia de resistência é entendida aqui 

não somente como visão crítica ou ação reativa sobre um poder posto, 

mas também, como perspectiva política criadora, capaz de 

instrumentalizar uma leitura temporal sobre passado e futuro, sobre 

heranças e porvires possíveis construídos a partir de um pensamento-

prática feminista.  

É pertinente mencionar que para construir esse argumento o 

corpo documental da tese foi definido através de recortes que 

privilegiaram as próprias produções e registros da organização ao longo 

dessas duas décadas. São materiais escritos, visuais e audiovisuais, além 

de fontes orais, que me permitiram entender as estratégias organizativas 

do grupo ao longo do tempo e pensar o modo como essas mulheres 

foram significando suas experiências de luta. Explorarei mais 

detalhadamente essa documentação mais à frente, por agora é 

importante destacar que essas escolhas se deram por entender que partir 

de documentos advindos do próprio grupo me permitiria não só indagar 

essa definição de feminismo, mas também, a sua relação com 

interpretações simultâneas de um determinado contexto histórico. 

É importante situar que o grupo passou por diversas 

modificações. Como algumas das mais antigas me relataram, muitas 

integrantes entraram, saíram, voltaram; todavia, é possível afirmar que 

muitas das que estiveram nas primeiras composições ainda seguem no 

grupo. Em decorrência dessa dinâmica, a configuração dos perfis das 

mulheres da agrupação também foi sofrendo alterações ao longo das 

duas décadas. Apesar disso, é possível dizer que uma de suas 

características permanentes tem sido a heterogeneidade entre as que 

compõem e apoiam a organização. Essa característica foi vista como 

elemento fundamental já desde as primeiras colocações do grupo, e 

referiam-se tanto à sua composição, como às posições políticas que essa 

demarcação implicava frente a temas, bandeiras e demandas. 

Precisamente por isso, essas mulheres exploraram debates e práticas 

interseccionais para a sua articulação política. Desde suas primeiras 

análises foi destacado que as diferentes formas de opressão deveriam ser 

pensadas de maneira articulada, situando a necessidade de uma ação 
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política que problematizasse as variáveis que demarcavam suas 

experiências e também dos grupos sociais os quais direcionavam sua 

solidariedade. Essa autodenominação partindo da heterogeneidade pode 

ser resumida pelo grafite ―indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y 

hermanadas‖
6
, que já nos primeiros anos apresentava a importância de 

uma construção ―hermanada‖, isto é, potencialmente complementar da 

diferença. 

É importante recordar que o conceito de interseccionalidade foi 

desenvolvido principalmente pelas feministas negras dos Estados 

Unidos nas últimas décadas com o objetivo de complexificar o debate 

sobre o modo como operam as opressões sociais. O cerne dessa proposta 

teórica e metodológica consistiu em trazer reflexões que superassem 

uma maneira racista e eurocentrada de analisar os problemas sociais e as 

alternativas para suas superações. Essa proposta contribuiu 

significativamente no modo de perceber e produzir conhecimento sobre 

essas opressões, reivindicando uma maneira mais integrada de entendê-

las e, portanto, de superá-las individual e coletivamente. (CRENSHAW, 

2002; HIRATA, 2014)
7
 

Desse modo, para expor o problema central dessa tese, é 

importante destacar que o debate interseccional, especialmente numa 

linha interpretativa descolonial, aparece como fundamental nas ações 

promovidas pelo grupo boliviano Mujeres Creando. Isso significa dizer, 

como defende a feminista descolonial María Lugones ao discutir a 

interseccionalidade, que olhar de maneira interseccional é entender a 

impossibilidade de separação entre categorias como raça, gênero, classe 

e sexualidade, ou seja, é estabelecer uma ―lógica de fusão‖ (LUGONES, 

2005, p.66) e não simplesmente de justaposição na interpretação de 

processos históricos e sociais.  

É a partir desse debate que as próprias categorias clássicas dos 

estudos feministas, tais como ―mulheres‖, ―opressão‖, ―agência‖ e 

                                                 
6
 ―Índias, putas e lésbicas, juntas, insurrectas e em irmandade‖. (Tradução 

minha)  
7
 Neste trabalho entendo a interseccionalidade como uma problematização de 

caráter teórico e metodológico que propõe uma leitura das opressões de raça, 

classe, gênero e sexualidade, dentre outras variáveis das relações sociais, de 

maneira inter-relacionada. No entanto, esse conceito deve ser compreendido a 

partir de uma perspectiva histórica, visto que as defesas de uma análise que 

visse de maneira articulada as posições de opressão e vulnerabilidade de grupos 

sociais são anteriores à formulação mais sistematizada de ―interseccionalidade‖. 

(Ver, CRENSHAW, 2002; HIRATA, 2014)  
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―resistência‖ são construídas em seus discursos de militância. E 

também, é dentro desse olhar interseccional que outras – novas ou não 

tão novas – categorias, conceitos, termos vão ganhando maiores 

destaques em suas críticas ao longo do tempo, como ―feminismo desde 

el sur‖, ―feminismo latino-americano‖ e ―feminismo de lutas concretas‖. 

Estes que aparecem recorrentemente como fundamentais na reflexão 

sobre a experiência organizativa do grupo e permite uma identificação 

situada em relação ao ―feminismo‖, à ―luta feminista‖ e à ―luta das 

mulheres‖.   

Pensar historicamente essas questões que apareceram 

reivindicadas recorrentemente nas fontes estudadas na pesquisa é 

fundamental na compreensão das várias análises e práticas de militância 

elaboradas pelas Mujeres Creando, principalmente, na construção de 

críticas aos movimentos de trabalhadoras/es e indígenas – que aos 

poucos e mais recentemente ganharam maior espaço nas estruturas 

partidárias e estatais bolivianas – e também dos feminismos das 

chamadas ―tecnocratas de gênero‖
8
, que marcaram significativamente as 

práticas feministas desde a década de 1980.  

A partir dessa rápida exploração sobre a organização e o contexto 

em que está inserida, exploro um pouco mais os diálogos teóricos 

mobilizados nesse trabalho. Primeiramente, situo que essa pesquisa é 

entendida como uma investigação feminista, ou seja, ela tem como 

objetivo assumir um compromisso ético e político que busca contribuir 

desde um conhecimento histórico à produção de uma visão polissêmica 

sobre a história das mulheres e do feminismo, e consequentemente 

poder lançar algumas reflexões sobre o modo como o patriarcado opera 

nas nossas relações sociais e históricas, e principalmente, sobre as 

múltiplas resistências feministas a essas opressões. Como sinaliza 

Martha Patricia Castañeda, realizar uma investigação feminista significa 

ressaltar o caráter ―contextual‖ (CASTAÑEDA, 2008, p.15) dessa 

produção, mostrando como esses conhecimentos estão potencialmente 

implicados com os temas que pesquisamos e também com os motivos 

                                                 
8
 Esse conceito foi discutido tanto pela academia como por muitas produções 

teóricas dos feminismos autônomos na América Latina a partir da década de 

1990. Ao longo desse trabalho, em especial nos capítulos 1 e 2 apresentarei 

alguns debates sobre o conceito. De um modo geral, ele se referia às camadas 

mais burocratizadas e institucionalizadas do feminismo latino-americano que 

ganhavam mais visibilidade ao longo dessa década. Ele foi e é um termo 

amplamente utilizado pelas Mujeres Creando como discutiremos ao longo da 

tese.  
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que nos levam a construir uma investigação.
9
 Além desse aspecto, ao se 

realizar uma investigação feminista espera-se que as reflexões que ela 

possa suscitar, ou mesmo que deixe de suscitar, contribuam na formação 

e na ação feminista daquelas pessoas que se interessam pelas temáticas e 

recortes aqui propostos.  

A partir desses princípios, as referências teóricas e metodológicas 

que colaboram no embasamento do trabalho partem de diálogos 

principalmente com três campos: o da história das mulheres e do 

feminismo; das críticas teóricas e epistemológicas feministas; e do 

feminismo descolonial e pós-colonial. O primeiro campo aporta quanto 

à reflexão contínua sobre o modo de situar o trabalho dentro de uma 

historiografia ainda hegemonicamente masculina, e a forma como isso 

implica uma constante reflexão sobre as escolhas de fontes, das 

metodologias de análise e do potencial de pluralizar as construções 

narrativas sobre processos e fenômenos sociais a partir da experiência 

das mulheres e da luta antipatriarcal. Algumas críticas centrais do 

campo das teorias e epistemologias feministas colaboraram 

principalmente no que se refere às críticas aos pressupostos da ciência 

moderna e patriarcal. Algumas autoras que se dedicaram a esse tema me 

possibilitaram um olhar constantemente crítico aos processos e formatos 

que materializaram o trabalho. E, finalmente, os feminismos 

descoloniais e pós-coloniais, considerando as proximidades temáticas e 

teóricas com a pesquisa desenvolvida no que se refere a temas, críticas, 

categorias e conceituações.
10

  

                                                 
9
 Como pontualmente define essa teórica, o caráter contextual da investigação 

feminista pode ser entendido a partir de três características principais: ―a)Porque 

busca responder às necessidades de conhecimento que a vida das mulheres 

demanda numa circunstância específica; b) Porque levanta problemas de 

investigação que só podem ser abordados nas suas mútuas e múltiplas 

determinações, e c) Porque coloca quem investiga num contexto compartilhado 

com a/o sujeito ou objeto de estudos, de tal maneira que, mesmo quando em 

outras esferas da vida não se desempenham no mesmo âmbito, para os fins da 

indagação, o contexto se delimita como um espaço comum de interação.‖ 

(CASTAÑEDA, 2008, p.15) (Tradução minha)  
10

 É importante considerar que o campo dos chamados Estudos Pós-Coloniais, 

Estudos Subalternos e os posteriores Descoloniais ou Decoloniais possuem uma 

ampla e diversa trajetória, principalmente quando entendidos a partir da 

formação de seus principais grupos de pensamento e divulgação, distribuídos 

em vários continentes e com distintas preocupações e pressupostos. 

Considerando a amplitude da produção dessas perspectivas, a minha 

apropriação desses debates se deu através de escolhas direcionadas 
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Sobre estes últimos, como alerta Rosalva Castillo, apesar das 

críticas feministas formuladas dentro dos estudos pós-coloniais, dos 

subalternos asiáticos e dos descolonias latino-americanos terem 

importantes e sólidas contribuições, elas ainda não foram reconhecidas 

nem discutidas nas apropriações desses estudos na América Latina. 

(CASTILLO, 2014, p.200) Dialogar teoricamente com as críticas 

feministas geradas desde essas perspectivas, em especial, da perspectiva 

descolonial, significa realizar, como afirma Yuderkys Espinosa-Miñoso, 

uma dupla aposta: revisar a produção teórica e conceitual do feminismo 

ocidental, branco e burguês; e avançar na produção de conhecimento 

que reinterprete as relações de poder a partir de um ponto de vista 

subalterno. (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014, p.7) Essa autora também 

reforça que partir de um compromisso teórico-epistemológico feminista 

que busca a descolonização do conhecimento e das relações de poder, 

significa reconhecer e se aproximar das contribuições críticas do 

feminismo negro e de cor terceiro-mundista nos Estados Unidos, mas 

principalmente, atentar-se para o legado crítico muito menos explorado 

das latino-americanas afrodescendentes e indígenas. (ESPINOSA-

MIÑOSO, 2014, p.8)  

Esses diálogos me permitiram e permitem trabalhar em campos e 

recortes de estudos que não buscam enquadramentos e definições 

absolutas como ainda se quer e se defende numa ciência patriarcal
11

, 

moderna, ocidental e capitalista, e que fora amplamente criticado pelas 

teorias feministas; mas também, problematizar sobre as diferentes 

hegemonias existentes dentro da produção feminista, seja em termos 

teóricos, de experiência histórica ou na construção de agendas de luta. 

                                                                                                        
principalmente às produções e reflexões de autoras feministas, e dentre estas, 

priorizando pensadoras latino-americanas. Para entender um pouco mais a 

trajetória desses campos, especialmente sua inserção e influência na América 

Latina, primeiro com o Grupo Latino Americano de Estudos Subalternos, e, 

posteriormente, com o Grupo Modernidade/Colonialidade, ver (BALLESTRIN, 

2013).  
11

 Entendo por ciência patriarcal as práticas investigativas que se consolidaram 

ao longo da modernidade ocidental tendo como base a exclusão das mulheres, 

literal ou metaforicamente, como capazes de obedecer às ritualizações e 

abstrações ressaltadas para sua efetivação. Além disso, a ciência patriarcal tem 

como marca a pressuposição das mulheres principalmente como objetos a serem 

estudados e desvendados. Para uma visão mais aprofundada sobre essas 

questões e como elas vêm sendo discutidas no campo dos estudos feministas, 

ver (HARDING, 1993; HARAWAY, 1995).   



38 

Nesse sentido, a questão estudada nesta tese é indagada na tentativa de 

vislumbrar historicamente experiências feministas não hegemônicas em 

relação às narrativas contemporâneas sobre o feminismo latino-

americano. Construir tal pergunta histórica aliada a uma orientação 

teórica que possibilite analisar essa não hegemonia é um dos principais 

objetivos traçados. 

Como registrado anteriormente, o esforço de leitura realizado ao 

longo do doutoramento priorizou conhecer autores e principalmente 

autoras feministas latino-americanas, de modo a tornar as minhas 

referências bibliográficas algo também refletido e problematizado. Esse 

esforço se deu numa avaliação pessoal de que muitos trabalhos 

históricos brasileiros fundamentam-se a partir de uma ponte 

unidirecional da produção teórica vinda do ocidente europeu – 

principalmente de matriz francesa ou inglesa – carecendo muitíssimo de 

um melhor diálogo com experiências de pesquisa e análises que se 

produzem nessa espacialidade chamada América Latina
12

. Isso não 

significa a exclusão do uso de autoras europeias e estadunidenses, mas 

significa um recorte crítico do que recorrentemente chamamos de 

referências teóricas em nossos trabalhos.  Ou seja, a busca foi por 

encontrar referências que trouxessem esse espaço geopolítico e sua 

historicidade colonial como centro de reflexão, e que de preferência 

viesse de autoras e autores latino-americanos.  

Dentro desse leque de escolhas, muitas das autoras e autores 

utilizados como referência teórica ao longo da tese contribuíram 

enormemente na construção de uma sensibilidade de pesquisa que foi 

me permitindo potencializar a minha localização social, corporal e 

subjetiva no diálogo, ora conflituoso, ora consonante, com as ideias e 

questões levantadas ao refletir sobre as experiências das Mujeres 

Creando.  

                                                 
12

 É importante registrar que esse conceito também é alvo de um longo debate. 

Para fins mais objetivos a ideia de América Latina utilizada nesse trabalho se 

refere às regiões que sofreram longos processos de colonialismo e de 

colonialidade, em especial, as de fala espanhola com concomitância de línguas 

indígenas, como o quéchua, aimará, náhuatl. Uso esse conceito no sentido de 

pensar que muitos dos trabalhos sobre pós-colonialidade e descolonialidade 

advém da academia norte-americana, o que também precisa ser observado e 

refletido. No entanto, o que está sendo levado em consideração são as 

contribuições de intelectuais que se demarcam na posição de migrantes nesses 

grandes centros, considerando essa posição importante para uma produção 

intelectual crítica.  
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Autoras feministas como as indianas Gayatri Spivak e Deepika 

Bhari, a dominicana Yuderkys Espinosa-Miñoso e a argentina María 

Lugones foram fundamentais na exploração de debates teóricos e 

epistemológicos sobre os estudos feministas, especialmente no que se 

refere aos aspectos da colonialidade e do racismo que marcaram (e ainda 

marcam) muitos estudos feministas. Essas feministas pós-coloniais e 

descoloniais me auxiliaram nos primeiros passos dessa pesquisa na 

busca por entender algumas especificidades da produção de pensamento 

feminista latino-americano como forma de refletir sobre muitas das 

críticas elaboradas pelas Mujeres Creando, e também, por colaborarem 

na construção de uma metodologia que me permitisse articular esses 

elementos. 

A partir de María Lugones, por exemplo, a compreensão do 

conceito de ―colonialidade do gênero‖ permitiu entender não apenas tais 

particularidades, mas principalmente, de que forma essas questões 

estiveram postas nos conflitos sociais da história da Bolívia e de boa 

parte da América Latina. Para a autora, as sujeitas sociais que se 

constituem enquanto mulheres na diferença colonial não podem ser 

entendidas apenas como ―mulheres‖ ou ―mulheres colonizadas‖, pois 

ambas as categorizações são consequências desse sistema de 

classificação da modernidade colonial. Elas devem ser pensadas como 

―sujeitas sociais resistentes‖ a um complexo e histórico sistema de 

poder. 

 
Ao contrário da colonização, a colonialidade do 

gênero ainda está entre nós; é o que se percebe na 

intersecção de gênero / classe / raça / como 

construções centrais do sistema de poder do 

mundo capitalista. Pensar na colonialidade do 

gênero nos permite pensar em seres históricos que 

são apenas entendidos como oprimidos de 

maneira simplista e unilateral. Como não existem 

seres que são mulheres colonizadas, sugiro que 

demos foco aos seres que resistem à colonialidade 

do gênero a partir da "diferença colonial". 

(LUGONES, 2011, p.109) (Tradução minha) 

 
O que chamo atenção a partir dessa compreensão da autora, é que 

para pensar o feminismo do grupo Mujeres Creando na Bolívia é 

necessário entender a conformação dos diferentes conceitos e 

pensamentos feministas produzidos ―desde dentro‖ desse grupo, 
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considerando a experiência colonial e neocolonial
13

 vividas nesse lugar 

geográfico e temporal.  A conceituação da autora nos permite questionar 

essas categorias considerando outras noções temporais de formação a 

partir da diferença. Dessa forma, é possível discutir sobre quais 

mulheres se fala na identidade política formulada pelo grupo, que 

análises e críticas sociais são produzidas a partir de tal identidade, e 

finalmente, quais reivindicações são pretendidas em suas lutas.  

O empenho por compreender a articulação de diferentes posições 

de sujeito retoma o debate sobre as distintas opressões presentes nas 

identidades mobilizadas, mas também, nos ajuda a entender, ou pelo 

menos nos perguntar, sobre os diferentes processos históricos e 

fenômenos sociais em que essas opressões são produzidas e/ou 

reforçadas.  Quer dizer, não basta percebermos que o feminismo é 

diverso e plural, e que o sujeito ―mulheres‖ precisa ser alargado e 

repensado. Precisamos também, talvez principalmente, entender como 

essas relações possibilitam ou não a compreensão de fenômenos sociais 

macro políticos, como por exemplo, o neoliberalismo no contexto 

latino-americano; e de que forma essa compreensão se constitui em 

práticas de resistência organizada e coletiva.  

Como nos diz Espinosa-Miñoso (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014, 

p.11), é necessário realizar um tratamento mais profundo sobre a 

teorização da diferença feminista, de modo mais analítico e menos 

descritivo. Essa forma de compreensão, em diálogo com as proposições 

da teórica María Lugones, anteriormente citada, é um esforço de 

interpretar a opressão do ―gênero racializado e capitalista‖ que marcaria 

de modo relacional a América Latina em relação aos grandes centros do 

                                                 
13

 Ao longo da tese o conceito de colonialismo e neocolonialismo são 

entendidos a partir das seguintes compreensões: o primeiro se refere 

precisamente aos processos históricos próprios de conquista e do 

estabelecimento do projeto colonial europeu desde o século XVI. O 

neocolonialismo, todavia, parte de uma conceituação que vê nas relações 

contemporâneas de dependência social, econômica e cultural, e nas 

desigualdades da geopolítica na era da chamada globalização suas bases 

profundamente coloniais, ou seja, que seguem a reproduzir hierarquias 

geopolíticas construídas historicamente. Para o caso de boa parte dos países 

latino-americano essa neocolonialismo se apresenta também nas relações de 

dependência em relação aos Estados Unidos. Esse termo pode dialogar com a 

própria ideia de ―colonialidade do poder‖ na obra de Aníbal Quijano, 

posteriormente desenvolvida por muitos autores, sobre o caráter continuado de 

diferentes processos coloniais.  
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mundo. (LUGONES, 2011, p.110) Essas considerações são 

fundamentais no rompimento com a hegemonia da tradição eurocentrada 

da política e do pensamento feminista e trazem aportes interessantes 

para investigações dedicadas aos discursos e práticas dos movimentos 

sociais na América Latina.  

É necessário, ao passo que reforçamos a importância de uma 

análise mais complexa da diferença feminista, sempre nos perguntarmos 

até que ponto esse debate está para além dos conhecimentos produzidos 

dentro da academia, afinal de contas, esse é um histórico espaço de 

exclusão, em especial, quando pensamos o poder de verdade do 

conhecimento produzido nesse lugar. O re-tensionamento dessa velha e 

já tão debatida relação entre academia e movimentos sociais aparece em 

muitos momentos da tese, tanto devido às críticas construídas pelo 

grupo aqui estudado, como também, na contextualização dos longos 

debates promovidos nos espaços de encontro do feminismo latino-

americano desde os anos 1990. Exponho esse ponto, pois uma das 

preocupações consideradas ao longo do trabalho é a de não perder de 

vista a espinhosa discussão dentro dos movimentos sociais sobre a 

relação privilegiada do lugar de fala da(o) intelectual acadêmica(o) em 

relação ao lugar de fala da(o) intelectual/grupo militante social; questões 

que expõem as potencialidades e os limites deste trabalho. 

Ao analisar algumas produções escritas das Mujeres Creando, 

assim como problematizar o papel da academia na construção dos 

debates sobre subalternidade, proponho questionar também alguns 

elementos referentes às produções teóricas feministas.  Cláudia Lima 

Costa (2010), que vem se dedicando ao estudo das teorias feministas e 

de suas diferentes produções-apropriações na América Latina, traz 

algumas contribuições para pensarmos o que significa produzir teoria e 

prática feminista em lugares marcados pela experiência colonial, racista, 

moderna, capitalista e patriarcal. Nesse sentido, pergunto: O que é 

produzir conhecimento feminista afinal de contas? Seria possível 

produzir discussão teórica feminista fora da academia e das esferas de 

poder governamental? Que articulações, lutas e experimentações 

feministas são possíveis nesse espaço geopolítico? No caso do grupo 

aqui estudado, o que significaria fazer feminismo nesse contexto 

espacial e temporal? E quais as tensões existentes entre as produções 

acadêmicas e não acadêmicas sobre o que é fazer feminismo e o que é 

produzir reflexão feminista? Quais as implicações históricas desses 

questionamentos?  
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Como problematiza Espinosa-Miñoso (2009), dialogando com as 

três teses centrais
14

 elaboradas pela teórica feminista Chandra Mohanty, 

o feminismo latino-americano, devido a desigual condição geopolítica 

produziu uma dependência ideológica em relação aos feminismos 

brancos da Europa e dos Estados Unidos. Para a autora, isso aconteceria 

tanto na produção de pensamento como na prática política situada. 

(ESPINOSA-MIÑOSO, 2009, p. 39-40) Considerar essa questão 

significaria, portanto, compreender como se produz discursivamente o 

―sujeito do feminismo‖ e os ―objetivos urgentes de sua política‖ no 

feminismo hegemônico latino-americano. A autora nos diz ainda que 

existe uma ―colonização discursiva‖ e um ―privilégio epistêmico‖ das 

feministas do norte sobre as mulheres do terceiro mundo. (ESPINOSA-

MIÑOSO, 2009, p.41) No entanto, essa relação de poder epistêmica se 

alimentaria também das ―cumplicidades dos feminismos hegemônicos 

do sul‖, composto geralmente por uma ―elite setorizada‖ e situada em 

lugares privilegiados de enunciação. (ESPINOSA-MIÑOSO, 2009, p. 

42) 

Pensar todas essas problemáticas teóricas e epistemológicas no 

contexto dos anos de 1990 é de fundamental importância, pois os 

embates em torno da institucionalização, da burocratização e da 

elitização do feminismo permeou boa parte das produções discursivas e 

das disputas sobre as agendas políticas dos feminismos latino-

americanos. E desse modo, pensar o sujeito político hegemônico do 

feminismo, os lugares de enunciação privilegiados, assim como as 

complexas relações da produção de uma agenda internacional feminista 

fazem parte desse delineamento contextual em que o grupo estudado 

nesta tese está inserido ativamente.  

Partindo dessas observações, algumas autoras foram bastante 

relevantes como aportes historiográficos sobre os feminismos latino-

americanos contemporâneos, contribuindo na visualização de um 

panorama sobre as principais formas de atuação desses feminismos no 

período de novas democracias. Alguns trabalhos de pesquisadoras como 

Sonia Alvarez (1998), Verónica Montecinos (2003), Marlise Matos e 

Clarisse Paradis (2013), Jules Falquet (2003; 2014), Amalia Fisher 

                                                 
14

 As teses centrais levantadas por Chandra Mohanty seriam: a ―colonização 

discursiva‖; o ―privilégio epistêmico‖; a possibilidade de um ―feminismo 

transfronteiriço anticapitalista e descolonial‖. O problema levantado por essa 

autora por meio dessas teses é o de analisar-denunciar o nexo entre poder e 

conhecimento existente na produção de conhecimento e de práticas feministas 

globais/ locais e suas muitas implicações. Ver (MOHANTY, 2008). 
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(2005), para citar apenas algumas, foram fundamentais na compreensão 

dos diversos formatos de militância gestados na história recente da 

América Latina. Essas mulheres abordaram em distintas perspectivas os 

principais embates surgidos no momento em que a incorporação e a 

gestão das reivindicações sociais – sob o aspecto da governabilidade, da 

estabilidade do Estado democrático e dos compromissos internacionais – 

adentraram como demanda nos discursos/projetos governamentais sobre 

a ―igualdade de gênero‖ nesse espaço geopolítico. 

Tais questões suscitaram inúmeras discussões nos movimentos 

sociais e nas produções acadêmicas sobre os efeitos da incorporação da 

―questão de gênero‖ na linguagem dos recentes governos democráticos/ 

constitucionais latino-americanos, e, por conseguinte, do papel do 

feminismo nas lutas sociais das décadas de 1980 até os dias atuais. 

Como afirma Verónica Montecinos (2003), a incorporação dos debates 

que considerassem o conceito de ―gênero‖ nos discursos das 

organizações internacionais e nas agendas dos novos governos 

democráticos precisa ser pensada, discutida e seus efeitos precisam ser 

problematizados, para entendermos criticamente as motivações e os 

limites dessas incorporações. 

 
(...) Organizações internacionais (incluindo o 

Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento 

Interamericano) identificaram metas específicas, 

metodologias e cronogramas para promover, guiar 

e monitorar a adequação do governo aos novos 

padrões de igualdade de gênero. Explicar por que 

e como várias entidades supranacionais vieram a 

abraçar aspectos da agenda de igualdade de 

gênero (principalmente como parte de uma 

preocupação crescente com os altos custos sociais 

das reformas orientadas pelo mercado) é uma 

importante questão (...). O novo contexto 

internacional, porém, compele os governos a 

aparentar que, se não estão comprometidos com a 

igualdade de gênero, pelo menos não estão 

indiferentes ou não se opõem a ela. 

(MONTECINOS, 2003, p. 358) 
 

Como destacado no trecho citado, essas organizações teriam 

assumido parcialmente o papel de propor, gerir e fiscalizar o 

cumprimento de metas elaboradas num processo complexo e 

relativamente universalista de pensar as relações de gênero, sendo 
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importante a tentativa de entender os motivos que levaram à assunção 

desses compromissos nesse momento. Dentro dessa discussão, a autora 

se pergunta até que ponto as apropriações dos Estados latino americanos 

em relação às demandas levantadas nos encontros e agendas 

internacionais trouxeram verdadeiramente modificações na situação da 

vida das mulheres, em especial, daquelas não contempladas pela 

linguagem universalista do discurso político liberal e burguês. 

(MONTECINOS, 2003, p.358) 

A acomodação de um feminismo institucionalizado
15

, isto é, 

como um ―campo de ação‖ próprio para mulheres com formação na 

gerência dos aparatos estatais e/ou acadêmicos que poderiam ser 

classificadas como especialistas dos debates de ―gênero‖, marca 

contextualmente a emergência e o desenvolvimento dos discursos 

ideológicos do grupo boliviano Mujeres Creando.  Como exploram as 

autoras brasileiras Marlise Matos e Clarisse Paradis (2013), as tensões 

entre as feministas autônomas e as feministas institucionalizadas 

marcaram fortemente os debates políticos da história recente dos 

feminismos que atuam na região: ―Os encontros feministas nos anos 

noventa e o processo de preparação para a Conferência de Beijing 

estiveram marcados por essas polarizações‖. (MATOS; PARADIS, 

2013, p.97) (Tradução minha) Para essa e outras autoras que 

problematizaram tal questão, entender o debate político que envolve as 

diversas expressões do feminismo nesse momento é fundamental como 

forma de compreender os conflitos teórico-práticos da história 

contemporânea dos feminismos latino-americanos. 

Além disso, é interessante retomarmos a discussão levantada pela 

estudiosa Sonia Alvarez, afirmando que o feminismo da década de 1990, 

diferentemente das décadas anteriores, poderia ser definido como um 

―campo discursivo de atuação e ação‖ (ALVAREZ, 1998, p.1). Para a 

teórica, o feminismo das últimas décadas não estaria mais estritamente 

vinculado à acepção clássica de movimento social, mas seria um campo 

multifacetado que contemplaria diferentes intervenções sociais. Essa 

definição partiria da necessidade de compreender os muitos embates 

vividos dentro (e entre) os grupos, coletivos e movimentos feministas 

latino-americanos sobre o tema da autonomia em relação às demandas e 

                                                 
15

 Quando afirmo institucionalizado, me refiro organizacionalmente às políticas 

dos partidos políticos, a diferentes grupos de produção de pesquisas 

governamentais e empresariais, mas principalmente, às ONGs que se 

configuraram um dos setores mais crescentes nos anos de 1990 na América 

Latina. 
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às mediações com os estados e com os financiamentos internacionais.  

Pretendo voltar a esse debate nos dois capítulos iniciais da tese, mas por 

hora, é importante considerar que tais trabalhos aparecem aqui como 

importantes interlocuções sobre o contexto histórico recente do 

feminismo da América Latina. Os caminhos de pesquisa efetuados ao 

longo dessa tese, portanto, foram construídos considerando esses 

contextos e se orientaram buscando entender suas articulações com os 

debates centrais que aparecem na militância das Mujeres Creando.  

Outro ponto importante a ser considerado é que ao longo desses 

anos ainda são poucos os trabalhos que se dedicaram a refletir sobre a 

militância do Mujeres Creando.  Boa parte da bibliografia que tive 

acesso sobre o grupo surgiu após a sua primeira década de existência, e 

de um modo geral, trazem abordagens e refletem temas diversos. 

Didaticamente, entendo que esses textos poderiam ser divididos em dois 

eixos. No primeiro estão os de produção colaborativa com o grupo, e o 

segundo, os trabalhos independentes que buscaram refletir alguns temas 

específicos debatidos pela organização.  

Das colaborativas, um exemplo importante é o livro ―No 

pudieron con nosotras: el desafio del feminismo autônomo de Mujeres 
Creando‖ (2006) produzido entre o período de 2003-2005. Essa 

publicação foi consequência de um colóquio feminista na Universidade 

de Pittsburgh sobre as ações do grupo após duas das fundadoras (Julieta 

Paredes e María Galindo) terem sido convidadas a realizar uma 

intervenção na LASA (Latin American Studies Association) de 2003, 

em Dallas. Essa intervenção resultou nessa publicação colaborativa 

coordenada pela professora Elizabeth Monasterios Pérez. (PÉREZ, 

2006, p.9) Nela estão dois textos escritos pelas fundadoras e outros mais 

produzidos por pesquisadoras que empreenderam análises sobre a 

política desenvolvida pelo grupo. O interessante de perceber nessa obra 

é que ela representa um interesse acadêmico sobre a atuação dessas 

mulheres, característica que é intensamente questionada nos textos das 

próprias fundadoras que compõem a publicação.  

Demarcando a preocupação de entender a relação conflituosa 

entre ativismo social e academia – que teria motivado a própria 

elaboração da coletânea – assim como a repercussão pública das ações 

do Mujeres Creando, os textos da obra trazem reflexões sobre o grupo 

através de uma abordagem que privilegia seus aparecimentos públicos, 

articulando-os às bases estruturais, políticas, econômicas e sociais, que 

teriam ambientado o aparecimento da organização. Embora os artigos do 

livro tragam informações, análises e argumentos valiosos, que serviram 
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de referência em diferentes discussões desta tese, entendo que as autoras 

se limitaram a pensar a emergência do Mujeres Creando principalmente 

através de três pontos: as ações de rua e a ocupação do espaço urbano, 

entendidas em alguns textos como esferas quase únicas de atuação da 

organização; a centralidade pouco questionada nas figuras das 

integrantes Julieta Paredes e María Galindo; e finalmente, a pouca 

exploração das propostas políticas cotidianas do grupo para uma 

reflexão mais ampla sobre os feminismos e os movimentos sociais como 

um todo.  

Nessa mesma perspectiva, outra produção colaborativa e que é 

também resultado do interesse pelo grupo no início da década de 2000, 

recebeu o nome de La Virgen de los Deseos (2005). Esta foi uma 

publicação materializada a partir da articulação de ativistas da Mesa de 

Escrache Popular de Buenos Aires e do Movimiento de Trabajadores 
Desocupados de Solanos, Colectivo Situaciones e da Tinta Limón 

Ediciones, com o objetivo de compilar textos antigos, novos, entrevistas 

e imagens que discutissem seu processo organizativo e suas principais 

bandeiras. (MUJERES CREANDO, 2005, p. 5-6) Mais que um 

conhecimento novo produzido sobre o grupo, essa publicação pode ser 

caracterizada principalmente pela recopilação de textos produzidos e 

revisitados pela própria organização, trazendo informações importantes 

sobre os primeiros anos do grupo, registrados pelos materiais 

disponibilizados, assim como por algumas entrevistas dialogadas 

coletivamente entre elas e os movimentos que organizaram a publicação. 

Por isso, essa produção ocupa uma posição fronteiriça entre fonte e 

bibliografia, visto que pelas suas próprias características, ela permite a 

elaboração de perguntas e observações nessas duas posições 

documentais. Apesar dessa ambiguidade, e talvez por isso, essa 

publicação possui pouco espaço destinado à produção de reflexões 

críticas sobre a atuação do grupo, ao mesmo tempo que contém muitas 

informações sobre seus primeiros anos de militância.  

Numa perspectiva distinta e também discutindo o acúmulo da 

primeira década de existência do grupo, o texto ―La tecnocracia de 

género y el feminismo autónomo de Mujeres Creando: los extravíos de 
la representación de las mujeres en Bolívia y los desafíos de la acción 

directa” de Karin Pérez traz uma discussão sobre a emergência do 

Mujeres Creando e sua relação com a realidade representacional das 

mulheres na Bolívia. No meu ponto de vista, embora seja um texto curto 

por se tratar de uma conferência e que trabalha um leque pequeno de 

documentação, essa é uma das produções mais interessantes de 
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contextualização do grupo. Valorizando as questões políticas 

demarcadas pela própria organização – como a crítica à ―tecnocracia de 

gênero‖ – Karin Pérez explora ideias centrais da militância política 

dessas mulheres aludindo ao contexto boliviano das três últimas 

décadas. A autora entende a prática política levada a cabo pelo grupo 

não como um resultado do contexto de efervescência das lutas políticas 

do país, nem como uma militância extraordinariamente dissociada a esse 

contexto. A autora lança um olhar contextual sobre a emergência do 

grupo, considerando-o uma tentativa de esboçar alternativas feministas à 

insuficiente articulação política em torno das demandas das mulheres no 

país. Problematizando essa questão, ela debate as potencialidades das 

―ações diretas‖ trazidas pelas ações do grupo, inclusive para dar nome e 

visibilizar essas demandas, ao mesmo tempo em que menciona as 

dificuldades de aplicação das práticas e das ideias defendidas pelo 

Mujeres Creando numa escala maior de organização social.  

O trabalho de conclusão de curso “Queremos todo el paraíso”: la 
experiencia de despatriarcalización de Mujeres Creando em Bolivia 

defendido por Valentina Molina em 2015, também problematiza 

algumas ideias e práticas desenvolvidas pelo grupo, articulando-as com 

uma abordagem que historiciza o conceito de patriarcado retomado pela 

autora. Trabalhando com algumas das publicações principais do grupo, 

com observação participante e entrevistas, a pesquisadora reconstitui 

algumas discussões sobre esse termo no último século, especialmente 

para compreendê-lo dentro do contexto colonial do que chamamos de 

América Latina. Valentina Molina indaga sobre a possibilidade de 

entender o Mujeres Creando como um projeto antipatriarcal, isto é, 

como ele seria uma resistência à lógica de ―poder patriarcal‖. Embora 

quase não situando no tempo alguns dos documentos escolhidos para 

discussão no trabalho, nem buscando entender as condições da 

possibilidade de emergência das táticas da própria organização, a obra é 

frutífera para situar algumas práticas e ideias defendidas pela 

organização dentro de um debate histórico no feminismo sobre o 

conceito de patriarcado.  Sem dúvida, ressaltar a importância desse 

conceito atualmente, inclusive sua utilidade como categoria de análise 

fundamental na discussão de práticas políticas na contemporaneidade, é 

um dos elementos mais interessantes do trabalho.  

Finalmente, um dos últimos textos de diálogo bibliográfico para o 

estado da arte da tese foi o Feminismo autônomo latino-americano: na 

Bolívia as Mujeres Creando reivindicam a descolonização dos corpos 

de Hélène Lambert, publicado no fim de 2017 na Revista Àrtemis. O 
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artigo traz algumas das discussões de sua dissertação de mestrado sobre 

o grupo Mujeres Creando e através dele pude presumir algumas das 

preocupações centrais levantadas pela autora na sua pesquisa de um 

modo geral.  Problematizando principalmente algumas obras estético-

artísticas da organização, o debate levantado no artigo está direcionado a 

pensar a relação que o corpo ocupa nas lutas anti-patriarcais e anti-

coloniais que seriam empreendidas pela organização. Hélène Lambert 

reflete a maneira como as performances de rua seriam interessantes para 

entender o uso do corpo como elemento central de resistência das 

mulheres e de construção de outras referências culturais sobre corpo, 

padrões culturais patriarcais, colonialidade, essencialismo e etnicidade. 

A autora pouco contextualiza essas ações-documentos ao longo da 

trajetória do grupo, assim como as diversas autorias que atravessam 

essas produções, o que, no meu ponto de vista, limita a compreensão da 

emergência e de como o grupo enfatiza determinadas questões nos 

distintos momentos de sua existência. No entanto, apesar disso, o texto 

evidencia a importância do corpo como elemento fundamental para a 

visibilidade de lutas feministas que buscam despatriarcalizar e 

descolonizar as relações sociais, explorando o modo como muitas de 

suas produções seriam exemplos interessantes desse intento.  

Considerando as relevantes discussões levantadas por essas 

autoras, as reflexões que proponho nesta tese, mais do que desconstruir 

ou superar esses trabalhos, propõe dialogar com suas contribuições, 

aprofundando esse esforço de contextualizar a emergência do grupo 

Mujeres Creando. De um modo geral, esses trabalhos pouco trazem 

reflexões sobre o caráter processual do que significa ser feminista e 

construir movimento feminista, e por isso, os elementos identitários e os 

debates feministas do grupo são vistos como relativamente auto-

evidentes e não como processos desenvolvidos e elaborados ao longo da 

própria experiência de militância. Entendendo que as ações e as ideias 

defendidas pelo grupo não surgem alheias a um contexto histórico – seja 

numa escala social e coletiva ou em referência à própria trajetória 

individual das pessoas que foram constituindo a organização – este 

trabalho busca entender como a concepção de feminismo foi sendo 

gestada e consolida ao longo do tempo; ou seja, mais do que identificar 

e ressaltar temas, debates e discussões propostas por essas mulheres, o 

caminho metodológico realizado para perseguir esse problema de 

pesquisa busca entender o caráter processual e histórico da elaboração 

desse feminismo. Como se constituiu a identidade política feminista? A 
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partir de que ideias, práticas e alteridades o conceito de feminismo foi se 

materializando?  

Acredito que desenvolver contextualizações dentro de uma 

perspectiva histórica pode contribuir para entender não apenas quais 

elementos constituem as posições políticas do grupo, mas 

principalmente, como se formam essas posições, identidades e leituras 

de mundo.  

Assim, para a problematização dos discursos a respeito do 

feminismo e do sujeito feminista produzido por esse coletivo, entendo 

que foi metodologicamente pertinente um estudo sobre os seus vários 

eixos de atuação e sobre a produção material resultante dessas duas 

décadas de organização, o que só se tornou possível através do acervo 

documental que foi se construindo ao longo da pesquisa. As fontes desse 

trabalho foram constituídas principalmente pelas produções advindas da 

organização durante seus mais de vinte e cinco anos de existência. Elas 

estão divididas didaticamente em quatro eixos principais, usando como 

critérios organizativos a temporalidade, a tipologia e os cuidados 

específicos para a análise de cada uma.  O primeiro eixo engloba as 

diferentes produções escritas, isto é, os textos, cartilhas, livros, jornais 

e revistas publicadas pelo grupo. Essa documentação engloba tanto a 

produção do que seriam documentos marcados por certa periodicidade e 

estratégia editorial, como o jornal Mujer Pública – feminismo 

anarquista (trinta e dois números entre 1995-2007) e a Revista de 

Discusión Feminista Mujer Pública (oito números entre [2010?]- 

[2014?]); como pelos de publicação pontual, como os vinte e dois livros, 

livretos e cartilhas (Ver tabelas 1 e 2 do APÊNDICE) que permitiram 

compreender e analisar as inserções sociais e os diálogos políticos do 

grupo dentro e fora do país. 

Tendo um caráter periódico ou não, tais fontes impressas 

lançaram distintos desafios no que se refere ao trabalho metodológico, 

demandando análises sobre o modo como o Mujeres Creando produziu, 

fundamentou e pôs em circulação esses suportes. Os materiais de que 

são feitos, o espaçamento das publicações, a editoração, as tiragens, a 

forma de financiamento, os diálogos políticos que permitiram sua feitura 

e a distribuição são apenas alguns dos elementos considerados ao longo 

da tese e que ajudaram a dar significado histórico a opiniões, análises, 

discursos e produções estéticas. Eles possibilitam reflexões sobre o que 

significou construir e difundir debates e conhecimentos marcados por 

uma perspectiva declaradamente feminista na Bolívia, especialmente na 
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capital La Paz, assim como observar os desafios vividos para a 

concretização dessas ações.  

Considerando algumas reflexões da historiadora Tânia De Luca 

sobre as fontes impressas no trabalho historiográfico e a diversidade que 

essas documentações vão assumindo ao longo do século XX, 

principalmente os que circulam de maneira periódica, é possível 

sinalizar para a dificuldade de estabelecer definições muito precisas e 

permanentes quanto ao caráter dessas documentações. (DE LUCA, 

2008, p.121-122) Para essa historiadora, suas características vão sendo 

construídas de modo contextualizado e dialogando com as demandas 

culturais, sociais e econômicas de cada momento, e precisamente por 

isso, as problematizações históricas construídas a partir da análise dessa 

tipologia documental precisam levar em conta essa variabilidade.  

As fontes impressas foram de suma importância na elaboração 

deste trabalho, visto que ocuparam um lugar fundamental no registro das 

ações, ideias e reivindicações, das influências históricas, e das 

conquistas e perdas políticas vivenciadas pelo grupo. Suas 

características são marcadas justamente pelas dinâmicas dessas ações, 

suas possibilidades e limitações, e foi considerando esses aspectos que 

busquei entendê-las nesse trabalho. Vale a pena considerar que o 

período problematizado no recorte do trabalho também é marcado pela 

ascensão de tecnologias digitais, em que os veículos escritos 

reproduzidos em papel estão, cada vez mais, convivendo com outras 

linguagens e possibilidades de divulgação. Como veremos, esses 

elementos puderam ser percebidos pelas mudanças nas edições e pelo 

conjunto visual das publicações, e que serão comentados ao longo do 

trabalho.  

O segundo eixo documental é composto por materiais visuais e 

audiovisuais produzidos pela organização. Os materiais visuais podem 

ser encontrados internamente às fontes impressas, como desenhos, 

ilustrações, colagens, fotografias, etc., ou como documentos 

independentes, no caso de cartazes que registraram ações promovidas 

pelo grupo. Eles permitiram uma análise de como as visualidades 

aparecem na política comunicacional do grupo de um modo geral, e qual 

a importância que elas ocupam na composição dos suportes difundidos 

pela organização, especialmente dos impressos.  As produções 

audiovisuais, por sua vez, são formadas por vídeos independentes 

produzidos pela organização (sete documentos analisados entre 2000-

[c.a.2014]), com características diversas tanto pelos temas tratados, 
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como pelas condições de produção e circulação. (Ver tabelas 6 e 7 do 

APÊNDICE) 

Como debate o historiador Marco Napolitano, existem várias 

complexidades em se trabalhar as fontes audiovisuais na pesquisa 

histórica. Segundo ele, esses documentos precisam ser analisados 

superando algumas abordagens comuns que surgiram no primeiro 

momento de trabalho com essas fontes, que as viam como registros 

relativamente ―objetivos‖ (para o caso de filmes históricos) ou como 

excessivamente ―subjetivos‖ (para o caso de obras ficcionais) em 

relação ao seu contexto temporal. (NAPOLITANO, 2008, p.235-36-37) 

Não muito diferentemente dos cuidados que devem ser considerados em 

outras fontes documentais, o autor ressalta que o trabalho histórico com 

esses documentos atualmente deve considerar tanto os elementos que 

constituem a singularidade de cada produção, ou seja, sua ―linguagem 

técnico-estética‖, como também, seus elementos representativos, que 

indicam para as questões sociais e históricas nas quais estão inseridos. 

(2008, p.237) Para o pesquisador, a relação dessas duas esferas seria 

potencialmente mais importante para a localização e a análise dessa 

tipologia documental; isso implicaria uma visão que entende a fonte 

audiovisual não apenas como ―complementar‖ de outras fontes, mas 

dotada de sentido próprio. (2008, p. 238). Vale antecipar que as fontes 

visuais e audiovisuais analisadas nesse trabalho, de modo geral, foram 

produzidas/reproduzidas pelo Mujeres Creando buscando alinhamentos 

com os debates políticos promovidos em distintos espaços, e nesse 

sentido, sua compreensão está marcada por um diálogo constante com as 

demais documentações, e também por isso, permite simultaneamente 

novas leituras sobre elas.  

Como classifica Napolitano (2008, p.253), as fontes audiovisuais, 

principalmente quando vinculadas às ações de movimentos sociais 

podem se tornar documentos fundamentais e com profundo potencial 

analítico para o trabalho histórico, visto que apresentam um material 

mais ―livre‖ em relação aos que são geralmente produzidos com as 

restrições próprias da produção cinematográfica e televisiva, por 

exemplo. Desse modo, entendo que o trabalho com essas 

documentações possibilitou um olhar sobre a capacidade de produção e 

circulação de ideias através de linguagens audiovisuais atreladas a uma 

perspectiva feminista e vinculada às lutas sociais num dado momento e 

espaço. Elas foram frutíferas na compreensão da questão que norteia a 

tese, isto é, a conceituação de feminismo construída pela organização, e 
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permitiram uma ampliação da leitura sobre determinados temas, 

episódios e momentos da história recente.  

Junto a tais documentos estão também as fontes orais, referentes 

a um total de nove entrevistas feitas em fevereiro de 2015 com 

integrantes da organização. Elas foram realizadas num interstício de 15 

dias em que estive em La Paz para realizar a pesquisa e possibilitadas a 

partir de contatos propiciados pelas próprias integrantes e de acordo com 

a disponibilidade de tempo das entrevistadas. Acredito ser pertinente 

mencionar que essa foi uma das primeiras vezes que realizei entrevistas, 

e por isso, os desafios foram muitos, o que fez com que essa experiência 

tivesse para mim também um amplo caráter formativo. Apesar disso, a 

interlocução possibilitada por esse documento co-participativo
16

 se 

tornou profícua no desenvolvimento das questões lançadas ao longo 

desse trabalho.  

As entrevistas realizadas são de tipo temático, e de acordo com o 

que define Verena Alberti, essa definição está caracterizada pelo fato de 

que a entrevista versa ―prioritariamente sobre a participação do 

entrevistado no tema escolhido‖. (ALBERTI, 2008, p.175) O roteiro 

buscou atentar para um dos principais eixos da pesquisa naquele 

momento, que era entender a formação de uma identidade política da 

organização, e por isso, as perguntas realizadas aludiram sobre como 

teria sido a emergência do grupo, quais as suas diferenças em relação a 

outras organizações e quais as mudanças que o grupo vinha sofrendo ao 

longo do tempo. De alguma maneira dentro do esperado, as respostas 

foram marcadas por vários elementos que destacaram as vivências 

individuais e coletivas da organização, e possibilitaram uma 

compreensão das percepções existentes entre as que participaram do 

momento de formação inicial do grupo e das que foram ingressando 

posteriormente, quando ele se tornava mais ativo e conhecido. Voltarei a 

essas e outras questões ao longo do trabalho.  

Para esta introdução, vale destacar que as fontes orais se tornaram 

um terreno fértil para refletir a problemática proposta na tese. O uso 

dessa documentação permitiu entender melhor as identificações políticas 

singulares e coletivas existentes na organização, assim como permitiu 

uma aproximação com as atividades cotidianas da casa La Virgen de los 
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  Uso esse termo em referência às várias reflexões efetuadas por estudiosas da 

história oral com relação ao caráter específico da construção dessa fonte 

documental, as quais consideram teórica e metodologicamente as várias 

implicações da participação simultânea da pesquisadora na condução e na 

realização da entrevista. Sobre esse debate, ver (ALBERTI, 2008, p. 168-169). 
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Deseos, que é uma espécie de ―sede‖ do grupo e foi o lugar onde realizei 

as entrevistas.  Elas me oportunizaram ampliar o leque de informações 

sobre as experiências políticas das integrantes do grupo, especialmente 

das que realizam grande atuação nas atividades da organização na casa, 

pois grande parte do trabalho comunicativo que empreendem circula 

internamente ou por meios não escritos, como é o caso da rádio, da 

creche, da oficina de mulheres em busca de justiça, para citar alguns. As 

entrevistas, portanto, acabaram sendo um meio privilegiado para 

conversar com essas mulheres e saber mais sobre as suas vivências com 

o feminismo. Nesse sentido, concordo com Verena Alberti quando 

destaca que o trabalho com esses documentos permite observar 

―histórias dentro da história‖ (ALBERTI, 2008, p.155) e, portanto, 

pensar sobre as nuanças entre experiências individuais e coletivas, e 

suas múltiplas significações. Além disso, dialogar com muitas das 

integrantes me permitiu compreender outras relações com a história 

recente da cidade de La Paz e da Bolívia, e entender as possibilidades da 

construção de um ―eu feminista‖ através de vivências pessoais e em 

grupo. 

Por último e considerando o quantitativo e a amplitude 

documental, é importante elucidar que mais do que realizar uma análise 

minuciosa do conteúdo desses materiais, a problematização histórica 

que busco desenvolver através da análise dessa documentação se dá 

especialmente no interesse de entendê-la como acontecimento, isto é, 

que problematize sua própria produção como fenômeno histórico, como 

agência pensada a partir e sobre o seu contexto de elaboração.
17

  

A partir dessa perspectiva, o olhar lançado para esse material visa 

atentar para as diferentes dinâmicas de suas produções – as abordagens 

escolhidas, seu poder de alcance, seus suportes, sua distribuição e suas 

condições de produção – que entendo aqui serem fundamentais para 

pensar a ambiência desses documentos e interrogar sobre a questão 

central da tese. Entendo, assim, que a análise dessa pluralidade de 

materiais foi me permitindo entender progressivamente elementos que 

compreendo serem imprescindíveis para pensar a proposta de feminismo 

                                                 
17

 Ainda sobre as fontes, explicito que decidi citá-las ao longo do trabalho e no 

corpo do texto sempre na sua escrita original, ou seja, em espanhol, para que 

leitoras e leitores possam lê-las diretamente e não apenas terem contato com 

suas versões traduzidas. As citações traduzidas dos documentos, portanto, 

aparecem nos rodapés; enquanto que, as traduções de bibliografias estão 

disponibilizadas no corpo do próprio texto. 
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do grupo, como a contínua interpelação social e a produção de 

conhecimento feminista; e então poder argumentar a hipótese de que 

este é um feminismo de resistência.  

Considerando essas questões, o trabalho está composto por quatro 

capítulos com o objetivo de contar um pouco da história do grupo 

através de temas e debates que julgo centrais para a compreensão da 

ideia de feminismo construído pela luta dessas mulheres durante as duas 

últimas décadas.  

O primeiro capítulo, “Narrativas fundacionais: construindo 

uma identidade política”, teve como objetivo discutir as narrativas 

fundacionais elaboradas pelo grupo. Visou compreender de que modo e 

a partir de quais questões essas mulheres narraram (narram) sua relação 

com as lutas sociais e com o feminismo ao longo da década de 1990. 

Desse modo, busquei abordar o cenário político e econômico desse 

momento, problematizando o modo como elas formularam uma 

identidade política e se colocaram nesse contexto. Por que e como 

mulheres que anteriormente eram de segmentos sociais, espaços de 

atuação militante, origens étnico-raciais diferentes convergem ao longo 

dos anos de 1990 numa mesma organização? De que modo elas 

articulam a emergência do grupo e sua concepção de feminismo nessas 

narrativas fundacionais? Para isso trabalhei com a categoria ―identidade 

política‖ como forma de entender o processo de construção de um 

pertencimento feminista entre essas mulheres, e como ele está 

relacionado a uma alteridade existente em relação a outros grupos e 

movimentos sociais nesse momento. Na parte final do capítulo exploro 

algumas reflexões sobre o conceito de ―representação‖, no seu sentido 

político, como forma de embasar algumas análises decorrentes das 

questões desenvolvidas.  

O segundo capítulo, “Mas o que é Autonomia? Um debate 

prático-conceitual” teve como propósito abordar a categoria 

―autonomia‖ ao longo da história da organização, de modo a entender a 

historicidade dessa ideia nas lutas sociais realizadas pelo Mujeres 

Creando, principalmente ao longo da década de 1990. Para tal, a 

proposta do capítulo foi pensar a relação do grupo com alguns conceitos 

e termos do socialismo libertário como ―autogestão‖ e ―auto-

organização‖, buscando entender suas aproximações e distanciamentos 

na proposição de práticas de militância. A partir do rastreamento das 

definições de ―autonomia‖ defendida por elas, pretendi discutir sua 

inserção nos Encontros Feministas Latino-americanos e do Caribe 

(EFLAC) em 1993 e 1996, e o seu protagonismo diante de um dos 
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principais debates e embates feministas da região, que foi sobre a 

―institucionalização‖ e a ―autonomia‖ do movimento a níveis 

continentais e mundiais. Dessa forma, pretendi discutir não apenas a 

ideia de autonomia construída a partir de suas realidades na Bolívia, mas 

também, seus diálogos e inserções na América Latina. As perguntas 

condutoras desse capítulo foram: de que modo as conceituações e as 

apropriações realizadas por elas sobre o anarquismo possibilitam, ou 

não, práticas contra hegemônicas de militância feminista nesse 

momento? A organização baseada em economia cooperativa, em 

trabalho manual imbricado ao trabalho intelectual, em construção de 

pautas sociais e feministas que privilegiam a escala local constroem 

práticas de militância alternativas? E dessa maneira, busquei explorar 

alguns aspectos da organização cotidiana do grupo e seus princípios 

orientadores. 

 “Conhecimento feminista: uma estratégia política” foi o 

nome dado ao terceiro capítulo. Nele, examinei a importância dada à 

produção de conhecimento feminista como estratégia política 

fundamental na atuação feminista do Mujeres Creando. Considerando a 

centralidade dessa questão ao longo da sua trajetória, analiso as 

dinâmicas geradas nas mobilizações e ações do grupo que possibilitaram 

a elaboração de propostas teórico-epistemológicas e categórico-

conceituais sobre distintos temas e questões. Essa abordagem me 

permitiu conhecer as distintas relações e parcerias políticas que foram se 

estabelecendo ao longo de sua trajetória de luta, e o modo como elas 

permitiram a construção de diálogos sociais tendo como referência a 

posição feminista autônoma defendida pelo coletivo.  

Nesse sentido, as questões que serão perscrutadas ao longo do 

capítulo são: o que significou produzir conhecimento feminista para o 

grupo Mujeres Creando? O que significa reivindicar teoria feminista 

―desde la práctica”? De que modo essas questões podem ser pensadas 

no contexto da história recente das lutas sociais feministas latino-

americanas? Para tal, busquei trabalhar a categoria ―conhecimento 

feminista‖ para compreender as potencialidades críticas desenvolvidas 

pelas produções da organização, a fim de entender a finalidade e os usos 

atribuídos por elas a essas elaborações. Desse modo, dialogo com 

algumas teóricas feministas que têm refletido sobre os desafios de 

produzir conhecimento feminista, abordando como a produção de 

reflexões a partir do grupo tem permitido, quando analisamos de um 

ponto de vista histórico, um crescente diálogo social dessas mulheres 

com setores de dentro e de fora do país.  
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O último capítulo do trabalho, “„Por que não nos interessa ser 

artistas‟: experiências estéticas na política feminista”, inquire sobre o 

campo das visualidades desenvolvidas pelo grupo Mujeres Creando. 

Nele, procurei entender a importância e as funcionalidades atribuídas à 

estética na concepção de feminismo defendida por essas mulheres. Para 

isso, desenvolvi uma breve reflexão sobre o próprio conceito de 

―estética‖, de modo a entender as críticas feministas elaboradas pelo 

grupo nesse plano.  Finalmente, proponho uma narrativa que privilegia 

dar historicidade a algumas representações visuais utilizadas 

continuamente pela organização ao longo da sua história, articulando-as 

com alguns debates e contribuições que existiram no âmbito das artes 

feministas desde meados dos anos de 1960-70.  As questões que 

nortearam esse capítulo, portanto, foram: que papel tem assumido a 

estética para a concepção de feminismo defendido pelo grupo? As 

visualidades associadas à organização têm permitido diálogos sociais 

críticos? Se sim, através de que elementos? 

É através de uma narrativa que tenta harmonizar esses capítulos 

como um caminho traçado para explorar a construção do feminismo do 

grupo Mujeres Creando, que convido as leitoras e leitores a lerem as 

páginas que seguem.  
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2 CAPÍTULO 1: NARRATIVAS FUNDACIONAIS: 

CONSTRUINDO UMA IDENTIDADE POLÍTICA 

 

Neste capítulo abordarei o processo de emergência da 

organização Mujeres Creando nos primeiros anos da década de 1990, 

tendo como eixo as identidades políticas e as aproximações ideológicas 

vividas por essas mulheres nesse primeiro momento. Para isso, são 

analisadas as ―narrativas fundacionais‖ existentes em alguns 

documentos centrais da tese: um dos principais meios de veiculação das 

ideias do grupo nessa década, o periódico Mujer Pública - feminista 

anarquista; alguns textos publicados e republicados posteriormente com 

o intuito de narrar esse momento de emergência; e, finalmente, algumas 

entrevistas realizadas em 2015. O distanciamento com ideias e práticas 

das esquerdas que atuaram intensamente na resistência às ditaduras 

militares, a aproximação com o anarquismo, a formulação de uma 

identidade feminista marcada pela leitura crítica sobre a luta das 

mulheres naquele momento, assim como uma relação criteriosa com o 

crescente movimento indígena e camponês, são algumas das 

interlocuções que entremearam as identidades políticas de Mujeres 

Creando. A divisão do capítulo foi feita no sentido de explorar os 

diálogos com esses contextos, sujeitos e ideias, tentando articular 

também as relações entre experiências individuais e coletivas das 

mulheres da organização. O objetivo, portanto, foi entender 

contextualmente a formação dessas identidades, dando historicidade aos 

elementos que vão sendo destacados pelas mulheres da organização 

como fundamentais para o seu processo de emergência, e também, para 

a consolidação de identificações políticas. Primeiro, discutiremos as 

relações do grupo com a esquerda e o anarquismo, depois com os 

feminismos que atuaram ao longo da década de 1990, e finalmente, com 

os movimentos camponeses e indígenas e suas atuações no país. 

 

2.1 DESENCONTRANDO A ESQUERDA, ENCONTRANDO O 

FEMINISMO E O ANARQUISMO  

 
Entender a emergência do grupo Mujeres Creando, os desafios, 

os debates e as críticas construídas no seu primeiro momento, significa 

pensar os diferentes processos sociais ocorridos na Bolívia nas últimas 

décadas. Assim como os demais países do Cone Sul latino americano, 

nas últimas décadas, a Bolívia esteve marcada pelo desafio de 
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restabelecer a democracia estatal e os governos constitucionais após 

longo período de ditadura militar.  

Apesar das especificidades
18

 que envolvem o caso boliviano – 

que não viveu um regime contínuo de governos militares, mas uma 

sucessão de golpes entre o período de 1964 e 1982 – as novas demandas 

e exigências colocadas para esse momento eram diversas e envolviam 

confrontos internos e externos no implemento de uma nova 

configuração estatal e governamental. É importante mencionar que além 

da crescente influência dos militares na política nacional desde a 

Revolução de 1952, a ditadura boliviana se desenvolveu com o apoio de 

setores da elite nacional, do empresariado, dos Estados Unidos, além de 

partidos e de frentes populares insatisfeitas com a governança do 

Movimento Nacional Revolucionário (MNR) que administrava o país 

desde a revolução. (ANDRADE, 2005, p.137-138) Os períodos 

considerados de maior repressão e alinhamento com os interesses 

internacionais, principalmente estadunidenses, baseados na doutrina de 

segurança nacional que fundamentava os regimes na região do Cone 

Sul, foram os vividos durante os governos de René Barrientos (1964-

1969) e de Hugo Bánzer (1971-1978); eles foram marcados por intensos 

processos de repressão aos setores populares, principalmente aos 

trabalhadores mineiros e camponeses que lideraram distintos episódios 

de resistência, como greves e ações guerrilheiras em distintas regiões do 

país. (ANDRADE, 2005, p. 139-140) 

O período militar deixou um legado social, político e econômico 

marcado por grande desestruturação das atividades econômicas 

nacionais, de dependência do capital estrangeiro e de ampla 

                                                 
18

 É importante afirmar que embora os países do Cone Sul tenham vivido esses 

processos num mesmo contexto e mais ou menos na mesma faixa temporal, as 

diferenças entre eles são muitas e devem ser consideradas. Como afirma a 

historiadora Cristina Wolff, que vem trabalhando com uma abordagem 

comparada de vários temas que permearam os regimes militares nesses diversos 

países - como a luta armada e as táticas de guerrilha - são muitas as diferenças 

entre os países e também frutíferas as formas como essas diferenças podem 

ajudar a refletir com mais profundidade as estratégias de resistência adotadas 

em cada país, suas potencialidades e limites. Segundo a autora, essas diferenças 

iam desde a extensão territorial, às diferenças econômicas e populacionais entre 

eles. (WOLFF, 2010, p.138-140) Demarcando algumas especificidades que 

precisam ser consideradas, a historiadora Joana Maria Pedro afirma que os 

golpes militares na Bolívia tiveram também motivações relacionadas às disputas 

pelos recursos minerais desse país. (PEDRO, 2010, p.122)  
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desigualdade social, caracterizada principalmente pelo deterioro das 

condições de vida da população. As resistências políticas que marcaram 

esse processo ampliaram-se e outras emergiram ao longo da década de 

1980 e 1990, permitidas por certa abertura das perseguições dos regimes 

militares e complexificando, a partir de diferentes perspectivas, os 

desafios colocados para a emergente ―nova democracia‖. Esse período 

foi de grande efervescência de lutas sociais, que não sem conflitos, 

trouxeram novas e também históricas demandas relacionadas às lutas 

antirracista e anticapitalista, e a defesa dos direitos das comunidades 

indígenas, camponesas e de trabalhadoras (es).  

Uma das características mais presentes desse momento foi a 

articulação das demandas étnico-raciais e de classe como marcadoras 

dos problemas sociais vividos nos últimos anos no país, por distintas 

organizações e movimentos. Embora não fossem associações novas, o 

contexto de reabertura democrática, de reformas neoliberais, de 

alteração das políticas de participação social – especialmente ao longo 

da década de 1990 – e de criminalização dos povos originários e das 

lutas sociais, permitiram recobrar publicamente com nova força esses 

debates nas últimas décadas.  

Em certa medida, tal processo pode ser pensado como uma base 

prática e discursiva que possibilitou a própria ascensão do movimento 

cocaleiro
19

 e do Partido Movimento ao Socialismo (MAS), que teve a 

eleição de um de seus líderes para a presidência, Evo Morales, no ano de 

2006, um ponto alto desse decurso. A criminalização da coca via 

demandas de políticas de controle da produção e da distribuição de 

drogas encabeçadas pelos Estados Unidos, explicitava o racismo cultural 

que envolvia os planos e políticas desse momento e que afetaram 

diretamente as diferentes populações do país, tanto em termos 

econômicos, como históricos e culturais, tornando a folha sinônimo de 

droga e de estigma social.
20

 Esse processo, junto à escalada dos 

                                                 
19

 O movimento cocaleiro se formou através de processo histórico vivido por 

populações indígenas das terras baixas bolivianas, como Cochabamba e 

Chapare. Após viverem o fechamento das minas, que era uma das principais 

atividades econômicas da região nos anos de 1980, passaram a dedicar-se ao 

cultivo da folha de coca. Com a crescente criminalização desse cultivo, que 

possui grande valor cultural, o movimento cocaleiro foi gerado como uma 

tentativa de articulação em prol das demandas das populações indígenas e 

camponesas que trabalhavam com a produção de folha.  
20

 Refiro-me aqui às ações propostas pelo governo de George Bush no marco da 

―Iniciativa Andina‖. Ver, (CHAVES; SÁ; ARAÚJO, 2009, p.51-52). 
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discursos identitários de caráter étnico e comunitários, permitiram a 

ampliação e maior visibilidade desses enfrentamentos nos últimos anos. 

Inúmeras foram as lutas travadas nesse contexto que visavam 

uma nova política de distribuição de recursos e de decisão política que 

esbarravam nos ajustes neoliberais e de ―modernização do Estado‖ 

vigentes no período dos anos 90, tanto em espaços rurais como nos 

urbanos. A interpretação das opressões raciais e de classe vividas no 

país através de muitos movimentos que reassumiam o caráter étnico-

racial de suas demandas foi elemento cada vez mais marcado nas ações 

sociais desde o fim dos regimes militares, a partir dos anos de 1990 e 

principalmente nos primeiros anos dos anos 2000. Essas ―novas‖ lutas 

apareceram encampadas por mobilizações que iam além das 

configurações da política representativa, como os partidos políticos, e 

visibilizavam outras formas de sentidos de pertencimento político e de 

articulações das demandas sociais.
21

   

Dentro e fora dessas organizações, que vão ganhando outras 

configurações ao longo desse período de ―democratização‖, a luta das 

mulheres sempre esteve presente, ora levantando debates sobre sua 

própria situação de opressão, ora defendendo a centralidade das lutas de 

classes e raciais para uma verdadeira emancipação de suas vidas. Os 

movimentos de mulheres na Bolívia participaram desde a resistência aos 

governos ditatoriais, denunciando e construindo alternativas políticas 

aos processos de despojo e retirada de direitos sociais, até as lutas mais 

recentes que marcaram a história do país, como a Guerra da Água 

(2000) e a Guerra do Gás (2003).
22

 

O desafio vivido por essas organizações de mulheres são muitos, 

e como já sabemos, nem sempre estão posicionadas desde uma 

identificação com o feminismo, que por sua vez, não raramente é visto 

como distante das lutas reais vividas por grande parte desse segmento, 

principalmente das camponesas e/ou indígenas. Vale considerar que a 

história do feminismo na Bolívia não esteve marcada por uma relação 

próxima com as mulheres das classes baixas, indígenas ou mestiças. 

Desde as primeiras manifestações públicas das pautas feministas nas 

primeiras décadas do século XX, como os direitos à educação, ao voto e 

ao trabalho, esse distanciamento era questionado e colocado à prova. 

                                                 
21

 Há autoras(es) que defendem a ideia de uma ―quarta onda‖ de mobilizações 

indígenas na América Latina. Ver, (TREJO, 2006). 
22

 Para uma detalhada e profunda discussão sobre a participação das mulheres 

nessas lutas, ver (ARNOLD; SPEDDING, 2005). 
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Como citam Silvia Rivera Cusicanqui e Zulema Lehm Ardaya (2013), a 

Convenção Nacional de Mulheres em 1929, que buscava debater a 

emancipação feminina no país naquele momento foi palco de grande 

conflito entre as mulheres que advinham de setores oligárquicos e 

aquelas procedentes de classes e origens étnicas desfavorecidas. Essas 

divergências ficaram explicitadas nos críticos pronunciamentos sobre a 

situação das mulheres bolivianas realizados pelo Sindicato Femenino de 

Varios Oficios, que era uma das organizações de mulheres populares 

mais importantes no período. (CUSICANQUI; ARDAYA, 2013, p. 46) 

Esse episódio mostrou já naquele momento as diferenças e os conflitos 

de interesse entre os diferentes setores das mulheres do país, que 

possuíam análises sociais, prioridades e identidades políticas distintas, 

vistas muitas vezes de maneira oposta.  

Décadas mais tarde, tais conflitos ficaram registrados também na 

luta do Comitê das Amas de Casa construídas por mulheres esposas de 

mineiros, que na segunda metade do século, durante o período ditatorial, 

travaram amplas e reconhecidas mobilizações pela melhoria das 

condições de vida de suas famílias, denunciando e resistindo às 

violências e massacres sofridos pela população camponesa naquele 

momento. A participação crítica de Domitila Chungara, uma das mais 

importantes lideranças das organizações de mulheres mineiras do país 

na Conferência Mundial de Mulheres no México em 1975, registrava 

novamente as dificuldades de articulação de demandas e pautas do 

movimento feminista naquele momento e as necessidades levantadas 

pelas mulheres dos setores populares. Domitila questionou diretamente 

nessa conferência a reconhecida militante feminista estadunidense Betty 

Friedan sobre o descompasso das prioridades feministas diante das 

realidades de extrema pobreza de muitas mulheres do seu país. 

(WIEZZER, [1978?]) Essa experiência, assim como a pública vontade 

de desvincular as lutas do comitê com os debates feministas, mostrava o 

desafio que ainda existia na construção de um feminismo popular, ou 

seja, que pudesse articular e se solidarizar às diversas experiências de 

opressão, principalmente com relação às distinções de classe, étnico-

raciais e de sexualidade. O olhar de Domitila sobre o tema da 

sexualidade, que para ela não se colocava como prioridade na luta das 

mulheres como sinalizavam as feministas lésbicas estadunidenses, 

também exemplificava o desafio dos diálogos entre essas experiências 
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que partiam de urgências de lutas e realidades culturais e sociais 

distintas.
23

  

Desse modo, para entender parte considerável da luta das 

mulheres bolivianas é necessário ir muito além da observação das 

demandas por igualdade de gênero ou pela emancipação das mulheres. 

Elas se manifestaram ao longo do século através de lutas sociais que as 

combinaram frequentemente a um sujeito coletivo mais amplo, como ―o 

povo‖ ou ―a classe‖, por exemplo. Essa relação muitas vezes 

desconforme entre movimento de mulheres e movimento feminista não 

é diferente quando nos referimos ao contexto da década de 1990, 

momento em que o termo ―equidade de gênero‖ ganhava visibilidade 

nas políticas oficiais. Sobre os debates dessa década, Ivonne Farah e 

Cecilia Salazar (2009) afirmam que existia certa ―discrepância‖ ou 

―desencontro‖ entre as demandas das mulheres de organizações 

populares e indígenas que eram principalmente de caráter econômico, e 

o então reconhecimento político das mulheres que era levado a cabo 

pelo Estado e pelos organismos de cooperação com base na ideia de 

―equidade de gênero‖.
24

 (FARAH; SALAZAR, 2009, p.101-102) Ser 

feminista na Bolívia nesse momento era um desafio marcado por uma 

história em que as ideias e os espaços feministas não raramente 

estiveram distantes de grande parte da população; isto é, poderia 

significar falar de maneira abstrata sobre um sujeito político demandante 

de direitos, muitos dos quais, não prioritários ou não suficientes para a 

maior parte das mulheres.  

                                                 
23

 Ver tópico denominado ―Na tribuna do ano internacional da mulher‖ na Parte 

II do livro de Moema Wiezzer publicado na década de 1970. Nele estão as 

narrativas de Domitila sobre a experiência na Conferência Mundial de Mulheres 

no México em 1975. (WIEZZER, [1978?])  
24

 Embora seja possível perceber muitas especificidades que compõem essas 

diferenças na década de 1990, é possível dizer que esse ―descompasso‖, para 

usar as palavras das autoras, não é próprio desse momento, nem desse país. As 

reivindicações das feministas na primeira metade do século XX na América 

Latina também estiveram marcadas por esses debates. A luta pelo direito ao 

voto e de acesso ao trabalho, por exemplo, geralmente vinculadas às demandas 

de mulheres da classe alta e média, não representavam as demandas de 

mulheres de grupos mais populares, muitas das quais já participavam 

politicamente na condição de trabalhadoras e já viviam extensas jornadas de 

trabalho. Para uma reflexão sobre essa questão para o caso da Bolívia e do 

Brasil, ver (CUSICANQUI, 2013; SOIHET, 2006).  
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Essas diferenças em torno das lutas por e pelas mulheres, e as 

complexidades de se autodenominar-se feminista, também marcaram a 

fundação do grupo Mujeres Creando em inícios dos anos de 1990. A 

agrupação foi construída no primeiro momento por três integrantes: 

María Galindo, Julieta Paredes e Mónica Mendoza. Todas possuíam 

estudos universitários, eram de classe média, urbanas e conheciam com 

maior ou menor familiaridade as práticas e discursos da esquerda. 

Também ressignificando suas experiências em distintos espaços de 

ativismo na esquerda e no anarquismo, dentro e fora da Bolívia, que 

segundo elas, estavam intensamente marcados pelo machismo e pela 

―homofobia‖ naquele momento, as primeiras integrantes comentam 

através de alguns documentos que buscavam um ambiente que 

possibilitasse certa liberdade de organização própria das mulheres e que 

fosse capaz de potencializar suas vivências e diversidades.  

Foi a partir dessa preocupação inicial que elas realizaram suas 

primeiras convocatórias, destacando a vontade de construir espaços 

sociais e físicos para as mulheres que buscassem lutar por ampla 

transformação social, isto é, que questionassem os distintos sistemas de 

exclusão social que marcam a sociedade boliviana transversalmente e 

não apenas a exclusão das mulheres de maneira isolada. Em poucos anos 

muitas outras se incorporaram à organização, algumas delas possuindo 

forte atuação até os dias de hoje, como Julieta Ojeda Marguay e Helen 

Alvarez Virreira (que compõem o quadro das mais antigas integrantes), 

e Lidia Quisberth e Florentina Alegre, que conformaram uma 

diversidade ao grupo em decorrência de suas atuações nos movimentos 

campesinos e indígenas. 

É importante ressaltar que o grupo possui um caráter 

eminentemente urbano e que desde o início assumia o feminismo como 

um lugar social de ação política. Isso não significou que as ações 

solidárias e a análise crítica sobre os processos que envolvem outros 

grupos sociais não fizessem parte do Mujeres Creando desde a sua 

emergência. A própria leitura sobre feminismo que vai sendo gestada 

entre essas mulheres passa por uma reflexão contingente das 

mobilizações por outros segmentos em curso no país, especialmente na 

capital e nos seus arredores, assim como também, a partir da atuação 

diversa das que vão compondo a organização.  

É a partir dessa questão chave, isto é, da busca por um espaço de 

organização e atuação para as mulheres a partir do feminismo, que 
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proponho pensar o conceito de ―narrativas fundacionais‖
25

 para 

problematizar e entender como as assunções políticas e ideológicas de 

grupos e pessoas se constituem histórica e contextualmente. Ou seja, 

entender como essas identificações puderam ser formuladas de modo 

relacional a partir da elaboração de discursos, práticas sociais-políticas e 

de subjetividades narradas. Neste trabalho, a ideia de ―narrativas 

fundacionais‖ foi ganhando materialidade a partir da análise dos relatos 

– orais e escritos – que se dedicaram à elaboração e à consolidação de 

críticas políticas e ideológicas que justificaram a emergência de uma 

comunidade/agrupação política nesse contexto espacial e temporal.  

Afinal, o que significava se reivindicar feminista e anarquista na década 

de 1990 na Bolívia?  Que discussões e alteridades políticas se constroem 

nessa relação? E que práticas de militância são evocadas e 

desenvolvidas? Perscrutar sobre essas identificações políticas a partir da 

documentação selecionada foi a via metodológica construída para este 

capítulo.  

Em um dos primeiros textos que pude ter contato com as 

narrativas sobre a história do grupo e produzidas por elas mesmas 

chama-se El camino de Mujeres Creando una suceción de estridencias, 
escrito por Helen Virreira, publicado primeiramente na década de 1990 

e reeditado no livro La memoria no es puro cuento, no início dos anos 

2000. (VIRREIRA, [2003?]) Nele é possível identificar dois elementos 

chaves sobre essas questões, especialmente quanto à relação com as 

esquerdas. O primeiro é o surgimento da organização a partir da 

articulação de distintas experiências individuais, marcadas também por 

vivências políticas no campo da esquerda; e a segunda é o 

desenvolvimento de uma leitura crítica sobre essas experiências, 

possibilitando identificações com o feminismo através da percepção dos 

limites que a militância da e na esquerda colocava para o avanço das 

                                                 
25

 Esse termo foi inspirado nas reflexões metodológicas da historiadora Joana 

Maria Pedro, em seus trabalhos sobre as narrativas feministas no Cone Sul. 

(2010) Acredito que refletir sobre como as pessoas narram e significam suas 

identificações e/ou identidades políticas permite uma contextualização histórica 

e subjetiva das ideias e das práticas políticas. A proposta de pensar esse termo 

foi sendo amadurecida ao longo da investigação e seus primeiros esboços foram 

apresentados e compartilhados nos textos e comunicações de pesquisa em 

andamento apresentados em 2015. 
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pautas e, principalmente, das práticas políticas feministas. Em tal texto, 

Helen Alvarez Virreira narrou que o surgimento do grupo: 

 
(…) ocurrió en 1992, dos años después del 

regreso de María Galindo y Julieta Paredes de 

Italia, a donde fueron exiliadas, aunque sin ese 

rótulo; ambas sufrieron un exilio sexual, humano 

y político.  

Julieta y María regresaron a Bolivia en 1990 

convencidas de que debían construir un espacio de 

mujeres en el país; lo habían intentado en Italia 

con algunos jóvenes bolivianos, pero la 

experiencia fue frustrante, estos varones 

concebían la comunidad como un lugar donde las 

mujeres debían realizar el trabajo doméstico y 

ellos ser atendidos. 

(…) Las intuiciones las acercaron, Julieta y María 

se encontraron con Mónica Mendoza en 1992 en 

una asamblea universitaria, y a ella también le 

quedó muy claro que había la necesidad de un 

espacio público desde esa propuesta comunitaria 

de Creando; ese espacio público no tenía por qué 

ser antagónico al sindicalismo ni al movimiento 

universitario, ni a nada.  

(…) Así nació Mujeres Creando en marzo, 

deliberadamente, como una acción consciente 

para recuperar el espacio público que el 

sistema patriarcal vetó para las mujeres. Al 

principio nada estaba claro, pero lo cierto era 

que ninguna de las tres quería un partido, 

querían trabajar con las mujeres, esa certeza 

partió de su intuición cuando militaban en la 

izquierda.
26

 (VIRREIRA, [2003?], p.8-9)
27

 Grifos 

meus. 

                                                 
26

 ―(…) ocorreu em 1992, dois anos depois do retorno de Maria Galindo e 

Julieta Paredes da Itália, onde estiveram exiladas, ainda que sem esse rótulo. 

Ambas sofreram um exílio sexual, humano e político. Julieta e Maria 

retornaram à Bolívia em 1990 convencidas da necessidade de construírem um 

espaço para mulheres no país. Já o tinham tentando construir na Itália com 

alguns jovens bolivianos, mas a experiência tinha sido frustrante. Tais homens 

concebiam a comunidade como um lugar onde as mulheres deveriam realizar o 

trabalho doméstico e eles serem atendidos. (...) As intuições as aproximaram. 

Julieta e Maria se encontraram com Móniza Mendoza em 1992 numa 
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Como podemos observar no trecho, a saída e o retorno ao país 

são colocados como experiências centrais na identificação com o 

feminismo de duas dessas fundadoras, e são destacadas como 

importantes para as primeiras articulações políticas quando retornam ao 

país. Não repetir as formas de articulação que marcavam a esquerda em 

anos anteriores aparece como um ponto fundamental para os primeiros 

vínculos. 

A autora do texto é uma das integrantes mais antigas das Mujeres 

Creando. Nascida em 1965, jornalista, Helen Virreira foi uma das que 

mais produziu escritos sobre a história do grupo. Esses textos, assim 

como a entrevista concedida a mim em fevereiro de 2015
28

, foram 

usados como fontes centrais deste capítulo. O documento destacado 

anteriormente é um dos que expõe as análises produzidas pelo grupo 

sobre os caminhos políticos trilhados desde o seu início. Para contar a 

história da formação da organização, tanto critérios de experiências 

corporais e subjetivas, como leituras politizadas e ações conscientes 

desse processo, foram destacados como importantes nas iniciativas que 

impulsionaram sua criação. A lesbofobia vivida pelas fundadoras María 

Galindo e Julieta Paredes, que naquele momento eram companheiras 

                                                                                                        
assembleia universitária e para ela também ficava muito clara a necessidade de 

um espaço público a partir dessa proposta comunitária de Creando. Esse espaço 

público não tinha por que ser antagônico ao sindicalismo, nem ao movimento 

universitário, nem a nada. (...) Assim nasceu Mujeres Creando em março, 

deliberadamente, como uma ação consciente para recuperar o espaço 

público que o sistema patriarcal vetou para as mulheres. No princípio nada 

estava claro, mas o certo era que nenhuma das três queria um partido 

político, queriam trabalhar com as mulheres. Essa certeza partiu das 

intuições de quando militavam na esquerda.‖ (VIRREIRA, [2003?], p.8-9) 

Grifos meus. (Tradução minha) 
27

 Em 2005 o texto foi atualizado por Helen Alvarez Virreira e Julieta Ojeda 

Marguay, e publicado na compilação ―La Virgen de los Deseos‖ (2005) com o 

nome "Utopía: cabalgadura que nos hace gigantas en miniatura. Una historia 

de Mujeres Creando, escrita por Helen Alvarez. Recogida y actualizada por 

Julieta Ojeda‖. (MARGUAY; VIRREIRA, 2005)  
28

 A entrevista realizada com Helen Alvarez Virreira aconteceu na casa do 

grupo, na cidade de La Paz, no fim da tarde do dia 27 de fevereiro de 2015. A 

feminista, de maneira bastante atenciosa me concedeu uma entrevista com mais 

de trinta minutos, apesar de suas muitas tarefas profissionais e familiares. Essa 

conversa contou também com a presença de sua neta, que simpaticamente 

acompanhou com muito entusiasmo o nosso diálogo.  
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afetivas, assim como as decepções com a participação política em 

espaços da esquerda dentro e fora do país, marcadas por modelos de 

submissão e de hierarquizações de tarefas e atividades, foram 

apresentadas como vivências que tiveram efeito mobilizador para essas 

mulheres.  

De um modo geral, a esquerda vai sendo definida pela 

continuidade de ideias, práticas e ações limitadas e limitantes no sentido 

de estarem atadas aos modelos que, além de reproduzirem diversas 

outras formas de opressão, não possuiriam práticas políticas tão 

diferenciadas das direitas latino-americanas como o ―populismo‖ e o 

―paternalismo‖. (VIRREIRA, [2003?], p.10) Essas práticas se tornavam 

ainda mais problemáticas quando se considerava o momento de ―nova 

democracia‖ no país e seus consequentes desafios para a luta social, 

principalmente quando observada a situação de pobreza
29

, 

endividamento e crises que marcaram esses anos no país. 

Como narra Helen Alvarez nesse texto publicado em inícios dos 

anos 2000 (VIRREIRA, [2003?], p.10), tais leituras críticas da esquerda 

fizeram parte da montagem de um quadro ideológico inicial do grupo. É 

importante considerar o fato de que o exercício de narração histórica 

realizado neste e em outros documentos tenha acontecido na década de 

1990, mas também, seja resultado de atualizações e republicações em 

anos seguintes.  Em muitos casos esse exercício se constitui numa 

leitura a posteriori, quando já se podia produzir certo balanço dos 

primeiros anos de atuação e das dificuldades que marcaram o contexto 

social da Bolívia nesse início. É possível situar que sua construção parte 

de critérios políticos e subjetivos que dialogam tanto com o seu 

momento de publicação, como também, com os principais debates 

vividos por elas ao longo da primeira década. Dessa maneira, e 

pontualmente, um dos temas tratados no texto de Helen Virreira 

(VIRREIRA, [2003?]), são as influências políticas que permitiram uma 

                                                 
29

 De acordo com a base de dados de questionários sociais do INE (Instituto 

Nacional de Estadísticas) referentes ao senso de 1999 na Bolívia, a incidência 

de pobreza entre os homens alfabetizados no país era de 52,67% e de 81,10% 

entre os não alfabetizados, enquanto que a extrema pobreza chegava a 27,90% 

entre os homens alfabetizados e de 58,96% entre os não alfabetizados. No caso 

das mulheres, esses dados também eram muito alarmantes. A condição de 

pobreza chegou a 51,87% entre as mulheres alfabetizadas e de 79,73% entre as 

não alfabetizadas, ao passo que a extrema pobreza atingia a 26,80% das 

mulheres alfabetizadas e 54,33% das sem alfabetização. (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 1999)  
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análise inicial entre as primeiras integrantes. São comentadas as várias 

leituras sociais e ideológicas que teriam sido realizadas num primeiro 

momento a partir da experiência das três fundadoras. Ela expõe que: 

 
El movimento recogió la práctica social de las 

tres, pues ellas pertenecían a la última generación 

luchadora que aún bebía de los sueños de la gente 

de los años 70, pero a su vez se enfrentaba a la 

realidad de la democracia, por lo cual habían 

peleado junto con el pueblo. Corría la década de 

los 80, era un momento histórico de transición, 

que les hizo ver que ni la izquierda ni la 

democracia traían grandes diferencias a la vida 

concreta de las personas y mucho menos de las 

mujeres, por mucho que se luche para 

conseguirlas.  

La idea de democracia que tenían se derrumbó, 

pues el país se sumió en un estado caótico a nivel 

político, social y económico. Además estaba su 

práctica concreta como mujeres dentro de la 

izquierda, dentro de una organización política 

que no las respetaba y que no respetaba sus 

ideas, aunque se servía de "su" trabajo, de 

"sus" ideas y de "su" llegada a la gente. La 

izquierda, por entonces, tenía un análisis 

mediocre que parcelaba al país, que no recogía 

su riqueza. La incapacidad de autocrítica por 

parte de la izquierda después del 

desmoronamiento de la UDP (Unión Democrática 

y Popular)
30

 coalición en la que estuvieron todos 

fue otro detonante importante para marcar las 

diferencias. (VIRREIRA, [2003?], p. 10)
31

 Grifos 

meus. 

                                                 
30

 A UDP foi uma ampla articulação de segmentos da esquerda boliviana 

existente desde a década de 1970. Essa união teve seu fim nos últimos anos das 

décadas de 1980. Ver, (MARGUAY; VIRREIRA, 2005, p.38).    
31

 ―O movimento reuniu a prática social das três, pois elas pertenciam à última 

geração lutadora, que ainda bebia dos sonhos das pessoas dos anos 70; mas, ao 

mesmo tempo, se enfrentava a realidade da democracia, pela qual tinham lutado 

junto ao povo. Corria a década de 80, era um momento histórico de transição, 

que as fez ver que nem a esquerda nem a democracia traziam grandes diferenças 

à vida concreta das pessoas e muito menos às mulheres, por muito que se 

lutasse para conseguir. A ideia de democracia que tinham desmoronou, pois o 
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Como podemos analisar através do trecho, os limites teóricos e 

práticos dos grupos de esquerda eram considerados um fator que 

demandava a criação de alternativas de organização para as mulheres e 

para as lutas feministas. Elemento que, como destaca Joana Maria 

Pedro, não era exclusivo na Bolívia, marcando as narrativas de 

diferentes feministas no Cone Sul latino-americano que militaram nas 

esquerdas desde as resistências às ditaduras militares. (PEDRO, 2010) 

Nesse sentido, boa parte das suas críticas iniciais buscava denunciar o 

machismo e o racismo existentes nos pressupostos e nas práticas das 

esquerdas, em especial, no seu viés partidário. É necessário situar que 

essas análises eram realizadas no centro de um contexto cujos sujeitos 

sociais indígenas e/ou camponesas deflagravam cada vez mais a 

necessidade de uma escuta social de suas ideias e demandas. Segundo 

essas narrativas de fundação, além de secundarizarem as pautas das 

mulheres, de serem espaços em que o machismo, a homofobia e a 

lesbofobia se reproduziam, na década de 1990 as esquerdas 

caracterizavam-se cada vez mais pela crescente cooptação, pelo 

governismo e por ser certo símbolo de desencanto popular. Julieta Ojeda 

Marguay
32

, uma das mais antigas militantes do grupo, ao contar sobre 

                                                                                                        
país se afundou num estado caótico a nível político, social e econômico. Além 

disso, estava sua prática concreta como mulheres dentro da esquerda, 

dentro de uma organização política que não as respeitava e que no 

respeitava suas ideias, ainda que se servisse de „seu‟ trabalho, de „suas‟ 

ideias e de „seu‟ trabalho com as pessoas. A esquerda daquele momento 

tinha uma análise medíocre que dividia o país, que não reunia sua riqueza. 

A incapacidade de autocrítica da esquerda depois do desmoronamento da UDP 

(União Democrática e Popular), coalização em que todos estiveram, foi outro 

desencadeante importante para marcar as diferenças.‖ (VIRREIRA, [2003?], 

p.10) Grifos meus. (Tradução minha) 
32

 Julieta Ojeda, nascida em 1973, socióloga, é uma das feministas mais atuantes 

e antigas do grupo. De sua parte recebi grandes gestos de generosidade, ao me 

indicar caminhos e contatos de antigas companheiras e apoiadoras da 

organização, além de autorizações para conseguir documentos e materiais para 

pesquisa em arquivos e bibliotecas da cidade. A entrevista concedida a mim, no 

fim da tarde do dia 25 de fevereiro de 2015, foi uma das mais longas nesse 

processo de produção de documentos orais. Ela aconteceu na sala de estudos e 

debates da casa Virgen de los Deseos. De maneira atenciosa e direta, Julieta 

conversou longamente sobre os pontos levantados por mim, que após subir 

vários lances de escada sob o efeito da altitude esforçava-me para manter o 

fôlego e o espanhol à altura de suas memórias.  
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sua entrada no curso de Sociologia em uma universidade pública durante 

a entrevista que me concedeu em 2015, também destacou essa questão. 

Disse que: 

 
En este momento estaban iniciando el 

movimiento, compañera Mónica,  Julieta y María. 

Eran tres compañeras que estaban iniciando 

Mujeres Creando y estaban haciendo un fuerte 

activismo dentro de la universidad. A partir de 

esto yo me adiero a las actividades que ellas 

estaban iniciando y haciendo, ¿no? Ellas habían 

iniciado el trabajo, no sé, unos cuatro meses antes, 

cinco meses antes, como Mujeres Creando, 

aunque ellas, obviamente, cada una tenía su 

história política, ¿no? Tienen sus propios orígenes 

políticos y de donde cada una tiene, tenía 

militáncias anteriores. Para mí era la primera vez 

de compromiso con un movimiento y con un 

grupo político. Entonces, es en este contexto que 

yo me incorporo a Mujeres Creando. Ahora 

ese...yo creo que la emergencia o que surja el 

movimiento responde primero a una voluntad 

personal y a una ideología personal que responde 

a los procesos históricos de las compañeras que 

formaron o iniciaron este movimiento al principio, 

¿no?, de izquierda y muy críticas de lo que 

significó la izquierda para nuestro país, la 

presencia de las mujeres dentro de las 

organizaciones de izquierda, también ellas muy 

críticas de esto. Entonces, por esto mismo, ellas 

deciden formar algo nuevo, algo que no 

necesariamente tenía las cosas ya dichas. 

Obviamente tenían ciertos principios, ciertas 

formas de pensar en común, el tema de la 

autonomia, sin partidos políticos, no ser 

institución y ser un movimiento social, ser un 

movimiento feminista. Y ante esto la respuesta 

del contexto de izquierza fue muy dura, muy de 

condenar la reunión de mujeres solamente como 

mujeres.(…) Mujeres Creando entra en un 

momento donde ciertas visiones de izquierdas 

ya habían sido derrotadas o ya había cierto 

desencanto respecto a esas supuestas 

izquierdas. Entonces había un contexto, de 
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alguna manera, ―favorable‖ para que surjan 

nuevas propuestas de transformación social.
33

 

(MARGUAY, 2015) Grifos meus. 

 

Através da narrativa trazida por Julieta Marguay quando 

perguntei sobre a emergência da organização, é possível perceber a 

maneira como a ambiência do campo da esquerda fazia parte das 

narrativas das fundadoras e do contexto em que o grupo se mostrava 

politicamente. Essas narrativas reforçam concomitantemente à denúncia 

sobre a incapacidade da esquerda, a qual algumas delas pertenceram 

e/ou dialogaram desde períodos anteriores, de fortalecer e apoiar a 

organização das mulheres. A crítica à institucionalidade das lutas, às 

corridas eleitorais e à burocracia como uma cerceadora da produção de 

utopias foi alicerçando as primeiras articulações ideológicas e práticas 

do grupo, isto é, a vontade de construir ―algo novo‖ coma traz Julieta 

Marguay. Além disso, as considerações efetuadas pelas Mujeres 

                                                 
33

 ―Nesse momento estavam começando o movimento, companheira Mônica, 

Julieta e Maria. Eram três companheiras que estavam iniciando Mujeres 

Creando e estavam fazendo um forte ativismo dentro da universidade. A partir 

disso eu me adiro às atividades que elas estavam iniciando e fazendo, não? Elas 

tinham iniciado o trabalho, não sei, uns quatro meses antes, cinco meses antes 

como Mujeres Creando, ainda que elas, obviamente, cada uma tinha sua história 

política não? [Elas] tem suas próprias origens políticas e de onde cada uma tem, 

tinha militâncias anteriores. Para mim era o primeiro compromisso político com 

um movimento e com um grupo político. Então, é nesse contexto que eu me 

incorporo a Mujeres Creando. Agora esse...eu acredito que a emergência ou a 

que surge o movimento responde primeiro a uma vontade pessoal e a uma 

ideologia pessoal que se refere aos processos históricos das companheiras que 

fizeram parte ou iniciaram esse movimento no início, não? De esquerda e muito 

críticas do que significou a esquerda para o nosso país. A presença das 

mulheres dentro das organizações de esquerda, elas também eram muito 

críticas a isso. Então, por isso mesmo, elas decidem construir algo novo, 

algo que não necessariamente tinha as coisas já ditas. Obviamente tinham 

certos princípios, certas formas de pensar em comum, o tema da 

autonomia, sem partidos políticos, não ser uma instituição e ser um 

movimento social, ser um movimento feminista. E frente a isso, a resposta do 

contexto da esquerda foi muito dura, muito de condenar a reunião de mulheres 

somente como mulheres.(...) Mujeres Creando entra num momento onde 

certas visões de esquerda já tinham sido derrotadas ou já existia certo 

desencanto a respeito dessas supostas esquerdas. Então existia um contexto, 

de alguma maneira, ‗favorável‘ para que surgissem novas propostas de 

transformação social.‖ (MARGUAY, 2015) Grifos meus. (Tradução minha)  
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Creando sobre o lugar secundário atribuído às mulheres nesses lugares 

não parte somente do questionamento da pouca ocupação de postos e 

cargos, isto é, não aparece retratada como crítica à esparsa existência de 

mulheres em posições de prestígio dentro das organizações de esquerda. 

Ela é recorrentemente abordada na compreensão de que a maior ameaça 

ao pensamento e à associação das mulheres seria a própria concepção e 

o modelo de organização predominante na esquerda. A crítica 

ideológica, portanto, estava intrínseca a esse processo que estou 

nominando de ―desencontro‖ com a esquerda. 

Em consequência disso, as primeiras atividades construídas pelo 

recém-formado grupo demonstrava de alguma maneira esse 

distanciamento, visto que ressaltavam a necessidade de organização, de 

solidariedade e de produção de pensamento das mulheres. O constante 

reforço da importância de criar espaços físicos e sociais que pudessem 

articular uma comunidade de mulheres; a participação e o apoio em 

diversas lutas sociais no país
34

; e a elaboração do primeiro livro 

chamado Y si fuésemos una espejo de la otra? Por un feminismo no 

racista
35

, que ressaltava as experiências e os questionamentos iniciais do 

grupo, podem ser entendidos como enfrentamentos práticos aos 

                                                 
34

 Como ressalta Karin Pérez, um dos primeiros exemplos de colaboração e 

solidariedade das Mujeres Creando às lutas que se desenvolviam no país, 

aconteceu em 1995 quando o espaço do Café Carcajada serviu como base de 

apoio para a Marcha das Mulheres Cocaleiras que vinham da região do Chapare 

até a cidade de La Paz. (PÉREZ, 2003, p.9) 
35

 Esse livro foi um primeiro esforço de escrita de duas das fundadoras, María 

Galindo e Julieta Paredes. Infelizmente, não consegui encontrá-lo durante a 

pesquisa, mas segundo a narrativa de Julieta Ojeda Marguay e Helen Alvarez 

Virreira, seu objetivo foi fazer uma discussão sobre a questão de quem é a 

―outra do feminismo‖, discutindo a diversidade entre as mulheres. Comentavam 

que: ―O propósito dessa publicação foi encontrar a alteridade, encontrar a outra 

para começar a construir. Quem eram as outras? A resposta foi surgindo através 

de uma investigação com mulheres trabalhadoras domésticas no cotidiano da 

comunidade. Conseguiu-se entender as mulheres migrantes, Julieta e María 

tinham sido migrantes na Itália e a insegurança do espaço longínquo tinha 

tocado e lastimado suas peles. Essa experiência comum enriqueceu o trabalho. 

A pesquisa deu frutos. Julieta e Maria encontraram a alteridade, a outra com 

quem falar, a quem escutar, com quem querer construir. A outra deixou de ser 

simplesmente a cor da pele ou as diferentes formas de vestir, se converteu num 

espaço ético e epistemológico de construção do pensamento. O livro se 

constituiu na base metodológica do movimento: era o componente de cultura de 

identidade.‖ (MARGUAY; VIRREIRA, 2005, p.37-38) (Tradução minha) 
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elementos vistos como limitantes no âmbito da esquerda tradicional. 

Nesse mesma perspectiva pode-se entender a própria idealização do 

Café Carcajada em 1993, que tinha como finalidade ser um espaço de 

organização e interação entre mulheres, e de sustento e trabalho 

cooperativo entre elas a partir de uma perspectiva assumidamente 

feminista.   

Além do café – que aos poucos vai tornando-se um espaço de 

cultura feminista na cidade de La Paz, com exibições de filmes, debates, 

serviço de comida, oficinas, dentre outras atividades – fruto da 

promoção e do trabalho iniciado por essas militantes no primeiro 

momento, foi lançado o jornal Mujer Pública – feminismo anarquista 

em 1995, que se configurou num dos primeiros e principais meios de 

divulgação de suas ideias. Segundo elas, na segunda metade dessa 

década o jornal era vendido nas ruas e feito sem ―intermediações‖, ou 

seja, produzido e financiado com seus próprios custos. Sua venda 

garantia a produção independente do quinzenário e de outras 

publicações, e permitia a divulgação das atividades realizadas pelo 

Mujeres Creando dispostas no conteúdo do jornal. (VIRREIRA, 

[2003?], p.13) Por essas características foi possível saber que a sua 

tiragem e circulação estavam também subordinadas a essa dinâmica de 

produção e divulgação.  

Durante a pesquisa foram analisados trinta e dois (32) números 

do jornal Mujer Pública – feminismo anarquista, atualmente 

disponibilizados pelo Arquivo Histórico de La Paz numa coleção 

intitulada ―De los archivos del poder a los archivos de la sociedad, de 

los movimentos sociales al presidente indígena. Bolivia 1992-2010‖, 

que explora a atuação dos movimentos sociais na cidade ao longo dos 

anos de 1990. No total foram consultadas centenas de imagens 

digitalizadas das páginas e seções desse jornal, que me possibilitaram 

analisar várias questões da atuação do grupo entre o período de 1995 e 

2007. Esse acervo foi organizado a partir dos materiais guardados e 

doados pelos próprios movimentos sociais, e neste caso, pelas próprias 

Mujeres Creando. Através dele foi possível perceber as mudanças e 

continuidades do jornal, no início com majoritárias contribuições de 

caráter manual, como desenhos e colagens, e aos poucos se utilizando de 

imagens, fotografias e recursos digitais nas edições, possibilitando uma 

concomitância criativa desses recursos. A partir do contato com sua 

versão digital foi possível observar também que sua materialização 

assemelha-se aos folhetins, sem costuras ou grampos, embora em 

algumas edições se notem alguns furos indicando que foram 
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armazenados com arames de encadernação. Através da análise desse 

documento, é possível afirmar que o jornal se constituiu um meio de 

comunicação independente fundamental na veiculação de críticas e 

análises do grupo sob um viés feminista, especialmente durante a 

primeira década, e por isso, primoroso para pensar as narrativas 

fundamentais da organização. 

Embora ao longo do tempo tenham-se perdido vários números, 

essa fonte permitiu o levantamento de um panorama sobre os debates e 

as lutas centrais desenvolvidas por essas mulheres durante tal recorte, 

especialmente, quando cruzadas com os textos independentes e a 

documentação oral levantados na pesquisa. Todas essas iniciativas, 

segundo elas, eram resultantes desses primeiros esforços coletivos de 

promover espaços de troca e construção de experiências entre mulheres. 

O jornal costumava ser vendido em lugares de grande movimentação na 

cidade. Embora sua aquisição, certamente, acontecesse por diferentes 

públicos, o grupo sinalizava a intenção de que ele chegasse às mulheres, 

especialmente, das classes populares. Essa questão ficava marcada pelo 

baixo preço em que era vendido e pela possibilidade de troca por outros 

materiais de utilidade para o grupo, como tintas e sprays. Sua 

venda/troca era marcada também por agitações de rua com megafone, 

performances, dentre outras atividades, que chamavam atenção para o 

jornal e seu conteúdo.  

É importante comentar que essas ações eram resultado do 

investimento pessoal e coletivo dessas mulheres. O aluguel do espaço 

que deu lugar ao Café Carcajada nos primeiros anos da década de 1990, 

por exemplo, assim como as primeiras publicações e atividades 

realizadas por elas foram custeadas a partir desse investimento que 

acontece pela contribuição pessoal, mas principalmente, pelo trabalho 

individual e coletivo de todas elas. A produção de materiais para venda 

a partir do trabalho cooperativo, dentre outras práticas, sempre 

estiveram presentes na organização do grupo e são elementos que serão 

discutidos mais detidamente no capítulo 2.  

O que quero chamar atenção em relação às narrativas de fundação 

e ao contexto de emergência do grupo são alguns aspectos que julgo 

cruciais na compreensão das primeiras filiações ideológicas dessas 

mulheres e de como suas ações iniciais de ativismo feminista foram 

elaborações conjunturais. A relação entre vivências passadas e 

expectativas futuras são propriamente as chaves de compreensão que 

articulam essas narrativas de fundação, e que viabilizaram suas 

primeiras atividades, além de vínculos subjetivos e intersubjetivos.  
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É justamente nesse aspecto que compreendo a identificação do 

grupo com o anarquismo e o feminismo. Entendo que boa parte dessa 

relação conflituosa com os formatos de organização da esquerda, 

geralmente envolvidos em uma linguagem do partidarismo e do trabalho 

intelectual realizado por poucos (as), possibilitou uma relação com o 

feminismo enquanto pensamento e prática política, mas também, com o 

anarquismo. Ou seja, a necessidade de construir espaços de organização 

nesse momento, sem que o objetivo fosse acessar os mecanismos de 

poder ou que tivesse um caráter vanguardista, fez do feminismo e do 

anarquismo articulações ideológicas possíveis, que viabilizassem a 

busca por autonomia e por um tipo de inserção política contra 

hegemônica.  

O grupo se denominou primeiramente como feminista anarquista 

e não como anarcofeminista como comumente acontece com os grupos 

que entrecruzam as propostas políticas anarquistas e feministas. Essa 

questão é interessante no sentido de dar historicidade a essa auto-

reivindicação do coletivo. Como algumas afirmaram nas entrevistas que 

realizei ao longo da pesquisa, ao serem perguntadas sobre a questão de 

como o anarquismo é inserido nesse momento de associação, 

comentaram que no início eram acima de tudo feministas e que aos 

poucos o anarquismo foi se colocando como alternativa teórica e prática, 

identificação presente até os dias os dias atuais.
36

 

O anarquismo, desde sua compreensão enquanto princípio 

político e que se tornou movimento organizado desde o século XIX, 

construiu inúmeras críticas às ideias de organização social baseados em 

preceitos hierárquicos, e também, à nocividade do Estado enquanto 

meio e fim da mobilização e da gestão social. Para algumas críticas 

gerais produzidas por essa perspectiva, a denúncia da noção de 

participação política construída pela democracia liberal e mesmo em 

algumas democracias socialistas, se faz através da compreensão de que 

os seus moldes são eminentemente elitistas e excludentes, reforçando 

hierarquias sociais, mecanismos e instâncias de poder. Essa base crítica 

que permeia as diferentes vertentes anarquistas construiu inúmeras 

tensões entre anarquistas e marxistas enquanto movimento orgânico e 

social, visto que esses privilegiaram um campo de atuação que tem o 

Estado como um referente importante para sua ação política, e, em 

                                                 
36

 Esse elemento foi mencionado nas entrevistas realizadas por mim com Julieta 

Ojeda Marguay e com Vanessa Rojas Alvarez. Ver também, (VIRREIRA, 

[2003?], p.10) e (MARGUAY; VIRREIRA, 2005, p. 35-40).  
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consequência, a política representativa e o vanguardismo intelectual são 

esferas cruciais de suas organizações desde a Primeira Internacional.
37

   

A posição das Mujeres Creando quanto aos espaços de poder 

legitimados e das organizações constituídas em fins de inclusão na 

retórica da luta pelo poder
38

, principalmente na sociedade boliviana, 

delineou aos poucos essa reivindicação do anarquismo como perspectiva 

de ação política. Julieta Marguay também fala sobre essa questão ao 

relatar a emergência do grupo.  

 
(…) para nosotras el anarquismo, yo creo que de 

alguna manera ha significado un atajo. Un atajo 

para criticar o para tomar posición respecto al 

poder, respecto al Estado. Y dentro de las 

relaciones internas del movimiento incorporar 

algunos otros elementos como el tema de no 

jerarquizar los trabajos - trabajos manuales, 

trabajos intelectuales, trabajos políticos, trabajos 

creativos -, que socialmente están jerarquizados y 

tienen un valor mayor. Si eres intelectual 

obviamente ganas más, tiene mayor valor 

                                                 
37

 Relembro que as divergências políticas entre anarquistas e marxistas são 

bastante antigas. Um dos episódios mais marcantes dessa tensão aconteceu 

durante os debates sobre a forma de organização da Associação Internacional 

dos Trabalhadores (AIT), instância de articulação da luta de trabalhadoras(es) 

europeus na segunda metade do século XIX. Os conflitos entre tendências 

políticas apresentadas pelo anarquista russo Mikhail Bakunin, defensor de uma 

visão não centralizadora da associação (coletivismo revolucionário) e do alemão 

Karl Marx, defensor da centralização e da criação de um partido unificado, e da 

ditadura do proletariado (socialismo marxista), marcaram definitivamente a 

Primeira Internacional. O conflito resultou na expulsão de Bakunin e de 

defensores (as) do anarquismo em 1872 da AIT, acusados por Marx e seus 

partidários, de conspiração, as quais foram posteriormente provadas como 

infundadas e fictícias. Tal episódio inaugurou uma atribuição generalista e 

pejorativa do anarquismo como proposta política amorfa, caótica e 

desorganizada, corroborada por uma constante vulgarização das contribuições 

políticas dessa perspectiva. Serviu também para desenvolver e reforçar a 

produção de críticas ao autoritarismo da proposta socialista marxista por 

distintas vertentes do pensamento anarquista. Para saber mais sobre esses 

debates ver, (NETTLAU, 2008; MUÑOZ, 2012).  
38

 Nesse trecho ―poder‖ é utilizado como conceito mais fidedigno às suas 

atribuições macro políticas, como instâncias e posições que são tomadas e 

assumidas institucionalmente em lugares autorizados e privilegiados de decisão.  
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socialmente tu trabajo. Yo me refiero a estas 

jerarquías, ¿no? Y establecer relaciones 

horizontales dentro del movimiento te dá 

además…de alguna manera, de plantear esto 

como una práctica cotidiana, de confrontación 

cotidiana. Ahora, obviamente, hay cosas que se 

han ido recreando con el tiempo, o sea, que no 

necesariamente nos hemos quedado sólo en la 

teoría, sino que nosotras mismas a través de 

práctica política hemos ido generando teoría 

también. Y consolidando nuestra visión de lo que 

queremos como movimiento feminista anarquista. 

Entonces de ahí el anarquismo también nos sirve 

para cuestionar el tema de los partidos políticos, 

para cuestionar las jerarquías, lo que ya te decía.
39

 

(MARGUAY, 2015) 
 

Segundo o relato, o constante compromisso com a reflexão sobre 

as hierarquias em diferentes esferas sociais remete a esse momento de 

aproximação com a perspectiva anarquista de organização. A 

entrevistada destaca a função de ―atalho‖ atribuída às ideias anarquistas, 

configurando-se uma referência ideológica primeira na composição da 

organização, e que teria colaborado posteriormente na produção de suas 

próprias reflexões. Através da narrativa, é possível entender que a 

possibilidade de articulação de um cotidiano de militância que, segundo 

elas, radicalizasse as relações diárias das organizações, mas também das 

                                                 
39

 ―(…) para nós o anarquismo, eu acho que de alguma maneira significou um 

atalho. Um atalho para criticar ou para tomar posição a respeito do poder, a 

respeito do Estado. E dentro das relações internas do movimento incorporar 

alguns outros elementos como o tema de não hierarquizar os trabalhos - 

trabalhos manuais, trabalhos intelectuais, trabalhos políticos, trabalhos criativos 

-, que socialmente estão hierarquizados e tem um valor maior. Se és intelectual 

obviamente ganhas mais e teu trabalho tem maior valor socialmente.  Eu me 

refiro a essas hierarquias, certo? E estabelecer relações horizontais dentro do 

movimento te dá, além disso...de alguma maneira, de propor isso como uma 

prática cotidiana, de confrontação cotidiana. Agora, obviamente, existem coisas 

que foram se recriando com o tempo, ou seja, que não necessariamente ficamos 

só na teoria, mas que nós mesmas através da prática política fomos gerando 

teoria também. E consolidando nossa visão do que queremos como movimento 

feminista anarquista. Então, daí o anarquismo também nos serve para questionar 

o tema dos partidos políticos, para questionar as hierarquias, o que já te dizia.‖ 

(MARGUAY, 2015) (Tradução minha) 
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diferentes esferas da vida, como a sexualidade, as relações raciais, a 

distribuição e a concepção de trabalho, e a produção intelectual, foi um 

ponto fundamental para pensar o distanciamento com algumas esquerdas 

e as identificações com o feminismo e o anarquismo. 

Se a aproximação com o anarquismo foi cada vez mais 

desenvolvida ao longo da década de 1990, o fato é que não foi a de 

qualquer tipo de anarquismo. A aproximação do grupo Mujeres Creando 

com essa perspectiva política foi reivindicada dentro de pertencimento 

histórico que remonta às mobilizações anarquistas acontecidas na 

Bolívia na primeira metade do século XIX. Durante esse período, os 

anarquistas, e principalmente as anarquistas, foram fundamentais no 

desenvolvimento de organizações e lutas artesãs, operárias e 

camponesas nesse país. Como discutido pelas sociólogas bolivianas 

Cusicanqui e Ardaya (2013), as ideias anarquistas e o anarco-

sindicalismo se propagaram intensamente nas primeiras décadas do 

século XX na Bolívia, reivindicando a autonomia dos sindicatos e das 

federações sindicais de artesãos e operários, e rechaçando a intervenção 

da ―classe intelectual‖ às atividades de organização de trabalhadoras(es) 

e a cooptação partidária e estatal das suas reivindicações. 

(CUSICANQUI; ARDAYA, 2013, p.37-38)
40

 

 A Federación Obrera Local (FOL) e a Federación Obrera 

Feminina (FOF) – este chamando-se Sindicato Feminino de Vários 

Oficios num primeiro momento – foram referências na propagação dos 

ideais de liberdade, autonomia e dignidade para as mulheres na primeira 

metade do século. Esta última, composta especialmente por mulheres 

floristas, cozinheiras, fruteiras, vendedoras de rua – deixaram um legado 

importante, marcado pela valorização do trabalho artesanal num período 

                                                 
40

 A participação das (os) anarquistas nas lutas operárias em inícios do século na 

América do Sul é conhecida e já documentada. A circulação de uma imprensa 

alternativa, a crítica à institucionalização do movimento de trabalhadoras(as), 

principalmente após os anos 1930, foram traços e contribuições das ideias 

anarquistas na América Latina. Em comparação às(aos) anarquistas brasileiros, 

muitos delas(es) imigrantes europeus, no caso boliviano, além de reivindicações 

que considero clássicas do movimento de trabalhadores desse momento, debates 

e pautas anticoloniais e antirracistas já eram levantadas por essa vertente do 

movimento de  trabalhadoras(es). Talvez essa seja uma das principais 

explicações para que as organizações anarquistas bolivianas da primeira metade 

do século tenham sido mantidas majoritariamente por artesãs e artesãos, 

ressaltando sempre a importância e o valor desse tipo de trabalho. Ver, 

(CUSICANQUI; ARDAYA, 2013). 
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cuja concentração do capital nas indústrias e a desvalorização dos 

ofícios artesãos pareciam inevitáveis, e pela conquista dolorosa de 

mercados municipais que pudessem aglomerar de forma digna as 

inúmeras mulheres que ganhavam a vida nas ruas da cidade de La Paz. 

Além disso, como ressaltam Cusicanqui e Ardaya (2013), a organização 

das mulheres libertárias nesse primeiro momento na Bolívia foi 

caracterizada por grande fidedignidade ao radicalismo e aos ideais de 

autonomia propagados pelos anarquistas no início do século, mesmo 

quando esses perderam força em meados da década de 1950. 

(CUSICANQUI; ARDAYA, 2013, p.88-89) 

A alusão às experiências das mulheres anarquistas na Bolívia no 

início do século apareceu em várias narrativas de fundação das Mujeres 

Creando. O radicalismo, a autonomia, as lutas anticoloniais foram 

notadamente referenciadas em vários documentos do coletivo em 

menção a tais experiências. Nesse sentido, o anarquismo reivindicado 

não era “(…) el anarquismo de los libros, sino el de la práctica 
concreta de abuelos y abuelas anarquistas bolivianos, gente más 

popular, más autodidacta que se guiaba por esa capacidad de analizar 

por cuenta propia su entorno. Esa veta anarquista conquistó al grupo.‖ 

(MARGUAY; VIRREIRA, 2005, p.39)
41

 Embora a citação seja de texto 

publicado nos anos 2000, reafirmando essas filiações políticas do grupo, 

a reivindicação desse pertencimento político foi constantemente 

reforçada e aparecia discutida desde seus anos iniciais. Em diferentes 

momentos de suas publicações, o esforço de rememorar essas 

experiências não apenas redirecionou o sentimento de pertença 

ideológica, mas também, abriu caminhos para legitimar as interpretações 

e ações construídas no tempo presente por elas. Em texto publicado no 

quinzenário em 1996, chamado Los mercados son una conquista de las 

Q‟ateras
42

, Julieta Paredes afirmava que:  

 
Recuperar la memoria y recuperar nuestra historia 

es una tarea esencial a la lucha de mujeres 

                                                 
41

 ―(…) o anarquismo dos livros, mas sim o da prática concreta de avôs e avós 

anarquistas bolivianos, gente mais popular, mais autodidata, que se guiava por 

essa capacidade de analizar por conta própria seu entorno. Essa veia anarquista 

conquistou o grupo.‖ (MARGUAY; VIRREIRA, 2005, p.39) (Tradução minha)  
42

 Q‟ateras vem da palavra q‟atu do quéchua que significa mercado, posto de 

venda, loja. As q‟ateras seriam, portanto, as mulheres que ocupam o posto de 

vendas nesses espaços. Ver, <http://traductor.babylon.com/quechua/a-

espanol/qatu%3B_katu/>  

http://traductor.babylon.com/quechua/a-espanol/qatu%3B_katu/
http://traductor.babylon.com/quechua/a-espanol/qatu%3B_katu/
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feministas e anarquistas, por eso es que escogí 

este punteo, ayuda memorar, de la Federación 

Obrera Femenina F.O.F. para no solo recordar 

sino también aprender de los errores y los aciertos 

de una de las épocas más productivas, visionarias 

y de alto contenido ético en toda la historia del 

sindicalismo boliviano.
43

 (PAREDES, QMPFA, 

Ano 1, nº 16, 1996a) 

 

Essa questão é interessante, pois, se bem sabemos que a história 

das mulheres e suas lutas são pouco visibilizadas nas narrativas das 

―histórias oficiais‖, é possível dizer que mais ainda estão as 

experiências, as críticas e as propostas lançadas pelas mulheres 

anarquistas. Não raramente, a adjetivação de sonhadoras, utópicas, 

radicais e/ou exageradas é atribuída a essas experiências como forma de 

posicioná-las em lugares secundários e silenciadores do movimento 

feminista. Desse modo, recuperar essas histórias e suas contribuições foi 

elemento consonante com a vontade de construir lutas a partir da própria 

realidade dessas mulheres.    

Retomando os distanciamentos e as críticas à esquerda, outro 

tema bastante explorado foi a luta armada e o militarismo defendido por 

parte de seus grupos, em especial, na história recente latino americana. 

Partindo de uma ótica que defende meios pacíficos de luta social, elas 

construíram um exercício teórico de pensar esses temas baseados na 

crítica ao patriarcalismo existente nesse viés organizativo. Muitos são os 

artigos e debates nos primeiros anos do grupo realizados sobre essa 

estratégia de militância, sua violência física e simbólica.  Em março de 

1996, o jornal Mujer Pública – feminismo anarquista destacava análises 

e reflexões que versavam sobre esse tema. 

 

                                                 
43

 ―Recuperar a memória e recuperar nossa história é uma tarefa essencial na 

luta das mulheres feministas e anarquistas, por isso é que escolhi esse ponto. 

Ajuda a recordar da Federação Obreira Feminina F.O.F não apenas relembrar 

mas também para aprender com os erros e os acertos de uma das épocas mais 

produtivas, visionárias e de alto conteúdo ético em toda a história do 

sindicalismo boliviano.‖ (PAREDES, MPFA, Ano 1, nº 16, 1996a) (Tradução 

minha) 
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IMAGEM 1 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 14 

 

Na capa em destaque (MUJERES CREANDO, QMPFA, nº 14, 

Ano 01, 1996) estão representadas imagens de fartura e fertilidade de 

um lado e de sofrimento de outro, referenciando simbolicamente dois 

polos opostos das lutas sociais.  A representação feminina de 

fecundidade e fartura faz contraponto direto à escondida e chorosa face 
em luto. Ao fim da capa aparece a frase: ―Queremos a nuestro Pueblo 
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empuñando uma canasta llena de flores, frutos, pan... no un arma.‖
44

 

(MUJERES CREANDO, QMPFA, nº 14, Ano 01, 1996) Durante todo 

esse número, a luta armada, o armamentismo, as simbologias de uma 

teoria revolucionária militarista são criticadas a partir de um ponto de 

vista feminista. A hierarquização e a obediência que pairam sob a ideia 

de ―vanguardismo‖ e ―heroísmo‖ foram temáticas pontualmente 

analisadas e entendidas como debates políticos que duplamente 

interessariam ao feminismo anarquista. Em texto nominado Las armas, 
ese falo erecto que no deja de eyacular muerte, Julieta Paredes 

problematizava os limites teóricos e práticos da luta social militarizada. 

 
¿Por qué el sistema tiene esa capacidade de 

tragarse nuestras iniciativas? Desde nuestra 

búsqueda de reconceptualización feminista, 

podemos sacar algunos puntos de partida útiles en 

esta ocasión: 

1) Porque estas iniciativas estuvieron dentro de la 

misma lógica del sistema, y no fue muy difícil 

subsumirlas en el ordenamiento clasificatorio y 

simbólico del patriarcado capitalista e 

imperialista. La ‗necesidad‘ de la violencia, las 

armas, los ejércitos y la guerra, son un ejemplo.  

2) El actor social seguía siendo el mismo, por el 

machismo los herederos del poder eran los 

varones o las mujeres con lógica y accionar de 

varones. 

3) El mito del poder y la toma del poder como la 

varita mágica.  

4) El caudillo y las vanguardias como modelos de 

hombre. 

5) Una línea de verdad que bajaba para dirigir a 

las masas y sus conciencias.  

Creemos que es por todo eso que cuando la 

izquierda subió al poder hizo las mismas 

porquerías que la derecha. La izquierda nos 

juraba, que el estado proletario sería diferente y 

que tengamos fe en ellos, que solo iban a la 

burguesía y sus agentes… la historia y las 

experiencias en carne propia, nos han quitado 

                                                 
44

 ―Queremos nosso povo empunhando uma cesta cheia de flores, frutos, pão... 

não uma arma‖. (MUJERES CREANDO, QMPFA. nº 14, Ano 01, 1996) 

(Tradução minha)  
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todas las ganas de creer en sus promesas. (…) No 

somos giles para ir como corderos al matadero, 

pero de lo que no tenemos necesidad es de entrar 

en la propia lógica del sistema, para defendernos, 

entrar dentro del juego de las armas y la violencia 

donde ellos, los poderosos no sólo lo juegan bien, 

sino que tambiém, son sus padres creadores, la 

violencia sea armada o no es invención de los que 

quieren el Poder.
45

 (PAREDES, QMPFA, nº 14, 

Ano 01, 1996)  

 

 O título, que traz a associação direta entre arma e pênis como 

símbolos de poder e violência, já indicava antes mesmo da leitura do 

texto a perspectiva feminista das análises perpetradas pela autora.  Sem 

meias palavras, o sistema patriarcal é visto como a execução de práticas 

centralistas visando a concentração de poder. Ele estabeleceria práticas 

de cooptação das alternativas de organização e de reforço do 

brilhantismo masculino, e esses elementos também marcariam uma 

continuidade entre as ações do campo da esquerda e da direita.  Desse 

modo, a opção pela luta armada utilizada nas últimas décadas na 

América Latina por distintos grupos filiados ao socialismo marxista e 

                                                 
45

 ―Por que o sistema tem essa capacidade de devorar nossas iniciativas? A 

partir da nossa busca por re-conceituação feminista, podemos tirar alguns 

pontos de partida úteis nesta ocasião. 1) Porque essas iniciativas estiveram 

dentro da mesma lógica do sistema, e não foi muito difícil integrá-las na ordem 

classificatória e simbólica do patriarcado capitalista e imperialista. A 

‗necessidade‘ da violência, as armas, os exércitos e a guerra, são um exemplo. 

2) O ator social seguia sendo o mesmo, pelo machismo, os herdeiros do poder 

eram os homens ou as mulheres com lógica e ações de homens. 3) O mito do 

poder e a tomada do poder como a varinha mágica. 4) O caudilho e as 

vanguardas como modelos de homem. 5) Uma linha de verdade que bastava 

para dirigir as massas e suas consciências. Acreditamos que é por tudo isso que 

quando a esquerda subiu ao poder fez as mesmas porcarias que a direita. A 

esquerda nos jurava que o estado proletário seria diferente e que se tivéssemos 

fé neles, e que depois de ir a burguesia e seus agentes... a historia e as 

experiências em carne própria nos retiraram todas as vontades de acreditar em 

suas promessas.(...) Não somos bobas para ir ao matadouro como cordeiras, mas 

o que nós não temos necessidade é de entrar na própria lógica do sistema, para 

nos defendermos entrar dentro do jogo das armas e da violência, onde eles, os 

poderosos, não só jogam bem, como são eles seus pais criadores. A violência 

seja armada ou não é invenção dos que querem o Poder.‖ (PAREDES, QMPFA, 

nº 14, Ano 01, 1996) (Tradução minha) 
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por meio de diferentes táticas de guerrilha, é debatida por elas desde 

uma perspectiva que compreende essas ações incorporadas à logica do 

poder. Este é compreendido como um ordenamento patriarcal que 

articula muitas outras dominações, sendo a análise e a crítica ao seu 

universo tático e simbólico, portanto, fundamental para a elaboração de 

uma crítica feminista. Segundo elas, o conteúdo patriarcal desse tipo de 

acepção política podia ser matizado no simbolismo da figura do 

guerrilheiro, sujeito maquinado entre os valores da obediência, da 

resignação e da virilidade. Analisando tal simbolismo em texto do 

mesmo número chamado El mito del varón guerrero, María Galindo, 

uma das fundadoras e principais militantes do coletivo até hoje, 

problematizava que: 

 
El hecho de ser guerrillero se presenta como algo 

absolutizante de la persona, la absorbe en su 

totalidad, se convierte en lo que nosotras hemos 

llamado ‗una pega existencial‘, sin embargo 

consideramos también que todo es cuestionable y 

que no hay uniforme, ni escudo que logre fundirse 

con la piel sensible y sensual de las humanas y los 

humanos. Plantearmos pues como contrario y 

opuesto al heroísmo, no a la adaptación resignada 

y pasiva, sino a la trangresión. La transgresión es 

el ejercicio de creatividad, de individualidad. La 

transgresión no se aferra a un modelo porque de 

por sí niega la necesidad de un estereotipo, la 

transgresión no tiene un escenario privilegiado, 

sino la vida misma. Es el sistema dominante, 

esclavizante, explotador y normalizador el que ha 

produzido las armas como una necesidad para 

perpetuarse, por lo tanto es el que mejor las 

conoce, el que controla su mercado, el que se 

enriquece con ellas. El sistema fabrica las armas y 

las guerras. Según un informe del PNUND de 

1994 el gasto militar mundial es igual al ingreso 

de la mitad de la población mundial. ¿No es en 

este contexto la ‗lucha armada‘ un juego del 

propio sistema en tanto en cuanto absorbe su 

misma lógica y usa sus mismos métodos? (...) 

Como mujer me niego a ser contenedor de los 

galanes de fusil y pasamontañas, me niego a ser 

madre paridora de guerrerros, y guerrilleros, 

me niego a hacer de las armas y sus uniformes 
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prolongación de mi cuerpo. Me niego a hacer la 

guerra, me gusta más hacer el amor, tan 

simple, tan subversivo, tan valiente como eso.
46

 

(GALINDO, QMPFA, Ano 1, nº 14, 1996) Grifos 

meus. 

 

Como podemos refletir através da citação, há uma desconstrução 

da tônica heroica que envolveria a figura do guerrilheiro, assim como do 

entorno de organização social que marcaria uma sociedade militarizada. 

A autora analisa não só os aspectos psicológicos implicados numa 

espécie de identificação total, restrita, que suspende a condição de 

individualidade dessa figura revolucionária, mas também, as 

idealizações das mulheres criadas nesses contextos. A negação de 

ocupar a posição de mulher procriadora, apoiadora do ―homem 

guerrilheiro‖ e do discurso militar é simultânea à crítica estrutural do 

próprio funcionamento da indústria bélica no mundo. Novamente, a 

reflexão feminista vem alinhada a uma visão crítica que vai além da vida 

das mulheres, usando uma série de dualidades com fins argumentativos 

como homem-mulher, individualidade-modelos revolucionários, guerra-

amor, micro política-macro política, propondo um jogo simbólico sobre 

essas questões.   

                                                 
46

 ―O feito de ser guerrilheiro se apresenta como algo absoluto da pessoa, a 

absorve na sua totalidade, se converte no que nós chamados de ‗uma cola 

existencial‘, não obstante, consideramos também que tudo é questionável e que 

não há uniforme, nem escudo que consiga se fundir com a pele sensível e 

sensual das humanas e dos humanos. Propomos então o contrário, o oposto ao 

heroísmo. Não à adaptação resignada e passiva, e sim à transgressão. A 

transgressão é o exercício de criatividade, de individualidade. A transgressão 

não se aferra a um modelo porque ela mesma nega a necessidade de um 

estereótipo, a transgressão não tem um cenário privilegiado, mas é a própria 

vida. É o sistema dominante, escravizador, explorador e normalizador que tem 

produzido as armas como uma necessidade para se perpetuar, por isso é o que as 

conhece melhor, que controla seu mercado, que se enriquece com elas. O 

sistema fabrica as armas e as guerras. Segundo um informe do PNUND de 1994 

o gasto militar mundial é igual à renda de metade da população mundial. Não é 

nesse contexto a ‗luta armada‘ um jogo do próprio sistema no sentido de que 

absorve sua mesma lógica e usa seus mesmos métodos? (...) Como mulher me 

nego a ser depósito de galãs de fuzil e capuz, me nego a fazer das armas e seus 

uniformes prolongação do meu corpo. Me nego a fazer a guerra, eu gosto de 

fazer amor, tão simples, tão subversivo, tão valente como isso.‖ (GALINDO, 

QMPFA, Ano 1, nº 14, 1996) Grifos meus. (Tradução minha) 
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É importante situar que a crítica ao classismo, ao militarismo, ao 

belicismo, ao alistamento militar obrigatório, assim como das diferentes 

relações e ―acordos sociais‖ utilizados e construtores do sentimento 

nacionalista, foi (e é) historicamente realizada por pensadoras (as) e 

agrupações anarquistas. Autoras clássicas para o anarcofeminismo, 

como a brasileira Maria Lacerda de Moura e a russa Emma Goldman, 

por exemplo, possuem vários escritos que remontam a esse debate, 

ressaltando os perigos materiais, ideológicos e simbólicos de se 

favorecer e/ou se utilizar da indústria bélica e de seus financiamentos às 

guerras no mundo, especialmente sob um espectro nacionalista.
47

 Além 

disso, para essas pensadoras e para uma parte do pensamento anarquista, 

a opção por esse recurso, salvo em situações de autodefesa e luta 

internacionalista, servia para fortalecer as armas do opressor.  

Nesse sentido, entender a luta armada como um jogo que 

comunga da mesma ―lógica do inimigo‖ é mais do que construir uma 

crítica ao nacionalismo tão amplamente criticado pelo anarquismo, seria 

também, sinalizar para a importância de se pensar e criar outras formas 

de luta e organização social. Segundo as Mujeres Creando, a avaliação 

dessa história recente da América Latina, marcada pela hierarquia, 

autoritarismo, violência física, psicológica e simbólica, explicaria em 

parte o fracasso dessas iniciativas e das esquerdas latino americanas. Os 

episódios de violência promovidos pelo Sendero Luminoso no Peru e 

pelo Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK)
48

 são citados nessas 

                                                 
47

 Inseridas no contexto temporal dos debates sobre as guerras mundiais do 

início do século e da Revolução Russa, essas autoras ressaltaram o caráter 

classista dessas políticas de alistamento, que seriam feitas para o controle, à 

alienação e extermínio dos mais pobres em defesa dos interesses dos mais ricos. 

Alguns exemplos de textos clássicos dessas autoras sobre o tema seriam: 

Serviço Militar Obrigatório para a mulher? Recuso-me! Denuncio!, escrito por 

Maria Lacerda de Moura em 1933, e A preparação militar nos conduz direto 

para o massacre universal, escrito por Emma Goldman durante a Primeira 

Guerra Mundial.  
48

 O Sendero Luminoso foi um grupo de ação armada no Peru. Atuante por mais 

de três décadas, de influência maoísta, sua composição partiu da divisão do 

Partido Comunista Peruano em decorrência das interpretações teóricas sobre 

como ―fazer a revolução‖. O grupo ficou conhecido pelo emprego de violência 

com finalidade revolucionária. Além do Sendero, no Peru existiam outros 

grupos de ação armada, como o Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Já 

na Bolívia, uma das principais expressões da esquerda armada foi o Ejército 

Guerrillero Tupac Katari, um grupo armado que realizou diversos atentados 

entre 1989 e 1992 e que tinha um posicionamento que mesclava a parte mais 
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críticas como exemplos de como esses formatos não vislumbrariam 

outros horizontes organizativos, incluindo o que se refere à posição 

ocupada pelas mulheres e à luta contra o patriarcado.  E é a partir desse 

lugar de articulação entre anarquismo e feminismo nesse momento que 

elas ressaltam a importância da criatividade como forma alternativa de 

luta e de organização social.  

Assim, o rechaço aos modelos previamente estabelecidos, a busca 

por potencializar a auto-organização a partir das mulheres, foi elemento 

chave nas narrativas sobre a associação do grupo nesse primeiro 

momento. Ao contar sua aproximação com ele, Helen Virreira, afirmou 

que quando soube de sua existência encontrava-se na busca de espaços 

que não fossem dominados por homens, nem que fizessem das mulheres 

e das pessoas jovens ―massa de manobra‖. Reforçando seus escritos 

anteriores sobre a história da organização, a militante contou em 

entrevista sobre sua aproximação com as iniciadoras.  

 
Yo me acerqué al movimiento, no sabía bien qué 

era, ni nada de eso. Yo estaba en la universidad en 

una búsqueda también, ¿no?, de un espacio donde 

poder hacer cosas, cosas para cambiar la sociedad, 

que sé yo! Estaba en esa búsqueda, ¿no?, y yo 

pasé por algunos grupos de izquierda más bien 

allá. En la universidad siempre hay estos espacios, 

¿no?, en la universidad pública. Pero ninguno me 

ha convencido porque, sobretodo con estudiantes 

de primeros años son bastante utilitarios, ¿no?, 

son bastante utilitarios. Las dirigencias... muy en 

esos tiempos iban, todavía ahora, ¿no? Son muy 

acaparados por varones. Entonces los estudiantes 

y las estudiantes acabábamos siendo la masa para 

las protestas, ¿no? Entonces estaba en esta 

búsqueda y allí en la universidad uno de los 

primeros grafitis de Mujeres Creando. Que era 

una especie de, estaba pegado en la pared: ―Entre 

el pensar y el sentir Mujeres Creando: una nueva 

sociedad‖, algo así. Entonces me puse a preguntar 

qué eran y poco tiempo después salió en un 

periódico la noticia, de una noticia de agresión 

que hubo a una de las integrantes de Mujeres 

                                                                                                        
radical do indianismo, com sua ideia de Revolução Índia e a opção pela luta 

armada e o katarismo, que constrói uma relação entre os atuais kataristas e a 

figura de Tupak Katari. (FREITAS, 2014, p. 69) 
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Creando. Muy feo, una agresión por homofobia 

fundamentalmente. Entonces a partir de eso yo ya 

supe donde estaban, porque en ese grafiti no 

daban ninguna dirección. Entonces ahí me 

acerqué y conversé con María…y estaba 

estudiando Comunicación. Entonces esto ha sido 

nuestro primer acercamiento, ¿no?, de ir 

presentarme así como me estoy presentando a ti y 

hablarle.
49

 (VIRREIRA, 2015)  

 

Essa demarcação de posição crítica às conhecidas organizações 

de esquerda, ou mesmo a desconfiança sobre o autoritarismo, o 

machismo e o oportunismo que, segundo elas, marcariam muitas dessas 

organizações foram fundamentais nos questionamentos iniciais dessas 

mulheres. Assim, além da questão do machismo existente nas 

organizações de esquerda, a crítica das Mujeres Creando se direcionava 

ao cerne dos preceitos políticos que as orientariam hegemonicamente 

nesse momento. Em decorrência disso, portanto, tais críticas não 

apareceram formuladas apenas no que tange às relações de gênero, 

embora esse ponto seja relevante na experiência de militância de muitas 

delas, mas também, talvez principalmente, aos formatos e aos 

pressupostos de organização das esquerdas.  

                                                 
49

 ―Eu me aproximei do movimento, no sabia bem o que era, nem nada disso. 

Eu estava na universidade na busca também de um espaço onde pudesse fazer 

coisas, coisas para mudar a sociedade, algo assim. Estava nessa busca, não? E 

eu passei por alguns grupos de esquerda por lá. Na universidade sempre existem 

esses espaços, não? Na universidade pública. Mas nenhum tinha me convencido 

porque, sobretudo com os estudantes de primeiros anos, eles são bastante 

interesseiros, bastante interesseiros. As direções... muito nesse momento, até 

hoje, são muito monopolizados por homens. Então os estudantes e as estudantes 

acabavam sendo a massa para os protestos, não? Então estava na busca e ali na 

universidade [estava] um dos primeiros grafites de Mujeres Creando, que era 

uma espécie de, que estava colado na parede: ―Entre o pensar e o sentir: 

Mujeres Creando uma nova sociedade‖, algo assim. Então comecei a perguntar 

o que eram, e pouco tempo depois saiu num periódico a notícia. Uma notícia de 

agressão que houve a uma das integrantes de Mujeres Creando. Muito feio, uma 

agressão por homofobia fundamentalmente. Então a partir disso eu já soube 

onde estavam, porque nesse grafite não davam nenhum endereço. Então, me 

aproximei e conversei com Maria...E estava estudando Comunicação. Então 

essa foi nossa primeira aproximação, de ir me apresentar assim como estou me 

apresentando a ti e falar com elas.‖ (VIRREIRA, 2015) (Tradução minha) 
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É importante lembrar que no caso da Bolívia, assim como 

aconteceu no Brasil, inexistiu punição aos (às) envolvidos (as) com as 

ditaduras militares no período de transição democrática.  E também, 

diferentemente de outros países latino-americanos, um dos ditadores, o 

general Hugo Bánzer, voltou à presidência por vias eleitorais entre o 

período de 1997 a 2001. Muitas das organizações e personalidades da 

esquerda boliviana, principalmente de viés partidário, foram 

constantemente por elas denunciadas por fazerem ―vistas grossas‖ à 

impunidade aos ditadores que voltaram à cena eleitoral, e também, por 

comporem o próprio quadro administrativo desses governos.   

No jornal quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista, a 

denúncia a essas configurações políticas aparece de forma recorrente. 

No número 25, publicado em fevereiro de 1997, foi reproduzido um 

texto resultante de uma investigação jornalística que analisou as ―novas 

conformações‖ de muitos indivíduos (as) e grupos da esquerda nesse 

período. No documento reproduzido no jornal se afirmava que: 

 
Es como para no creer la interminable lista de ex-

militantes de izquierda que ahora fungen como 

destacados funcionarios de gobierno, Franklin 

Anaya, en cuya gestión se produjo la ‗masacre de 

Amayapampa‘
50

 y su ex colega de Defensa Jorge 

Otaseviz, fueron militantes del grupo Siglo XX, 

frente identificado con el marxismo y que fue una 

de las alas más radicales de MNRI [Movimiento 

Nacionalista Revolucionário de Izquierda]. 

Antiguos militantes de izquierda que hoy podrían 

ser catalogados de ‗subversivos‘ según la última 

denuncia del Ministro de Gobierno, Sánchez 

Berzaín, ocupan puestos de mando en el aparato 

estatal o trabajan como acesores para el gobierno 

en distintas reparticiones. Después de revisar 

brevemente las antiguas listas del Partido 

Comunista de Bolivia (PCB) y del Partido 

                                                 
50

 Segundo Patricia Flores (2014), o episódio do Massacre de Amayapampa 

aconteceu em dezembro de 1996 no norte do Estado de Potosí na Bolívia. Ele 

foi uma violenta repressão estatal à mobilização popular decidida no Conselho 

de Ayllus contra a empresa privada ―Vista Gold‖ que possuía interesses 

econômicos na região. O episódio resultou em nove mortos e dezenas de 

feridos. Essas informações foram retiradas do texto da jornalista Patrícia Flores 

para o jornal La Patria. (FLORES, 2014) 
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Socialista 1, PS1, entre los más importantes y de 

consultar a políticos de aquella época roja, se 

pudo confeccionar una lista, que obviamente es 

mucho más larga y mejor matizada. Los nombres 

de tan peligrosos ciudadanos, ahora están inscritos 

en las nóminas del personal del propio Ministerio 

del Gobierno y de los Ministerios de Desarrollo 

Económico, de Desarrollo Humano, de Trabajo y 

de muchas Secretarías y subsecretarías.  Muchos 

de estos exmilitantes de la ‗izquierda 

revolucionaria‘ participaron y asesoraron en la 

formulación de las tesis mineras, utilizadas hoy 

por el Ministro Sánchez Berzaín como 

argumentos para probar la supuesta subversión 

que hay en Amayapampa donde se produjo la 

masacre de Navidad.
51

 (LEUSIC, QMPFA, Ano 2,  

nº 25, 1997) 

 

Ao justificarem a reprodução do texto sobre a investigação, a 

nota da edição do quinzenário dizia:  

 

                                                 
51

 ―É inacreditável a interminável lista de ex-militantes de esquerda que agora 

trabalham como destacados funcionários de governo. Franklin Anaya, cuja 

gestão produziu o ‗massacre de Amayapampa‘ e seu ex-colega de defesa, Jorge 

Otaseviz, foram militantes do grupo Século XX, frente identificada com o 

marxismo e que foi um dos setores mais radicais do MNRI [Movimento 

Nacionalista Revolucionário de Esquerda]. Antigos militantes de esquerda que 

hoje poderiam ser catalogados de ‗subversivos‘ segundo a última denúncia do 

Ministro do Governo, Sachéz Berzaín, ocupam postos de mando no aparato 

estatal ou trabalham como assessores para o governo em distintas repartições. 

Depois de revisar brevemente as antigas listas do Partido Comunista da Bolívia 

(PCB) e do Partido Socialista 1, PS1, entre os mais importantes, e de consultar 

políticos daquela época vermelha,  foi possível confeccionar uma lista, que 

obviamente é muito mais longa e melhor detalhada. Os nomes de tão perigosos 

cidadãos, agora estão inscritos nas listas do pessoal do próprio Ministério do 

Governo e dos Ministérios de Desenvolvimento Econômico, de 

Desenvolvimento Humano, de Trabalho e de muitas Secretarias e 

subsecretarias. Muitos desses ex-militantes da ‗esquerda revolucionária‘ 

participaram e assessoraram na formulação das teses mineiras, utilizadas hoje 

pelo Ministro Sánchez Berzaín como argumentos para provar a suposta 

subversão que há em Amayapampa onde se produziu o massacre de Natal.‖ 

(LEUSIC, QMPFA, Ano 2,  nº 25, 1997) (Tradução minha) 
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Por el derecho humano de la sociedad en su 

conjunto de reclamar un accionar autentico y 

transparente en la política es que damos espacio a 

este interesante trabajo periodístico sobre los 

camaleones que pueblan ministerios y 

parlamentos.
52

 (MUJERES CREANDO, QMPFA, 

Ano 2, nº 25, 1997)    

 

Como podemos observar através do texto reproduzido nessa 

edição do jornal, a exploração das contradições e da ausência de críticas 

advindas de setores da esquerda nesse e sobre o contexto de nova 

democracia é trazida constantemente no jornal.  Na publicação são 

expostos nominalmente mais de vinte personalidades de diferentes 

partidos e entidades de esquerda que assumiram, naquele momento, 

cargos e funções nos governos declaradamente neoliberais do país – 

como o do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) do 

MNR – sendo acusados de conivência com diferentes episódios de 

repressão e massacre das lutas populares daqueles anos. 

Durante os vários anos da veiculação do jornal analisado para a 

tese, a denúncia às personalidades e às ações engendradas pelos grupos 

de esquerda, que segundo elas, eram marcados pela incoerência, pelo 

oportunismo, visando benefício pessoal e partidário foi periodicamente 

investigado, analisado, denunciado e/ou ironizado. Nos 32 números do 

jornal estudados na pesquisa, foram cerca de vinte e seis (26) referências 

em artigos de opinião, charges, entrevistas e verbetes que tematizaram 

direta ou tangencialmente essa questão durante a década de 1990.  

É precisamente nessa questão que o feminismo e o anarquismo 

são entendidos aqui não como filiações políticas prontas, ou seja, 

teoricamente referenciadas numa dada vertente, mas principalmente 

como práticas que se fizeram na construção de debates e críticas a partir 

de diagnósticos e experiências políticas de um dado momento. É nessa 

trilha que compreendo as narrativas fundacionais desse grupo tão 

heterogêneo. Mais do que situá-las em determinadas perspectivas, o 

esforço metodológico e narrativo deste capítulo busca entender a 

                                                 
52

 ―Pelo direito humano da sociedade no seu conjunto de reclamar uma ação 

autêntica e transparente na política é que demos espaço a este interessante 

trabalho jornalístico sobre os camaleões que povoam ministérios e 

parlamentos.‖ (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 2, nº 25, 1997) 

(Tradução minha)  
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parcialidade e o circunstante dessa formação, isto é, dessa filiação 

fundacional. Não cabe a mim defini-las desde fora, mas dialogar, 

apontar interlocuções históricas com os caminhos enunciativos de seus 

projetos políticos. Dar historicidade a essas aproximações e 

distanciamentos nos traz boas possibilidades de reflexão sobre como 

individual e coletivamente as ações e as agências sociais vão se 

construindo a partir de pertencimentos relacionais, que mobilizam 

contínuas ressignificações da própria vida.  

A análise que elas fazem de alguns pilares da atuação da esquerda 

recente, além de apresentarem uma interlocução com os debates 

políticos desse momento por intermédio de alguns dos veículos nos 

quais essas críticas foram divulgadas, como o caso do Mujer Pública – 

feminismo anarquista e os diversos textos panfletários, foi também uma 

maneira de construir reflexões e identidades feministas.  

Desse modo, tal jornal, as entrevistas e alguns textos que leem e 

releem a história do grupo são analisados nesse primeiro capítulo no 

sentido de compreender a construção política e ideológica das narrativas 

fundacionais dessa coletividade. Seus distanciamentos políticos foram 

fundamentais no entendimento das escolhas efetuadas pelo grupo 

entrecruzando experiências individuais e coletivas.  A organização em 

formato de cooperativas – que possibilita individualidades, autonomia, 

descentralização de decisão, divergências de opinião, dentre outras 

questões que as fazem um coletivo de pessoas e não uma instituição – 

são práticas que vão sendo gestadas desde a experiência concreta 

diagnosticada e significada. Desse modo, pensar a formação de Mujeres 

Creando é entender as distintas origens políticas, os vários trabalhos 

paralelos dentro de um projeto organizativo comum, a polifonia, os 

diagnósticos passados semelhantes e os horizontes políticos sonhados e 

partilhados.  

A vivência prática articulando feminismo e anarquismo das 

Mujeres Creando, portanto, partia de poucas, porém diversas mulheres, 

com faixas etárias diferentes, com histórias políticas diversas, de 

orientações sexuais e origens étnico-raciais distintas, com o objetivo de 

construir algo diferente do que já tinham visto ou do que estava posto 

como projetos de revolução no campo da esquerda.  No início era uma 

organização de mulheres, algumas já identificadas como feministas ou 

com mais leituras feministas, mas é na prática que o feminismo vai 

sendo também uma assunção coletiva de pertença política. É na 

alteridade com personalidades, discursos e práticas hegemônicas que 

suas análises feministas vão sendo criadas e consolidadas. 
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2.2 BUSCANDO UM LUGAR EM TEMPOS DE 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO FEMINISMO 

 

Se é verdade que algumas das fundadoras já conheciam o 

feminismo, muitas mulheres que aos poucos compuseram o grupo 

possuíam apenas uma ideia generalizada do que seria o movimento e o 

pensamento feminista. Apesar disso, e a partir das afirmações políticas 

contestatárias no início do grupo, a reivindicação do feminismo 

apareceu referenciada por dois pontos centrais: a necessidade de pensar 

a própria trajetória de vida e sua articulação com as lutas sociais, e a 

crítica à apropriação do conceito de ―gênero‖ pelos discursos 

institucionais – partidos políticos e órgãos estatais.  

O início da década de 1990 na Bolívia foi marcado pelos esforços 

governamentais em se concretizar politicamente um cenário favorável à 

efetivação de medidas neoliberais, como as polêmicas reformas 

estruturais propostas pelo governo de Gonzalo Sánchez de Lozada do 

MNR (1993-1997), que visavam adequar o sistema político boliviano às 

novas demandas do capitalismo internacional e à doutrina do Estado 

Mínimo, sob a alegação da busca por estabilidade econômica e política. 

Assim como em outros países latino-americanos que viveram (e 

sobreviveram) às reestruturações neoliberais, essas reformas, segundo 

Haroldo Sereza (2014), propunham alterar três pontos centrais: a política 

de privatizações, as reformas educacionais e as leis que regulamentavam 

a participação popular nas esferas de decisão locais e nacionais.   

É precisamente nesse momento de reestruturação das chamadas 

―novas democracias‖ desde os fins dos anos de 1980 e de constituição 

desse novo quadro mundial de políticas econômicas, que 

simultaneamente as ―questões de gênero‖ e as ―políticas de gênero‖ se 

inserem nas agendas nacionais e internacionais. Como mencionado na 

introdução deste trabalho, essa recente inserção suscitou e continua 

suscitando uma série de debates dentro e fora dos movimentos 

feministas. O gênero, assim como algumas marcações da diferença – 

como etnia e geração, por exemplo – aos poucos adentraram 

discursivamente a retórica dos administradores estatais e seus 

aspiradores, em especial, quando articulados à ideia de desenvolvimento 

e direitos humanos. É nesse momento que, combinando as demandas 

criadas a níveis internacionais com os discursos que demarcavam a 

importância da estabilidade econômica, política e social, os governos 

bolivianos se mostravam inclinados a um comprometimento com a 
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questão da igualdade entre os grupos e as identidades sociais 

considerados de maior vulnerabilidade.  

Como apontam Ivonne Farah e Cecilia Salazar (2009), essa 

tendência se deu de forma contraditória, visto que acontecia 

concomitante às políticas de ajustes estruturais, especialmente entre o 

período do governo de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), e suas 

múltiplas implicações para a qualidade de vida das pessoas mais pobres 

no país. (FARAH; SALAZAR, 2009, p.102-103) O início da agenda que 

incorporava esses temas, segundo tais autoras, partia de compromissos 

regionais e globais, como o Plano de Ação Mundial estabelecidos em 

Beijin (PAM) em 1995 e o Programa de Ação Regional para as 

Mulheres da América Latina e Caribe (PAR) entre 1995-2001. 

(FARAH; SALAZAR, 2009, p.103)  

De modo geral, a maior diferença dessas novas demandas em 

relação a períodos anteriores foi a tentativa de articular esses discursos 

de inserção com as atuais políticas econômicas que argumentavam pelo 

―desenvolvimento‖ da América Latina nesse momento. Novas normas e 

programas de incorporação e proteção das mulheres no ambiente do 

trabalho, nos direitos reprodutivos e no combate à violência adentraram 

essa retórica estatal e as plataformas partidárias na América Latina como 

um todo. Embora essas questões passem a fazer parte da retórica da 

governabilidade, e mesmo a legitimar o estabelecimento de políticas de 

investimento e ação social, muitas autoras questionam a efetividade do 

comprometimento dos governos com as diretrizes sobre esse tema, e 

também, da real participação e emancipação das mulheres mediante 

essas ações, visto que as dificuldades econômicas e as características 

patriarcais do espaço público e doméstico seguem sendo um desafio 

amplo e complexo para a ação organizada das mulheres do país.
53

  

Analisando panoramicamente esse processo, concordo com a 

socióloga chilena Verónica Montecinos, ao ressaltar que toda essa nova 

incorporação não necessariamente reflete uma maior organização ou 

uma melhor ―escuta‖ das demandas das mulheres pelos Estados Latino 

Americanos. Esse novo enfoque marcado pelo gênero possui, talvez 

principalmente, uma relação com os novos papeis atribuídos às mulheres 

e à equidade nos debates sobre desenvolvimento. E nesse cenário de 

correlações políticas e econômicas na América Latina, que a adoção das 

orientações internacionais foi considerada fundamental, mesmo que 

                                                 
53

 Sobre uma análise mais detalhadas dessas complexidades e questões ver, 

(FARAH; SALAZAR, 2009). 
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fosse somente a ―níveis formais e simbólicos‖. (MONTECINOS, 2003, 

p.357)  

No caso boliviano, como a própria autora destaca, esse desafio se 

colocou de forma ainda mais complexa, considerando o alto índice de 

analfabetismo das mulheres (cerca de 20% naquele momento)
54

, e a 

predominância das organizações sociais de comunidade e grupos que 

compartilhavam outras formas e convicções de organizações societárias, 

possibilitando que muitas das mulheres organizadas privilegiem lutas 

que demarcassem suas identidades de classe e étnico-raciais e não uma 

―identidade de gênero‖ distanciada da vida comunitária. Os 

descompassos entre essas políticas internacionalistas e a realidade social 

dessas mulheres é fator fundamental numa análise crítica de boa parte 

dos discursos políticos latino-americanos, principalmente desde fins da 

década de 1980 sobre essa questão.  

O que foi considerado um grande avanço para boa parte de 

organizações de mulheres e feministas, para outras, diferentes críticas 

foram levantadas, desenvolvidas e conflitadas em diferentes ações e 

encontros ao longo dessa década. Estas últimas ressaltaram as 

implicações éticas e políticas desses acordos e convenções matizadas 

externamente à experiência da maior parte das mulheres do continente.
55

 

No caso da Bolívia, nesse período também é criada a ―Secretaria 

Nacional de Assuntos Étnicos, de Gênero e de Gerações‖ e suas três 

subsecretarias de ―Assuntos Étnicos, de Assuntos de Gênero e de 

                                                 
54

 Esse dado apresentado pela autora encontra-se em nota explicativa de número 

10. Ele é resultante de um diálogo bibliográfico com o texto ―Bolivia. Women‘s 

Rights, the International Women‘s Convention and State Compliance‖ de 

Gratzia Villarroel Smeall. (MONTECINOS, 2003, p. 357) 
55

 Montecinos (2003) explana sobre os vários acordos e convenções que 

reiteraram o compromisso latino-americano em níveis estruturais com a 

―situação social das mulheres‖ e com o combate à desigualdade de gênero desde 

a década de 1970, reavaliados e desenvolvidos até as décadas de 1990. Alguns 

exemplos citados são: ―Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher‖ de 1979; o ―Plano Regional de Ação para a 

Integração de Mulheres no Desenvolvimento Econômico Social Latino 

Americano‖ adotados por membros da Comissão Econômica das Nações 

Unidas para a América Latina em 1977; ―Convenção Interamericana de 

Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher‖ adotada pela 

OEA; ―Programa Regional de Ação para Mulheres na América Latina e no 

Caribe‖ (1995-2001). (MONTECINOS, 2003, p. 357-358) 
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Assuntos Geracionais‖.
56

 Essas secretarias e subsecretarias vinculadas 

ao Ministério de Desenvolvimento Humano teriam como metas criar 

políticas de participação, inserção e acompanhamento dos grupos de 

maior vulnerabilidade do país. Seriam, portanto, considerados também 

os aspectos da ―diferença‖ que marcariam os sujeitos dessa nova 

democracia e da ―modernização estatal‖ (FARAH; SALAZAR, 2009, 

p.105) que caracterizaria as reformas neoliberais. 

As Mujeres Creando, que nos primeiros anos da década de 1990 

se encontravam em plena construção das suas diretrizes organizativas, 

não apenas participaram dessas análises críticas sobre a inserção do 

gênero como pauta política nacional e internacional nesse momento na 

Bolívia e na América Latina, como também foram uma das principais 

organizações que se mantiveram críticas a esse tipo de apropriação até 

os dias de hoje. Esse elemento foi fundamental na construção de 

concepções de feminismo e de experiências feministas que marcaram 

intensamente as narrativas fundacionais do grupo. A representação da 

―diversidade‖ na administração estatal desse momento foi visto com 

muita criticidade e desconfiança por essas mulheres. 

 
(…) Toda esta presencia dentro del gobierno 

pretende anular las voces disidentes de esos 

nuevos grupos, su intención es la de anular la 

presencia masiva de indios, mujeres y jóvenes; 

con una mujer, un joven, y un indio, en el poder y 

todos éstos funcionales al sistema. Pero existimos 

personas que militamos en organizaciones 

autónomas las cuales no nos sentimos felices o 

satisfechas y mucho menos conformes, con ésta 

falsa representatividad, porque dentro de los 

movimientos sociales existen voces disidentes que 

creemos que los cambios y transformaciones 

radicales no se generan en el estado ni en el poder 

que se pueda ejercer desde este ente. Este es un 

proceso de coptación que intenta neutralizarnos 

por eso es importante preguntarnos si esta gente 

que ha logrado engancharse con el poder y que 

dizque representar al conjunto de la diversidad del 

país ¿Tiene una participación real y de decisión?, 

                                                 
56

 Esse arranjo se consolidou a partir do ―Reglamento de la Ley de Ministerios 

del Poder Ejecutivo, del 12 de octubre de 1993‖ decretado no governo do 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ver, (QUIROGA, 2003, p. 11). 
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¿Cuándo realmente están contribuyendo a un 

cambio profundo?, ¿O mas bien el rol que están 

cumpliendo es funcional al sistema? Rostros y 

cuerpos que le ponen parches al sistema. El 

estado, los partidos, las ONGs, han sido y son 

instáncias que a través de la historia se han 

servido de nuestros problemas y nuestras luchas. 

Desde el feminismo y nuestra autonomía, 

subvertimos y transformamos día a día.
57

 

(MARGUAY, QMPFA, Ano 1, S/N, junho, 1996) 

 
A análise trazida por Julieta Ojeda Marguay em 1996 no texto 

denominado La diversidad no es comodín del sistema, se refere a 

inclusão de representantes e formuladoras(es) – políticos(as) e 

intelectuais – dessas pautas junto ao Estado. Considerando as 

mobilizações sociais cujos(as) indígenas, jovens e mulheres apareciam 

como protagonistas, a autora propõe alertar para os diferentes problemas 

políticos que decorreriam desse ―reconhecimento‖ interessado das(os) 

sujeitos sociais que recobravam fôlego nesse momento. Segundo o 

texto, essa admissão não estava relacionada a uma busca por fazer 

desses sujeitos protagonistas de suas vidas individuais e coletivas, mas 

sim, incorporá-los a lógicas e projetos sociais já previamente 

estabelecidos. Essa versão ―tecnocrática‖ da ―inclusão social‖ 

                                                 
57

 ―Toda essa presença dentro do governo pretende anular as vozes dissidentes 

desses novos grupos. Sua intenção é anular a presença massiva de índios, 

mulheres e jovens; com uma mulher, um jovem e um índio no poder, e todos 

eles úteis ao sistema. Mas existimos pessoas que militamos em organizações 

autônomas as quais não nos sentimos felizes ou satisfeitas e muito menos 

conformadas, com essa falsa representatividade, porque dentro dos movimentos 

sociais existimos vozes que acreditamos que as mudanças e as transformações 

radicais são geradas no estado, nem no poder que possa ser exercido a partir 

dele. Esse é um processo de cooptação que tenta nos neutralizar, por isso é 

importante nos perguntarmos se essa gente que tem conseguido se enlaçar com 

o poder e que diz representar ao conjunto da diversidade do país: eles têm uma 

participação real e de decisão? Quanto realmente estão contribuindo a uma 

mudança profunda? Ou melhor, o papel que estão cumprindo é funcional ao 

sistema? Rostos e corpos que põem remendos ao sistema? O estado, os partidos, 

as ONG tem sido e são instâncias que através da história se serviram dos nossos 

problemas e nossas lutas. A partir do feminismo e da nossa autonomia, 

subvertemos e transformamos dia a dia.‖ (MARGUAY, QMPFA, Ano 1, S/N, 

junho, 1996) (Tradução minha) 
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demandaria experts em assuntos administrativos e acadêmicos, além de 

certa flexibilidade ideológica diante dos governos vigentes. Nesse 

sentido, concomitante a essa proposta da diversidade que se desenvolvia 

nesse momento, estavam subjacentes formatos de participação social 

oficializados, legitimados, representativos, e segundo elas, portanto, 

novamente monitorados pelos governos e pelas ―novas democracias‖.  

Envoltas a essas questões, as discussões de gênero ganharam 

legitimidade ao mesmo tempo em que assumir essas demandas 

administrativas não necessariamente requeria personalidades e grupos 

advindos das organizações e movimentos sociais de mulheres e/ou 

feministas. Em muitas situações, a construção de um corpo 

burocratizado e afastado das mobilizações e lutas sociais foram 

elementos já debatidos, a partir de preocupações diferentes, por 

estudiosas do feminismo latino americano. (MONTECINOS, 2003, 

p.367; ALVAREZ, 1998, p.16-17) Para o caso boliviano, Ivonne Farah 

e Cecilia Salazar (2009) trazem uma informação importante sobre essa 

burocratização. As autoras comentam que durante o período de 

―modernização neoliberal‖ vindas já desde os anos 1985, esteve vigente 

o ―Programa de Servicio Civil‖, que visava a qualificação de pessoal 

para a administração pública, favorecendo principalmente as classes 

médias e altas do país. Segundo as autoras, esse programa era um, 

 
(...) filtro a partir do qual homens e mulheres de 

alto rendimento técnico e intelectual se 

constituíram em fatores chave da modernização da 

gestão pública. Esta tendência também alcançou o 

nascente organismo governamental de gênero 

(1993), cujas funcionarias se incorporaram 

inicialmente mediante esse programa. Nesse 

projeto se produziu igualmente o retrocesso estatal 

no campo da produção e de suas funções na 

reprodução, o que acrescentou a existência de 

ONG como mediadoras da relação 

Estado/sociedade. No caso das ONG feministas, 

tiveram a vantagem de que na ocasião das 

promessas modernizadoras do Estado, 

encontraram um interlocutor cabal para as suas 

demandas por ‗estatizar‘ a equidade de gênero, 

sobretudo nos noventa. (FARAH, SALAZAR, 

2009, p. 112, nota 9) (Tradução minha)  
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Nos primeiros anos da década de 1990, os pacotes de reformas 

neoliberais foram apresentados à sociedade boliviana. Vale lembrar que 

nesse período, em 1995, o jornal Mujer Pública – feminismo anarquista 

foi fundado. Já nas primeiras edições esse debate aparecia colocado e 

apontava para os limites dos novos formatos da democracia nesse 

contexto econômico, assim como, para os limites políticos que essa nova 

roupagem acarretava especialmente para as discussões de gênero.  

 

 
IMAGEM 2 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 3 
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O terceiro número do ano de sua fundação foi especialmente 

dedicado a investigar, refletir e problematizar a atuação política da 

―tecnocracia de gênero‖ e suas representantes. Como é possível perceber 

já na capa (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 01, nº 3, 1995a), a 

crítica à apropriação das lutas feministas e/ou marcadas pelo gênero por 

parte das esferas institucionais aparece não apenas no título que 

diferencia ―feminismo‖ de ―tecnocracia de gênero‖, como também, na 

citação de um texto célebre da feminista negra estadunidense Audre 

Lorde ―No vamos a desarmar la casa del amo con las herramientas del 

amo‖
58

 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 01, nº 3, 1995a). A 

referência direta a essa ―nova forma‖ de atuação do feminismo como 

uma tática do próprio opressor expresso na capa orienta os diversos 

escritos que compõem esse número do periódico. O uso das mãos como 

elemento visual que identifica essa capa nos ajuda a pensar a associação 

entre transformação social e lutas construídas com as próprias mãos, 

onde as relações e as ações diretas são valorizadas como esferas capazes 

de fugir das dinâmicas impostas pelos ―amos‖.  

Um dos primeiros pontos trazidos nesse número foi justamente a 

re-conceitualização da própria definição de gênero, que segundo elas, 

durante certo tempo foi de uso rebelde e subversivo, mas aos poucos 

teria se tornado um termo descritivo, artifício de controle das 

contribuições políticas do feminismo. O ―gênero‖ estaria servindo à 

organização da tese da ―equidade‖, terminologia política vista como 

vazia num sentido amplo, por partir de uma análise social 

exclusivamente marcada pelas relações de gênero e não pela articulação 

com outras categorias sociais. Afinal, o que seria lutar por igualdade 

nesse momento? Igualdade de quem, em relação a quem? Uma 

separação da luta feminista de outras lutas sociais foi questão central 

problematizada nesse número e nas críticas do grupo de modo geral.  

Considerando que muito do que foi mobilizado como estratégia 

dos discursos sobre a igualdade de gênero estava atrelado aos programas 

de desenvolvimento econômico e social desse momento – advindo 

principalmente do Estado e das organizações não governamentais que 

cumpriam e/ou prestavam contas a entidades externas – a crítica à 

relação entre gênero e desenvolvimento foi contínua na década de 1990. 

Discutindo sobre esses elementos, o editorial do terceiro número do 

Mujer Pública – feminismo anarquista denominado ―Género y 
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 ―Não vamos desarmar a casa do opressor com as ferramentas do opressor‖. 

(MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 01, nº 3, 1995) (Tradução minha)  
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desarrollo” un forzado matrimonio cuya dote la cobran las funcionarias 

del sistema, explorava essas críticas conceituais e estratégicas. María 

Galindo, a escritora do editorial, comentava sobre as conceituações de 

―gênero‖ e ―tecnocracia de gênero‖. Segundo ela, este último seria, 

 
(…) el concepto que nos ha permitido poner sobre 

la balanza de un lado toda la hola de 

intitucionalización dentro el feminismo y del otro 

la fuerza contestaria, crítica irreverente y 

autónoma del feminismo como movimiento y no 

como estructura institucional y burocrática. (…) 

El concepto de ―género‖ que surgió del feminismo 

para develar las relaciones de poder entre dos 

construcciones culturales ―lo feminino‖ y ―lo 

masculino‖ construcciones que se expresan  en 

todos los ámbitos de la vida social, es decir tanto 

privado como público, económico, religioso, 

político, etc, etc. Vaciado de su contenido se ha 

convertido en una píldora para recibir 

financiamientos. Se ha convertido en una goma 

para borrar contradicciones y para encubrir su 

propia hegemonia de clase.
59

 (GALINDO, 

QMPFA, Ano 1, nº 03, 1995) Grifos meus.   

 

A perspectiva apresentada no editorial do número ressalta a 

questão do elitismo das políticas de gênero e do próprio reconhecimento 

de quem e sob quais condições podia elaborar essas políticas. Essa 

hegemonia de classe destacada pela integrante aconteceria desde a sua 

adequação às políticas econômicas, ao instrumentalismo interessado de 

mulheres partidárias e acadêmicas de classe média em dirigir políticas 

para as mulheres, assim como, pela noção de representação das pautas 

                                                 
59

 ―(…) o conceito que nos permitiu pôr sobre a balança de um lado toda a onda 

de institucionalização dentro do feminismo e do outro a força contestatária, 

crítica irreverente e autônoma do feminismo como movimento e não como 

estrutura institucional e burocrática. (...) O conceito de ―gênero‖ que surgiu do 

feminismo para revelar as relações de poder entre duas construções sociais ―o 

feminino‖ e ―o masculino‖, construções que se expressam em todos os âmbitos 

da vida social, ou seja, tanto privado como público, econômico, religioso, 

político, etc., etc. Esvaziado de seu conteúdo se converteu numa pílula para 

receber financiamentos. Converteu-se numa borracha para apagar 

contradições e para encobrir sua própria hegemonia de classe.‖ 

(GALINDO, QMPFA, Ano 1, nº 03, 1995) Grifos meus. (Tradução minha) 
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pela ―igualdade de gênero‖, que são sempre muito conflituosas, em 

especial, em contextos onde a participação política é tutelada por 

programas nacionais e internacionais.  

Como vimos desde o tópico anterior, o ingresso de diferentes 

militantes e especialistas vinculadas a interesses partidários às 

organizações financiadas por organismos internacionais e à academia, 

corroborando com a direção dessas políticas, marcou profundamente o 

distanciamento dessas mulheres com a esquerda tradicional, mas 

também, com as estratégias políticas hegemônicas sobre as relações de 

gênero. A denúncia à ausência de debates políticos e ideológicos sobre 

essas questões esteve presente em toda a tônica das publicações sobre o 

tema no quinzenário. Além de textos elaborados pelas próprias 

integrantes do grupo, o artifício de abrir espaço para colaboradoras 

também foi utilizado como forma de demonstrar que outras mulheres e 

feministas também pautavam esse debate ideológico. Um texto bastante 

representativo dessa questão foi elaborado por Olga Flores, uma 

importante lutadora pelos direitos humanos e pela justiça aos familiares 

de desaparecidos políticos na Bolívia, e que também discutiu a questão 

da institucionalização das pautas feministas e de mulheres na Bolívia. 

No escrito nominado Políticas Sociales, “desarrollo humano”, y 

subsecretaria de la Mujer, indagava: 

 
(...) mil veces me he preguntado ¿por qué son tan 

generosos y solidários los europeus, canadienses, 

americanos, japoneses para mantener amplios 

panes de ayuda internacional? ¿Por qué sienten 

tanta pena por sus hermanitos del tercer mundo?  

Peor aún cuando uno visita esos países y los ve 

que viven sólo en lo suyo. ¿Por qué nos quieren 

tanto y se preocupan tanto por nuestra pobreza? 

En el caso de la cooperación internacional para 

programas en favor de mujeres, me era explicable 

puesto que conocía a mujeres que habián hecho 

una causa de vida de la liberación femenina, 

sentía además en mí un natural sentimiento 

comúm de hermandad y como se trata de una 

tendencia nueva en la historia de la humanidad no 

me parecía raro. Pero todo esto se vino abajo 

cuando se manifestó que el propósito de 

algunos programas era que las mujeres del 

tercer Mundo “entiendan” las “políticas de 

reajuste” porque  si los proyectos habían 
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fracasado era porque a éstas no se las habia 

tomado en cuenta; en otras palabras se quería 

inculcarles el discurso de la modernidad, el 

desarrollo y la industrialización. No era que les 

preocupaban a las mujeres lavanderas, por 

ejemplo, sino que éstas compren lavadoras, sean 

consumidoras, sean dependientes de la tecnología 

eletrodoméstica de batidoras, licuadoras, etc. Y 

que tengan su mente en función de los valores del 

sistema. A los delineadores de esas políticas de 

dominación les molestaba tanto nuestra tradición, 

es obvio que mientras las cholitas se vistan como 

tal no hay lugar para la transnacional de zapatos 

―Adidas‖, sino para el artesano Mamani o 

Choque. (…) Particularmente quiero referirme 

a la Sub-secretaria de Asuntos de Género, 

sabido es que si ésta existe es gracias a la 

cooperación extranjera, en todo este tiempo 

poco hemos visto y mucho menos sentido los 

efectos de su existencia y acción. Es cierto que 

se ha avanzado en el tema de la violencia 

doméstica pero todo esto ha correspondido a 

un programa a nivel Continental sería muy 

interesante y loable que se diseñen y ejecuten 

políticas a partir de nuestras necesidades y con 

nuestros estilos de ser, sentir y vivir.
60
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 ―Milhares de vezes tenho me perguntando: por que são tão generosos e 

solidários os europeus, canadenses, americanos, japoneses para manter amplos 

suportes de ajuda internacional? Por que sentem tanta pena dos seus 

irmãozinhos do terceiro mundo? Pior, todavia, quando se visita esses países e 

vê-se que vivem somente entre si. Por que nos amam tanto e se preocupam tanto 

com nossa pobreza? No caso da cooperação internacional para programas a 

favor de mulheres, me parecia explicável, visto que conhecia a mulheres que 

haviam feito uma causa de vida a liberação feminina; sentia, além disso, um 

natural sentimento comum de irmandade, e como se trata de uma tendência 

nova na história da humanidade não me parecia estranho. Mas tudo isso veio 

abaixo quando se manifestou que o propósito de alguns programas era de 

que as mulheres do terceiro Mundo „entendam‟ as „políticas de ajuste‟, 

porque se os projetos tinham fracassado era porque eles não as tinham 

levado em consideração. Em outras palavras, queriam inculcar nelas o 

discurso da modernidade, o desenvolvimento e a industrialização. Não era 

que se preocupavam com as mulheres lavadeiras, por exemplo, mas sim que 

estas comprassem lavadoras, sejam consumidoras, sejam dependentes da 
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(FLORES, QMPFA, Ano 1, nº16, 1996) Grifos 

meus. 

 

O texto da colaboradora pautava diferentes elementos sobre o 

modo de atuação que marcava alguns espaços institucionais e seus 

diálogos com os financiamentos internacionais. Questionando sobre qual 

seria o real interesse do norte estrangeiro em intervir em países do 

―terceiro mundo‖, a autora indaga a elaboração e a intervenção desses 

acordos e políticas na realidade concreta das mulheres no país, 

principalmente ao considerar as motivações mercadológicas que teriam 

essas políticas de gênero. Olga Flores, mesmo reconhecendo os avanços 

quanto ao debate sobre a violência doméstica que se desenvolvia no país 

através da Subsecretaria de Assuntos de Gênero, interroga sobre a 

eficiência e o grau de legitimidade dessas ações em meio às complexas 

relações internas e externas desses espaços.   

Essas reflexões expressavam boa parte da argumentação 

levantada por mulheres das classes populares e de movimentos 

autônomos, organizadas em outras perspectivas que não as partidárias 

e/ou de expertise acadêmica. A reivindicação do debate político que 

problematizasse a escala dessa inserção do gênero como demanda 

estatal foi amplamente manifestada, principalmente quanto à 

legitimidade representativa questionada por critérios de classe e étnico-

raciais. Nesse sentido, tais dissensos apareceram em diferentes 

narrativas sobre a emergência do grupo, não apenas nos textos de 

produção crítica a esse formato institucional dos debates de gênero, mas 

                                                                                                        
tecnologia eletrodoméstica de batedeiras, liquidificadores, etc. E que tenham 

sua mente em função dos valores do sistema. Aos delineadores dessas políticas 

de dominação era muito incômoda nossa tradição, é óbvio, que enquanto as 

cholitas se vestem à sua maneira não há lugar para a transnacional ―Adidas‖, 

mas para o artesão Mamani ou Choque. (...) Particularmente quero me referir 

a Subsecretaria de Assuntos de Gênero, já que sabemos que sua existência 

é graças à cooperação estrangeira, em todo esse tempo pouco vimos e muito 

menos sentimos os efeitos de sua existência e ação. É certo que se avançou 

no tema da violência doméstica, mas tudo isso correspondeu a um 

programa a nível continental, seria muito interessante e louvável que se 

desenhem e executem políticas a partir das nossas necessidades e com 

nossos estilos de ser, sentir e viver.‖ (FLORES, QMPFA, Ano 1, nº16, 1996) 

Grifos meus. (Tradução minha) 
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também, nas elaborações propositivas e autoafirmativas da 

organização.
61

 

O diagnóstico sobre as mobilizações das mulheres, especialmente 

camponesas e indígenas nesse momento, e a criticidade sobre a 

hegemonia da ―tecnocrática do gênero‖, que estaria se consolidando ao 

longo da década de 1990, possibilitou que o feminismo elaborado por 

essas mulheres se delineasse concomitante a esses enfrentamentos 

contextuais. A ativista Helen Virreira, ao ser perguntada sobre quais as 

diferenças dos projetos políticos das Mujeres Creando naquele contexto 

em relação a outros grupos feministas afirmava que: 

 
En ese momento había, y era bastante interesante 

en esa época, porque había como una emergencia 

de muchas organizaciones sociales de mujeres 

más ligadas a los sindicatos campesinos, 

indígenas. Las mujeres se estaban organizando, ha 

sido un momento también en el que 

internacionalmente, que los organismos 

internacionales han comenzado a tomar las 

mujeres como temáticas de financiamento. (…) 

Entonces lo que ha ocurrido en este momento es 

que estas organizaciones de mujeres han 

comenzado a ser oenegizadas. Organismos 

internacionales que venían con financiamento. Y 

ha habido como una desarticulación de todas esas 

organizaciones de mujeres. Aquí estoy hablando 

de la Federación de Mujeres Indígenas, de las 

mismas Bartolinas, la Confederación de Mujeres 

Indígenas y Campesinas. Había como una 

emergencia de formación de organizaciones 

sociales. Y nosotras estábamos en este momento 

también. No ha sido un acuerdo, no ha sido una 

moda, sino que ha sido como un resultado de todo 

un momento político que se estaba atravesando, 

luego de los ajustes estructurales que ha habido 

aquí en Bolivia en toda la década de 80. Entonces 

había un descontento muy grande en la población. 

Entonces han comenzado por organizaciones 

sociales y organizaciones sociales de mujeres, 
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 É importante adiantar que essa autoafirmação perpassa as definições da ideia 

de autonomia e do conceito de autogestão que serão mais aprofundados no 

capítulo 2.  
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también. Entonces ahí, geopoliticamente, los 

organismos internacionales han visto la necesidad 

de comenzar a, yo digo, intervenir en las 

organizaciones sociales planteándoles temáticas, 

¿no? Entonces, ahí también ha sido nuestro 

cuestionamiento,  a como esos organismos 

internacionales a través de ONGs han comenzado 

a desarticular los movimientos de mujeres aquí en 

Bolivia. Mujeres que se decían feministas pero 

que no habían militado en organizaciones, no 

tenían una historia de organizaciones, sino una 

organización más de tecnócratas, más de ser 

funcionaria del gobierno, de ser funcionaria de 

organismos internacionales. Han comenzado 

también a crear ONGs, que se ha convertido en 

una forma de vida, ¿no?, de trabajo. Un 

trabajo. Lo que ha desarticulado totalmente el 

movimiento de mujeres. De ser protagonistas 

de sus propias luchas se han convertido en 

beneficiarias y como que han adormecido las 

reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, 

Mujeres Creando no ha caído en esto.
62

 

(VIRREIRA, 2015) Grifos meus.  
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 ―Nesse momento havia, e era bastante interessante nessa época, porque havia 

uma espécie de emergência de muitas organizações sociais de mulheres mais 

ligadas aos sindicatos camponeses, indígenas. As mulheres estavam se 

organizando, foi um momento também em que internacionalmente, que os 

organismos internacionais começaram a tomar as mulheres como temáticas de 

financiamento. (...) Então o que ocorria nesse momento é que essas 

organizações de mulheres começaram a ser ‗oenegizadas‘. Organismos 

internacionais que vinham com financiamento. E houve como uma 

desarticulação de todas essas organizações de mulheres. Aqui estou falando da 

Federação de Mulheres Indígenas, das próprias Bartolinas, a Confederação de 

Mulheres Indígenas e Camponesas. Havia uma emergência de formação de 

organizações sociais. E nós estávamos nesse momento também. Não foi um 

acordo, não foi uma moda, mas foi como um resultado de todo um momento 

político que estávamos atravessando, depois dos ajustes estruturais que houve 

aqui em Bolívia durante toda a década de 80. Então, havia um 

descontentamento muito grande na população. Então, começaram por 

organizações sociais e organizações sociais de mulheres também. Então, daí, 

geopoliticamente, os organismos internacionais viram a necessidade de começar 

a, eu digo, intervir nas organizações sociais propondo-lhes temáticas, não? 

Então, daí também foi nosso questionamento, a como esses organismos 
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Através da narrativa da integrante podemos observar o modo 

como o tema do financiamento internacional e o que seria sua 

intervenção negativa na efervescência política do movimento de 

mulheres foi fundamental na contextualização da emergência do grupo e 

de sua crítica permanente ao processo que a entrevistada define como 

―desmobilizador‖. Para ela, distintas feministas e movimentos de 

mulheres assumiram uma relação de quase dependência em relação aos 

―temas‖ que eram colocados como prioridades pelas agências e 

governos.  

A partir dessa narrativa, podemos perceber o caráter situacional 

com que a experiência de militância do grupo vai sendo definida. A 

centralização do enunciado das demandas sociais, a falta de apoio 

político a outros enfrentamentos que marcavam os movimentos sociais 

da década de 1990, a ausência ou a pouca articulação com os 

movimentos sociais do país, além de uma falta de transparência 

financeira de ONGs e instituições estatais que manejavam o 

funcionalismo das pautas de gênero, são apenas alguns dos elementos 

utilizados no desenvolvimento dessas críticas pelo grupo em distintas 

fontes documentais. A partir dessas críticas podemos discutir os limites 

das diretrizes liberais de participação política assumidas por boa parte 

desses grupos de ―tecnocratas‖, e que poderiam acabar servindo à 

reprodução da colonialidade, do capitalismo e do patriarcado no 

contexto latino-americano desse momento.  

Além disso, a proliferação de organizações não governamentais 

(ONG), e que trataram dos temas da pobreza social e da ―inclusão‖ dos 

mais pobres nos projetos econômicos das novas democracias, são 

fundamentais na reflexão das lutas sociais desse momento, tanto 

daqueles grupos e pessoas que contribuíram e/ou dialogaram com esse 

modelo de participação, como daquelas agrupações que denunciaram e 

                                                                                                        
internacionais através de ONGs começaram a desarticular os movimentos de 

mulheres aqui na Bolívia. Mulheres que se diziam feministas, mas que não 

tinham militado em organizações, não tinham uma história de organizações, 

mas uma organização de tecnocratas, de ser funcionária do governo, de ser 

funcionária de organizações internacionais. Começaram também a criar 

ONGs, que se converteu numa forma de vida, não? De trabalho. Um 

trabalho. O que desarticulou totalmente o movimento de mulheres. De ser 

protagonistas de suas próprias lutas se converteram em beneficiárias. E 

como adormeceram as reivindicações das mulheres, não? Então, Mujeres 

Creando não caiu nisso.‖ (VIRREIRA, 2015) Grifos meus. (Tradução minha) 
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buscaram outros caminhos. No caso boliviano, o alto percentual e a 

multiplicação das ONGs foi destacado por alguns trabalhos que se 

dedicaram a pensar esse momento da América Latina.  De acordo com o 

sociólogo James Petras, dialogando com outros autores que se 

dedicaram ao estudo desse fenômeno na Bolívia, durante as várias ondas 

de governos neoliberais houve uma verdadeira proliferação dessas 

instituições. Segundo ele, estima-se que em 1980 cerca de cem ONGs 

atuavam no país, e entre 1980-1992 já atuavam mais de quinhentas. Para 

o autor, essas organizações teriam ocupado o espaço político auto-

representativo dos movimentos sociais e teriam estabelecido uma 

relação amortecedora e mediadora entre sociedade civil e Estado. 

(PETRAS, 1999, p.88-89)  

A essa questão relacional se manifestaram as próprias definições 

de feminismo e de luta feministas construídas pelo grupo ao longo da 

década de 1990. Um de seus grafites mais conhecidos tematizam esse 

ponto: Queremos todo el paraíso, no el 30% del infierno neoliberal.  
 

 
IMAGEM 3 – Grafite ―Queremos todo el paraíso, no el 30% del infierno 

neoliberal‖ 

 

Na imagem 3 (PAREDES, [1999?], p. 67), ele aparece registrado 

em fotografia sobre a intervenção das Mujeres Creando no fórum 

―Mujeres hacia el siglo XXI‖ na Bolívia em 1997, onde se escutaram os 

candidatos presidenciáveis desse momento e suas visões sobre a 
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participação das mulheres na atual democracia. Através da imagem 

podemos observar alguns elementos da ação do grupo, abrindo uma 

faixa que reproduz a frase de crítica ao sistema de participação eleitoral 

defendido por alguns setores do ativismo feminista, de 30%. Como 

afirmei anteriormente, essa luta denunciativa apareceu nas narrativas 

individuais e coletivas sobre a emergência do grupo. A aproximação e a 

consolidação da militância feminista autônoma e de princípio anarquista 

dessas mulheres foram se constituindo subjetiva e historicamente. 

Nesse aspecto, um conceito pertinente para problematizarmos 

ideologicamente essa constituição de identidade feminista anarquista é o 

de representação, especialmente no seu sentido político. Para a 

feminista pós-colonial indiana Deepika Bahri (2013), a importância de 

pensar o conceito de representação é intransferível na compreensão de 

temáticas mobilizadas pelos estudos pós-coloniais e feministas.  

Dialogando com alguns trabalhos da teórica feminista Gayatri Spivak, 

lembra que as definições desta autora sobre o conceito de representação 

se basearam a partir de duas diretrizes: ―colocar-se no lugar de‖ alguém 

ou algo, substituir a ausência ou ―colocar ali‖, construir em discurso-

prática sobre algo-alguém, nominar alguém. Para Deepika, portanto, 

usando as palavras de Spivak, a ―representação é feita de duas formas: 

por ‗procuração ou por descrição‘.‖ (BAHRI, 2013, p. 665) 

Partindo dessas questões é possível entender que a acepção 

moderna de representação política implica numa correlação dessas duas 

assertivas, visto que representar alguém no sentido político da 

modernidade seria tanto substituir metonimicamente as ausências, como 

também, constituir e nominar situacionalmente e na prática o conjunto 

ausente. Lembrando que esta operação só se torna possível considerando 

que a representação política é a ocupação de um lugar enunciativo de 

poder, principalmente quando pensamos em escalas prescritas pelos 

Estados Nacionais. Como desenvolve a autora: 

 
Áreas como os estudos das mulheres e os estudos 

pós-coloniais surgiram em parte como resposta à 

ausência ou à indisponibilidade de perspectivas 

sobre as mulheres, as minorias raciais e as 

culturas ou comunidades marginalizadas, em 

relatos históricos ou anais literários. Essa falta de 

representação é semelhante nas esferas política, 

econômicas e legal. Aqueles/as ―outros/as‖ no 

discurso dominante não têm voz ou dizer em suas 

representações; estão fadados/as, pelos que 
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comandam a autoridade e os meios de falar, a 

terem quem ―fale por‖ eles/elas. (BAHRI, 2013, 

p. 665)  

 

Pensando nessa perspectiva do lugar de fala, entendido aqui não 

apenas como lugar social que situa o sujeito que fala somente, mas 

também de uma espacialidade dotada de poder enunciativo, é importante 

considerar que boa parte do debate político produzido por essas 

mulheres descentrou a certeza de legitimidade da representação do 

ausente, ou melhor, das ausentes dos discursos feministas. Além disso, 

esses debates rearranjaram as nominações e as descrições construídas 

que possibilitavam a produção do efeito de verdade sobre esse faltante. 

Julieta Paredes, em texto publicado em 1995 no Mujer Pública – 

feminismo anarquista, problematizava longamente a questão da 

representação. Dizia que: 

 
Para mí esto de que yo no represento a nadie sino 

a mí misma, constituye una de las razones por las 

cuales las feministas me seducen, la certeza de 

que estoy hablando con personas íntegras y no 

partidas, con personas capaces de pensar por sí 

mismas y no que esperen instrucciones, personas 

con las que puedo ser cómplice, en tramar 

travesuras y subversiones del sistema y no 

personas que usan su supuesta representatividad, 

como escudo que quiere tapar o protegerse, de la 

crítica que hacemos de sus acciones y sus 

traiciones. (…) La representatividad, es un tema 

de discución muy importante para nuestras 

organizaciones, nosotras creemos que partir de 

éste postulado feminista: NADIE REPRESENTA 

A NADIE, YO ME REPRESENTO A MI 

MISMA es un empiezo más sano, más libre, un 

comienzo constructivo, será entonces que 

buscaremos que participen todas, que todas 

hablen, que todas den sus propuestas y maneras 

todas diferentes de ver un mismo problema, será 

así que se enriquecerá el análisis y tambiém las 

propuestas de solución, será aquí donde radicará 

nuestra fortaleza. Será sobre este respeto y esta 

práctica respetuosa por la otra persona, que nos 

arriesgaremos, en casos extremos, a delegar 

transitoria y rotatoriamente, nuestra voz. Lo que 
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hemos estado viendo no es más que una repetición 

de lo viejo, de lo prevendal, de lo clientelar, de la 

práctica del familismo u el amiguismo excluyente. 

Yo no soy oveja de nadie y no quiero convertir a 

nadie en mi oveja, eso es muy humillante para 

cada ser humana y ser humano.
63

 (PAREDES, 

QMPFA, Ano 1, nº 3, 1995) 

 

Embora a auto representação seja um debate fundante do 

pensamento e da cultura política anarquista, nesse texto, nominado 

―Nadie representa a nadie, yo represento a mí misma”, a autora confere 

essa questão a uma prática ética própria do feminismo. Essa atribuição 

demonstra a vontade maior de responder ao movimento feminista e de 

se situar dentro de sua historicidade, do que propriamente debater ou 

defender princípios anarquistas. A reivindicação do corpo como esfera e 

lugar primeiro do político, da construção de uma voz própria é visto 

como o melhor do fazer feminista, e nessa perspectiva, a constante 

centralização e a busca interessada de algumas mulheres e grupos por 

representarem o movimento feminista, especialmente o feminismo 

boliviano, foi categoricamente rechaçado em muitas de suas críticas.  
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 ―Para mim, a ideia de que eu não represento a ninguém, mas a mim mesma, 

constitui uma das razões pelas quais as feministas me seduzem. A certeza de 

que estou falando com pessoas inteiras e não repartidas, com pessoas capazes de 

pensar por si mesmas e não que esperam instruções, pessoas com quem eu 

posso ser cúmplice em tramar travessuras e subversões do sistema e não pessoas 

que usam sua suposta representatividade como escudo para tapar ou se proteger 

das críticas que fazemos a suas ações e suas traições. (...) A representatividade é 

um tema de discussão muito importante para nossas organizações. Nós 

acreditamos que partir desse postulado feminista: NINGUÉM REPRESENTA 

NINGUÉM, EU REPRESENTO A MIM MESMA, é um começo mais sano, 

mais livre, um começo construtivo. Assim, buscaremos que todas participem, 

que todas falem, que todas deem suas propostas e suas maneiras diferentes de 

ver um mesmo problema. Será assim que se enriquecerá a análise e também as 

propostas de solução, será quando se enraizará nossa fortaleza. Será sobre esse 

respeito e essa prática respeitosa pela outra pessoa que nos arriscaremos, em 

casos extremos, a delegar transitória e rotativamente, nossa voz. O que vimos 

não é mais que uma repetição do velho, do [nicho?], do clientelista, da prática 

de familiarismo ou de amiguismo excludente. Eu não sou ovelha de ninguém e 

não quero converter ninguém em minha ovelha. Isso é muito humilhante para 

cada ser humana e ser humano.‖ (PAREDES, QMPFA, Ano 1, nº 3, 1995) 

(Tradução minha) 
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A ideia de representação que aparece na citação anterior, e em 

outras narrativas, era observada como incompatível com os próprios 

fundamentos éticos do feminismo. Ela distanciaria o corpo, o cotidiano, 

a criatividade da vida vivida como lugar de resistência. A 

representação, num sentido de substituição, poderia ser vista como um 

conceito político próprio do patriarcado e da sua lógica intrínseca de 

exclusão. Segundo os elementos destacados no trecho citado, a energia 

dedicada a esse tipo de fazer político só serviria para legitimar a 

exclusão implícita ou explícita, o clientelismo e a falsa sensação de 

produção de lutas concretas feministas. 

Essa questão esteve relacionada às suas percepções sobre como as 

pautas feministas eram debatidas publicamente, e também, os custos 

políticos e financeiros dessas representantes e beneficiárias. No mesmo 

número do texto de Julieta Paredes citado anteriormente, elas 

apresentaram uma investigação sobre os fundos da Subsecretaria de 

Assuntos de Gênero, ressaltando que mais de 80% do orçamento seria 

destinado a pagamentos dos ―altos salários‖ para as dirigentes e para 

custos de seus serviços pessoais. Eles não seriam destinados às 

necessidades organizativas das mulheres, mas para a manutenção desse 

quadro representativo. Segundo Helen Virreira (VIRREIRA, QMPFA, 

Ano 1, nº 3, 1995), que escreve sobre o tema, esse percentual 

ultrapassaria inclusive as recomendações dos doadores internacionais, 

de onde se originava a maior parte dos investimentos.  

Para Mujeres Creando, as discussões sobre sexualidade e aborto, 

por exemplo, seriam simbólicas desses enfrentamentos. Segundo elas, 

muitas dos debates realizados sobre esses temas deixavam evidentes a 

heteronormatividade dos discursos de gênero realizados em âmbito 

estatal, e também, a exclusão de categorias e posições de sujeitos 

transversais ao gênero. Foram diversos os relatos e menções, tanto nas 

entrevistas realizadas, como nos textos que visavam explorar a história 

do grupo, os momentos de discriminação que algumas fundadoras 

sofreram em espaços de mulheres e/ou feministas por serem 

assumidamente lésbicas. Em muitos de seus escritos, destacam que uma 

parte dos rechaços vividos pelo grupo também aconteceram a partir da 

visibilidade política da lesbianidade de algumas delas. Como destacado 

na entrevista de Helen Virreira, o fato de María Galindo e Julieta 

Paredes terem assumido já no início sua lesbianidade publicamente, 

acabou marcando toda a imagem do grupo, o que as fez desde o início se 

definirem positivamente a partir das várias posições de sujeito 

estigmatizadas.  Disse que: ―(...) un aspecto bien lindo que siempre 
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ocurrió en el grupo es que vamos a reivindicarnos politicamente 

lesbianas, politicamente putas, politicamente indias. Entonces, ya no 

afecta digamos.‖
64

 (VIRREIRA, 2015) 

Além do conservadorismo e dos preconceitos que marcariam 

parte do feminismo boliviano institucionalizado, as críticas à forma com 

que muitas pautas feministas eram ―mendigadas‖ e ―vendidas‖ em 

negociações com o Estado também foi central nas narrativas 

fundacionais dessas mulheres. Em Las tecnocratas de género bailan al 
compas del neoliberalismo, Julieta Paredes apresentou essa crítica a 

respeito da temática do aborto. Explorou que: 

 
Como de costumbre la miopía de las tecnócratas 

de género llega a tal punto que no distinguen la 

valentía de la manipulación. En el periódico 

Ultima Hora del miércoles 22 del presente la 

directora del CIDEM (Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Mujer) habla de la ―valentía del 

gobierno‖ de poner en discusión el tema del 

aborto, estas señoras no tienen un pelo de 

ingenuidad por eso afirmo que saben lo que están 

haciendo y lo que están haciendo es hacerle el 

juego al gobierno que quiere poner a problemas 

como las capitalizaciones, o el problema de los 

fondos de pensiones, una cortina de humo que 

apunta al conservadurismo de nuestra sociedad 

hurgando de una manera morbosa y poco ética el 

tema del aborto. El drama del aborto es un drama 

que afecta en realidad a la salud tanto psíquica 

como biológica de las mujeres, es uno de los 

temas de reivindicación por el que las mujeres 

feministas de todo el mundo siempre hemos 

luchado, pero es una lucha nuestra…de todas las 

mujeres, que denunciamos la doble moral del 

patriarcado. Es verdad que el aborto es un tema 

de salud publica como salud publica también es 

la violencia hacia la mujer, el nivel de nutrición 

de las mujeres populares, la esperanza de vida, 

el seguro social, la mortalidad infantil, temas 

que por sus relaciones con el nivel de vida 

                                                 
64

 ―(...) um aspecto bem lindo que sempre ocorreu no grupo é que vamos nos 

reivindicar politicamente lésbicas, politicamente putas, politicamente índias. 

Então, já não afeta digamos.‖ (VIRREIRA, 2015) (Tradução minha) 
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deteriorado por el neoliberalismo, no los 

quieren tocar pues sería evidenciar los temas 

comodín que manejan como distractivos de la 

opinión pública. (…) ciertamente el problema del 

aborto nos duele en la vida nuestra, de nuestras 

mamás, de nuestras hermanas, de nuestras amigas, 

de nuestras hijas, no es algo con lo que se juega o 

se negocia o se manipula políticamente, el aborto 

es ejercer uno de los derechos de nosotras las 

mujeres, el derecho a la libertad de elegir sobre 

nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, elegir cuando 

queremos ser mamás, y con quien. Desde las 

ONGs la panorámica obviamente es diferente, 

para las tecnócratas de género los problemas se 

convierten en temas financiables y temas para 

vender el movimiento de nosotras las mujeres al 

poder hegemónico como pasó con la ley de 

violencia contra la mujer que la vendieron tan 

barata que no nos sirve ni siquiera para asustar a 

los golpeadores, violadores, iscestuosos, 

abusadores de menores y demás violentos de 

nuestra sociedad. Me gusta desafinar el coro de 

las ovejas porque a las ovejas les encanta las 

viejas canciones del patriarcado conservador que 

con algunos arreglos de compases y armonías 

corruptas son ahora himnos de moda de la 

modernidad y del mercado de los valores de las 

personas humanas.
65

 (PAREDES, QMPFA, Ano 

1, nº 16, 1996b) Grifos meus. 

                                                 
65

 ―Como de costume, a miopia das tecnocratas de gênero chega a tal ponto que 

não distinguem a valentia da manipulação. No periódico Ultima Hora da quarta 

22 do presente mês, a diretora do CIDEM (Centro de Investigação e 

Desenvolvimento da Mulher) fala da ‗valentia do governo‘ de pôr em discussão 

o tema do aborto. Essas senhoras não têm um pelo de ingenuidade, por isso 

afirmo que sabem o que estão fazendo e o que estão fazendo é jogar o jogo do 

governo que quer colocar os problemas como as capitalizações ou o problema 

dos fundos de pensões numa cortina de fumaça, apontando para o 

conservadorismo de nossa sociedade trazendo a tona de uma maneira nociva e 

pouco ética o tema do aborto. O drama do aborto é um drama que afeta na 

realidade a saúde tanto psíquica como biológica das mulheres, é um dos temas 

de reivindicação pelo qual as mulheres feministas de todo o mundo sempre 

lutamos, mas é uma luta nossa... de todas as mulheres que denunciamos a dupla 

moral do patriarcado. É verdade que o aborto é um tema de saúde pública, 
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A análise desenvolvida pela militante traz novamente à tona a 

questão do classismo que marcaria essas organizações feministas. A 

autora traz a provocação de que ao passo que o aborto é tema de saúde 

pública e das mulheres, várias outras realidades vividas pelas mulheres 

mais pobres e frutos das políticas neoliberais também o são. Nas 

entrelinhas do texto, as outras pautas destacadas não seriam objetos de 

preocupação dessas mulheres, ou não seriam suficientemente 

importantes para que fossem assumidas como uma postura crítica diante 

do governo, ao contrário, a postura é elogiosa. O objetivo dessa crítica, 

assim como em vários outros escritos, era o de demonstrar o caráter 

classista e racista com que muitas das relações de gênero eram debatidas 

e barganhadas na política institucional. É possível pensar, finalmente, 

que, assim como colocado para a atuação política das esquerdas desse 

momento, as problemáticas lançadas por essas mulheres sobre a ―nova 

roupagem‖ de atuação do feminismo estão situadas por enfrentamentos 

de cunho eminentemente ideológicos.  

A partir de suas narrativas fundacionais é possível inquerir: se o 

feminismo se reivindica vasto e múltiplo, como algumas pautas e 

debates têm prioridade em termos de visibilidade pública e negociação 

                                                                                                        
como saúde pública também é a violência contra a mulher, o nível de 

nutrição das mulheres populares, a esperança de vida, o seguro social, a 

mortalidade infantil, temas que por suas relações com o nível de vida 

deteriorado pelo neoliberalismo não os querem tocar, pois seria evidenciar 

os temas coringas que manejam como distrativos da opinião pública. (...) 

certamente o problema do aborto dói em nossa vida, de nossas mães, de nossas 

irmãs, de nossas amigas, de nossas filhas, não é algo que se jogue ou negocie ou 

se manipule politicamente, o aborto é exercer um dos direitos de nós mulheres, 

o direito à liberdade de decidir sobre nosso corpo, nossa sexualidade, decidir 

quando queremos ser mães e com quem. A partir das ONGs o panorama 

obviamente é diferente, para as tecnocratas de gênero os problemas se tornam 

temas financiáveis e temas para vender o movimento de nós mulheres ao poder 

hegemônico como passou com a lei de violência contra a mulher que a 

venderam tão barata que não nos serve nem sequer para assustar aos agressores, 

violadores, incestuosos, abusadores de menores e demais violentos de nossa 

sociedade. Eu gosto de desafinar o coro das ovelhas porque as ovelhas gostam 

das velhas canções do patriarcado conservador, que com alguns consertos nos 

compasso e harmonias corruptas são agora hinos da moda da modernidade e do 

mercado dos valores das pessoas humanas.‖ (PAREDES, QMPFA, Ano 1, nº 

16, 1996b) Grifos meus. (Tradução minha) 
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com o Estado? Se o feminismo desse momento não seria mais um 

movimento social, mas um ―campo discursivo‖, como defende a teórica 

feminista Sonia Alvarez, quais e com que legitimidade alguns discursos 

prevalecem sobre outros? Essas são problematizações de cunho 

ideológico que foram (e ainda precisam) ser debatidas, principalmente 

quando pensamos as perdas e as conquistas de projetos societários 

advindos do feminismo latino-americano. A questão da legitimidade da 

representação se colocou como o norte das críticas dessas mulheres em 

relação a esses discursos e práticas feministas hegemônicas, 

principalmente, quando se projetam como representantes políticos e 

legais das ―mulheres‖.  

Em contrapartida a esses posicionamentos críticos à militância 

focada na busca exclusiva por ―mais mulheres na política‖, elas 

reforçaram a necessidade de se fazer movimento social, ou seja, de 

mobilizar sobre o direito de pensar o que é e como fazer política. 

Construir espaços físicos e simbólicos de produção de conflitos, 

filiações e lutas políticas junto às organizações sociais populares e na 

rua foi algumas das lutas sinalizadas como constituintes do feminismo 

materializado pelo grupo. É nesse sentido, que as narrativas 

fundacionais apontam para uma identificação política feminista formada 

contextualmente e no conflito com os discursos hegemônicos a respeito 

do feminismo. Como já destacava a teórica Deepika Bahri (2013) 

―Aqueles que têm o poder de representar e descrever os outros 

claramente controlam como esses outros serão vistos. O poder de 
representação como uma ferramenta ideológica tradicionalmente faz 

dele um espaço disputado.” (BAHRI, 2013, p.666) A partir das 

narrativas a respeito da experiência feminista das Mujeres Creando é 

possível dizer também que a representação ideológica não é apenas 

disputada, mas também, decomposta, rechaçada e reinventada.   

O grande debate que se coloca para essas questões é a crítica à 

representação como um recurso patriarcal, um recurso que em si 

reproduz ausências e demanda a construção reativa e criativa de outros 

espaços de luta.  Novamente, o que se coloca aqui nas narrativas 

fundacionais dessas mulheres e no desenvolvimento de uma articulação 

própria da luta feminista é a questão da institucionalização das lutas 

sociais. Infelizmente, ainda são poucos os estudos históricos acadêmicos 

sobre esse momento político recente da América latina. A maior parte 

dos trabalhos que tentaram pensar sobre (e junto) às lutas sociais 

contemporâneas, o fizeram desde um ponto de vista das Ciências 

Sociais. No caso desta pesquisa, que problematiza a experiência de 
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militância feminista das Mujeres Creando, esse elemento é fundamental, 

no sentido de pensar a constituição da militância feminista partindo de 

pessoas concretas, que fazem análises políticas a partir de suas 

experiências pessoais e coletivas, e não somente a partir de uma filiação 

abstrata a ideais políticos. A ideia de entender processualmente a 

constituição histórica dessa aproximação com o feminismo é uma forma 

de pensar historicamente o que é feminismo e o que significa construir 

movimento feminista.   

 

2.3 MOVIMENTOS INDÍGENAS E CAMPONESES: ENTRE A 

CRÍTICA E O APOIO POLÍTICO 
 

Para compreender a formação histórica do feminismo do grupo 

Mujeres Creando outro aspecto relacionado às aproximações ideológicas 

que ao longo de 1990 configuraram suas experiências organizativas 

foram as realizadas em relação aos movimentos indígenas e camponeses 

bolivianos. Se nas suas narrativas fundacionais foram destacados os 

apaziguamentos das lutas da esquerda tradicional e a institucionalização 

e a elitização das lutas feministas, podemos dizer que essas e outras 

críticas também foram realizadas sobre muitas organizações camponesas 

e indígenas do país. 

É possível afirmar que as entrevistas realizadas para a tese e o 

jornal Mujer Pública – feminismo anarquista se constituíram 

importantes fontes históricas para o entendimento das críticas iniciais 

elaboradas pelo grupo. O quinzenário, produzido pelo ―consejo de 

hereges‖, como chamavam o corpo editorial desde seus primeiros 

números, não só problematizou recorrentemente a diversidade entre as 

mulheres que compunham o grupo em seu início e seus lugares de fala, 

como também, debateu vastamente a articulação entre racismo e 

classismo na constituição da exclusão naquele país.   

Uma das características dessa publicação é a constante referência, 

em textos e temáticas discutidas, às mobilizações camponesas e 

indígenas na Bolívia nesse momento, em especial, às organizações das 

mulheres desses setores. Essas publicações, de modo geral, tematizaram 

recorrentemente dois elementos críticos: a denúncia do forte machismo 

existente nas organizações e comunidades, as diversas e articuladas 

violências vividas pelas mulheres indígenas e camponesas; a crítica à 

burocratização de algumas dessas organizações e a constante cooptação 

de seus dirigentes.  
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Ao longo das publicações do jornal, essas críticas foram 

desenvolvidas por diferentes mulheres que integraram o coletivo durante 

a década de 1990, mas principalmente, por Florentina Alegre, Julieta 

Paredes, Lidia Quisberth, Lidia Quispe, que as desenvolviam 

reivindicando seus pertencimentos pessoais e coletivos com as 

comunidades camponesas e indígenas. Um aspecto importante a ser 

compreendido sobre o Mujeres Creando é que desde a sua concepção ele 

não foi pensado como um grupo de militância exclusiva. Muitas de suas 

integrantes organizavam-se ou mantinham intensa colaboração política 

com outras agrupações, organizações e espaços. Florentina Alegre, por 

exemplo, foi militante fundadora do Sindicato das Mulheres 

Camponesas da Bolívia - Bartolina Sisa e integrou-se ao Mujeres 

Creando ao redor da metade da década de 1990, mantendo forte atuação 

feminista comunitária. Essa militante foi fundamental nas reflexões 

sobre os principais embates vividos pelos movimentos indígenas e 

camponeses daquele momento, trazendo constantemente também a 

crítica ao racismo e ao colonialismo nos discursos e práticas feministas 

hegemônicas.  

É importante destacar que desde as primeiras edições o próprio 

quinzenário convocava a colaboração voluntária das mulheres 

―rebeldes‖, digam-se, as mulheres dos setores desfavorecidos, mulheres 

não privilegiadas por questões étnicas, de raça, de classe, de sexualidade 

e de geração. Essa característica é interessante porque, embora o jornal 

funcionasse como veículo que expunha as produções coletivas do grupo, 

ele foi se materializando como um espaço que aglomerava diversas 

formas de colaboração. A presença dessas militantes indígenas e 

camponesas que atuavam em outros espaços de organização ficou 

registrada nas muitas análises e relatos da luta feminista autônoma 

nesses lugares. Vale lembrar que refletir sobre as mobilizações sociais 

em fins da década de 1980 e nas décadas de 1990 na Bolívia é também 

considerar a intensificação dos discursos étnicos efervescentes nesse 

momento. 

Segundo Aline Guimarães (2009), a Bolívia contemporânea 

esteve marcada por uma nova fase do potencial mobilizador do discurso 

étnico. Para essa autora, até a década de 1970 a etnicidade se 

caracterizava a partir de uma ação política marcada por uma ―identidade 

prática‖, ou seja, uma identidade efetiva e cotidiana em termos 

quantitativos e de vivência social, já que a absoluta maioria da 

população se declarava indígena. Desse modo, as solidariedades 

políticas e associativas no seu aspecto descritivo poderiam ser 
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entendidas recorrentemente como indígenas, considerando que parte 

significativa de seus atores sociais se situaria nessa ―identidade prática‖. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 80-81) 

Essa argumentação da autora se estrutura considerando que a 

relação com as comunidades e grupos indígenas do país desde a 

Revolução de 1952 se deu a partir de uma leitura social baseada na 

classe e no caráter camponês da sociedade boliviana. A Revolução 

Boliviana consistiu numa série de mudanças estruturais, de caráter 

democrático e nacionalista, com considerável participação popular na 

década de 1950. Algumas das ações resultantes desse processo foram: a 

nacionalização de uma das atividades econômicas mais importantes do 

país, a grande mineração; a criação da Central Obrera Boliviana (COB); 

e a Reforma Agrária. (ANDRADE, 2007)
66

 O projeto buscado pelo 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) e que governou o país 

desde a revolução até 1964, quando ocorreu o golpe militar, era o 

estabelecimento de um discurso nacionalista estruturado na visão de um 

sujeito boliviano mestiço, citadino, mas principalmente camponês. 

Assim, ―as comunidades indígenas entraram definitivamente no 

acontecer da vida nacional, mas não como indígenas, e sim como 
camponeses sindicalizados‖. (GUIMARÃES, 2009, p.85) 

A questão indígena ficava ―incorporada‖ e ―subtendida‖, 

portanto, na imagem do camponês. Essa perspectiva se consolidou 

legalmente com o Pacto-Militar Camponês (PMC) estabelecido já no 

governo militar do general René Barrientos Ortuño em 1967. Tal pacto 

teve como objetivo o controle das organizações camponesas pelos 

militares, construindo uma estrutura que vinculava o sindicalismo 

camponês ao exército; e nesse sentido, a questão étnica não possuía 

lugar enquanto identidade política articulada e produtora de demandas 

frente ao Estado, apenas a categoria de cunho produtivo ―camponês‖.  

Após inúmeros diálogos conceituais com teóricos do campo da 

etnicidade, Aline Guimarães entende que somente na década de 1970, 

com a emergência do Katarismo
67

, é que se inicia a construção de outra 

identidade política baseada na etnicidade, que poderia ser definida como 

                                                 
66

 Para um estudo mais amplo desse acontecimento histórico ver, (ANDRADE, 

2007). 
67

 O katarismo na sua versão indianista seria ―uma corrente política 

caracterizada pela fusão dos princípios do indianismo culturalista e do 

katarismo camponês (...); corrente expressada a partir da segunda década de 

1980, com o objetivo de conseguir uma frente ampla para pleitear as eleições 

gerais‖. (PACHECO, 1992, p. 359) (Tradução minha)    
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―identidade racionalizada-politizada‖, que questionava o colonialismo e 

o racismo que marcavam as conquistas e as estruturas sindicais no país 

até então. (GUIMARÃES, 2009, p. 76) Essa identidade, por sua vez, se 

constituiria na sistematização e na categorização do pertencimento 

cultural com base em critérios étnicos, e a partir disso, construiria 

demandas que buscassem ―inclusão‖ e participação política no Estado.  

A autora diz que: 

 
O katarismo foi o precursor da atual politização 

das identidades étnicas, já que tal movimento 

marca o ingresso do indígena, não mais como 

camponês sindicalizado, no cenário político 

boliviano. Articulando uma memória social 

tradicional reconstruída, incorporando símbolos 

culturais de um poder étnico e ideais modernos de 

inclusão cidadã, o movimento demandava uma 

nova relação entre as populações indígenas e o 

Estado nacional, por meio de uma nova visão na 

qual a identidade econômico-produtiva não 

esgotava o repertório de identificação e ação 

coletiva. Sem negar sua condição de classe 

camponesa, acrescentavam a questão da 

etnicidade a seu discurso. Através de um processo 

reflexivo, (re)construíram a percepção de si 

mesmos como coletividade: camponeses, sim, 

mas antes de tudo indígenas. (GUIMARÃES, 

2009, p.89) 

 

Não pretendo esgotar ou mesmo adentrar aos inúmeros debates 

sobre a re-emergência dos sujeitos sociais marcados pela etnicidade no 

mundo, tampouco do sujeito indígena na Bolívia e/ou na América 

Latina. É importante perceber, no entanto, que muitas análises e 

narrativas sociológicas costumam se centrar nos projetos sociais que 

―vencem‖ em termos de hegemonia político-discursivas e essa 

hegemonia tem recorrentemente como base de referência o Estado 

Nacional. Essas abordagens não nos permitem tensionar ou mesmo 

narrar experiências sociais contra discursivas a esses projetos 

hegemônicos, tampouco visibilizar os conteúdos e argumentos 

ideológicos em que se constituem tais discursos. Como sugere Aline 

Guimarães (2009), a tendência desse momento era de lutas por 

cidadania e participação nas políticas sociais, mas isso não significou 

que esse processo não se deu de forma conflitiva e contraditória em 
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termos ideológicos, muito menos que esses sujeitos devam ser pensados 

de forma homogênea dentro das próprias definições étnicas.  

No que se refere ao Katarismo é importante destacar que muitas 

organizações ao longo dos anos de 1980 e 1990 solidificaram muitas de 

suas premissas de resgatar algumas formas de vida, valores e 

pressupostos éticos e organizativos que seriam historicamente 

rastreáveis como ―originários‖, e levá-los ao cenário das disputas 

políticas. Exemplo desses usos, ainda segundo essa autora, seriam os 

ayllus comunitários e os povos do oriente que tiveram papéis 

importantes na resistência às políticas neoliberais no país e na 

consolidação de uma nova força popular de enfrentamento às injustiças 

sociais na sua história recente. (GUIMARÃES, 2009) 

A formação das Mujeres Creando se deu ao mesmo passo dessas 

lutas sociais que marcaram a Bolívia andina, e também, as ―terras 

baixas‖, como são conhecidos os territórios que não compõe o altiplano 

boliviano.  No jornal Mujer Pública – feminismo anarquista encontram-

se diferentes menções a esses processos, constantemente solidarizando-

se com as lutas das organizações e conselhos comunitários de todo o 

país e suas lutas por autonomia e reconhecimento. É recorrente, ao 

longo da década de 1990, o destaque à importância dessas lutas, 

principalmente por simbolizarem a busca por autonomia e justiça às 

comunidades pobres e indígenas bolivianas, destacando o protagonismo 

desses povos sobre suas histórias. Muitas dessas organizações populares 

também se demonstravam desconfiadas quanto aos partidos políticos de 

esquerda ou de direita, assim como às ONGs que adentravam nas ações 

organizativas no campo; portanto, o apoio à luta por autonomia, 

principalmente da organização das mulheres nesses espaços foi 

elemento que apareceu registrado em muitos números do jornal, e 

também, nos textos sobre a história do grupo.  

Assim como para o caso do feminismo, os discursos indígenas 

como recurso manejado pelo Estado e pelas organizações internacionais 

foi uma questão vista com muita criticidade por essas mulheres. A 

necessidade de fortalecimento das lutas populares, cujas organizações 

pudessem de fato construir espaços de decisão sobre o país foi 

constantemente o argumento chave nas análises publicadas no jornal, em 

especial, apontando para os perigos que o centralismo representativo 

estatal poderia trazer ao assentamento dessas lutas.  Problematizando e 

defendendo a abstenção eleitoral em texto publicado no segundo número 

do jornal Mujer Pública – feminismo anarquista, que tematizava a 

questão das eleições e do voto, Julieta Paredes discute a questão da 



122 

institucionalização dos discursos indígenas, da importância da 

autonomia e dos significados da abstenção do voto na democracia atual. 

  
(…) Estuve escuchando por ahí que no votar es un 

hacerle el favor al conservadorismo, que manera 

más simplista y comodona de analizar el 

comportamiento del pueblo. Es verdad que el 

descreimiento por sí solo no es una propuesta, 

pero depende, si nosotras(os) empezamos a 

impulsar formas de participación diferentes, 

formas que recuperen nuestra confianza en 

nosotras mismas en nuestra capacidad de 

autogestionarnos y no ser simples beneficiarios, 

no confundir esto con  lo que llaman los 

movimientistas <<participación popular>>, que es 

una nueva manera que tiene el papá estado, de dar 

recreo a sus hijos para que se compren alguito 

cuando tengan hambre. No[,] estoy hablando de 

recuperar de nuestra memoria larga formas de 

organización y de representación, que unidas a las 

nuevas propuestas de diferentes, actoras y actores 

sociales, vamos a encontrar una forma de hilvanar 

unidades, donde los partidos estén por demás 

porque queremos a las y los seres humanos 

enteros y no partidos. Votar se ha convertido del 

acto de elegir, de esperanzarse, de luchar, de 

proponer, en un apestoso legitimar un sistema que 

nos arrebata cada vez más, nuestro derecho a 

opinar sobre las políticas en nuestro país. (…) 

Votar para las mujeres, como para los indios, 

ha sido una conquista, recordemos que los 

patriarcas oligarcas se negaban a reconocer 

nuestra capacidad de elegir y ser elegidas. Era 

difícil  para ellos relacionarse con nosotras (os) 

como seres pensantes, tienen que tutelarnos, y 

no nos engañemos que al tener candidatas 

mujeres o un indio vicepresidente ya 

renunciaron a nuestro tutelaje, lo que sucede es 

que el tutelaje ya no se hace directamente sino 

a través de caporales. Por todo esto, porque te 

queremos y porque has significado y significas 

nuestras utopías, nuestros dolores, luchas y 

esperanzas, y porque creo en vos…no te voy a 

traicionar, que la mentira se trague sus ánforas 
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pero no mis sueños, y por eso preciosa 

democracia, voy a desafinar el coro de las ovejas 

y !!!NO VOY A VOTAR!!
68

(PAREDES, 

QMPFA, Ano 1, nº 2, 1995) Grifos meus. 

 

No trecho citado, a autora reflete que o voto teria deixado de ser 

um caminho de transformação social, em especial, para mulheres e 

indígenas na Bolívia. Segundo sua reflexão, diferentemente do que foi 

anteriormente vivido como uma conquista, o voto na democracia atual 

seria somente uma forma de legitimar um jogo eleitoral que não 

representaria em nada as reivindicações das(os) que defendem uma 

democracia popular e participativa. É interessante observar que mesmo 

que essas análises pudessem estar associadas às ideias anarquistas que 

também constituíam as influências políticas do grupo, há um cuidado 

em especificar essas questões para o caso das mulheres e indígenas no 

país, visto que, como sabemos, o voto foi negado a esses grupos durante 

                                                 
68

 ―Estive ouvindo por aí que não votar é fazer um favor ao conservadorismo. 

Que maneira simplista e acomodada de analisar o comportamento do povo. É 

verdade que o descrédito por si só não é uma proposta, mas depende, se nós 

começamos a impulsionar formas diferentes de participação, formas que 

recuperem nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de nos 

autogerirmos e não ser simples beneficiários, não confundir isso com o que 

chamam de ‗movimentistas‘ <<participação popular>>, que é uma nova 

maneira do papai estado dar recreio aos seus filhos para que comprem uma 

coisinha quando tenham fome. Não, estou falando de recuperar de nossa longa 

memória formas de organização e de representação, que unidas às novas 

propostas de diferentes atores e atoras sociais, vamos encontrar uma forma de 

esboçar unidades, onde os partidos sejam inúteis, porque queremos às (aos) 

seres humanos inteiros e não partidos. Votar passou de um ato de eleição, de se 

esperançar, de lutar, de propor, a uma fétida legitimação de um sistema que nos 

arrebata cada vez mais, e o nosso direito a opinar sobre as políticas em nosso 

país. Votar para as mulheres, como para os índios, foi uma conquista, 

recordemos que os patriarcas oligarcas se negavam a reconhecer nossa 

capacidade de eleger e ser eleitas. Era difícil para eles se relacionarem conosco 

como seres pensantes, tendo que nos tutelar. E não nos enganemos que ter 

candidatas mulheres e índios vice-presidente já renunciaram a nossa tutela, o 

que acontece é que a tutela já não se faz diretamente, mas através de capatazes. 

Por tudo isso, porque te amamos e porque significou e significa nossas utopias, 

nossas dores, lutas e esperança, e porque acredito em ti, não vou te trair, que a 

mentira seja tragada por suas urnas, mas não meus sonhos, e por isso preciosa 

democracia, vou a desafinar o coro das ovelhas e NÃO VOU VOTAR!!!‖ 

(PAREDES, QMPFA, Ano 1, nº 2, 1995) Grifos meus. (Tradução minha) 
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muito tempo. Segundo a autora, o voto e jogo eleitoral deveriam ser 

vistos com mais criticidade nesses setores, visto que o interesse por 

tutelar e centralizar suas demandas seria ainda uma característica que 

marcaria as relações de poder no país.  

Esse caminho crítico apareceu marcado em muitas narrativas 

fundacionais dessas mulheres, visto que vários dos debates levantados 

pelos movimentos camponeses e indígenas no país foram aos poucos 

incorporados nas políticas estatais, marcadamente na lógica 

representativa e centralizadora. Algumas dessas incorporações 

aconteceram nas primeiras reformas do governo Gonzalo Sánchez de 

Lozada (1993-1997), que inseriu o tema ―indígena‖ nas suas propostas 

políticas.  

Assim como pudemos refletir nos tópicos anteriores do capítulo, 

esse processo de institucionalização dos discursos identitários 

intensificados nos primeiros anos da década de 1990, se consolidou 

baseado também em estratégias hierarquizadas e patriarcais de 

constituição de lideranças e de representação. As tensões em torno dessa 

―apropriação‖ ou ―cooptação‖ dos sujeitos, espaços e ideias das 

organizações e comunidades indígenas e camponesas estiveram 

presentes em muitos textos do quinzenário Mujer Pública – feminismo 

anarquista.  
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IMAGEM 4 – ¡¡Que risa me dá, pero me preocupa…!! 

 



126 

Como sugere o título do texto da imagem 4, ¡¡Qué risa me dá, 

pero me preocupa!! (ALEGRE, QMPFA, Ano 1, nº2, 1995), Florentina 

Alegre, uma das integrantes aimarás do Mujeres Creando, explorava o 

quão risível e preocupante era a tentativa de inserir os grupos indígenas 

na política partidária e eleitoral. Como podemos observar através da 

imagem do jornal, seu texto era combinado com um pequeno quadro 

contendo uma espécie de epígrafe do considerado primeiro historiador 

indígena das Américas, Guamán Poma de Ayala
69

, intitulado ―Crônica 

de extirpação de idolatrias‖ e onde se questiona o trabalho realizado por 

mulheres em cargos que não traziam nem pagamento nem nenhum tipo 

de reconhecimento social. A edição também trouxe a fotografia de uma 

mulher indígena na composição do texto, reforçando esteticamente a 

presença dessas mulheres na construção do jornal em geral e na 

discussão levantada no texto em particular. Esses elementos 

apresentavam e visibilizavam a articulação de uma voz indígena e 

feminista construída nesse meio. No mesmo número que continha a 

publicação de Julieta Paredes sobre a importância do boicote ao voto, 

essa autora fazia em tal texto uma severa crítica aos políticos e 

dirigentes sindicais que apareceriam cada vez mais nas comunidades 

originárias através de suas bandeiras partidárias e reforçando práticas 

que, segundo ela, no fundo seriam ―discriminatórias‖ com essas 

comunidades. Em tônica de manifesto Florentina Alegre declarou: 

 
(…) Yo fui elegida como concejal en un gran 

ampliado ordinario donde participaron dirigentes 

sindicales de las 120 comunidades y 11 cantones 

de mi provincial.  Como mujer aymara no tengo 

color politico, además no estoy en condiciones de 

ofrecerme como mercancia sin ningún valor 

moral, ni mucho menos vender a mis hermanas y 

hermanos (bases) a precio gratuito. Esto quiere 

decir que yo NO ME VENDO. Tampoco puedo 

ser pongo de los partidos políticos para salvarlos y 

seguir consideréndose como partido político como 

lo están haciendo suciamente muchos dirigentes 

sindicales. En las elecciones generales y 

municipales politiqueros y sus adherentes ofrecen 

                                                 
69

 Foi um cronista indígena, nascido no Peru colonial e considerado um dos 

primeiros historiadores não espanhóis da América Hispânica Colonial. Tratou 

sobre várias temáticas da empresa colonial, apontando o ponto de vista dos 

indígenas andinos.  
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cielo y tierra, aparentándose como salvadores de 

la angustia, de la pobreza, del racismo y la 

discriminación…Cuando están incrustados en 

nuestras comunidades saludan como buenos 

patriotas alcanzando sus manos, (…) otras veces 

nos abrazan, hasta inclusive nos brindan besos a 

las mujeres y niñas más pobres que somos, 

aparentan como si estuvieran queriéndonos de 

verdad, pero en el fondo de sus corazones corren 

el rencor y el odio, al miramos se asquean y a la 

vez nos quieren echar vómitos a nuestras caras. 

¡Cuán grande es la discriminación y el racismo a 

los y las habitantes originarios! (…) Yo, 

Florentina Alegre Colque, convencida de las 

situaciones que afrontamos dramaticamenle y 

vivimos en nuestras comunidades, no he acercado 

para candidatear como concejal porque no quiero 

ser manejada y ni ser humillada, ni ser bandera de 

los politiqueros. A mí no me importa ser 

candidata porque mi trabajo con las mujeres es 

permanente y libre, yo no acepto quien me diga 

¿qué hacer?, no tengo patrones, ni madrinas o 

padrinos y puedo decidir libremente ser o no ser 

candidata. Los verdaderos dirigentes sindicales o 

civicos deben seguir esa acción que yo estoy 

tomando si realmente quieren a su pueblo, sino su 

destino es ser llunq‘us
70

 y tirasacos de los partidos 

politicos. Por eso no fui candidata, no mostraría 

mi conciencia a las comunidades, sería una 

traidora, mucho más manchada de un color 

politico. Por eso no fui candidata. (…) ¿Dónde 

están los cabildos abiertos? cuyos eventos 

demuestran la verdadera democracia 

participativa, eventos donde se demuestra 

respeto a nuestros dioses y diosas y hacia otros 

y otras quienes milenariamente nos 

interpusieron las leyes de solidaridad y 

reciprocidad hoy desconocidas por la 

oligarquía criolla que ostenta el poder. 

Actualmente los partidos politicos de la derecha 

                                                 
70

 Llunk‟u ou Llunq‟u: adjetivo da língua aimará definida como ―pessoa que faz 

qualquer coisa para se congraçar com o chefe; adulador‖. (BACARREZA, 

2000, p. 143) (Tradução minha) 
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como de la izquierda no respeten a nadie, porque 

son grupillos oporturnistas, saqueadores y 

depredadores de nuestras riquezas, lo más triste 

nos está conduciendo a la desaparición de Bolivia 

y cada vez más lejos al renacimiento del gran 

Kollasuyo
71

. Jallalla
72

 cabildo aberto, Jallalla 

mujeres rebeldes.
73

 (ALEGRE, QMPFA, Ano 1, 

nº 2, 1995) Grifos meus. 

                                                 
71

 Qullasuyu (Kullasuyu ou ainda Collasuyu), diz-se do território do Império 

Colla (aymara), que foi incorporado pelos Incas quando estava em processo de 

decadência, correspondendo a um dos suyus do Tawantinsuyu Inca. (FREITAS, 

2014, p. 46) 
72

 Jallalla: ―expressão em aimará que significa ‗viva!‘ ou ‗que viva!‘. 

(PACHECO, 1992, 358) (Tradução minha) 
73

 ―Ei fui eleita conselheira em uma grande assembleia ordinária onde 

participam dirigentes sindicais das 120 comunidades e 11 partes da minha 

província. Como mulher aimará não tenho cor política, além disso, não estou 

em condições de me oferecer como mercadoria sem nenhum valor moral, nem 

muito menos vender as minhas irmãs e irmãos (bases) a preço gratuito. Isso 

quer dizer que eu NÃO ME VENDO. Tampouco posso ser índio criado dos 

partidos políticos para salvá-los e seguir considerando-se como partido político, 

como estão fazendo muitos dirigentes sindicais.  Nas eleições gerais e 

municipais, politiqueiros e seus adeptos oferecem céu e terra, aparentando-se 

como salvadores da angústia, da pobreza, do racismo e da discriminação... 

Quando estão metidos em nossas comunidades saúdam como bons patriotas 

apertando suas mãos, (...) outras vezes nos abraçam, até inclusive dão beijos nas 

mulheres e meninas mais pobres como nós. Aparentam como se estivessem nos 

amando de verdade, mas no fundo de seus corações correm o rancor e o ódio. 

Ao nos olharem se enojam e ao mesmo tempo querem vomitar nas nossas caras. 

Quão grande é a discriminação e o racismo aos e às habitantes originários. (...) 

Eu, Florentina Alegre Colque, convencida das situações que enfrentamos 

dramaticamente e vivemos em nossas comunidades, não me aproximei para me 

candidatar como conselheira porque não quero ser manejada e nem ser 

humilhada, nem ser bandeira dos politiqueiros. Eu não me importo em ser 

candidata porque meu trabalho com as mulheres é permanente e livre, eu não 

aceito quem me diga o que fazer, não tenho patrões, nem madrinhas ou 

padrinhos, e posso decidir livremente ser ou não ser candidata. Os verdadeiros 

dirigentes sindicais ou cívicos devem seguir essa ação que estou tomando se 

realmente amam a seu povo, senão seu destino é ser adulador e puxa-sacos dos 

partidos políticos. Por isso não fui candidata, não mostraria minha consciência 

às comunidades, seria uma traidora e ainda manchada por uma cor política. Por 

isso não fui candidata. (...) Onde estão os espaços municipais abertos cujos 

eventos demostram a verdadeira democracia participativa, eventos onde se 
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A partir dessa escrita direta, que mescla espanhol e aimará, a 

autora explora não somente as desconfianças quanto ao sistema eleitoral 

e representativo e toda a dinâmica de campanha que o envolve, como 

também, as próprias incompatibilidades étnicas e culturais que 

compreenderia legitimá-lo. Esse sistema é visto pela militante como 

discriminatório e excludente pelo teatro da conquista dos votos, pelos 

descompassos entre discursos e práticas, e pela continuidade do 

fechamento das portas dos ―cabildos‖ para aqueles e aquelas que não 

fazem parte das ―oligarquias criolas‖. Segundo essa perspectiva crítica, 

às (aos) indígenas só acabaria restando nesse sistema o caminho da 

submissão ou da traição; e dessa forma a reconstrução de uma sociedade 

fincada em princípios originários de solidariedade e complementaridade 

estaria cada vez mais distante. Já nas primeiras publicações do grupo a 

questão de fortalecer o aspecto autônomo das reivindicações étnicas e 

classistas aparecia como eixo de aproximação e distanciamento com 

esses agrupamentos.  

Para as mulheres originárias do grupo, acercadas aos movimentos 

comunitários e os que retomaram a etnicidade como confrontação 

política, o feminismo anarquista novamente significou a possibilidade 

de combate a essa tentativa de institucionalização, assim como as ideias 

patriarcais que marcaram muitos discursos das organizações indígenas e 

camponesas. Desse modo, muitas são as análises e denúncias 

assinaladas pelo grupo, especialmente partindo dessas mulheres, sobre o 

distanciamento dos(as) dirigentes sindicais, campesinos e originários de 

suas comunidades e bases sociais. A partir dos escritos registrados no 

jornal é possível perceber a presença de muitas delas nesses espaços, 

registrando, fazendo análises e propondo alternativas e diálogos.  

No calor desse debate que se colocava fortemente nos 

movimentos sociais, em março de 1996, Florentina Alegre publicou um 

texto intitulado ¿Congreso campesino o congreso de politiqueiros?, no 

                                                                                                        
demonstra o respeito aos nossos deuses e deusas, e aos outros e outras que 

milenarmente introduziram as leis de solidariedade e reciprocidade hoje 

desconhecidas pela oligarquia criola que ostenta o poder. Atualmente os 

partidos políticos da direita e da esquerda não respeitam a ninguém, porque são 

grupinhos oportunistas, saqueadores e depredadores de nossas riquezas, o mais 

triste é que estão nos conduzindo para o desaparecimento da Bolívia e nos 

deixando cada vez mais longe do renascimento do grande Kollasuyo. Viva os 

espaços municipais abertos! Vivam as mulheres rebeldes!‖. (ALEGRE, 

QMPFA, Ano 1, nº2, 1995) Grifos meus. (Tradução minha) 
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qual questionava a forma com que os congressos e encontros militantes, 

cada vez mais, eram espaços para a introdução de demandas partidárias 

e externas às próprias comunidades. 

 
Los supuestos dirigentes de la CSUTCB

74
 solo 

asumen en la dirección sindical, no para defender 

los intereses del campesino, sino mas bien asumen 

a través de su prevendalismo[sic] y para satisfacer 

sus apetitos personales. (…) El VII Congreso fue 

un botín de repartijas de cargos, para seguir 

succionando prebendas a espaldas de los 

verdaderos trabajadores agrarios. (…) A mi 

manera de ver en el VII Congreso tampoco no 

surgió las nuevas estrategias de lucha porque las 

comisiones que se habían conformado no 

mostraban la verdadera representación de las 

comunidades y ayllus, las ideas y conclusiones 

son foráneas es decir que no son propias del 

campesino, además que siempre quedan escritas 

en el papel y en la realidad nunca se cumplen en 

la práctica. Como campesino boliviano debemos 

retomar y fortalecer nuestras organizaciones 

sindicales u originarias con la participación 

directa y autónoma y mantener la 

independencia sindical rebelde como lo 

hicieron nuestros antepasados. Para esto como 

campesinas y campesinos necesitamos una 

conciencia clara y transparente de nuestra realidad 

en nuestras propias comunidades y ayllus (…).
75

 

                                                 
74

 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolívia – 

CSUTCB. 
75

 ―Os supostos dirigentes da CSUTCB assumem a direção sindical não para 

defender os interesses do camponês, mas sim assumem através de sua 

sinecurismo e para satisfazer seus apetites pessoais. O VII Congresso foi uma 

repartição ladroeira de cargos para seguir sugando dotes às costas dos 

verdadeiros trabalhadores agrários. (...) Na minha maneira de ver, no VII 

Congresso não surgiu as novas estratégias de luta porque as comissões que 

tinham sido formadas não mostravam a verdadeira representação das 

comunidades e ayllus. As ideias e as conclusões são de fora, ou seja, não são 

próprias do camponês, além de que sempre ficam escritas no papel e na 

realidade nunca se cumprem na prática. Como camponês boliviano devemos 

retomar e fortalecer nossas organizações sindicais ou originárias com a 

participação direta e autônoma, e manter a independência sindical rebelde 
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(ALEGRE, QMPFA, Ano 1, nº 15, 1996) Grifos 

meus. 

 

Além da crítica aos prejuízos qualitativos que a dinâmica da 

política representativa impõe aos congressos organizativos, 

centralizando e incorporando, mesmo que retoricamente, as demandas 

das comunidades e organizações sindicais; a autora retoma críticas 

históricas do sindicalismo anarquista de inícios do século na Bolívia. 

Durante a primeira metade do século, o sindicalismo boliviano, em 

especial, os das (os) artesãs e artesãos vinculados ao pensamento 

libertário, já denunciava os perigos da incorporação do sindicalismo na 

organização do Estado.  

Como apontam Silvia Rivera Cusicanqui e Zulema Lehm Ardaya, 

a força e a autonomia da luta sindical tiveram tempo áureo antes da 

Guerra do Chaco, quando um número significativo de organizações 

trabalhistas era relativamente independente dos poderes governamentais, 

e como reação às consequências da guerra, travava intensa mobilização 

social. Após esse período, boa parte do sindicalismo – com exceção das 

organizações libertárias e principalmente das mulheres libertárias que se 

mantiveram críticas a essa questão – estreitaram as relações com os 

governos nacionais. De maneira análoga à história recente das 

mobilizações camponesas e indígenas da Bolívia, essa corrente 

centralizadora em fins dos anos de 1930 ganhou força num momento 

posterior à efervescência de manifestações populares. Esse processo se 

consagrou depois de um golpe de Estado protagonizado por militares do 

Partido Socialista Republicano e do Partido Socialista de Baldivieso. 

Segundo as autoras, foi principalmente a partir desse momento que o 

sindicalismo assumiu um caráter mais corporativo, com a criação do 

Ministério do Trabalho sob a direção de um dirigente operário e do 

decreto de Sindicalização Obrigatória em 1936. (CUSICANQUI; 

ARDAYA, 2013, p. 69-70)  

Como no exemplo do texto de Florentina Alegre citado 

anteriormente, são numerosas as publicações que tratam dessa temática 

da incorporação e da tutela das lutas populares. A crítica ao oportunismo 

e ao governismo de alguns dirigentes, assim como a denúncia à situação 

específica das mulheres camponesas e indígenas foram constantes 

                                                                                                        
como fizeram nossos antepassados. Para isso, como camponesas e 

camponeses precisamos uma consciência clara e transparente de nossa 

realidade, em nossas próprias comunidades e ayllus (...).‖ (ALEGRE, QMPFA, 

Ano 1, nº 15, 1996) Grifos meus. (Tradução minha) 
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nessas publicações. Novamente, é possível compreender que a 

aproximação com alguns princípios anarquistas, principalmente sobre a 

temática do poder, das relações com o Estado e da política 

representacional na mobilização social, se deram de forma contextual, 

dialogando e refletindo criticamente sobre os novos (e velhos) desafios 

colocados para os movimentos na sociedade boliviana desse momento. 

A recuperação de mobilizações feministas que estivessem ao lado 

das(os) ―oprimidas(os)‖, e com elas(es) produzisse negociações e 

diálogos, foi um caminho central para entender as configurações do 

grupo ao longo da década de 1990.  

As narrativas fundacionais das Mujeres Creando, dessa forma, 

estão situadas num apoio crítico a essas mobilizações, e na tentativa 

constante de apontar a importância do feminismo dentro desses espaços. 

Esse foi um elemento também destacado por Karin Pérez (2003). 

Citando algumas das experiências em que o grupo esteve em 

solidariedade com outros movimentos, essa autora afirma que as 

Mujeres Creando são reconhecidas pela atuação junto às ―mulheres de 

base‖, principalmente na ―politização dessas demandas e da forma como 

elas aparecem no espaço público‖ (PÉREZ, 2003, p.9) A partir das 

publicações do Mujer Pública – feminismo anarquista foi possível 

perceber que esse apoio se deu tanto nas publicações de textos 

debatendo a importância de um feminismo classista, anticolonialista e 

antirracista, na publicação de entrevistas com mulheres camponesas e 

originárias organizadas autonomamente, assim como, na participação 

em marchas e mobilizações travadas por essas mulheres. 

Durante a década de 1990, em que muitas marchas camponesas 

direcionavam-se à cidade de La Paz em resistência às reformas 

institucionais realizadas pelos governos e em denúncia à situação social 

dessas comunidades, o grupo participava tanto no acolhimento das(os) 

marchantes, como abrindo espaço para divulgar suas reivindicações no 

jornal. Essas questões foram bem exploradas em inícios de 1996, no 

número nove do periódico que se titulava Cholitas, chotitas, birlochitas 

y gringuitas, todas somos mujeres hermosas, basta de racismos! 
76

 

(MUJERES CREANDO, Ano 1, nº 9, 1996)
77

, onde foi publicada uma 

entrevista com Josefina Choqueu, cocaleira da região do Chapare, 

                                                 
76

 ―Cholitas, chotitas, birlochitas e gringuinhas, todas somos mulheres bonitas, 

chega de racismos!‖. (MUJERES CREANDO, Ano 1, nº 9, 1996) (Tradução 

minha) N.T: Cholitas, chotitas e birlochitas são termos usados para se referir 

pejorativamente às mulheres mestiças do país.  
77

 Realizarei uma análise visual dessa capa no capítulo 4 da tese. 
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apresentando a visão acumulada por essas próprias mulheres sobre as 

violências que sofriam, e suas resistências a elas. A entrevista dispunha 

de uma fotografia da entrevistada, dando também um caráter visual à 

presença dessa mulher na edição do jornal, como podemos ver na 

imagem 5. (GALINDO, QMPFA, Ano 1, nº 9, 1996) 

 

IMAGEM 5 – ―La lucha dentro de la lucha‖ 
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Mostrando um semblante sério e um olhar frontal em direção à 

leitora, a imagem dialogava diretamente com o conteúdo do jornal, que 

remetia às muitas e complexas questões que envolviam as lutas das 

mulheres camponesas da região do Chapare. María Galindo, a 

entrevistadora, indagou sobre temas como: a violência vivida 

especificamente pelas mulheres na região, as lutas, a organização, o 

trabalho que realizam e suas visões sobre as negociações com os 

governos estabelecidos.  A ideia expressa na entrevista era a de refletir 

sobre as múltiplas lutas que precisavam construir dentro e fora de suas 

comunidades.  

As publicações mostrando e demonstrando a importância da auto-

organização das mulheres em diferentes espaços estiveram na maior 

parte dos números analisados do jornal. Essas escolhas apontam para 

uma compreensão da interseccionalidade não apenas como elaboração 

objetiva e subjetiva que constituiria a identidade de um sujeito político e 

das lutas do feminismo, mas também, como princípio estratégico e tático 

de diálogos e críticas ideológicas na busca por autonomia dentro de 

distintos espaços de militância. E nesse sentido, o feminismo significava 

mais do que a filiação política a um movimento social de mulheres 

apenas, mas também, uma assunção ética e combativa nos espaços que 

constituíam essa identidade interseccional, o que em boa parte das vezes 

implicava a luta por direitos comunitários e não apenas de direitos 

marcados pelo gênero. Após ser perguntada sobre como poderia ser 

mudada a questão violência na região do Chapare, a entrevistada 

afirmava: 

 
Nosotras queremos que haya respeto y que hayan 

los Derechos Humanos. Porque digamos que 

pueda hacer el sexo por la fuerza, [¿]donde me 

voy a ir a quejar [?]. Allá hay solo el corregidor 

pero en ese momento [¿]donde me voy a ir a 

quejar [?]. Pedimos ser respetadas, que sean 

respetadas nuestras hijas, nuestros hijos pequeños 

y también nuestros esposos. Porque ellos son muy 

gravemente maltratados, en cualquier lugar los 

pillan y los acusan de ser narcotraficante.
78

 

(GALINDO, QMPFA, Ano 1, nº 9, 1996) 

                                                 
78

 ―Nós queremos que haja respeito e que funcionem os Direitos Humanos. 

Porque digamos que possa acontecer sexo forçado, onde irei me queixar? Lá só 

existe o administrador, e nesse momento, onde vou me queixar? Pedimos para 
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Como podemos analisar através do texto citado, a questão da 

violência contra as mulheres e as crianças, assim como a violência 

contra os homens da região do Chapare, recorrentemente vistos como 

sinônimo de narcotraficantes nesse momento, eram destacadas 

igualmente como fundamentais para a luta dessas mulheres. E o próprio 

silêncio e a falta de solidariedade das ―mulheres do governo‖ a essas 

questões foram destacados e criticados politicamente.  

Esses diálogos implicam um reconhecimento da importância e da 

legitimidade da organização das mulheres partindo das mais diversas 

posições marcadoras de suas identidades, principalmente quando 

colocadas num viés autônomo. Nessa mesma perspectiva, a assunção de 

um caráter classista e étnico em muitas das narrativas de fundação do 

grupo são marcadas por dois elementos principais: a crítica aos 

feminismos hegemônicos que não problematizariam essas questões e 

que assumiriam pautas e compromissos políticos advindos de demandas 

externas; e a visibilidade da diversidade étnico-racial, de classe, de 

sexualidade e geracional que envolvia o grupo e seus diálogos naquele 

momento.  

A partir dessas solidariedades e apoios sociais, é possível destacar 

que as Mujeres Creando transitaram criticamente em distintas 

interlocuções e espaços de organização social, e a partir deles, 

formulavam na prática suas reflexões individuais e coletivas. Além das 

reivindicações diretas sobre os direitos e as necessidades específicas 

dessas mulheres, as críticas feministas eram elementos fundamentais na 

ressignificação e contestação de ideias e de valores enraizados e 

apropriados por muitos desses grupos. A própria contribuição do 

movimento intelectual-político Katarismo, apontado como marcador da 

visibilidade política do sujeito indígena na história recente da Bolívia, 

foi refletido criticamente pelo coletivo. Numa seção de publicação 

eventual do periódico, onde era feito um exercício de ironia feminista 

sobre conceitos e ideias políticas, chamada ―Re-conceptualizando‖, as 

militantes definiam o katarismo como um discurso em que: “<Ser 

originário> se convierte en un carnet para negociar prebendas 

                                                                                                        
ser respeitadas, que sejam respeitadas nossas filhas, nossos filhos pequenos e 

também nossos esposos. Porque eles são muito gravemente maltratados, em 

qualquer lugar os roubam e os acusam de ser narcotraficantes.‖ (GALINDO, 

QMPFA, Ano 1, nº 9, 1996) (Tradução minha) 
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personales y desfrazar con poncho y pollera
79

 al neoliberalismo 

imperialista‖.
80

 (GALINDO; PAREDES, Ano 1, nº 9, 1996) 

 Nesse sentido, a luta desde uma perspectiva feminista nesses 

espaços não se restringia à inserção de pautas globais referenciadas 

como feministas em tais movimentos – como os direitos reprodutivos e 

cotas políticas, por exemplo – mas principalmente, como rearticulação 

conceitual e de demandas que sustentariam as relações de poder 

patriarcais também nos grupos indígenas, camponeses e/ou originários. 

Essa questão, portanto, teria desdobramentos em termos teóricos, mas 

também, nas críticas, estratégias e táticas dos movimentos sociais. O que 

quero dizer é que, não há reforço da necessidade de se ―inserir‖ 

demandas feministas ―desde fora‖, mas de construir uma demanda 

feminista ―desde dentro‖, observando criticamente as tradições e 

políticas em que essas mulheres, em especial, as que se reconheciam 

como indígenas e originárias do grupo, estavam inseridas, como 

percebiam suas vidas e suas opressões articuladas a variados elementos 

além do gênero. Uma publicação bastante elucidativa dessa ideia 

chamou-se, Con el feminismo podemos recuperar nuestra Tierra 

Pachamama
81

 (ALEGRE, QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998), no qual 

Florentina Alegre faz um relato sobre o Foro Indígena Boliviano e fala 

sobre a importância da construção de lutas feministas contra as 

imposições do sistema patriarcal, colonial e capitalista na vida das 

mulheres originárias.  

                                                 
79

 Poncho é uma vestimenta em formato de quadrado ou retângulo, bastante 

popular na Bolívia. Disponível em: <http://dle.rae.es/?id=TdIMBHc|TdIhR9V> 

Pollera é uma espécie de saia volumosa tradicional e bastante utilizada por 

mulheres indígenas e mestiças no país. Disponível em: 

<http://dle.rae.es/?id=Tau7jdO> Acesso: 11 ago. 2018. 
80

 ―Ser originário se converte numa credencial para negociar favorecimentos 

pessoais e disfarçar com poncho e pollera o neoliberalismo imperialista.‖ 

(GALINDO; PAREDES, Ano 1, nº 9, 1996) (Tradução minha) 
81

 ―Com o feminismo podemos recuperar nossa terra Pachamama‖. (ALEGRE, 

QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998) (Tradução minha)  

http://dle.rae.es/?id=TdIMBHc|TdIhR9V
http://dle.rae.es/?id=Tau7jdO
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IMAGEM 6 – ―Con el feminismo podemos recuperar nuestra Tierra 

Pachamama‖ 

 

Como podemos observar na imagem 6 (ALEGRE, QMPFA, Ano 

3, nº 30, 1998), o título em si já traz alguns elementos importantes para 



138 

reflexão produzida no texto. Dentre eles, a articulação complementar do 

feminismo com a luta das mulheres indígenas, neste caso na 

reivindicação da ―Pachamama‖. O feminismo aqui não aparece como 

uma perspectiva externa que se coloca impositivamente em realidades 

onde supostamente não poderia contribuir. Ele é mencionado como um 

campo de possibilidades de leituras e articulações contingentes, que 

dentro de realidades concretas poderia contribuir nas lutas por justiça 

das sujeitas políticas que se viam hierarquizadas por relações patriarcais. 

Precisamente por isso, que seria ―com o‖ feminismo que a reivindicação 

da terra poderia assumir perspectivas mais críticas em relação às leituras 

do passado e do valor comunitário atribuído às mulheres e ao seu 

trabalho. Na edição, o texto aparece disposto junto a foto de uma mulher 

indígena usando trajes tradicionais e um chapéu característico da 

indumentária das indígenas e mestiças, o ―bombín‖. A união desses 

elementos permitia uma demarcação sobre a articulação entre discursos 

feministas e étnicos-comunitários por essas mulheres do grupo. 

Florentina Alegre defendia que: 

 
Después de la llegada de los españoles las mujeres 

nuevamente poco a poco hemos perdido la tierra 

por la imposición colonial y la imposición del 

sistema machista con el sometimiento y 

emprobrecimiento que los criollos y españoles han 

impuesto, sin embargo no llegamos a ser anuladas 

totalmente en nuestro derecho a la tierra gracias 

nuestra resistencia. La total anulación ha sido 

con la Reforma Agraria de 1952, con los títulos 

ejecutoriales y la intervención del Estado que 

sólo ha reconocido la tierra para los varones. 

Esta ley ha avalado a los varones que lucharon 

por la tierra contra los patrones y no así a las 

mujeres que luchamos durante ese tiempo. De 

esta manera empezó en nuestras comunidades 

la discriminación, la humillación, la 

explotación y el sometimiento hacia las mujeres 

por parte de nuestros propios hermanos, 

esposos y padres. Nos quitaron todos nuestros 

derechos, las mujeres originarias no tenemos 

derecho a la educación salud y tampoco a 

nuestra tierra Pachamama. Las hijas de padres 

de familia estamos en su Sayaña de nuestros 

padres, cuando nos casamos nos pasan como un 

objeto a las tierras de nuestros esposos. Cuando 
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no hay un varón a nuestro lado o no queremos el 

matrimonio las mujeres inmediatamente nos 

expulsan de nuestras comunidades. Cuando eres 

viuda si tienes hijos varones se te admite en la 

comunidad, cuando eres viuda y tienes hijas 

mujeres en ese caso no tienes derecho de estar en 

la comunidad. Como siempre las mujeres 

trabajamos triple todos los días respecto a los 

varones pero la Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas Bartolina Sisa es un apoyo material y 

moral fiel a los intereses de los varones. La 

Federación Nacional de Amas de Casa, esta 

organización es de las esposas de los mineros, es 

lo mismos, ellas actúan en función de los sueldos 

de los esposos dando valor privilegio a los 

varones no así autovalorándonos como mujeres 

respecto de nuestro propio trabajo.
82

 (ALEGRE, 

QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998) Grifos meus. 

                                                 
82

 ―Depois da chegada dos espanhóis nós mulheres novamente pouco a pouco 

perdemos a terra pela imposição colonial e a imposição do sistema machista 

com a sujeição e o empobrecimento que os criolos e os espanhóis impuseram; 

no entanto, não chegamos a ser anuladas totalmente quanto ao nosso direito à 

terra graças a nossa resistência. A total anulação foi com a Reforma Agrária 

de 1952, com os títulos comprovatórios e a intervenção do Estado, que só 

reconheceu a terra para os homens. Essa lei reconheceu os homens que 

lutaram pela terra contra os patrões e não o fez com as mulheres que 

lutamos durante esse tempo. Dessa maneira começaram em nossas 

comunidades a discriminação, a humilhação, a exploração e a sujeição das 

mulheres por parte dos nossos irmãos, esposos e pais. Retiraram todos os 

nossos direitos; as mulheres originárias não temos direito à educação, 

saúde, e menos à nossa terra Pachamama. As filhas dos pais de família 

estamos nas terras hereditárias de nossos pais, quando nos casamos nos passam 

como um objeto às terras de nossos esposos. Quando não há um homem ao 

nosso lado ou quando não queremos o casamento, nos expulsam de nossas 

comunidades. Quando és viúva e tens filhos homens, te admitem na 

comunidade. Quando és viúva e tens filhas mulheres não tens o direito de estar 

na comunidade. Como sempre as mulheres trabalhamos o triplo todos os dias 

em relação aos homens, mas a Federação Nacional de Mulheres Camponesas 

Bortolina Sisa é um apoio material e moral fiel aos interesses dos homens. A 

Federação Nacional de Amas de Casa, que é a organização das esposas de 

mineiros, faz o mesmo. Elas atuam em função do salário dos esposos dando 

valor primeiramente aos homens, e não nos autovalorizando como mulheres em 
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Questionando sobre a posse exclusiva da terra pelos homens das 

comunidades ao longo do texto, a feminista recuperava que esta era 

ancestralmente usada numa perspectiva matriarcal, o que garantia uma 

situação bastante diferente da vivida atualmente pelas mulheres. Essa 

característica teria sido minada já desde o período colonial; no entanto, 

segundo a autora, teria sido a Revolução de 1952 que consagrou uma 

nova ordem desigual e injusta para as mulheres.  A partir das análises da 

militante, a única que teria sido pronunciada por uma mulher no evento 

no Foro de la Mujer e no Foro Indígena no mesmo ano, a total 

exploração e dependência das mulheres estaria situada na história 

contemporânea do país, quando os homens passaram a ter uma papel 

fundamental de mediação e reconhecimento oficial frente ao Estado. É 

interessante dizer que a organização da sucessão da posse de terras 

familiares nas comunidades andinas nesse momento respeitava uma 

transferência que se dava de pais para filhos homens. Essa característica 

impedia uma gestão autônoma das mulheres sobre as terras familiares, 

que na ausência de homens na família, eram transferidas para as 

propriedades comunais.   

Para a autora, os grupos mobilizados de homens e mulheres que não 

se apropriam ou não partem de reflexões feministas, estão fadados a 

reproduzir tal dependência e submissão das mulheres originárias. Essa 

questão apareceu em distintas publicações do jornal, assumindo as 

análises e posições feministas como ponto de confronto em relação aos 

discursos que advinham de muitos movimentos de caráter étnico e 

comunitário. Nesse sentido, o feminismo era entendido e 

instrumentalizado pelas mulheres originárias do grupo como uma 

posição ideológica que permitia travar críticas e lutas anticoloniais e 

antipatriarcais ao mesmo tempo; o que permitia, segundo elas, a 

construção de uma sociedade cujo estatuto da mulher originária se dava 

de forma não discriminatória e não exploratória.  

Repensar concepções de comunidade, de pertencimento identitário e 

de divisões sexuais na cultura que marcavam parte dos pensamentos e 

das agrupações indígenas e originárias foi elemento complexo e 

desafiador, em especial, quando se articulavam reivindicações que 

primavam por condutas antirracistas e anticoloniais. Foi a partir dessa 

atuação feminista que a crítica a alguns discursos e episódios da história 

                                                                                                        
relação ao nosso próprio trabalho. (ALEGRE, QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998) 

Grifos meus. (Tradução minha) 
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indígena boliviana foi desenvolvida ao longo da militância do grupo. O 

tema da sexualidade e do aborto, por exemplo, mobilizou várias análises 

sobre as posturas machistas e as estruturas patriarcais que eram muitas 

vezes construídas e/ou reforçadas dentro das comunidades e 

movimentos sociais. Embora essas sejam temáticas que até hoje marcam 

os debates desenvolvidos pelo grupo, ao longo da década de 1990, 

pensar a sexualidade, principalmente em critérios não heteronormativos, 

significava demarcar a posição do grupo quanto ao tema da diversidade 

sexual e afetiva, que ainda era vista de forma pejorativa e 

preconceituosa por boa parte dos movimentos indígenas e feministas.  

As análises produzidas sobre esses temas e sua vinculação com a 

organização e pensamentos sociais indígenas, reafirmavam a 

importância de entender a luta contra o colonialismo, o racismo e o 

patriarcado de forma simultânea e articulada. A partir das publicações 

no jornal e nas entrevistas realizadas com as militantes mais antigas, foi 

possível perceber e compreender a necessidade sinalizada de produzir 

outras recuperações históricas a partir do feminismo. Uma das 

fundadoras, Julieta Paredes, que se assumia como lésbica e aimará, 

publicou no Mujer Pública – feminismo anarquista uma série de textos, 

poesias e desenhos que problematizaram essa premência. A 

conceituação andina de chacha warmi, que significa para muitos uma 

forma de complementaridade entre homens e mulheres e serve como 

base de muitas comunidades indígenas na região dos Andes, foi um 

ponto relido e analisado desde uma visão feminista e lésbica.  Uma de 

suas contribuições para o jornal sobre esse conceito foi publicado em 

1998 e chamava-se Complementariedad ¿con quién y para qué?
83

 

(PAREDES, QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998). Nessa análise, a militante 

debatia a importância de não se interpretar a complementaridade andina 

como sinônimo de heterossexualidade. 

 
La concepción andina de la mujer nos presenta el 

paradigma de la complementariedad de la pareja 

heteosexual como lo perfecto, esto en el plano de 

lo simbólico se lo puede manejar de varias 

maneras, lo diré más adelante, pero en el plano de 

la práctica esta complementariedad, es el 

encubrimiento de jerarquías, sexismos, 

                                                 
83

 ―Complementaridade: com quem e para quem?‖. (PAREDES, QMPFA, Ano 

3, nº 30, 1998) (Tradução minha) 
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discriminaciones, violencia y opresiones a la 

mujer, en muchos casos también  de explotación 

en la vida cotidiana y política de los aymaras. Así 

entendida, es una complementariedad 

biologista y naturalista, que encubre el tejido 

social que da roles de subordinación a la 

mujer. La complementariedad, como nosotras la 

rescatamos (conste que de inicio no estamos 

hablando de la pareja en amor, sino más bien en el 

plano de la reflexión filosófica existencial) tiene 

elementos de aporte a un feminismo de mujeres 

que vivimos múltiples opresiones. La 

complementariedad como complemento del varón 

o de las poderosas es una complementariedad de 

la decoración. Si profundizamos en lo que 

significa una complementariedad de la rebelión, 

de la necesidad de la otredad, es que descubrimos 

instrumentos de superación del aislamiento, la 

soledad, el egocentrismo y también las formas de 

la solidariedad, el apoyo y la reciprocidad. Una 

complementariedad de la otredad significará 

entonces: 1. La necesidad de la otra/otro que 

apunta al problema de la contradición ego-

soledad, del con quien tener diálogo y con quien 

confrontar tu identidad.(…) 2. La otra/otro no 

necesariamente es la alteridad heterosexual, 

porque ahí en la relación con los varones es 

donde vivimos nuestra abulación [sic], 

necesitamos una construcción temporal en 

autonomía, tomando en cuenta que si bien 

necesitamos afirmarnos como seres pensantes y 

capaces de producir cultura, esta producción 

no se cierra en sí misma, ni deja de considerar 

en el social imaginario la otra mitad de nuestro 

ser humanas, los varones, pero ellos vividos 

como realidad y no como imposición. La 

otredad puede ser vivida por las mujeres, en 

principio, con las otras mujeres, con mujeres 

diferentes a nosotras. Pero tambiém tomando 

contacto con lo femenino de la sociedad. La 

complementariedad aporta otro elemento a 

nuestro feminismo de la autonomía y nos permite 

entender mejor, la proyección y la extensión de 

nuestra lucha antipatriarcal, que en algunos 
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momentos históricos, se articula pero no se funde 

con la lucha de los varones por sus 

reivindicaciones. Siento que puede ser esta una 

forma de superar las tentaciones de ser las 

herederas de la razón patriarcal y convertirnos en 

la razón matriarcal que para mí es una variante de 

lo mismo; unas personas sobre otras. Queremos 

un mundo de felicidad para todas y todos.
84

 

                                                 
84

 ―A concepção andina da mulher nos apresenta o paradigma da 

complementaridade do par heterossexual como o perfeito. Isso, no plano do 

simbólico, poderia ser interpretado de várias maneiras e o mencionarei mais 

adiante; mas no plano da prática esta complementaridade é o encobrimento de 

hierarquias, sexismo, discriminações, violência e opressões contra a mulher, e 

em muitos casos, de exploração na vida cotidiana e política dos aimarás. Assim 

definido, seria uma complementaridade biologista e naturalista, que encobre o 

tecido social que dá funções de subordinação à mulher. A complementaridade, 

como nós a resgatamos (conste que de início não estamos falando de um par 

amoroso, mas sim no plano da reflexão filosófica existencial) tem elementos 

que colaboraram com o feminismo das mulheres que vivemos múltiplas 

opressões. A complementaridade como complemento do homem ou das 

poderosas é uma complementaridade da decoração. Se aprofundarmos o que 

significa uma complementaridade da rebelião, da necessidade do outro, é que 

descobrimos instrumentos de superação do isolamento, da solidão, do 

egocentrismo e também de solidariedade, de apoio e de reciprocidade. Uma 

complementaridade da condição de outro significará então: 1. A necessidade do 

outra/outra para apontar o problema da contradição ego/solidão, com quem 

podes ter diálogo e confrontar tua identidade (...) 2. A outra/outro não 

necessariamente é a alteridade heterossexual, porque é da relação com os 

homens que vivemos nossa anulação; necessitamos uma construção 

temporal na autonomia, considerando que se necessitamos nos afirmar 

como seres pensantes e capazes de produzir cultura, essa produção não se 

fecha em si mesma, nem deixa de considerar no imaginário social a outra 

metade de nosso ser humanas, os homens, mas eles vividos como realidade 

não como imposição. A condição de outro pode ser vivida pelas mulheres, no 

princípio, com outras mulheres, com mulheres diferentes a nós. Mas também 

tendo contato com o feminino na sociedade. A complementaridade contribui 

com outro elemento para o nosso feminismo da autonomia e nos permite 

entender melhor a projeção e a extensão da nossa luta antipatriarcal, que em 

alguns momentos históricos se articula, mas não se funde com a luta dos 

homens por suas reivindicações. Sinto que pode ser esta uma forma de superar 

as tentações de sermos herdeiras da razão matriarcal, que para mim é uma 

variante do mesmo, umas pessoas sobre outras. Queremos um mundo de 
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(PAREDES, QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998) Grifos 

meus. 

 

Como é possível analisar na citação anterior, a construção de uma 

―otredad‖ que poderia ser vivida através de uma posição distinta do 

mero complemento de um referente existencial masculino, realocava a 

noção de complementariedade construída no pensamento indígena nos 

Andes, e que até os dias atuais é bastante reivindicado pelos 

movimentos indígenas como componente importante de discursos 

identitários. Em muitos contextos, o machismo e o binarismo 

heterossexual foi visto como uma das principais dificuldades na 

participação das mulheres como uma coletividade heterogênea nas 

comunidades e grupos de mobilização indígenas, embora fosse 

constante o diálogo, a participação em eventos e o apoio às lutas desses 

movimentos por parte dessas mulheres.  

Essas análises se acercaram a uma abordagem feminista 

descolonial da produção de pensamento no espaço-tempo colonial da 

América Latina. A construção de uma demanda política capaz de 

questionar o sistema da hetero-norma e do binarismo como chave do 

sistema patriarcal e colonial foi, e segue sendo, elemento bastante 

problematizado por teóricas feministas descolonias. Nas produções das 

Mujeres Creando, essas afirmações estiveram voltadas para uma crítica 

política aos grupos, comunidades e espaços que pautavam a questão do 

racismo e da luta anticolonial, que de acordo com seus pontos de vistas, 

e em boa parte dos casos, não possibilitaria um fazer político 

emancipatório para as mulheres, principalmente as que reivindicavam 

debates antipatriarcais.   

Dessa maneira, retomo as perguntas que orientaram a produção 

desse capítulo: o que significava se reivindicar feminista e anarquista na 

década de 1990 na Bolívia?  Que discussões e alteridades políticas se 

constroem nessa relação? E, que práticas de militância são invocadas e 

desenvolvidas? Considerado essas questões, é possível entender que o 

feminismo anarquista das Mujeres Creando aparecia não como uma 

filiação totalizante, como um denominador comum de discursos e 

práticas que deveriam definir a vida política dessas mulheres ou como 

uma cartilha política a ser seguida. Esse pertencimento foi construído no 

                                                                                                        
felicidade para todas e todos.‖ (PAREDES, QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998) Grifos 

meus. (Tradução minha)    
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próprio assentamento dos princípios e ações do grupo inicialmente, 

materializando-se como uma perspectiva ideológica que permitia um 

combate direto, pessoal, coletivo e estrutural das opressões patriarcais, 

coloniais, raciais, capitalistas e heteronormativas. Ele não se consolidou 

de modo prévio, mas em posições relacionais que foram sendo 

assumidas e desenvolvidas na teoria e na prática ao longo da experiência 

de militância, especialmente durante a primeira década.  

Esse caráter processual permitiu leituras críticas sobre os distintos 

espaços de militância social, alguns dos quais também ocupados por 

mulheres do Mujeres Creando, e que ficaram registradas nos seus 

principais meios comunicativos naquele momento e nos relatos 

posteriores que contam a história da organização. As alteridades 

políticas e as ações sociais desenvolvidas pelo grupo, portanto, se 

construíram respeitando esse ritmo de consolidação identitária. Elas se 

deram através de uma perspectiva que entendia a autonomia como tema 

fundamental na construção de solidariedades e práticas sociais. A busca 

por construir um projeto de atuação baseado na autogestão e que partisse 

e valorizasse a heterogeneidade dessas mulheres, dando autonomia 

individual e coletiva, assinalou a base de consolidação do grupo. 

Desse modo, pensar as narrativas e os debates fundacionais 

permitiu a compreensão de como as próprias militantes do grupo 

diagnosticaram e se entenderam dentro desse contexto histórico. Elas 

possibilitaram a elaboração de um caminho metodológico que pensasse 

não a partir da pesquisadora somente, mas por meio de um diálogo com 

as compreensões sobre os encontros e os desencontros políticos e 

ideológicos vividos pelo grupo ao longo dos anos de 1990 e elaboradas 

pelas próprias Mujeres Creando. Analisar os debates que permearam 

esse momento inicial significou, portanto, situar os discursos e as 

práticas que foram sendo elaboradas através dessas filiações políticas, 

permitindo pensar historicamente e contextualmente o que significa ser 

feminista nesse contexto, considerando as experiências e os desejos 

políticos que apareciam individual e coletivamente entre essas mulheres. 

No limiar das novas configurações da esquerda oficial e tradicional, da 

institucionalização dos debates de gênero, do denunciado oportunismo 

político e do machismo atribuídos à parte dos movimentos indígenas, 

originários e camponeses, essas mulheres encontraram-se e construíram 

um caminho de assunção e reivindicação política. E foram nas brechas 

dessas discussões travadas durante a década de 1990 que o feminismo 

anarquista do Mujeres Creando foi ganhando forma e fôlego.  
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3 CAPÍTULO 2: MAS O QUE É AUTONOMIA? UM DEBATE 

PRÁTICO-CONCEITUAL 

 
Neste capítulo analisaremos a categoria autonomia através das 

discussões políticas e das propostas organizativas desenvolvidas pelo 

Mujeres Creando. A partir das experiências vividas nos espaços 

feministas na Bolívia e na América Latina e dos ideais de autogestão 

que compõem as relações internas e cotidianas da agrupação, busco 

compreender historicamente e contextualmente como se deram as 

definições de autonomia produzidas por essas mulheres. Dessa maneira, 

pretendo mostrar o modo como a compreensão de autonomia é 

fundamental para entender o conceito de feminismo delineado pelo 

Mujeres Creando, bem como para melhor situar a experiência de 

militância da organização nesses mais de vinte anos de existência. Para 

isso, foram analisados alguns documentos impressos, como livros e o 

quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista, algumas entrevistas, 

e documentos complementares, como as memórias dos Encontros 

Latino-americanos e Caribenhos acontecidos em 1993 e 1996.   

 

3.1 FEMINISMO AUTÔNOMO: ENTRE A BOLÍVIA E A 

AMÉRICA LATINA 

 

Nos últimos anos, muitas acadêmicas feministas vêm discutindo 

as possíveis, complexas e paradoxais relações entre feminismo e 

capitalismo, em especial na sua versão neoliberal da recente política 

internacional. Algumas autoras – como Nancy Fraser (2009) e Verónica 

Schild (2016), por exemplo – desenvolvem reflexões sobre os problemas 

da relação (consciente ou não) entre feminismo e status quo capitalista, e 

com as desigualdades fomentadas por esse sistema e suas políticas de 

divisão social-racial do trabalho nas últimas décadas. Para o caso latino-

americano, os projetos neoliberais efetuados no continente permitiram a 

realização de discussões específicas sobre a temática. Estas remontam à 

ambígua ascensão da ―perspectiva de gênero‖ nas últimas décadas em 

governos nacionais e em organizações internacionais, como a ONU e o 

Banco Mundial. Como discutido inicialmente no primeiro capítulo, o 

fomento desses debates se ajustou ao implemento de planos e de ações 

voltadas para a concretização de políticas neoliberais na América Latina, 

questões que pretendo desenvolver ao longo desde capítulo. 

Ao ler essas autoras me surpreendi com a forma como o debate é 

colocado. Primeiramente, essas e muitas das pesquisadoras por elas 
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citadas observam com certo tom de surpresa a relação entre alguns 

feminismos e a governabilidade do capitalismo contemporâneo.  

Segundo, por perceber que algumas observam que a análise crítica 

dessas relações estaria sendo realizada mais recentemente, em meados 

dos anos 2000, e de maneira crescente, ressaltando com certo tom de 

novidade as problematizações levantadas por algumas investigadoras. 

De modo geral, esses trabalhos veem o processo de revisão sobre as 

contraditórias relações entre feminismo, desenvolvimentismo e 

neoliberalismo como uma preocupação relativamente recente, isto é, 

mais localizada na última década. 

A pesquisadora Verónica Schild (2016), por exemplo, ressaltou a 

necessidade de endossar as reflexões sobre a relação entre feminismo e 

capitalismo, afirmando que hoje há uma significativa e ―crescente 

preocupação pela convergência entre certas formas de feminismo e os 

objetivos do capitalismo neoliberal‖. (SCHILD, 2016, p. 63) (Tradução 

minha). A autora traz uma pequena revisão bibliográfica apontando 

como algumas estudiosas vêm se dedicando a avaliar essa relação.
85

 A 

teórica Nancy Fraser, mais conhecida por sua posição socialista e pela 

crítica ao capitalismo que parta de uma interpretação feminista, também 

traz essas discussões e reivindica a necessidade de uma avaliação crítica 

das marcas deixadas por uma apropriação neoliberal das pautas e das 

análises sociais feministas. Estas, ao serem fragmentadas e despojadas 

de um sentido radicalmente transformador, como defendido pelo 

chamado feminismo de segunda onda nos anos de 1970, estariam 

crescentemente a serviço retórico e prático do que a autora chama de 

―capitalismo organizado de Estado‖ 
86

. (FRASER, 2009, p.89-90) 

Essas e outras autoras, preocupadas também com o tema das 

hegemonias feministas, estão levantando nos últimos anos a importância 

de se nominar os feminismos existentes no mundo e de desenvolver 

criticidade sobre quais elementos políticos e ideológicos compõem essas 

diferenças. Além disso, muitas de suas discussões demarcam a urgência 

                                                 
85

 Para essa autora, além de Nancy Fraser, outras pesquisadoras vêm aportando 

diferentes reflexões sobre a questão. Em seu artigo Shild menciona, dentre 

outros, alguns trabalhos de Hester Eisenstein, Meg Luxton e Joan Sangster, 

como bastante interessantes na análise crítica dessas possíveis relações. 

(SCHILD, 2016, p. 63-64) 
86

 Ao utilizar esse termo Nancy Fraser dialoga com as análises feitas por 

Friedrich Pollack publicado nos anos de 1980 em texto nominado ―States of 

capitalism: Its possibilities and Limitations‖ (1982). 
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por denunciar as eventuais coparticipações entre as agendas feministas e 

capitalistas na geopolítica neoliberal.  

Ao levantar esse pequeno resumo da discussão, a minha surpresa 

adveio justamente por perceber que grande parte do que hoje podemos 

chamar de feminismo autônomo latino-americano tenha, já desde a 

década de 1990, desenvolvido diversas, originais e combativas reflexões 

sobre a hegemonia do feminismo liberal que se desenhava 

internacionalmente desde os anos de 1980. Após recorrer a fontes 

complementares para a tese, como as memórias publicadas dos 

Encontros Feministas Latino Americanos e Caribenhos (EFLACs)
87

, 

principalmente os que aconteceram durante a década de 1990, pude 

explorar que para o caso latino-americano essa hegemonia não apareceu 

necessariamente na reivindicação explícita de uma identidade e de uma 

filiação à ideologia liberal por parte dos grupos feministas. Ela 

manifestou-se principalmente na defesa de estratégias políticas de 

inserção nas estruturas de poder, que demarcavam dadas táticas como 

―únicas‖ ou principais alternativas na concretização de mudanças 

sociais.  

A partir da experiência feminista das Mujeres Creando pude 

perceber o modo como o debate sobre a hegemonia feminista liberal foi 

fundamental na construção político-ideológica do grupo durante a 

década de 1990. Foi possível compreender como ele delineou a 

elaboração de conceitos políticos que buscavam uma práxis 

declaradamente aliada à defesa da autonomia do movimento feminista, e 

como constituiu a crítica da relação entre capitalismo neoliberal e 

feminismo colocada desde então. São diversas as ações e publicações 

que avaliam, denunciam, discutem, e principalmente, constroem 

propostas contra hegemônicas na defesa da autonomia do feminismo, 

com destaque para aqueles que se davam na Bolívia em particular e na 

América Latina em geral.   

Mas, afinal, o que significava defender a autonomia do 

movimento feminista latino-americano nesse período?  Primeiramente, é 

importante salientar que a organização do feminismo latino americano 

enquanto criação de espaço de diálogos, trocas e vivências a nível 

continental teve lugar especial na realização dos Encontros Feministas 

                                                 
87

 Esses documentos foram incorporados à tese depois de pesquisa realizada na 

Biblioteca Rosario Castellanos, onde estão disponibilizados, durante estância 

acadêmica no Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) na 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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Latino Americanos e Caribenhos, os EFLACs
88

. Desde o início da 

década de 1980 eles desafiaram as objeções e os inúmeros boicotes 

sociais a esse espaço organizacional feminista. A cada encontro e a 

depender do país sede, diferentes dificuldades estruturais, políticas e 

desafios foram vividos pelas mulheres e grupos que insistiram no sonho 

de construir um espaço feminista que promovesse articulações e 

desenvolvessem ações conjuntas das feministas latino-americanas.  

Desde as primeiras edições, esses encontros foram organizados 

de maneira autônoma; isso significava dizer que temas, formatos, 

agendas e ações eram propostas a partir dos grupos feministas e de 

acordo com as demandas construídas dentro de um amplo leque do que 

podemos chamar de movimento feminista. Isto é, a definição do 

―quando, onde e como‖ partia da demanda de grupos e feministas 

independentes advindos dos vários países que fomentavam esse espaço. 

Num primeiro momento essa noção de autonomia era problematizada 

como um princípio de que o movimento deveria ser independente em 

relação às demandas dos partidos políticos, em que muitas feministas 

atuavam desde as décadas anteriores. Além desse elemento político, o 

tema da autonomia era discutido também em relação à busca de recursos 

e de financiamentos para apoiar a concretização desses espaços, que 

deveria acontecer sem que houvesse imposição ao conteúdo, ao formato 

e às prioridades definidas pelo movimento.  

É importante lembrar que a ideia de autonomia sempre foi 

debatida com maior ou menor intensidade dentro do movimento 

feminista, a depender do período histórico e do contexto geográfico. No 

caso dos encontros latino-americanos esse debate esteve inicialmente 

mais relacionado à autonomia em relação aos partidos políticos, 

principalmente de esquerda, e aos interesses que viessem de fora do 

movimento, ou seja, se ressaltava a importância dos cuidados 

necessários para garantir que o movimento social feminista se 

construísse a partir de suas próprias demandas, ideias e ações, que 

tinham como ponto de partida a própria vida das mulheres e dos sujeitos 

oprimidos pelas relações patriarcais. Como começamos a debater no 

capítulo anterior, ao longo da década de 1980 e especialmente durante a 

década de 1990, a discussão sobre a autonomia feminista ganhou novos 

                                                 
88

 A cronologia desses encontros é: 1981 (Colômbia); 1983 (Peru); 1985 

(Brasil); 1987 (México); 1991 (Argentina); 1993 (El Salvador); 1996 (Chile); 

1999 (República Dominicana); 2002 (Costa Rica); 2005 (Brasil); 2009 

(México); 2011 (Colômbia); 2014 (Peru); 2017 (Uruguai).  
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conteúdos, visto que outros atores políticos passaram a integrar o debate 

sobre a ―situação da mulher latino-americana‖. Esses atores eram as 

organizações de cooperação internacional e organismos de diferentes 

esferas governamentais (nacional, estadual e municipal) que passam a 

ter progressiva inserção no fomento de espaços e conteúdos que 

abordavam o tema das mulheres e do feminismo, e como analisa 

Ximena Bedregal, de uma maneira hierárquica foram ocupando boa 

parte da agenda e da metodologia de ação feminista desde a década de 

1980. (BEDREGAL, s.d., p. 8-9) 

Segundo a antropóloga Jules Falquet, que tem se dedicado a 

trabalhar as ideias políticas do feminismo autônomo latino-americano e 

os conflitos relacionados à institucionalização do movimento, é 

necessário pensar com muita calma e profundidade os projetos sociais e 

políticos que estavam se impondo nesse momento e desse modo situar 

os principais conflitos que se instauraram no movimento feminista latino 

americano ao longo de tal década.  

Para essa autora, especialmente depois do fim de um mundo sob 

influência política bipolar, a tentativa de se estabelecer uma 

governabilidade internacional unipolar, capaz de fincar acordos 

baseados na lógica do ―desenvolvimento sustentável‖ e da ―cooperação‖ 

entre as nações, possibilitou o fortalecimento de princípios de 

governabilidade que defendiam ações integradas e ―supostamente 

consensuais‖ entre os principais atores sociais do momento: ―o Estado, o 

Setor Privado e a População‖. (FALQUET, 2003, p. 14) 

De maneira muito crítica, Jules Falquet questiona a 

autoproclamação de alguns organismos internacionais, com destaque 

para a ONU, de se considerarem principais mediadoras das novas 

políticas internacionais voltadas para a ideia de desenvolvimento e de 

administração global. Rastreando a preocupação dessa organização com 

a crescente pressão dos movimentos ecologistas e feministas desde a 

década de 1970, a autora mostra como a partir dessa década a 

aproximação com tais pautas e discursos políticos foram se dando de 

maneira crescente, em muitos momentos de forma ―centralizadora‖ e 

―apadrinhadora‖, construindo uma imagem pública da ONU como 

instituição neutra, benfeitora e protetora dos direitos civis, humanos e 

sociais. Imagem esta que buscaria se diferenciar das instituições que 

atuam com ela, como o Banco Mundial e a Agência Internacional para o 

Desenvolvimento (AID). (FALQUET, 2003, p.15) Para a pesquisadora, 

a ONU buscava tomar a dianteira no estabelecimento de políticas, 

metas, agendas e processos de discussão no sentido de conciliar e 
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estabelecer uma governabilidade mundial sobre esses temas, ao passo 

que estabelecia uma imagem própria que se colocava como a principal 

instituição internacional preocupada, dentre outros temas, com os 

problemas ambientais e com a igualdade de gênero, e temas transversais, 

como população e direitos humanos. (FALQUET, 2003, p.16-19) 

A dinâmica política que foi sendo estabelecida pela ONU a partir 

do que a autora chama de ―dispositivo participativo‖ (FALQUET, 2003, 

p.19) visava fomentar e financiar organizações sociais que colaborassem 

e contribuíssem com a execução de acordos estabelecidos nos espaços 

de participação legitimados pela própria Nações Unidas. A construção 

crescente de fóruns preparatórios para as conferências internacionais foi 

se desenvolvendo numa dinâmica que buscava solidificar a ideia de 

governança mundial, com fortes apelos a uma unanimidade 

internacional, que desde então suscita diversas críticas dos movimentos 

sociais aliados aos projetos de esquerda no mundo. Para o caso das 

organizações de mulheres, essa interferência foi intensa e se deu 

principalmente no pesado financiamento ao modelo das Organizações 

Não Governamentais (ONG) de mulheres, não necessariamente 

feministas, e que deviam cumprir um fazer político ritmado pelo modelo 

de governabilidade estabelecido pela ONU. A consolidação desse 

modelo de ―participação social‖, assim como o ápice das tensões que ele 

trazia para o interior do movimento feminista latino-americano, 

aconteceu em decorrência da Conferência de Beijin em 1995, que 

realizou-se após grandes fissuras na organização feminista continental. 

Segundo essa autora: 

 
A ONU desejava que em cada país as ONGs 

(feministas, de mulheres e mixtas) se 

aproximassem do governo em turno para 

estabelecer, se possível, um único informe sobre a 

situação das mulheres e uma única série de 

recomendações. Estava previsto promover a 

inclusão – de forma bastante arbitrária – de 

representantes de ONGs nas delegações 

governamentais. Esse sistema favorecia 

simultaneamente a perda de autonomia do 

movimento feminista frente aos seus respectivos 

Estados e a diluição de suas posições num 

consenso amplo com o governo e as ONGs não 

feministas que também estavam convidadas a se 

pronunciar. Além disso, a ONU tinha definido de 

antemão os temas que os informes nacionais 
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deviam abordar e o tipo de indicadores a utilizar – 

principalmente quantitativos. Finalmente, através 

de diversas instâncias, a ONU colocava 

importantes quantidades de financiamentos à 

disposição das ONGs ou de consultoras 

particulares – frequentemente provenientes do 

movimento feminista – para a elaboração dos 

informes e para permitir que mulheres do mundo 

inteiro viajassem até Beijin. (FALQUET, 2003, p. 

20) (Tradução minha)  

 

As implicações políticas desse processo parecem ter sido várias: a 

transformação de organizações civis não governamentais em 

indispensáveis interlocutoras com o Estado em declive das 

reivindicações advindas dos movimentos sociais; em decorrência disso, 

a contradição da legitimidade quanto à representação política de pautas e 

demandas fomentadas nesses espaços governamentais e internacionais; a 

falta de autonomia diante dos organismos e suas dinâmicas, e a 

consequente criminalização e hostilidade de qualquer expressão 

dissidente e radical a esse processo; e finalmente, a intervenção direta e 

indireta sobre o que deveria ser prioridade na agenda feminista.  Esta 

última ficava marcada não apenas pelo quantitativo crescente dessas 

organizações não governamentais, mas principalmente por certa 

padronização dos seus formatos de atuação, voltados para uma lógica de 

trabalho remunerado, para o cumprimento de tarefas burocráticas e por 

uma atuação política setorizada, e não raras vezes, pouco articulada com 

outras formas de organização social de dada localidade. Como resumiu 

Jules Falquet ao apresentar as controvérsias gerais debatidas a partir do 

feminismo autônomo que criticou veementemente esse processo, 

 
Para uma maior eficiência, as ONGs se agrupam 

em redes internacionais especializadas, perdendo 

em boa medida suas raízes locais e seu trabalho 

cotidiano, para se concentrarem na participação 

nos eventos internacionais. A proposta feminista 

global se atomiza numa série de temas 

fragmentados e desconectados uns dos outros. A 

visão de transformação completa se modificou 

numa série de reivindicações para reparações e 

melhorias parciais, numa lista de propostas 

legislativas abstratas e de micro projetos locais 

voltados para a crescente miséria das mulheres. 
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Observa-se o mesmo fenômeno quando se analisa 

a maneira como aparecem os temas do feminismo 

regional e como se transformam numa onda que 

segue o ritmo das conferências da ONU e das 

prioridades de financiamento das agências de 

cooperação internacional do norte. Assim 

acontece com os temas ‗vedetes‘ a partir dos anos 

de 1990, tais como o ‗poder local‘ das mulheres e 

a sua ‗participação política‘: o poder era 

precisamente um dos temas principais que os 

informes preparatórios latino-americanos e 

caribenhos para Beijin tinham que abordar. Cada 

ano mudam as prioridades: meio ambiente, 

direitos humanos, moradia. (...) Finalmente, a 

impetuosa sequência de conferências e reuniões 

da ONU em todas as partes do planeta absorve o 

tempo e a energia das mulheres e dos grupos 

feministas, provocando, a cada vez, consideráveis 

gastos que só poderão ser viabilizados graças ao 

financiamento internacional. Surge assim algo 

como uma elite feminista que vai à maioria das 

conferências e que facilmente se transforma em 

‗experts de gênero‘, recebendo honorários 

bastante atrativos e muito bem vindos nesses 

tempos de forte desemprego na região, enquanto 

que a militância de ‗rua‘ diminui e as mulheres 

em geral se distanciam do movimento. 

(FALQUET, 2003, p.21) (Tradução minha) 

 

Como comentado no primeiro capítulo, a relação conflituosa 

entre os movimentos sociais e as recentes organizações não 

governamentais – que entravam em cena na mediação das relações entre 

população, Estados e agentes externos – foi presente nos conflitos 

sociais latino-americanos dos anos de 1990. No caso do movimento 

feminista, essa tensão causou inúmeras desconfianças, rupturas e 

conflitos nos espaços de organização do movimento em níveis 

continentais. Como ressaltado em muitas publicações sobre os 

Encontros Feministas Latino Americanos e Caribenhos, os EFLACs 

acontecidos em 1993 e 1996, em El Salvador e Chile respectivamente, 
esgarçaram esses conflitos e evidenciaram as dissidências teóricas, 

políticas e filosóficas entre os vários grupos e mulheres da região, tendo 

como ponto fulcral de debate: a burocratização e a institucionalização do 

movimento feminista.  
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Como afirmou Amalia Fisher (2005), esses elementos foram 

discutidos desde a década de 1970 e 1980, mas foi ao longo da década 

de 1990 que o debate se apresentou com mais intensidade.
89

 Em 1993, 

essa tensão se deu durante o processo preparatório estabelecido pela 

ONU para a Conferência de Beijin que aconteceria em 1995. Nesse 

contexto algumas mulheres/grupos deveriam assumir a missão de 

organizar os informes e as avaliações a partir do movimento, com o 

objetivo de representar as demandas das latino-americanas nessa 

conferência, assim como nos espaços preparatórios indicados pelos 

organismos externos. A denúncia da inserção de uma agenda e de um 

processo de debate que não partiam dos acúmulos do movimento 

feminista e visava precisamente uma integração das demandas das 

mulheres nesses espaços de poder – inclusive com a possibilidade de 

diálogo com lugares estruturadores das políticas neoliberais do 

momento, como a Agência Internacional para o Desenvolvimento (AID) 

– direcionou uma série de desacordos sobre os objetivos do movimento 

feminista nos primeiros anos da década. Essas discordâncias se davam 

pelas divergências sobre que relações o movimento deveria ter com os 

espaços de poder, e principalmente, sobre a legitimidade da ocupação 

desses espaços em nome de um movimento mais amplo por mulheres 

que trabalhavam como consultoras dessas organizações.
90

 

                                                 
89

 No texto citado a autora pontua que já nos primeiros Encontros feministas 

latino-americanos apareceram reflexões sobre o tema da autonomia feminista 

articuladas à questão da institucionalização e dos financiamentos estrangeiros. 

A feminista traz as complexidades desse debate dentro do feminismo latino-

americano ao longo do seu desenvolvimento desde os anos 1970, ressaltando 

que nem as correntes, nem os financiamentos, nem a leitura desses processos 

devem ser analisadas de maneira dicotômica ou reducionista. Amalia Fisher 

analisa que muitos aportes e reflexões foram construídos individualmente e 

coletivamente sobre a temática da autonomia feminista durante esse processo, e 

que, portanto, essas produções e análises críticas devem ser vistas como fruto de 

experiências coletivas, as quais ninguém poderá reivindicar a ―propriedade 

privada‖.  (FISHER, 2005, p.13) Através dessas colocações da autora, podemos 

reforçar que não foi apenas na década de 1990 que essa discussão foi levantada, 

mas sim, que é um acúmulo histórico do movimento.  
90

 É importante comentar que os balanços políticos desse processo foram feitos 

de forma múltipla e em cada país obedeceram a ritmos próprios. É preciso 

considerar também que existem diferenças entre os realizados dentro e ao longo 

do processo, daqueles construídos em momentos posteriores. Nesse sentido, 

acredito que nem todas as leituras são ―preto no branco‖, ou seja, que nem todas 

as questões que estavam em pauta nas articulações nacionais e continentais 
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No encontro de 1993, em El Salvador, uma das questões centrais 

foi precisamente a necessidade de trazer o tema dos espaços de poder 

para um debate amplo no movimento feminista, principalmente pela 

urgência que estaria sendo colocada a participação nessas esferas. Nas 

memórias publicadas pela comissão organizadora do encontro, é 

possível observar que esse ponto foi levantado em várias oficinas e 

espaços que o compuseram. Muitos questionamentos foram feitos a 

respeito da inserção de uma agência como a AID – reconhecida por sua 

participação e apoio aos regimes militares na América Latina – como 

benfeitora e financiadora de organizações feministas e de mulheres por 

ela escolhidas e que trabalhariam na representação dos informes latino-

americanos na Conferência de Beijin.  

Posteriormente, muitas feministas autônomas examinaram essa 

inserção como um arranjo extremamente colonialista da geopolítica da 

cooperação internacional, visto que esse apoio aos países em 

―desenvolvimento‖ foi dividido tendo como critério a área de influência 

dos países do norte. Países africanos e asiáticos teriam seus apoios 

coordenados e financiados por nações europeias, enquanto que a 

América Latina teria os Estados Unidos – via AID – como principal 

regulador do processo de participação em financiamentos e em 

conferências internacionais. Esse ponto ficou registrado no texto 

informativo chamado Iniciativa para apoyar la Conferencia Mundial 

sobre la mujer, publicado nas memórias do EFLAC de El Salvador em 

1993. Nele buscava-se divulgar a convocatória realizada para esse 

processo de ―apoio‖ à participação das organizações latino-americanas. 

O texto dizia: 

 
El Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación Económica (en 

inglés, Organization for Economic Cooperation/ 

Development Assistence Commitee, 

OECD/DAC), con sede en París, tiene un Grupo 

Especializado en Cuestiones de la Mujer y 

Desarrollo, compuesto por representantes de 22 

países donantes. Este Grupo se propone ofrecer 

apoyo a los gobiernos y a las Organizaciones No 

                                                                                                        
envolveram apoios ou rechaços absolutos, mas que foram temas que animaram 

debates e demarcaram a necessidade cada vez maior de um posicionamento 

ideológico das organizações de mulheres e feministas frente às organizações 

internacionais e aos governais nacionais.  
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Gubernamentales de los países en desarrollo para 

su participación en la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Mujer, en 1995. Esta 

iniciativa única es complementaria de los 

preparatorios oficiales que se van a llevar a cabo 

por las Naciones Unidas. De acuerdo con esta 

iniciativa, para cada región y subregión, un país 

donante actuaría como coordinador de los apoyos 

para aquella región. El representante de los 

Estados Unidos, a través de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID) apoyaría 

las preparatorias de los países latinoamericanos. 

(…) Una representante de la AID va a visitar los 

países de la región para informar con las misiones 

de la AID y otros grupos interesados en el tema de 

la mujer y desarrollo, sobre cuáles ONGs serían 

apropiadas para candidatarse a ser entidades 

´focales subregionales`.
91

 (INICATIVA, 1994, p. 

205)
92

 

 

Ainda nessa publicação de memórias – que tem por característica 

ser uma compilação de registros do encontro produzidos por diferentes 

                                                 
91

 ―O Comitê de Assistência para o Desenvolvimento da Organização para a 

Cooperação Econômica (em inglês, Organization for Economic Cooperation/ 

Development Assistence Commitee, OECD/DAC), com sede em Paris, tem um 

Grupo Especializado em Questões da Mulher e Desenvolvimento, composto por 

representantes de 22 países doadores. Este Grupo se propõe a oferecer apoio aos 

governos e às Organizações não governamentais dos países em 

desenvolvimento para a sua participação na Conferência Mundial das Nações 

Unidas sobre a Mulher, em 1995. Esta iniciativa única é complementar aos 

preparatórios oficiais que vão ser organizados pelas Nações Unidas. De acordo 

com essa iniciativa, para cada região e sub-região, um país doador atuaria como 

coordenador dos apoios para aquela região. O representante dos Estados 

Unidos, através da Agencia Internacional para o Desenvolvimento (AID), 

apoiaria as preparatórias dos países latino-americanos. (...) Uma representante 

da AID vai visitar os países da região para informar, com as missões da AID e 

os grupos interessados no tema da mulher e desenvolvimento, sobre quais 

ONGs seriam apropriadas para se candidatarem a serem entidades ‗focais sub-

regionais‘.‖ (INICIATIVA, 1994, p. 205) (Tradução minha)   
92

 O texto tinha o objetivo de ampliar a divulgação entre as feministas sobre 

essa convocatória, de modo a permitir uma reflexão mais extensa sobre as 

questões citadas; no entanto, o próprio texto já apontava algumas críticas. 

(INICIATIVA, 1994, p. 205-206) 
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ativistas e pela comissão organizadora da vez – foi possível perceber 

como algumas feministas problematizaram intensamente a intromissão 

quase unilateral de tais organizações, com destaque para a AID, nos 

espaços de articulação feminista. Além disso, alguns grupos e militantes 

independentes seguiam debatendo a perda das características centrais da 

noção de ―político‖ construída na história do feminismo naquele 

momento, elaborando ativas críticas às perspectivas que conclamavam a 

necessidade de mais mulheres em espaços de poder. Ao longo desse 

processo, muitas feministas ressaltavam a importância do não 

esquecimento do que seria fazer política tendo o feminismo como 

princípio filosófico e político, quer dizer, combater a noção patriarcal do 

fazer político e a busca por poder.  Essa crítica ficou registrada em 

muitos textos de análise compilados e publicados nas memórias desse 

encontro. Elizabeth Alvarez (1994), atuante feminista guatemalteca e 

promotora de discussões durante o evento, afirmava em entrevista 

publicada nas memórias que: 

 
No me quiero imaginar una gran fuerza política 

feminista concertada y propositiva cuyas raíces 

no bien echadas den al trasto con nuestras 

utopías personales y colectivas. Una 

organización que sea el remedo reiterado de 

otras estructuras autoritarias. Todo apunta a 

repetir historias organizativas patriarcales, 

sólo que ahora integradas y manejadas por 

mujeres. Tenemos que pensar nuestra 

organización con otro imaginario. El desarrollo 

y crecimiento del feminismo  se expresa ahora en 

un contexto por demás hostil marcado por el 

refuncionamiento del sistema y modelo neoliberal 

que tiende a desestructurar las reivindicaciones de 

las minorías y sus utopías. Este mapa señala 

caminos a transitar e intentar forzarnos a que 

caminemos por sus sendas y a limitar nuestra 

hechura de rutas. El riesgo de ello está puesto, la 

llamada y tentación al movimiento está en la 

valoración unilateral que se le impone del espacio 

de lo ―público‖, ―de lo político‖, de las 

imediateces, de la ruptura de la articulación 

íntimo-privado-público como un todo sin 
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prioridades en cada uno de sus enunciados.
93

 

(ANTESALAS, 1994, p. 164) Grifos meus.  

 

Na mesma linha argumentativa, Irene León
94

 relatava sobre o 

evento de 1993 e os desafios políticos surgidos com ele. Ao comentar as 

atividades que ficaram para ser debatidas com mais profundidade no 

futuro, registrou que: 

 
Otras problemáticas transcendentes que pusieron 

sobre el tapete incluyen la institucionalización de 

una parte sustantiva del movimiento, que ha 

generado cuestionamientos no solo a nivel interno 

– pues muchas organizaciones convertidas en 

ONGs o en satélites de ciertas instituciones, 

enfrentan conflictos entre las profesionales 

desprovidas de ella –, sino también en cuanto a la 

concepción de movimiento que esta mutación 

genera. Sobre este punto quedó planteada también 

la necesidad de hacer una reflexión significativa 

sobre la internacionalización del movimiento y la 

influencia que tienen los organismos de 

cooperación internacional y las instancias 

multilaterales sobre la priorización de contenidos 

y, muchas veces hasta sobre la organización 

interna o regional, pues se identificó la 

emergencia de redes cuya existencia está 

condicionada al financiamiento que reciben sus 

                                                 
93

 ―Não quero me imaginar uma grande força política feminista conciliada e 

propositiva, cujas raízes não estão bem direcionadas às nossas utopias 

pessoais e coletivas. Uma organização que seja cópia reiterada de outras 

estruturas autoritárias. Tudo aponta para a repetição de histórias 

organizativas patriarcais, mas desta vez integradas e manejadas pelas 

mulheres. Precisamos pensar nossa organização com outro imaginário. O 

desenvolvimento e o crescimento do feminismo se expressa agora num contexto 

bastante hostil, marcado pelo re-funcionamento do sistema e do modelo 

neoliberal que tende a desestruturar as reivindicações das minorias e de suas 

utopias. Esse mapa designa caminhos a transitar e tenta nos forçar a caminhar 

por seus rastros e limitar nossa feitura de rotas. O risco disso está posto, a 

chamada e a tentação ao movimento estão na valorização unilateral imposta do 

espaço do ‗público‘, ‗do político‘, das urgências, da ruptura da articulação 

íntimo-privado-público como um todo, sem prioridades em cada um de seus 

enunciados.‖ (ANTESALAS, 1994, p. 164) Grifos meus. (Tradução minha)  
94

 Irene León escreve para a Agência Latino Americana de Informação (ALAI).  
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participantes y/o a su filiación a ciertos 

organismos internacionales.
95

 (LEÓN, 1994, p. 

186) 

   

 Com mais ou menos radicalidade, o que pode ser observado 

através desses trechos, é que muitas feministas trataram esse tema a 

partir de distintas perspectivas, algumas delas denunciando a tentativa 

de tornar esse debate dicotômico ao longo do encontro. Ou seja, de 

apresentar as tensões vividas ao longo e após o evento, principalmente 

aqueles que nominavam tais discordâncias como uma disputa simplista 

entre feministas ―utópicas‖ e feministas ―de lo posible‖. Na prática, isso 

significava tentar resumir as tensões entre aquelas que discordavam ou 

ponderavam a inserção do feminismo nessas estruturas representativas 

de poder internacional e aquelas que veriam essas inserções como um 

caminho quase inevitável para o futuro. 

Nesses encontros latino-americanos é possível perceber como 

ficavam marcadas também as diferenças dos projetos societários que 

advinham do movimento feminista. Para algumas, a inserção das 

mulheres nos espaços de poder era visto como mecanismo de reforma e 

transformação das desigualdades vividas pelas mulheres, enquanto que 

para outras, o feminismo teria construído uma base de princípios 

políticos que rejeitaria as esferas de poder estabelecidas, que denunciaria 

seus limites e, principalmente, que proporia outras formas de fazer 

política individual e coletivamente. Quanto às relações com os espaços 

de poder, vale destacar que existia uma diversidade de posições políticas 

e filiações ideológicas que não podiam (podem) ser encarceradas em 

                                                 
95

 ―Outras problemáticas transcendentes que foram colocadas sobre o tapete 

incluem a institucionalização de uma parte substantiva do movimento, que 

gerou questionamentos não só a nível interno - pois muitas organizações 

convertidas em ONGs ou em satélites de certas instituições enfrentam conflitos 

com as profissionais delas desprovidas -, mas também, em relação à concepção 

de movimento que essa mutação gera. Sobre esse ponto ficou ressaltada também 

a necessidade de fazer uma reflexão significativa sobre a internacionalização do 

movimento e a influência que tem os organismos de cooperação internacional e 

as instâncias multilaterais sobre a priorização de conteúdos e, muitas vezes, até 

sobre a organização interna ou regional, pois se identificou a emergência de 

redes cuja existência está condicionada ao financiamento que recebem suas 

participantes e/ou a sua filiação a certos organismos internacionais.‖ (LEÓN, 

1994, p. 186) (Tradução minha)  
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visões polarizadas e que também estiveram presentes nos debates desse 

momento. Muitas feministas viram esse processo histórico como um 

momento concreto de estudo e avaliação das possibilidades e limites que 

eram colocados para o movimento em níveis continentais de um modo 

mais amplo, e dessa maneira, as avaliações realizadas rechaçavam a 

ideia de ser simplesmente contra ou a favor de alguma questão.  

Essas divergências conceituais e políticas sobre a autonomia 

feminista se estenderam para o EFLAC realizado em novembro de 1996 

no Chile, que de maneira mais declarada trouxe as incompatibilidades 

de projetos colocados para os feminismos latino-americanos. A 

comissão organizadora foi formada por feministas independentes e 

autônomas que se identificavam com a defesa da autonomia do 

movimento desde anos anteriores e de maneira mais intensa depois das 

discussões desenvolvidas em 1993, em El Salvador.  

De modo geral, no debate proposto por esse feminismo 

autônomo, defender a autonomia não significava não receber 

financiamentos externos ao movimento, não aceitar ou buscar apoios das 

mais diversas entidades, organizações, grupos e instituições que existem 

dentro e fora da América Latina para promover os espaços de 

articulação social. Defender a autonomia implicava realizar uma leitura 

crítica da inserção de organizações externas já reconhecidas pelos seus 

compromissos com o sistema capitalista e com uma governabilidade 

global que favorece esse sistema. Na prática, isso significava debater 

política e criticamente os financiamentos advindos de organizações 

como a ONU e a AID, por exemplo, a determinados grupos de mulheres 

e/ou feministas, estabelecendo políticas, pautas, metas e agendas de 

acordo com os seus interesses e que deveriam ser administradas pelos 

grupos financiados, inclusive a partir de critérios burocráticos e de 

eficiência. Ou seja, ao passo que o tema do financiamento era debatido, 

a discussão sobre a importância de não entendê-los de maneira 

homogênea era também colocado em reflexão. Isso significava não 

satanizar qualquer tipo de financiamento, mas rechaçar aqueles que 

estavam vinculados às políticas globais de exclusão e que intervinham 

autoritariamente na forma de organização do movimento feminista.  

Ativistas como a chilena Margarita Pisano, a chileno-boliviana 

Ximena Bedregal, a guatemalteca Elizabeth Alvarez, as bolivianas 

Julieta Paredes e María Galindo, dentre outras feministas e grupos, 

colaboraram na construção política do evento de 1996 que se posicionou 

desde o início como um encontro organizado de maneira autônoma. 

Esses grupos e ativistas apoiaram e/ou colaboraram na construção do 



162 

evento e defenderam durante sua preparação a importância de se 

intensificar o debate sobre o tema da institucionalização do feminismo 

latino-americano e suas implicações políticas. Em apreciações 

posteriores, algumas feministas avaliaram que o encontro foi um marco 

na visibilidade das diferenças éticas e políticas na organização feminista 

latino-americana, enquanto outras demarcaram que o evento tornou-se 

palco de polarizações sobre as dinâmicas vividas pelo feminismo da 

região.  

As Mujeres Creando, que desde o encontro de 1993 participavam 

ativamente desse espaço organizativo continental, registraram a 

confiança de que este seria um momento de finalmente se debater com 

profundidade o tema da institucionalização e da ―tecnocracia de gênero‖ 

que se estabelecia no movimento feminista. Tal otimismo foi 

explicitado, dentre outras publicações, pela reprodução da convocatória 

para a construção e participação no encontro no jornal Mujer Pública – 

feminismo anarquista. Nela, afirmava-se que o encontro seria 

organizado autonomamente e sem intervenções das agências de 

financiamento na definição das suas linhas políticas. Destacava-se que a 

comissão organizadora propunha como eixo do encontro a avaliação das 

lutas feministas nos últimos anos no continente. Para as Mujeres 

Creando, essa era uma oportunidade de construção de espaços sem 

imposições vindas de cima ou de objetivos externos aos estabelecidos 

pelo próprio movimento. Na nota que antecedia a reprodução da 

convocatória diziam:  

 
Para curarnos juntas de tanto espacio 

antidemocrático y elitario, porque todo 

movimiento se construye desde abajo y sin 

pedigris. Difundimos con alegría y esperanzas 

para las mujeres bolivianas la convocatoria que 

nos ha llegado para asistir al VII Encuentro 

Feminista Latinoamericano y del Caribe. Por fin 

un espacio que no es de los políticos, ni de los 

expertos, ni de las instituciones, ni del Banco 

Mundial, ni para nadie que no seamos nosotras 

mismas en la construcción de nuestra sub-versión 

de la historia.
96

 (MUJERES CREANDO, 

QMPFA, Ano 1, s/n, jun/1996)  

                                                 
96

 ―Para nos curarmos juntas de tanto espaço antidemocrático e elitista, porque 

todo movimento se constrói desde baixo e sem pedigrees. Difundimos com 

alegria e esperanças para as mulheres bolivianas, a convocatória que nos chegou 
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IMAGEM 7 – ―Autonomía y Feminismo‖ 

 

                                                                                                        
para participar do VII Encontro Feminista Latino-americano e do Caribe. 

Finalmente, um espaço que não é dos políticos, nem dos experts, nem das 

instituições, nem do banco Mundial, nem para ninguém que não sejamos nós 

mesmas na construção de nossa sub-versão da história.‖ (MUJERES 

CREANDO, Ano 1, s/n, jun/1996) (Tradução minha) 
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Podemos observar na imagem 7 (MUJERES CREANDO, 

QMPFA, Ano 1, s/n, jun/1996) alguns elementos destacados e que nos 

dão muitos indícios sobre o modo como as Mujeres Creando estavam 

construindo suas representações de autonomia nesse momento.  Os 

espelhos de Vênus em ruptura, símbolo político do movimento 

feminista, aparecem representados com conteúdos políticos, como as 

frases ―Feminismo y Autonomía‖ e ―Nadie representa a nadie, cada una 

sólo se representa a sí misma‖ (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 

1, s/n, jun/1996)
97

, além da palavra ―transgressão‖ que aparece como 

componente de um deles.   Essa apresentação da convocatória do 

EFLAC de 1996 estava permeada de um debate que colocava como 

central a discussão da autonomia feminista, e mais do que isso, 

sinalizava que seria através dela que as utopias poderiam ser 

construídas, elemento que ficou destacado na frase que finaliza o 

chamado ―A partir da nossa autonomia crescem as utopias‖. (MUJERES 

CREANDO, QMPFA, Ano 1, s/n, jun/1996) (Tradução minha)  

O encontro de 1996, diferentemente dos anteriores que contavam 

com dezenas de atividades simultâneas, foi organizado tendo como eixo 

as discussões políticas, éticas e filosóficas sobre os caminhos tomados 

pelo feminismo naqueles últimos anos. Segundo a comissão 

organizadora, o foco em apenas alguns temas construía um formato que 

visava o aprofundamento dos debates com um número maior de 

participantes. Muitas das ativistas que compuseram essa comissão 

ressaltaram na introdução das memórias do evento que essas escolhas 

também foram políticas. O próprio nome do livro de memórias 

produzido pelos grupos autônomos demarcava esse aspecto e se 

intitulava ―Permanencia voluntaria en la utopía: La autonomia en el VII 
Encuentro Feminista Latinomaricano y del Caribe, Chile 96‖

98
 

(BEDREGAL, 1997). Elas buscavam trazer à tona debates que 

consideravam fundamentais naquele momento e que não teriam sido 

desenvolvidos de maneira aprofundada. Ao apresentar a metodologia do 

evento, a mexicana Edda Gaviola explicitava: 
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 ―Feminismo e Autonomia‖ e ―Ninguém representa a ninguém, cada uma só 

representa a si mesma‖ (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 1, s/n, 

jun/1996) (Tradução minha) 
98

 ―Permanência voluntária na utopia: A autonomia no VII Encontro Feminista 

Latino-Americano e do Caribe, Chile, 1996‖ (BEDREGAL, 1997) (Tradução 

minha) 
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Sabemos que las metodologias no son neutras, que 

implican opciones políticas. Con este acerto nos 

embarcamos en el diseño programático del VII 

Encuentro. ¿Cómo fijar en medio de tanto 

desencuentro, las líneas de continuidad  y ruptura 

con el pasado reciente? ¿Cómo hacer para que al 

fin pusiéramos en el centro la discusión política, 

explicitáramos las diferencias, sin que rondaran 

fantasmas que hacen pero no dicen? Todas estas 

cuestiones fueron puestas en largas jornadas de 

diseño. Traíamos una historia de tres años de 

negativas a un debate conjunto. Por ello, nuestra 

intención fue abrir el debate entre todas, a partir 

de tres ejes básicos, que se tradujeron en tres 

mesas centrales: marcos políticos y filosóficos de 

las distintas corrientes feministas; el lado oculto y 

discriminado del Feminismo y, por último, las 

Estrategias ¿cómo cambiamos el mundo?
99

 

(GAVIOLA, 1997, p. 5-6) 

 

As tensões entre uma tendência mais autônoma e outra mais 

simpática aos diálogos institucionais e representativos do feminismo se 

delinearam fortemente nesse encontro, até mesmo antes de sua 

realização
100

. Como indicado no trecho anterior, o encontro promoveu 
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 ―Sabemos que as metodologias não são neutras, que implicam opções 

políticas. Com esta compreensão nos embarcamos no desenho programático do 

VII Encontro. Como fixar, em meio a tanto desencontro, as linhas de 

continuidade e ruptura com o passado recente? Como fazer para que finalmente 

puséssemos no centro a discussão política, explicássemos as diferenças, sem 

que rondassem fantasmas que fazem mas não dizem? Todas essas questões 

foram postas em longas jornadas de planejamento. Carregávamos uma história 

de três anos de negativas a um debate conjunto. Por isso, nossa intenção foi 

abrir o debate entre todas, a partir de três eixos básicos, que se traduziram em 

três mesas centrais: marcos políticos e filosóficos das distintas correntes 

feministas; o lado oculto e discriminado do Feminismo e, por último, as 

Estratégias. Como mudamos o mundo?‖ (GAVIOLA, 1997, p. 5-6) (Tradução 

minha) 
100

 Como expresso nas memórias do evento, o processo de organização do 

encontro gerou muitos conflitos e até mesmo um boicote por parte de algumas 

ONGs. Amalia Fisher comentou essa questão posteriormente. Disse: ―Tiveram 

muitos desacordos, conflitos e um número considerável de feministas ligadas às 

ONG acharam melhor colocar todas suas energias na preparação a Beijin, 

apostando, segundo elas, na incapacidade organizativa da Comissão 
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espaços de discussão que tiveram como objetivo explorar os elementos 

políticos e ideológicos da luta feminista. E como esperado, houve 

também uma multiplicidade de análises sobre a importância e os limites 

do encontro. O que parece ser recorrente para muitas ativistas que 

escreveram memórias sobre o evento é que ele foi um marco quanto às 

dissidências políticas do feminismo latino-americano na década de 

1990. Ele foi caracterizado por discordâncias, por acusações de boicotes 

políticos, e também, por muita solidariedade entre aquelas que 

acreditaram na centralidade desses debates.  

Segundo Jules Falquet (2014), as dissidências mais 

declaradamente estabelecidas nesses eventos demarcaram certa 

―demonização‖ (FALQUET, 2014, p.42) das discussões trazidas por 

aquelas que mantinham uma crítica mais radical a esse processo de 

institucionalização, e que vão construindo uma identidade ampla e 

provisória enquanto ―corrente autônoma‖ latino-americana. 
101

 

(FALQUET, 2014) 

Após o EFLAC de 1996 no Chile e seus conflitos políticos, as 

feministas que pautavam o tema da autonomia deliberaram pela 

construção de um novo espaço de articulação continental, que seria o I 
Encuentro de Feministas Autónomas. Este não foi projetado como um 

espaço que substituiria o primeiro, ou seja, como uma ruptura, mas sim 

como uma iniciativa de articulação e de aprofundamento sobre o que 

significava defender a autonomia nesse momento. De um modo geral, os 

objetivos sinalizados para discussão foram as ofensivas da economia 

política neoliberal e a crescente institucionalização dos debates sobre a 

―questão da mulher‖ e do ―gênero‖ também por organizações que 

promoviam o endividamento e a pobreza no mundo.  

                                                                                                        
Organizadora. Inclusive, algumas apoiaram um complô contra a organização do 

VII Encontro, quando através do tráfico de influências e desprestígio das vozes 

dissidentes, algumas ONG chilenas chegaram ao extremo de recomendar a uma 

agência financiadora holandesa, ICCO, que não apoiasse ao VII Encontro 

Feminista Latino Americano e do Caribe‖. (FISHER, 2005, p.11) (Tradução 

minha)  
101

 Essa corrente foi composta por uma multiplicidade de ativistas e perspectivas 

políticas. Baseado nas leituras que realizei, a existência dessa tendência 

autônoma foi possível através de um mínimo acordo estabelecido durante certo 

período de tempo entre essas distintas ativistas e suas diversas perspectivas 

políticas, que foi construído em função do próprio contexto em que o debate 

sobre a institucionalização do feminismo aparecia em suas experiências.  
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É importante reforçar que, nesse momento, explorar tais 

diferenciações não significava alimentar um pensamento antagônico. 

Muitas feministas autônomas ressaltaram recorrentemente esse ponto 

em suas memórias como forma de explicitar que os enfrentamentos 

desse momento não objetivavam criar antagonismos reducionistas, 

porque estas seriam formas de pensar próprias da lógica patriarcal. Não 

se tratava de fixar a existência dicotômica de feminismos autônomos e 

feminismos não autônomos a partir de critérios como financiamento ou 

institucionalidade puros e simples, mas de propor espaços de reflexão 

crítica sobre os contextos sociais, econômicos e políticos da América 

Latina e do mundo, que partissem de um feminismo atuante na 

transformação das sociedades de modo amplo e não apenas ―melhorias‖ 

para a situação das mulheres. Nesse contexto de disputas, isso 

significava reafirmar que a luta feminista estava para além do tema do 

―gênero‖ e das ―mulheres‖, e que o feminismo enquanto movimento-

filosofia-política possuía uma história comprometida com as lutas contra 

qualquer forma de opressão, especialmente, as patriarcais.  

 A partir da decisão de construir o I Encontro de Feministas 

Autônomas, foi indicado conjuntamente que o evento aconteceria em 

1998 na Bolívia sob a organização das Mujeres Creando. Acontecido em 

Sorata – cidade cerca de quatro horas de La Paz – essa articulação se 

concretizou no sentido de construir um encontro para aquelas que 

queriam refletir e aprofundar sobre o tema da autonomia feminista no 

continente e no mundo. O encontro se deu exatamente no período entre 

o EFLAC de 1996 no Chile que expôs mais intensamente esse debate e 

o EFLAC que aconteceu na República Dominicana em 1999. A 

organização do encontro resultou numa publicação posterior chamada 

Porque la memoria no es puro cuento [2003?], em que se conta a 

história do evento, sua organização prévia, seus desafios, assim como 

também dispõe de manifestos, imagens e relatos retrospectivos dos 

recentes encontros feministas latino-americanos e bolivianos que o 

grupo participou.  Além disso, a publicação traz as relatorias dos debates 

acontecidos ao longo do evento e os textos lançados em discordância 

com o seu processo de organização.  

Essa publicação foi uma fonte fundamental na construção das 

reflexões compartilhadas nesta tese. A partir dela e das demais 

memórias feministas publicadas nesse período, pude me familiarizar 

com os desafios colocados para os feminismos latino-americanos ao 

longo da década de 1990, assim como suas articulações, dissidências e 

rearticulações.  Além disso, essas memórias me possibilitaram 
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compreender o desenvolvimento das proposições teóricas e práticas das 

Mujeres Creando frente ao tema da autonomia; e também foram 

essenciais na reflexão sobre a relevância dada por elas à elaboração de 

memórias sobre os acontecimentos que perpassaram suas trajetórias 

políticas. Como colocado desde o início da tese, entender essa 

preocupação é considerar alguns elementos centrais: a compreensão de 

que as narrativas hegemônicas relegam ao esquecimento as experiências 

dissidentes dessa narrativa; não delegar a nenhum (a) intelectual, pessoa 

externa aos próprios movimentos ou qualquer instituição de poder a 

análise e a reflexão sobre a própria história dos movimentos e de suas 

lutas sociais; e a importância do exercício de teorizar e refletir sobre as 

próprias críticas e experiências.  

Como dito anteriormente, a publicação Porque la Memoria no es 

puro cuento [2003?] contou com a compilação de vários textos. Na 

primeira parte abordou-se a própria história do grupo Mujeres Creando, 

suas propostas políticas e uma síntese da sua participação nos encontros 

feministas no continente. Em seguida, a publicação das memórias do I 

Encontro Feminista Autônomo, em que foram disponibilizadas a 

convocatória, a metodologia, a programação, os relatos de oficinas e 

plenárias, os textos de crítica à organização do encontro, dentre outros 

registros. A partir dessa documentação foi possível observar as 

prioridades elencadas para sua realização e também as proposições dos 

eixos que conduziriam o encontro, que foram três: ―La Autonomía‖, ―El 

movimento Feminista (la movimenta del feminismo)‖, e ―Las 

propuestas‖. (MUJERES CREANDO, [2003?], p.68) Já na convocatória 

que circulou na divulgação do encontro, elas afirmavam: 

 
Serán alrededor de los ejes donde los temas 

específicos, las identidades, las opciones, las 

adherencias, especificidades y preocupaciones, 

tendrán un sur hacia el cual caminar, tendrán 

objetivos que den la deliciosa certeza energética 

que lo que estás haciendo individualmente o en 

grupo es una acción que energiza, corrobora y 

apoya a todas las hermanas del movimiento 

autónomo y que tu locura es la realidad de la 

Utopía que buscamos. Basándose en las 

sugerencias, temas, metodologías, miedos y 

esperanzas expresadas en la reunión de las 

autónomas el último día en Chile, nosotras 

queremos combinar un encuentro para profundizar 

y avanzar con las propuestas del feminismo 
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autónomo.
102

 (MUJERES CREANDO, [2003?], p. 

68) 

 

Através do texto é possível observar a busca por articular os 

―temas específicos‖ com os eixos políticos levantados pelo encontro, 

que tinham como objetivo estimular um debate integrado com princípios 

e as práticas políticas do feminismo, e não compartimentado ou 

dividido, como muitas autônomas criticavam nas discussões promovidas 

por ONGs. Desse modo, a relação entre política feminista e práticas que 

se estabelecem no plano individual e coletivo apareceu como norteadora 

da organização do evento.  

A partir dos eixos propostos para o encontro, produziram-se cinco 

dias de discussões sobre o que significava defender e se posicionar a 

partir da autonomia nesse momento, quais os diagnósticos realizados a 

respeito do movimento feminista e quais as possibilidades de ação 

conjunta partindo dessa posição. De modo geral, os debates realizados 

durante o evento se concentraram em pensar as estratégias de lutas que 

contemplassem a heterogeneidade das que defendiam a autonomia. 

Foram propostas plenárias, oficinas, grupos de trabalho, atividades 

teatrais, musicais, bailes, etc., tendo como objetivo fomentar uma 

vivência feminista que refletisse e problematizasse essa autonomia 

política. No convite para a primeira plenária da programação, a 

comissão organizadora perguntava:  “¿Es la Autonomia un espacio, es 

un principio, es contenedora de nuestro proyecto societal, es un 
concepto de límites, qué es para las feministas la autonomía y de qué 

manera nos sirve para subvertir el sistema patriarcal?”
103

 (MUJERES 

CREANDO, [2003?], p.76) 

                                                 
102

 ―Será ao redor dos eixos que os temas específicos - as identidades, as opções, 

as aderências, especificidades e preocupações - terão um sul em direção aonde 

caminharem, terão objetivos que deem a deliciosa certeza energética que o que 

estás fazendo individualmente ou em grupo é uma ação que energiza, corrobora 

e apoia a todas as irmãs do movimento autônomo e que tua loucura é a realidade 

da Utopía que buscamos. Baseando-se nas sugestões, temas, metodologias, 

medos e esperanças expressadas na reunião das autônomas no último dia em 

Chile, nós queremos construir um encontro para aprofundar e avançar nas 

propostas do feminismo autônomo.‖ (MUJERES CREANDO, [2003?], p. 68) 

(Tradução minha)  
103

 ―É a Autonomia um espaço, um princípio, uma portadora de nosso projeto de 

sociedade, um conceito de limites? O que é para as feministas a autonomia e de 

que maneira ela nos serve para subverter o sistema patriarcal?‖. (MUJERES 

CREANDO, [2003?], p.76) (Tradução minha)  
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A própria abertura do evento, chamada no folheto de 

programação ―Desde el Sur es Otra Cosa‖
104

 (MUJERES CREANDO, 

[2003?], p.76)  já indicava o objetivo em articular a autonomia como 

uma maneira própria e situada de construir pensamento e prática 

feminista. As nominações dos espaços deixavam nas entrelinhas que se 

buscavam perspectivas combativas às imposições do ―norte‖ 

centralizador e homogeneizador. Igualmente diverso, intenso e 

conflitivo, o evento contou com uma pluralidade de opiniões, acordos e 

desacordos teórico-práticos que ficaram registrados na compilação de 

suas memórias. No livro há a publicação de uma nota de dissidência, 

escrita e assinada à mão, de um grupo de feministas que se posicionaram 

contrárias a forma e ao tom que teria sido conduzido o evento. 

Responsabilizando a organização das Mujeres Creando pelo clima 

―imposibilitante, violento y rupturista‖ (MUJERES CREANDO, 

[2003?], p.194), essas mulheres registraram pontualmente os vários 

desacordos suscitados no desenvolver de seus debates. Essa nota, 

publicada no livro de memórias da organização, nos faz pensar não 

apenas sobre as discordâncias e críticas direcionadas ao grupo nesse 

contexto, mas também, sobre as dificuldades de diálogos políticos e 

táticos dessa amplitude de mulheres que reivindicavam a autonomia do 

movimento. 

Dentro dessa diversidade, o que ficou marcado através das 

narrativas e memórias dessa publicação foi a demarcação histórica da 

busca por alternativas ao que seria o processo de institucionalização do 

feminismo. Afinal, como enfrentar os desafios desse momento de 

rearranjo do capitalismo neoliberal lutando dentro e fora do feminismo? 

Essas publicações me trouxeram inúmeras reflexões sobre os 

desafios organizativos colocados para essa articulação autônoma do 

movimento feminista ao longo da década de 1990. Ademais, foi possível 

pensar que para o caso das Mujeres Creando tais experiências 

colaboraram, ao mesmo tempo, na constituição das práticas políticas do 

próprio movimento. Essas vivências continentais possibilitaram um 

compartilhamento das atividades e das discussões realizadas no grupo 

com outras agrupações feministas, o que pode ser observado nos relatos 

das oficinas, grupos de afinidades e plenárias desses espaços, e que 

estão registrados nas memórias sobre eles.   

                                                 
104

 ―A partir do sul é outra coisa‖ (MUJERES CREANDO, [2003?], p.76) 

(Tradução minha) 
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É possível compreender que as trocas, os conflitos e os avanços 

vividos a partir da própria experiência de participação nessas lutas e 

articulações foram essenciais na consolidação de suas próprias 

proposições. Além dos ambientes de articulação continental, o grupo 

também participou dos espaços feministas bolivianos. A partir desses 

documentos de memórias, do jornal Mujer Pública – feminismo 
anarquista e das entrevistas realizadas com algumas integrantes da 

organização, foi possível refletir sobre a atuação crítica e tensionada das 

Mujeres Creando nesses espaços nacionais. Através desses documentos 

pude ter acesso a alguns registros da participação do grupo também nos 

encontros feministas do país. A defesa da autonomia feminista também 

foi vivida nesses espaços e foi fundamental na visibilidade dos conflitos 

vividos nesse momento.  

Como dito anteriormente, os encontros feministas bolivianos 

também foram espaços de participação do grupo, de registro e análise na 

escritura do jornal. As críticas conceituais e práticas que apareceram nos 

documentos analisados versavam não apenas sobre o tema da 

institucionalização e da falta de autonomia de grupos e ativistas, mas 

também denunciavam ―homofobia‖
105

, oportunismo político, 

silenciamento das discordâncias, além da ausência de solidariedade com 

outras lutas sociais desenvolvidas no país. Para além do debate do 

gênero, a demarcação de uma posição feminista crítica aos processos 

econômicos e sociais vividos na Bolívia e na América Latina foi 

recorrentemente realizada nas declarações públicas do grupo. Essas 

ideias podem ser percebidas no texto analítico sobre o 3º Encontro 

Feminista Boliviano reproduzido em outubro de 1996 no jornal Mujer 

Pública – feminismo anarquista. Nele o grupo afirmava: 

 
(…) Mujeres Creando presentó un manifiesto al 

3r. encuentro feminista boliviano, un extrato de 

éste dice: ‗El feminismo no es la goma con que 

borraremos contradicciones y anularemos 

diferencias y contradicciones. Un feminismo 

militante y revolucionario hace de las diferencias 

y contradicciones la fuerza y la lucha para 

avanzar. Y este es el feminismo que se está 

gestando en Mujeres Creando. Nuestra 

organización no tiene mandonas. No hay mujeres 

                                                 
105

 Vale lembrar que o termo usado de modo geral para falar de fobias sexuais 

nesse momento era ―homofobia‖ e não ―lesbofobia‖.  
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de base, ni mujeres de élite. No hay iluminadas y 

(ilegível). Nosotras hablamos de hermanas, 

hablamos de creatividad, de entrega, de trabajo, de 

arte, e respeto entre nosotras. Este encuentro 

porque es un encuentro feminista, es un espacio 

de militancia y pasión, aquí no cuenta tu noble 

cuna, ni tu bolsillo, ni tu ONG, ni tu partido. Aquí 

contamos todas a partir de lo que somos. Te 

invitamos a despojarse de tus viejas etiquetas. Ni 

tú, ni yo tenemos marca porque no somos cosas. 

Queremos decir al conjunto de las hermanas 

feministas que Mujeres Creando está 

comprometida con la lucha anti imperialista, anti-

clasista y anti-colonial. Proponemos: 

-decir no a la manipulación electorera de la mujer 

por parte de los partidos kataristas, de derecha y 

de izquierda. 

-conformar donde quiera que nos encontremos, 

mesas de discusión, que permitan profundizar 

temas y producir teoría, para un feminismo 

militante y revolucionario, que nazca de nuestros 

cuerpos y mentes de mujeres bolivianas.  

-hacemos un llamado a todas las mujeres a que 

desacatemos el machismo en todas sus formas. En 

el privado, en el público, en la casa y en la calle, 

en la política y en la cama, dentro mío y en la 

historia‖.
106

 (MUJERES CREANDO, QMPFA, 

Ano 1, nº 22, 1996) 

                                                 
106

 ―Mujeres Creando apresentou um manifesto ao 3º encontro feminista 

boliviano, um extrato dele diz: ‗O feminismo não é a borracha com que 

apagaremos contradições e anularemos diferenças e contradições. Um 

feminismo militante e revolucionário faz das diferenças e contradições a força e 

a luta para avançar. E este é o feminismo que está sendo gestado em Mujeres 

Creando. Nossa organização não tem mandatárias. Não existem mulheres de 

base, nem mulheres de elite. Não existem iluminadas e (ilegível). Nós falamos 

de irmãs, falamos de criatividade, de entrega, de trabalho, de arte e respeito 

entre nós. Este encontro, por ser um encontro feminista, é um encontro de 

militância e paixão. Aqui não conta tua nobre origem, nem tem bolso, nem tua 

ONG, nem teu partido. Aqui contamos todas a partir do que somos. Te 

convidamos a despojar-se de tuas etiquetas. Nem tu nem eu temos marca, 

porque não somos coisas. Queremos dizer ao conjunto das irmãs feministas que 

Mujeres Creando está comprometida com a luta anti-imperialista, anti-classista 

e anti-colonial. Propomos: - dizer não à manipulação eleitoreira da mulher pelos 
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Como podemos observar no trecho, há um reforço da importância 

da heterogeneidade nos espaços feministas no país. O feminismo não 

deveria ser lugar de homogeneizações, mas de explicitações e reflexões 

sobre e a partir das distintas diferenças que existiam entre as mulheres. 

Essa noção de feminismo aparecia reforçada nos espaços feministas do 

país, que a partir delas eram recorrentemente definidos pelo seu forte 

caráter excludente, principalmente em termos étnico-raciais, de classe e 

de sexualidade. De acordo com os elementos destacados nas proposições 

proferidas nesse evento, observamos que a independência partidária e do 

modo como os partidos trabalham o ―tema das mulheres‖, a necessidade 

de produção de conhecimento e reflexão próprios dos espaços de 

articulação feminista, e a união entre lutas individuais, coletivas, 

privadas e públicas, foram fundamentais na discussão. 

É importante perceber que ao longo desses processos de embate 

ideológico ao longo da década de 1990, o grupo Mujeres Creando esteve 

presente ativamente na construção teórica e prática dessas dissidências. 

Primeiro, elas participaram presencialmente desses espaços continentais; 

segundo, se engajaram vivamente na construção de críticas ao fenômeno 

da institucionalização do feminismo, articulando e colaborando na 

produção de espaços de debates sobre o que representava esse 

fenômeno; e finalmente, elas cooperaram em termos de ideias e práticas 

na construção de espaços alternativos e contra hegemônicos a esse 

processo dentro e fora do país. Isso significa dizer que essas mulheres 

discutiram o tema da autonomia em espaços feministas nacionais e 

continentais, mas também, que reivindicavam a autonomia como um 

princípio de mobilização social que foi e ainda é uma discussão proposta 

pelo grupo. 

Ao longo dos mais de vinte e cinco anos de organização, sua 

existência esteve relacionada a intervenções diretas, a projetos práticos 

de intervenção crítica na sociedade que se materializaram em propostas 

de experiências e relações com a sociedade boliviana, em especial, na 

                                                                                                        
partidos políticos kataristas, de direita e de esquerda. - conformar, onde quer 

que nos encontremos, mesas de discussão que permitam aprofundar temas e 

produzir teorias para um feminismo militante e revolucionário, que nasça de 

nossos corpos e mentes de mulheres bolivianas. – fazemos um chamado a todas 

as mulheres para desacatar o machismo em todas as suas formas. No privado, 

no público, em casa e na rua, na política e na cama, dentro de mim e na 

história.‖ (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 1, nº 22, 1996) (Tradução 

minha) 
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cidade de La Paz, elementos que pretendo desenvolver no próximo 

ponto desde capítulo. As atividades na casa La Virgen de los Deseos, as 

formas de tornar públicas suas análises, as constantes atividades de 

formação e apoio social desenvolvido pelo grupo fazem parte de uma 

experiência histórica e situada do que significa construir e defender a 

autonomia como conceito-chave para o feminismo latino-americano.  

Finalmente, ressalto que a importância de pensar o tema da 

autonomia discutido pelo grupo a partir desse contexto continental 

permitiu uma reflexão mais qualitativa sobre os conflitos vividos pelo 

próprio movimento feminista da região. Como temos discutido desde o 

primeiro capítulo, defender a autonomia em muitos momentos 

significou defender uma perspectiva vista em alguns casos como 

inviável, antiquada, demasiado sonhadora e pouco racional diante das 

novas demandas macro estruturais que se impunham no momento. Os 

conflitos entre as tendências feministas nesse período reabriram com 

outra intensidade os debates sobre racismo, heterossexismo e 

colonialismo dentro do próprio feminismo regional. Eles permitiram 

reacender antigas tensões e aflorar outras novas, que demandavam não 

apenas o reconhecimento, mas também a nominação ideológica das 

dissidências dentro do movimento, ressaltando as diferenças entre as 

sujeitas que os compõe e a importância de discutir os limites éticos das 

estratégias e táticas do movimento.  

 

3.2 VIDA COTIDIANA E TRABALHO COOPERATIVO: EM 

DIREÇÃO A UMA PROPOSTA AUTOGESTIONÁRIA 

 

Diante de todos esses embates, as Mujeres Creando podem ser 

pensadas dentro de certa retomada de princípios feministas que 

alimentaram filosoficamente as feministas dos anos de 1960-70. A busca 

por uma consciência da opressão vivida no corpo, por transformações do 

e a partir do cotidiano, e por uma micropolítica revolucionária são 

elementos fortemente encontrados e defendidos nas práticas do grupo. 

Essa posição filosófica-política em relação ao feminismo dá 

historicidade à ideia de autonomia defendida por elas nesse momento, 

ao mesmo tempo em que permite uma compreensão das particularidades 

de suas experiências nesse contexto espacial e temporal.   

Isso significa compreender que ao mesmo tempo em que as 

experiências pessoais e coletivas dessas mulheres estavam marcadas 

pelas especificidades históricas e contextuais de suas vivências na 

Bolívia, elas não estavam isoladas das práticas feministas que se deram 
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fora e dentro da América Latina desde os anos de 1970 quando havia 

uma tendência teórica e prática de pensar a ―autoconsciência‖ como 

locus fundamental de ação feminista. Como discorre Amalia Fisher 

(2005) ao refletir sobre o caráter rizomático das práticas que permearam 

as organizações feministas latino-americanas, essa metodologia permitia 

outras formas de compreensão do que é política. 

 
A autoconsciência permitiu descobrir, analisar e 

refletir sobre o significado oculto da prática do 

poder e da política. A crítica a essas práticas 

produziu também uma forma diferente do querer e 

do fazer político, baseado na autonomia e na não 

centralização do movimento, na busca do 

consenso durante as tomadas de decisão, no 

respeito à palavra de cada uma, na não delegação 

da representação e do poder, e na exigência do 

respeito à diferença. (FISHER, 2005, p.3) 

(Tradução minha)  

 

Um dos elementos importantes desenvolvidos pelas Mujeres 

Creando ao longo desse período foram as ações com foco no cotidiano e 

que objetivavam uma repercussão direta na vida das mulheres e na 

gestão da própria vida. Construir um feminismo que partisse desse 

cotidiano para pensar as mudanças sociais em pequenas e grandes 

escalas num momento de tendência à institucionalização das discussões 

e das pautas feministas implicava desenvolver atividades e projetos que 

buscassem fazer jus a essa ideia e concretizar uma proposta de 

autonomia feminista. A partir das fontes analisadas para a tese foi 

possível perceber que ter o cotidiano como ponto central de partida não 

significava reduzir a escala de enfrentamento e de mobilização social, ao 

contrário, significava buscar uma coerência entre o íntimo e o público, 

além de práticas entendidas como mais consistentes para uma ampla 

transformação social. A politização e a reflexão crítica sobre os muitos 

elementos que marcam o cotidiano e a sobrevivência das mulheres 

foram progressivamente tomados como um importante caminho de 

subversão patriarcal. 

Nesse sentido, um dos principais projetos que marcaram e ainda 

marcam as atividades do grupo foi o Centro Cultural Feminista ―Café 

Carcajada‖ entre o período de (1992 – 2002) e posteriormente a casa La 



176 

Virgen de los Deseos (2005 – atual)
107

. Na primeira década do grupo, 

que podemos refletir a partir dos registros publicados do jornal Mujer 

Pública - feminismo anarquista, nas entrevistas e nas publicações de 

textos de memórias, é possível perceber que o café foi um intenso 

espaço de organização e de estabelecimento de diálogos com a cidade, 

especialmente com as mulheres. Ao longo da década de 1990 ele foi 

palco de inúmeras atividades musicais, poéticas, audiovisuais, de 

formações políticas, de debates, de produção de refeições, etc. Essas 

atividades provocaram a sociedade da capital boliviana, que num 

primeiro momento viu com muita desconfiança (em alguns casos com 

certo rechaço) a existência desse espaço construído por mulheres na 

cidade. (VIRREIRA, [2003?], p.12) 

A construção desse primeiro lugar físico, que declaradamente se 

apresentava como feminista, foi fundamental na demarcação progressiva 

de uma presença ativa e feminista na capital de La Paz. As frequentes, 

criativas e diversas programações do espaço eram noticiadas no jornal 

Mujer Pública - feminismo anarquista e nas agitações de rua que 

também serviam para a venda dos jornais e dava a conhecer o trabalho 

coletivo da produção de suas atividades. Tal gestão das proposições 

políticas, culturais e econômicas marcava no seu conjunto a efetivação 

de um espaço físico e simbólico na cidade, mantinha os custos do lugar 

e colaborava na renda de parte das mulheres que ali trabalhavam. Sobre 

a existência do Café e a metodologia empregada na sua manutenção 

comentavam em 1998 que: 

 
También en este Café feminista – el único en toda 

Bolivia – se evidencia día a día un proyecto 

cooperativo de sobrevivencia, donde quienes lo 

llevamos adelante, nos organizamos en turnos que 

van desde las 7 de la mañana, con la venta de 

jugos en la puerta, al medio día, otro grupo vende 

almuerzo, en la tarde café, té y masitas, y en la 

noche platos extras y bebidas de nuestra 

creatividad según la épocas, los fines de semana 

estamos hasta más tarde. Es un proyecto 

autónomo de sobrevivencia, nosotras 
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 Em 2013, outro espaço feminista foi inaugurado pelas Mujeres Creando, 

agora na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Mantendo a mesma metodologia de 

trabalho cooperativo, a casa é gestada por outro grupo de mulheres com 

relações diretas com o grupo de La Paz. A casa também realiza atividades 

variadas de cooperação econômica e política.  
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permanentemente tenemos que contestar los 

insultos sobretodo de machos acomplejados y esto 

en el ámbito laboral se hace insoportable, las 

militantes de Mujeres Creando también somos 

presionadas por familia y amigos por estar en un 

grupo donde se defiende el derecho a las opciones 

sexuales y que además tiene lesbianas como 

participantes activas de nuestro grupo. El Café 

Carcajada entonces constituye un apoyo para 

necesidades inmediatas de algunas de Mujeres 

Creando y lo que nos permite por lo menos tener 

al día un café. (no nos estamos quejando).
108

 

(MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 3, nº 31, 

1998a) 

 

Somada a essa existência física e simbólica, ao longo da década 

de 1990 o espaço ganhava mais vida e circulação com as atividades 

promovidas pela organização e também pela própria abertura do lugar 

para o uso das pessoas da cidade. A construção contínua de uma 

biblioteca, a abertura do espaço para que outros grupos pudessem se 

reunir, a promoção de constante programação cultural, além das próprias 

funções do café – com a disponibilização de comida ao longo do dia –, 

construía progressivamente certa inserção das atividades do grupo no 

cotidiano da cidade e consolidava essa presença feminista na capital. 

Como podemos observar a partir do trecho citado anteriormente, tal 

presença aparecia simultaneamente à afirmação da auto-organização 

baseada no trabalho coletivo das mulheres como metodologia 
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 ―Também nesse Café feminista – o único em toda a Bolívia – se evidencia 

dia a dia um projeto cooperativo de sobrevivência, levado adiante por nós, que 

nos organizamos em turnos que começam às 7 da manhã com a venda de sucos 

na porta, ao meio dia com outro grupo que vende almoço, à tarde café, chá e 

massinhas, e à noite pratos extras e bebidas feitas com a nossa criatividade e 

segundo a temporada. Nos finais de semana ficamos até mais tarde. É um 

projeto autônomo de sobrevivência. Nós permanentemente temos que responder 

os insultos, sobretudo de machos complexados; e isso, no âmbito laboral é 

insuportável. As militantes de Mujeres Creando também somos pressionadas 

pela família e amigos por estar num grupo onde se defende o direito às opções 

sexuais, e que ademais possui lésbicas como participantes ativas do nosso 

grupo. O Café Carcajada, então, se constitui um apoio às necessidades imediatas 

de algumas das Mujeres Creando, o que nos permite pelo menos ter um café por 

dia (não estamos nos queixando).‖ (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 3, nº 

31, 1998a) (Tradução minha) 
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empregada no espaço, além da visibilidade política quanto à diversidade 

das que constituíam o lugar.  

 

 
IMAGEM 8 – Café Carcajada 

 
A imagem 8 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 3, nº 31, 

1998a) é uma página do jornal Mujer Pública – feminismo anarquista 

onde se resume a proposta do café e suas atividades. Além do resumo, 



179 

nela é possível observar as fotografias do lugar num momento de 

circulação de pessoas, como também a agenda cultural do café naquela 

semana. A rotina que aparece representada no jornal, assim como o 

próprio nome, que traduzido seria ―Café Gargalhada‖, mostra a maneira 

como o estabelecimento do feminismo do grupo se dava numa relação 

de resistência cultural, lúdica, desafiadora, em que as mulheres 

aparecem não como vítimas passivas de um sistema de opressão, mas 

como combatentes ativas e transformadoras desse sistema. 

A agenda de atividades aparecia em quase todos os números do 

jornal e através dela podemos ter acesso às programações realizadas no 

centro cultural. No caso da programação disposta na imagem anterior é 

possível perceber a multiplicidade cultural das projeções e discussões 

fomentadas no espaço, com debates e apresentações sobre a 

religiosidade andina e sobre a figura de Tupak Amaru, a apresentação de 

músicas dos povos originários da região andina, exibição de filme que 

tematizam o anarquismo, além de um concerto de rock. Nessas 

programações estava também o calendário dos debates fixos sobre as 

propostas feministas do grupo, estudos sobre temas e perspectivas 

políticas do feminismo, além das atividades culturais cujo ingresso era 

de baixo custo ou via troca de materiais, como tintas spray para os 

grafites. Ademais, na grande parte desses semanários se publicavam 

também convocatórias para que mais mulheres da cidade pudessem 

colaborar com a escritura do jornal. Esse chamamento era 

continuamente realizado no veículo e com certa frequência essas 

contribuições externas eram publicadas e comentadas.  

Embora tais ações não sejam inovações dentro do movimento 

feminista, no sentido de que já tenham sido praticadas de alguma 

maneira por grupos autodenominados feministas de outros lugares e 

momentos históricos, como ao longo dos anos de 1960-70, as 

especificidades que podem ser demarcadas para essas iniciativas, como 

o Centro Cultural Café Carcajada, e para as atividades que daí 

resultavam, aparece justamente a partir de uma contextualização 

histórica da tendência hegemônica de institucionalização que marcava o 

movimento feminista latino-americano desse período, e também na 

discussão de temas e debates que foram sinalizados por elas como 

velados na sociedade boliviana. Propor um espaço feminista 

declaradamente autogerido por uma diversidade sexual, racial, etária e 

social de mulheres, garantindo a estas e a outras não apenas uma 

vivência feminista, mas também uma ação concreta de subsistência e 
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independência na produção de ideias me parece ter sido naquele 

momento uma ação que parecia ―remar contra a corrente‖.  

É importante considerar que, como já tratado no primeiro capítulo 

e em partes deste capítulo, os debates sobre os direitos das mulheres 

eram cada vez mais marcados pelas tensões da ação de grupos e esferas 

sociais com características administrativas e/ou governamentais, mesmo 

que estes tivessem um diálogo mais voltado para o aspecto 

administrativo das políticas direcionadas às mulheres, do que 

precisamente com os movimentos populares das mulheres bolivianas. 

Essas apostas ideológicas de diálogo social continuamente eram vistos 

com grande desconfiança ou indiferença por muitos desses movimentos 

populares.  

Um exemplo desses conflitos políticos e teórico-práticos foram 

apresentados no documento ―Dignidad y Autonomía‖ [2003?], fruto de 

uma articulação das Mujeres Creando com ―(...) trabajadoras del hogar, 

con campesinas, con mujeres de algunas centrales obreras regionales y 
departamentales y con mujeres de la ciudad de El Alto.

109
”

110
 

(VIRREIRA, [2003?], p.18) Ele foi desenvolvido para a Conferência 

Preparatória Regional da América Latina em 1994, em Mar del Plata, 

com o objetivo de ser alternativo aos informes produzidos pelo governo 

e pelas ONGs na Bolívia para a IV Conferência Mundial da Mulher em 

Beijin em 1995. Na apresentação do documento afirmavam que:  

 
La moda del neoliberalismo y la crisis de las 

izquierdas no nos pueden hacer retroceder. Si en 

los 70s. las mujeres abrieron a plan de luchas el 

espacio del ―foro alternativo‖; que fue alternativo 

a las dictaduras mentirosas y alternativo a una 

AID complicada en aquel tiempo en la infiltración 

por parte de la CIA en nuestros movimientos 

sociales y que en nuestras comunidades 

originarias realizó programas de control de la 

natalidad. Hoy no podemos retroceder. No 

debemos regalar la fuerza contestataria y 

tranformadora con que nació este espacio. Las 

mujeres hemos avanzado y hoy desde los 

movimientos autónomos feministas y no 
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 El Alto é uma importante e populosa cidade vizinha à capital La Paz.  
110

 ―(...) trabalhadoras domésticas, com camponesas, com mulheres de algumas 

centrais sindicais regionais e estaduais, e com mulheres da cidade de El Alto‖. 

(VIRREIRA, [2003?], p.18) (Tradução minha) 
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feministas estamos refundando el modo de hacer 

política. Hemos sido capaces de desnudar el 

carácter patriarcal de las izquierdas y hemos 

avanzado al punto de plantear las más diversas, 

creativas y concretas propuestas de lucha.  

Porque hablar de la mujer en general no es 

más que encubrir una nueva hegemonía de 

clase, de raza, y de generación entre las 

mujeres; Porque con Domitila Chungara
111

 

seguimos sosteniendo que no todas las mujeres 

somos iguales que la gran diferencia y 

contradicción entra las mujeres está entre las 

que se privilegian de la explotación, el racismo 

y el marginamiento de la mayoría que somos 

nosotras y que por lo tanto no quiere cambiar 

nada, lo único a lo que aspiran es a sumarse al 

poder, desde alguna diputación o mejor 

subsecretaria concedida gentilmente por los 

partidos patriarcales y de espaldas al 

movimiento de mujeres.  

Porque en nuestro cuerpo hemos aprendido que 

los derechos y los espacios legítimos se los 

conquistan luchando y metiendo las esperanzas y 

la vida en su conquista.  

Hoy pedimos la palabra en primera persona: 

no queremos y escuchemos bien, no queremos 

que las oenegés como instituciones hablen a 

nombre de nosotras las mujeres organizadas e 

diversas formas de movimientos. Partimos de 

algunas preguntas centrales que no 

casualmente fueron olvidadas por los 

documentos de los gobiernos y los de las 

oenegés para estatales y para-

gubernamentales. (…)  
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 Domitila Chungara foi uma importante liderança na luta das(os) 

trabalhadoras(es) e do direito das mulheres na Bolívia. Trabalhadora mineira, 

ficou conhecida por sua longa atuação nos diferentes contextos políticos vividos 

no país, em especial nas ditaduras militares. Mantinha uma postura crítica com 

relação ao feminismo e defendia a centralidade da luta socioeconômica para 

uma mudança radical da situação das mulheres. Sua vida foi registrada num 

livro clássico chamado ―Se me permitem falar‖, de Moema Wiezzer (1978?), 

onde testemunha e analisa a vida e as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do 

país.  
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No queremos contribuir a construir un nuevo 

desarrollismo esta vez desde la ‗perspectiva de 

género‘ o sea con la bandera de las mujeres, 

queremos permanecer en la lucha, mantener 

nuestra criticidad y agudeza y construir nuestros 

liderazgos sin manipulaciones, ni mediaciones. 

Porque la democracia formal no nos satisface, 

porque los problemas principales de nuestras 

sociedades no se resuelven y el desarrollismo 

no embarca cada vez más a fondo en la 

dependencia crónica, el colonialismo cultural y 

el mito que desde el poder es donde se 

resolverán nuestros problemas. La democracia 

es participación directa en igualdad y liberdad 

y participar es decidir. Las convocamos pues 

en este contexto a desmitificar el poder en 

todas sus formas.
112

 (DIGNIDAD Y 

AUTONOMÍA, [2003?], p. 32-34) Grifos meus. 
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 ―A moda do neoliberalismo e a crise das esquerdas não pode nos fazer 

retroceder. Se nos anos 70 as mulheres abriram o plano de lutas no espaço do 

‗foro alternativo‘ - que foi alternativo às ditaduras mentirosas e alternativo a 

uma AID implicada naquele momento na infiltração por parte da CIA em 

nossos movimentos sociais, e que em nossas comunidades originárias realizou 

programas de controle da natalidade - hoje não podemos retroceder. Não 

devemos dar a força contestatária e transformadora nascida esse espaço. Nós 

mulheres avançamos e hoje a partir dos movimentos autônomos feministas e 

não feministas estamos refundando o modo de fazer política. Fomos capazes de 

revelar o caráter patriarcal das esquerdas, e avançamos a ponto de propor as 

mais diversas, criativas e concretas propostas de luta. Porque falar da mulher 

de um modo geral não é mais do que encobrir uma nova hegemonia de 

classe, de raça e de geração entre mulheres. Porque com Domitila 

Chungara seguimos sustentando que as mulheres não são iguais, que a 

grande diferença e contradição entre as mulheres está entre as que se 

privilegiam da exploração, do racismo e da marginalização da maioria, que 

somos nós, e por isso não querem mudar nada. O único que aspiram é 

somarem-se ao poder a partir de algum cargo de deputada, ou melhor, em 

alguma subsecretaria concedida gentilmente pelos partidos patriarcais e de 

costas ao movimento de mulheres. Porque no nosso corpo aprendemos que os 

direitos e os espaços legítimos são conquistados lutando e colocando as 

esperanças e a vida na sua conquista. Hoje pedimos a palavra em primeira 

pessoa: não queremos, e escutem bem, não queremos que as ONGs como 

instituições falem em nosso nome, das mulheres organizadas em diversos 

tipos de movimentos. Partimos de algumas perguntas centrais que não 
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No documento é possível observar vários pontos desses conflitos: 

o apontamento dos limites da representação política das mulheres 

legitimadas pela democracia representativa e pela governabilidade 

internacional naquele momento; a demarcação da importância da fala 

em primeira pessoa e da ampliação dos espaços de decisão como 

constituintes de real participação; e a necessidade de manter os 

movimentos sociais como organizações independentes e contestadoras, 

como teriam sido em meados dos anos de 1970.  

Apesar de já sabermos como essas análises se coadunavam com 

as discussões elaboradas pelo feminismo autônomo latino-americano 

nesse momento, a partir desse trecho e das questões levantadas até aqui 

é possível pensar também que o princípio de autogestão do grupo 

implicava em conceituações e articulações políticas que 

simultaneamente reivindicavam determinadas noções de movimento 

social, bem como dialogavam com outras organizações que viam os 

problemas das ―mulheres‖ e das ―relações de gênero‖ a partir de outros 

questionamentos. Esse documento não apenas retomava a necessidade já 

anteriormente debatida no feminismo de se discutir as diferenças 

contidas dentro da categoria ―mulher‖ ou ―mulheres‖, explorando as 

carências contidas no uso não problematizado dessas categorias, mas 

articulava essa exigência com uma leitura crítica sobre como esses usos 

implicam em dadas estratégias políticas, priorizações de diálogos, 

cargos e posições de prestígio.  

Nesse sentido, propor autonomia política e econômica para o 

movimento feminista significava ao mesmo tempo defender princípios-

                                                                                                        
casualmente foram esquecidas pelos documentos dos governos e das ONGs 

paraestatais e para-governamentais.(...) Não queremos contribuir para a 

construção de um novo mito desenvolvimentista, esta vez a partir da 

‗perspectiva de gênero‘, ou seja, com a bandeira das mulheres; queremos 

permanecer na luta, manter nossa criatividade e agudeza, e construir nossas 

lideranças sem manipulações, nem mediações. Porque a democracia formal 

não nos satisfaz, porque os problemas principais de nossas sociedades não 

se resolvem e o desenvolvimentismo não adentra de maneira mais profunda 

na dependência econômica, no colonialismo cultural e no mito de que é a 

partir do poder que se resolverão nossos problemas. A democracia é 

participação direta na igualdade e na liberdade, e participar é decidir. 

Nesse contexto, as convocamos a desmistificar o poder em todas as suas 

formas.‖ (DIGNIDAD Y AUTONOMÍA, [2003?] p. 32-34) Grifos meus. 

(Tradução minha)  
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chaves das estratégias e das lutas que estavam presentes nos 

movimentos sociais populares de um modo mais amplo nesse momento. 

A articulação da luta das mulheres e feministas com o combate às 

políticas neoliberais executadas no país e no continente, a solidariedade 

às lutas dos povos indígenas, organizações camponesas e de 

trabalhadoras, além da exigência de construção de espaços de fala em 

primeira pessoa, como indicado no trecho do documento, traziam ao 

mesmo tempo uma vivência feminista que retomava princípios do 

feminismo consolidados nas lutas da década de 1960-70, assim como 

construía especificidades nas táticas, nos diálogos sociais e nas 

solidariedades estabelecidas. Solidariedades estas demarcadas também 

pela atuação das mulheres indígenas e/ou que atuavam em bases 

comunitárias no grupo, assim como a importância da conexão das lutas 

feministas com as lutas populares. Nesse sentido, é possível observar 

uma relação muito frutífera entre movimento de mulheres e movimento 

feminista.  

Em suas diferentes produções os conceitos de autonomia e de 

movimento social apareceriam até mesmo como sinonímia, 

especialmente no que diz respeito às críticas ao engessamento e à 

cooptação governamental de alguns movimentos sociais nesse 

momento.
113

 Isso significa dizer que em tal contexto de alterações das 

relações entre Estado e organizações sociais, as estratégias políticas 

tomavam certa centralidade nos debates, assim como as conceituações 

que delas derivavam. Desse modo, defender a autonomia dos 

movimentos sociais demandava uma reflexão conjunta da importância 

desses movimentos no combate às configurações políticas e econômicas 

que se davam nas sociedades latino americanas. Tais reflexões 

precisariam considerar os ganhos e perdas das lutas antiautoritárias 

desde os anos de 1970 e a institucionalização dos movimentos sociais a 

partir da década de 1980, além dos cruéis ajustes neoliberais 
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 É importante reforçar que o debate sobre a autonomia não foi exclusivo do 

movimento feminista e parece ser sido de grande importância para as discussões 

sobre os movimentos sociais e populares de um modo mais amplo. Um dado 

contextual interessante é que em inícios dos anos 2000 acontece o I Encuentro 

Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas (2003), em Porto 

Alegre, no Brasil. Um dos princípios elencados como importantes para essa 

articulação, dentre vários outros, era: ―Manter autonomia em relação aos 

partidos, ao estado e seus governos, ONGs, empresas, e daqueles que vem nos 

dizer o que temos que fazer com estruturas autoritárias e distantes da nossa 

realidade.‖ (I ENCUENTRO, 2003, p.2) (Tradução minha)   
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intensamente estabelecidos na década de 1990. Em vista disso, 

argumentar pela autonomia significava reivindicar condições políticas 

que permitissem produções críticas e inserções sociais que visassem a 

transformação conjunta da sociedade, a ação comunitária, a 

independência crítica e a construção criativa de ações sem amarras 

partidárias e/ou administrativas, nem que secundarizassem a crítica às 

estruturas patriarcais ou naturalizassem a busca por poder.  

Essa atuação articulada e/ou solidária a outras lutas e outros 

movimentos sociais esteve presente em diversos momentos na história 

do grupo. Como afirmado anteriormente, ao longo da década de 1990 

ela se deu em diferentes episódios, que no geral, apontavam para essas 

posições quanto à autonomia e ao perigo da institucionalização e 

cooptação das organizações sociais. Dentre muitos, um exemplo desses 

episódios foi a participação crítica do grupo na Cumbre Alternativa de 

los Pueblos no Chile em 1998, onde, junto a outras organizações 

autônomas, elas defenderam de modo propositivo a importância da 

autonomia como elemento central para as lutas do continente, além de 

várias outras pautas consideradas de interesse comum. (MUJERES 

CREANDO, QMPFA, Ano 3, nº 30, 1998) 

É nessa perspectiva que a centralidade do cotidiano como espaço-

tempo de luta antipatriarcal foi fortemente assumido pelo grupo, 

conformando um amálgama entre princípios filosóficos feministas e 

resistência política situada nesse momento. Construir movimento social 

feminista significava precisamente alterar relações de desigualdade no 

cotidiano, construir dinâmicas de superação dos valores e estratégias 

patriarcais de pensar a vida das mulheres e propor espaços físicos reais 

em que essas propostas pudessem se materializar, serem nominadas e 

terem visibilidade. Não pretendo afirmar que essas construções se dão 

sem contradições e de maneira inquestionável, mas bem, o objetivo aqui 

é destacar o esforço por ressaltar esses elementos como centrais e por 

isso reiteradamente marcados na ação dessas mulheres.  

Além da crescente consolidação do Centro Cultural Café 

Carcajada como espaço cotidiano de resistência, ao longo da década de 

1990, a sistematização dessas atividades se concretizou em muitas 

publicações textuais que demonstravam o resultado dos trabalhos de 

base desenvolvidos pelo grupo. Dois importantes deles foram os que 

resultaram nos dois manuais de sexualidade produzidos entre o fim da 

década de 1990 e inícios dos anos 2000. Com os nomes de Sexo, Placer 

y Sexualidad (1998) e Machos, Varones y Maricones (2001?), e escritos 

por María Galindo e Julieta Paredes,  os manuais foram o resultado de 
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uma série de oficinas e debates sobre sexualidade desenvolvidos pelo 

grupo em Aldeas Infantiles SOS
114

, na cidade de La Paz. Antes desses 

manuais, o grupo já tinha lançado algumas publicações. Além do 

documento Dignidad y Autonomía aqui mencionado, também tinha sido 

publicado o livro chamado Y si fuéramos espejito uma de la otra 

(referidos no primeiro capítulo) e que infelizmente não tive acesso a 

nenhuma cópia para leitura mais detalhada.
115

 O objetivo destacado para 

esses manuais era, além de desvelar publicamente temas tabus na 

sociedade e que eram pouco trabalhados na educação, fazê-lo assumindo 

o desafio de superar a heteronormatividade, os sentimentos de culpa e, 

principalmente, a misoginia e a violência da masculinidade hegemônica 

que marcam muitas das vivências sexuais nas sociedades patriarcais. 

Assim diziam já na introdução de um dos materiais: 

 
Nosotras nos hemos dado a la tarea de 

sistematizar uma pedagogía de la educación 

sexual que tiene como fundamento filosófico el 

feminismo. No es el lugar donde podemos 

exponer extensivamente el contenido de esta 

pedagogía, pero sí nos parece fundamental 

explicitar la postura filosófica que inspira nuestra 

minuciosa manera de escoger las palabras, los 

temas y las metodologías con las que queremos 

llegar a esta nuestra amada sociedad.
116

 

(GALINDO; PAREDES, 1998, p.9) 

 

                                                 
114

 As Aldeas Infantiles SOS são espaços educativos e de assistência social que 

desenvolvem trabalhos voltados para a infância em situação de escassez e 

possui uma história com bases filantrópicas. Mais informações no site: 

<http://www.aldeasinfantiles.org.bo/quienes-somos/que-es-aldeas-infantiles-

sos> Acesso em: 28maio. 2018. 
115

 Numa entrevista concedida ao jornal Ultima Hora em 10 de maio de 1998 

são citadas algumas das produções desenvolvidas pelo grupo até a data. Pude ter 

acesso a essa entrevista através dos documentos disponibilizados pelo Archivo 

Histórico de La Paz. 
116

 ―Nós assumimos a tarefa de sistematizar uma pedagogia da educação sexual 

que tem como fundamento filosófico o feminismo. Não é o lugar onde podemos 

expor extensivamente o conteúdo dessa pedagogia, mas nos parece fundamental 

explicitar a postura filosófica que inspira nossa minuciosa maneira de escolher 

as palavras, os temas e as metodologias com que queremos chegar a essa nossa 

amada sociedade.‖ (GALINDO; PAREDES, 1998, p.9) (Tradução minha) 

http://www.aldeasinfantiles.org.bo/quienes-somos/que-es-aldeas-infantiles-sos
http://www.aldeasinfantiles.org.bo/quienes-somos/que-es-aldeas-infantiles-sos
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IMAGEM 9 – Capas dos manuais sobre sexualidade 

 

Como podemos observar na citação, a busca por trazer 

referências locais e construir reflexões através de uma abordagem 

feminista sobre a sexualidade foi elemento considerado norteador desses 
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materiais. Essas questões podiam ser observadas também nas imagens 

trazidas nos manuais e que buscavam provocar reflexões sobre como as 

relações de classe, étnico-raciais e etárias eram fundamentais numa 

leitura crítica e capaz de desafiar tabus estabelecidos sobre a 

sexualidade.  

Por meio das capas dos manuais dispostas na imagem 9 

(GALINDO; PAREDES, 1998, [2001?]), podemos ter alguns indícios 

sobre essas articulações. Na primeira, algumas diferenças entre as 

mulheres são representadas, especialmente as de caráter étnico, quando 

mulheres cholas e mestiças aparecem interagindo de modo descontraído. 

Uma das cholas aparece segurando a palavra ―prazer‖. Além disso, a 

diferença etária aparece abordada nas representações dispostas na capa, 

visto que as mulheres são de diferentes idades. Na imagem do manual 

voltado para meninos e homens, a exposição da nudez que visibiliza o 

pênis e a disposição das mãos aparece como recurso visual que propõe 

leituras iniciais provocadoras desses materiais. A mão estendida poderia 

ser lida como um gesto de humildade e de solicitação de algo, enquanto 

que a que segura o braço poderia indicar um aspecto de autocontenção e 

autocontrole. Ambas as capas esboçavam o caráter reflexivo e 

desconstrutivo desses materiais, situando as mulheres numa posição de 

descontração, divertimento e interação, e a figura associada aos meninos 

e homens, como marcadas por gestos de comedimento. Essas 

representações sinalizavam para os desafios que as autoras lançavam 

sobre o debate da sexualidade na cidade e no país.  

É importante demarcar que a história da produção desse material 

está situada na própria inserção social das Mujeres Creando nos espaços 

públicos da cidade de La Paz. Como afirmou Sdenka Cortés (2015), 

uma das integrantes entrevistadas para a tese, a ideia dessa produção 

surgiu após uma troca de experiências entre ela, que ainda não 

compunha o grupo naquele momento, e as demais mulheres da 

organização. Essa integrante é uma das mais antigas do grupo Mujeres 

Creando. Mulher nascida no estado de Potosí em 1964 na Bolívia, 

atualmente vive na cidade de La Paz, onde reside há muitos anos. 

Através da entrevista pude conhecer um pouco mais da sua história, 

além da sua contínua relação de apoio e de ativismo com o grupo. Ao 

ser perguntada sobre o seu ingresso no coletivo rememorou que: 

 
Yo estuve trabajando en Aldeas Infantiles SOS 

durante muchos años. Entonces allá surge la 

necesidad digamos de empezar a cuestionarnos 

qué significa ser mujeres para nosotras, se empezó 
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a trabajar el tema con adolescentes, digamos, el 

construir un proyecto de vida. Trabajar el tema de 

orientación vocacional. Sobre todo con niñas 

huérfanas, que llegan. Mucho, mucho trabajo 

interesante para hacer. Pues entonces, para mí era 

muy importante buscar mujeres con las que 

puedas discutir esa temática. Y surge, bueno, 

escuchando la radio, la radio donde estaba Lucía 

Salma, una mujer muy interesante, una periodista 

muy conocida en nuestro país. Y pues, tenía como 

invitadas a María y a Julieta Paredes en una 

entrevista de estas. Me llamó muchísimo la 

atención. A partir de ahí ubiqué el Café 

Carcajadas dónde estaban y pues de ahí comenzó 

nuestras discusiones, nuestras charlas, la afinidad 

con ellas. Y a partir de ahí, por ejemplo, fue un 

recto muy interesante, yo trabajé, tuve la suerte 

digamos de trabajar con ellas en Aldeas Infantiles 

y de ahí se produjo el, sobre todo María, ¿no?, 

trabajó el tema de sexualidad. Y el libro de 

―Mujer, Placer y Sexualidad‖. Julieta Paredes 

trabajaba entonces el tema de técnicas de estudio 

y María el tema de sexualidad. Y tuvimos la 

suerte de empezar y emprender, y a partir de ahí, 

pues, yo llegué a formar parte de este colectivo.
117

 

(CORTÉS, 2015) 
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 ―Eu estive trabalhando nas Aldeas Infantiles SOS durante muitos anos. Então 

lá surge a necessidade, digamos, de começar a questionar o que significa ser 

mulheres para nós. Começou-se a trabalhar o tema com adolescentes, digamos, 

o construir um projeto de vida. Trabalhar o tema da orientação vocacional, 

sobretudo com meninas órfãs que chegam. Muito, muito trabalho interessante 

para fazer. Para mim era muito importante buscar mulheres com quem eu 

pudesse discutir essa temática. E surge, escutando a rádio, a rádio onde estava 

Lucía Salma, uma mulher muito interessante, uma jornalista muito conhecida no 

nosso país. E então ela tinha como convidada a Maria e a Julieta Paredes numa 

dessas entrevistas. Chamou-me muitíssima atenção. Nesse dia localizei o Café 

Carcajadas onde estavam e então começaram nossas discussões, nossas 

conversas e a afinidade com elas. E a partir daí, por exemplo, foi uma trajetória 

muito interessante. Eu trabalhei, tive a sorte digamos de trabalhar com elas nas 

Aldeas Infantiles, e disso se produziu, sobretudo por Maria, o trabalho do tema 

da sexualidade e o livro ‗Mulher, Prazer e Sexualidade‘. Julieta Paredes 

trabalhava então o tema de técnicas de estudo e Maria o tema da sexualidade. E 
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Nesse sentido, é interessante perceber que a própria incorporação 

de algumas das companheiras advém da construção gradual de ações e 

inserções das Mujeres Creando na sociedade pacenha. A participação 

em espaços de debate e o fortalecimento de iniciativas já existentes ou 

que estavam em gestação na cidade foram práticas efetuadas e 

pontualmente documentadas nos textos de memória do grupo, e algumas 

mencionadas nas entrevistas.
118

 Como relatado por Sdenka Cortés, a 

tentativa de trazer tais debates para esse espaço de formação social e 

escolar oportunizou uma experiência concreta de tratar a sexualidade 

com as(os) adolescentes a partir de outra visão, e também, a 

possibilidade de que ela mesma pudesse se aproximar e se integrar a 

esse espaço social feminista da cidade.  

Passados cerca de vinte anos das oficinas realizadas nas Aldeas 

Infantiles SOS, os manuais resultantes da experiência ainda são 

utilizados em muitas escolas e oficinas desenvolvidas sobre o tema no 

país; e segundo a entrevistada, eles foram traduzidos para sete idiomas e 

até hoje seguem disponíveis nas banquinhas de vendas das Mujeres 

Creando e na casa La Virgen de los Deseos. (CORTÉS, 2015). 

Nos dois manuais há um projeto gráfico e textual que busca 

desnaturalizar conceitos e práticas hegemônicas nas sociedades 

patriarcais, como a dupla moral e a tentativa de naturalização da 

submissão das mulheres. Ao analisar essas produções foi possível 

observar a cuidadosa construção política das discussões propostas, 

reforçando a importância de uma visão feminista sobre o tema da 

sexualidade e do prazer que fosse além de uma tônica apreensiva, 

voltada principalmente para a prevenção de doenças e da gravidez, 

como geralmente aconteciam nas ações preventivas de ONGs que 

assumiam uma plataforma governamental de relacionar o debate sobre 

sexo com saúde e a prevenção de doenças e da gravidez. De modo 

sistematizado, o material buscava estimular o autoconhecimento sobre o 

prazer, o reconhecimento dos tabus sociais e das violências físicas e 

simbólicas constituintes das ideias hegemônicas sobre masculinidade e 

feminilidade, propondo momentos de leituras, de reflexões, de 

atividades práticas de auto-observação, masturbação, dentre outras. 

                                                                                                        
tivemos a sorte de começar e participar, e a partir daí então eu cheguei a fazer 

parte desse coletivo.‖ (CORTÉS, 2015) (Tradução minha) 
118

 São inúmeros os exemplos dessa participação apoiadora do grupo a outras 

lutas e iniciativas sociais. Para citar algumas, dentre elas estão as mais recentes 

Marcha de los TIPNIS (2011) e a luta das devedoras de usura bancária no início 

dos anos 2000.  
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Todos esses elementos foram desenvolvidos a partir de textos 

explicativos, mas também por inúmeros desenhos, fotografias, poesias e 

outros recursos que buscavam complexificar e ao mesmo tempo tornar 

mais lúdica a abordagem desses temas.
119
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 Os conteúdos tratados nos manuais foram divididos em capítulos que 

trataram, por intermédio de vários subcapítulos, os temas propostos. No manual 

―Sexo, Placer y Sexualidad‖ foram escritos cinco capítulos nominados “¿Qué 

es la sexualidad?‖, ―Placer y Sexualidad‖, ―Violencia y Sexualidad‖, ―La 

Maternidad‖e ―Como ser mujer libre y no morir en el intento; racismo, 

clasismo, machismo y sexualidad‖. No manual ―Machos Varones y 

maricones‖, voltados para atividades realizadas com os meninos, os capítulos se 

titulavam ―Las niñas lloran, los niños también‖, ―Liberando al pene de su 

pesada carga‖, ―Placer y virilidad‖, ―Violencia y Sexualidad‖, ―La guerra y el 

guerrero, la patria y el patriota‖, ―Cargar nuestras wawas…¿tan difícil?‖.  

(GALINDO; PAREDES, 1998, [2001?]) 
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IMAGEM 10 – ―Como ser mujer libre y no morir en el intento‖ 
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IMAGEM 11 – ―Cargar nuestras wawas ¿tan difícil?‖ 

 
Na imagem 10 (GALINDO; PAREDES, 1998, p.166-167) e 11 

(GALINDO; PAREDES, [2001?], p. 213) temos alguns exemplos dos 

recursos visuais usados nesses materiais. A primeira imagem contrapõe 
a visualidade estática, branca e loira da boneca Barbie à das meninas 

cholas que aparecem jogando bola e visibilizando elementos de 

identificação cultural, como a saia e as tranças. A imagem traz um 

diálogo direto com o título do capítulo, que indaga sobre as 
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possibilidades de contrapor os obstáculos para ser uma mulher livre em 

sociedades marcadas por hierarquias de raça, de classe, de gênero e de 

sexualidade. Já na imagem que acompanha o início do sexto capítulo do 

manual Machos, Varones y Maricones, que problematiza o tema da 

paternidade, um homem aparece carregando uma criança no ―aguayo‖, 

tecido tradicionalmente usado por mulheres andinas para carregar as(os) 

filhas(os). A imagem vem acompanhada da frase ―Cargar nuestras 

wawas, ¿tan difícil?‖
120

, que denota certa ironia ao se referir às 

dificuldades socialmente atribuídas a atividades cotidianas de cuidado 

das filhas e filhos por parte de parcela dos homens. 

Além de discutirem temas chaves para uma abordagem geral da 

sexualidade, nesses materiais foram tratados aspectos da constituição 

social boliviana, articulando essa discussão com temas e referências 

vistas como centrais na formação da sexualidade das pessoas no país, 

com ênfase para o racismo, o classismo, e vários tabus ligados à 

maternidade e ao cuidado dos filhos, e também às noções de violência. 

Nesse sentido, é possível compreender que essas iniciativas 

expressavam o potencial dessas ações de base, que visavam o diálogo 

entre pessoas comuns, e a partir daí, a elaboração concreta de 

intervenções em distintos espaços sociais que pautassem temas 

fundamentais do combate às relações patriarcais.  

Dessa maneira, mais do que provocar reflexões a respeito do 

conteúdo desses materiais, a discussão proposta aqui é compreender as 

condições dessas publicações quando problematizamos centralmente o 

tema da autonomia. Assim como no caso de outras publicações do 

grupo, a construção de ações voltadas não apenas para a produção de 

demandas políticas, mas principalmente para intervenções sociais 

diretas, ajuda-nos a pensar a importância dos conceitos de autonomia e 

de trabalho coletivo desenvolvidos na experiência da organização.  

No início dos anos 2000, o grupo deixou o Centro Cultural Café 

Carcajada e inaugurou posteriormente a casa La Virgen de los Deseos 

(2005) que é até hoje o espaço autogerido pelas integrantes do coletivo. 

A efetivação da casa como espaço autônomo de organização feminista é 

bastante significativa para pensarmos a ideia de autonomia colocada em 

sua experiência política. Não sem dificuldades, a tentativa de construir e 

ampliar o espaço de trabalho que se desenvolvia no e pelo grupo foi 

                                                 
120

 ―Carregar nossas(os) filhas(os). É tão difícil?‖ (GALINDO; PAREDES, 

1998, p.166-167) e 11 (GALINDO; PAREDES, [2001?], p.213) (Tradução 

minha) 
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marcada pela busca de financiamentos, empréstimos bancários e apoio 

de diferentes mulheres e homens que colaboraram para a aquisição e 

reforma do espaço. Durante esse percurso, a casa foi adquirida também 

com a ajuda financeira da Cooperação Vasca
121

, e reformada por 

empréstimos nominais, assim como pela colaboração das integrantes do 

grupo e de pessoas apoiadoras da iniciativa da organização. 

(GALINDO, 2005b, p.157-159) É importante destacar que a tentativa de 

demarcar a diferença do caráter dos financiamentos durante esse 

processo foi um esforço registrado em algumas publicações e entrevistas 

que realizei. No texto De dónde salió la platita? (GALINDO, 2005b), 

publicado no livro La Virgen de los Deseos, apresenta-se a análise de 

que as ajudas buscadas para desenvolver as ações do grupo não tinham o 

mesmo objetivo e o mesmo caráter dos financiamentos da cooperação 

internacional que havia ingressado nas organizações sociais desde a 

década de 1980.  

Assim como defendiam as feministas autônomas na luta contra as 

financeiras que estabeleciam o ritmo, os espaços e as pautas a serem 

discutidas pelo movimento de mulheres e feminista, os financiamentos 

seriam importantes e necessários quando solidificados em acordos que 

não ditam os conteúdos e as agendas dos movimentos, que não 

estabelecem uma relação salarial com estes e, principalmente, que não 

tem o objetivo de legitimar espaços representativos para as que falam 

―em nome das mulheres‖ em conferências, fóruns e encontros de 

interesse da governabilidade internacional; espaços os quais existem 

pela própria concessão condicionada desses investimentos.   

                                                 
121

 Existe um vasto campo de estudos sobre o tema da cooperação internacional, 

seus vários debates e perspectivas quanto a sua definição e a sua aplicação, e 

que exigiria um estudo mais aprofundado para melhor compreensão de seu 

funcionamento. No entanto, é possível sinalizar que a Cooperação Vasca vem 

sendo reconhecida dentro de uma diretriz que se esforça por estabelecer 

critérios diferentes dos que seriam hegemônicos e baseados na tradicional 

cooperação internacional e suas diretrizes, principalmente no que diz respeito à 

crítica aos vários aspectos dessa cooperação e também a sua disposição 

diferenciada de apoio aos movimentos sociais. Na publicação ―Cooperación 

Vasca e Movimiento Social. Manual de implementación de la agenda 

alternativa de solidaridad internacionalista‖ de Gonzalo Fernández Ortiz de 

Zárate, de 2015, é possível encontrar uma ampla avaliação sobre a cooperação 

vasca, suas diretrizes, funcionamentos e limites; assim como propostas no 

sentido de avançar na construção de uma solidariedade internacional mais 

emancipadora. 
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De alguma maneira esperando as críticas e as polarizações sobre 

o tema, os registros documentais sobre a aquisição da casa, que hoje é 

uma referência do trabalho do grupo, trataram de explorar criticamente 

esse ponto e publicizar os apoios materiais e de outra natureza recebidos 

por elas. Esses elementos são interessantes para a compreensão de que 

refletir a autonomia significa entender que os movimentos autônomos 

não estão alheios aos processos de sobrevivência vividos por pessoas e 

grupos sociais de um modo geral. Eles também são importantes para 

entender a não polarização dos temas centrais da organização feminista 

ao longo da trajetória das Mujeres Creando.  

No decorrer dessa trajetória de construção de espaços físicos e 

sociais de presença política feminista autônoma na cidade de La Paz, 

desde a manutenção do Café Carcajada ao longo da década de 1990, 

passando pela casa La Virgen de los Deseos na década dos 2000 até os 

dias de hoje, o trabalho coletivo foi fundamental na elaboração e na 

continuidade da proposta autogerida do feminismo do grupo.  O que 

durante muito tempo foi trabalho coletivo strito senso, com divisão de 

tarefas e responsabilidades no cuidado das atividades propostas, foi 

crescentemente se consolidando como atividades que agregavam outros 

grupos e pessoas; o que permitiu nos últimos anos o desenvolvimento de 

um esquema de agrupação com várias micro cooperativas que 

funcionam na casa La Virgen de los Deseos, e também na casa Los 

Deseos de la Virgen inaugurada em 2013 na cidade de Santa Cruz de la 

Sierra.  

Durante esses anos, tais cooperativas se dividiram na gerência das 

várias atividades coordenadas pela organização. Existem as que 

trabalham na gerência do restaurante e da produção de refeições; as que 

gerem a casa e seus espaços – como o alojamento disponibilizado para 

estadias de pessoas de fora; as que gerem a creche para crianças de mães 

trabalhadoras; as que gerem a tenda de alimentos – que vende gêneros 

alimentícios com preços mais acessíveis devido à parceria realizada 

diretamente com produtoras de El Alto; as que cuidam da livraria; as 

que prestam assessoria jurídica às mulheres que precisam de auxílio 

jurídico; além de uma série de atividades culturais que podem ser 

consultadas na própria página da organização
122

.  A centralidade do 

                                                 
122

 Essas informações foram retiradas do próprio site do grupo. Para saber um 

pouco mais sobre a divisão das cooperativas manejadas por elas, ver link do 

site. Disponível em: 

<https://www.mujerescreando.org/pag/virgen/unpaseo.htm> Acesso em: 30 abr. 

2017 

https://www.mujerescreando.org/pag/virgen/unpaseo.htm
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trabalho cooperativo é constituinte da proposição de feminismo do 

grupo, ela é fruto especialmente da crença e do comprometimento 

político das envolvidas, como destacou em entrevista a integrante 

Sdenka Cortés. Ao ser perguntada sobre a aproximação do grupo com a 

ideia de autogestão, comentou que: 

 
(…) Para nosotras es importante, digamos. 

Primero porque nosotras no necesitamos que 

nadie que venga a condicionarnos, digamos. El 

hecho de…nosotras somos muy críticas con las 

ONGs, precisamente por estos tipos de cosas, por 

ejemplo. O sea, la autogestión es importante, 

partir de…Aquí, ya te digo, es un espacio donde 

todas trabajan, todas participan, todas tienen un 

espacio para gestionar recursos y para… aquí no 

se gana mucho, se gana muy poco. Realmente, lo 

interesante de todo esto es que las mujeres que 

están aquí, sobretodo tienen un compromiso de 

lucha increíble. Yo, por ejemplo, durante estos 

últimos ocho años, las he dejado. Pero, no porque 

haya dejado de soñar ni de creer, sino porque tenía 

una necesidad económica de poder hacer, seguir. 

Y ese no era el espacio, digamos, donde yo iba, 

digamos…ese es un espacio de compromiso, de 

trabajo, de lucha, de sueños y de construir todo 

este tipo de, de utopías. Entonces yo estuve por 

España trabajando, haciendo dinero. Pero, volver 

y volver aquí, ya sé que este no es un espacio 

donde yo voy a ganar dinero y cosas así. Un 

espacio anarquista donde… Ya te digo, o sea, 

existe gente que trabaja en el desayuno, en el 

alojamiento, en montones de trabajo, ¿no?, la 

comida, el mismo hecho, digamos, en las ferias, 

de trabajar… yo también trabajé en algunas 

oportunidades haciendo (inaudible) y todo 

aquello. Aquí se gana poco pero sobre todo es el 

compromiso, la lucha, los sueños, las utopías, o 

sea, otras cosas que te unen aquí.
123

 (CORTÉS, 

2015) 
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 ―Para nós é importante, digamos. Primeiro porque nós não precisamos que 

ninguém venha nos condicionar, digamos. O fato de... nós somos muito críticas 

com as ONGs, precisamente por esses tipos de coisas por exemplo. Ou seja, a 

autogestão é importante, partir de... Aqui, já te digo, é um espaço onde todas 
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O trabalho cooperativo assumia um caráter que visava não apenas 

resultados econômicos, mas principalmente políticos, visto que grande 

parte das iniciativas é realizada como estratégia de acessibilidade 

popular a serviços e bens sociais com baixo custo. O trabalho não tem o 

objetivo apenas de gerar renda. Muitas das integrantes possuem outros 

trabalhos e outras formas de remuneração, visto que em alguns 

momentos o que se arrecada não é suficiente para as necessidades 

específicas das integrantes, como no caso de Sdenka Cortés que relatou 

sua decisão de num dado momento migrar para a Espanha em busca de 

trabalho e de melhor condição financeira.  

Portanto, é possível pensar que esse trabalho cooperativo foi (e 

ainda é) construído principalmente como uma proposta política e social 

de articulação e vivência feminista, ou seja, como uma estratégia que 

busca consolidar um projeto de autogestão feminista, que transborde os 

próprios muros e as necessidades da organização, se solidarizando 

também às demandas vividas pelas mulheres da cidade de maneira mais 

ampla. Dessa maneira, pensar o trabalho cooperativo das Mujeres 

Creando é entender as complexidades da articulação entre as 

necessidades econômicas e políticas de todas as mulheres que mantém o 

funcionamento da casa, que gerem as pequenas cooperativas de acordo 

com suas necessidades, num diálogo constante com as necessidades 

individuais e de grupo. Essa aposta significava também assumir 

posições políticas, aprender a conviver com as diferenças, construir 

individual e coletivamente possibilidades de controle e criação sobre as 

                                                                                                        
trabalham, todas participam, todas tem um espaço para gerir recursos e para... 

aqui não se ganha muito, se ganha muito pouco. Realmente, o interessante de 

tudo isso é que as mulheres que estão aqui, sobretudo, tem um compromisso de 

luta incrível. Eu, por exemplo, durante esses últimos oito anos as deixei. Mas, 

não porque tenha deixado de sonhar nem de acreditar, mas porque tinha uma 

necessidade econômica de poder fazer, seguir. E esse não era o espaço, 

digamos, onde eu ia, digamos, esse é um espaço de compromisso, de trabalho, 

de luta, de sonhos e de construir todo esse tipo de, de utopias. Então eu estive 

por Espanha trabalhando, fazendo dinheiro. Mas, voltar e voltar aqui, já sei que 

este não é um espaço onde eu vou ganhar dinheiro e coisas assim. Um espaço 

anarquista onde, já te digo, ou seja, existe gente que trabalha no café-da-manhã, 

no alojamento, num monte de trabalhos não? A comida, da mesma maneira as 

feiras, de trabalhar... eu também trabalhei em algumas oportunidades fazendo 

(inaudível) e tudo aquilo.  Aqui se ganha pouco, mas, sobretudo, é o 

compromisso, a luta, os sonhos, as utopias, ou seja, outras coisas que te unem 

aqui.‖ (CORTÉS, 2015) (Tradução minha) 
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próprias necessidades, sejam elas econômicas, políticas, sociais e/ou 

afetivas. Uma movimentação que vista de maneira processual nos 

permite observar o contínuo esforço em consolidar um projeto de 

autogestão feminista.    

É interessante situar que o conceito de autogestão foi 

amplamente discutido no campo socialista. Esse conceito foi geralmente 

explorado como uma tentativa de compreender a importância da 

organização produtiva operária, especialmente em tempos de crise, 

escassez e desemprego, quando a necessidade de sustento demandava 

estratégias mais diretas de subsistência. A autogestão dos meios de 

produção, das fábricas e dos recursos materiais não apenas foi elemento 

sonhado como parte de processos revolucionários, como foi uma prática 

realizada em diferentes momentos da história das lutas operárias.
124

   

Desse modo, considerando a historicidade prática e teórica do 

conceito de autogestão, é importante dizer que inúmeros autores e 

grupos refletiram e aprofundaram suas definições, considerando-o 

fundamental na compreensão das lutas dos trabalhadores no mundo e 

também na proposição de estratégias de superação à lógica de produção 

capitalista. No entanto, é possível compreender que o conceito de 

autogestão pode e deve ser pensado para além do seu caráter econômico 

ou mesmo político das lutas populares.  

Segundo o sociólogo Nildo Viana (2008), o conceito de 

autogestão foi em muitos casos interpretado numa associação direta 

com o conceito de democracia, especialmente por autores de tradição 

marxista. Para ele, a interpretação associada desses conceitos teria se 

dado em duas tendências gerais: os que consideravam esses conceitos 

complementares e os que defendiam a incompatibilidade entre 

democracia e autogestão. (VIANA, 2008, p. 58-60) Problematizando a 

relação entre esses dois conceitos, o autor analisa essas duas tendências 

e explica que os primeiros examinaram a autogestão principalmente a 

partir de uma chave econômica e política (muitas vezes como sinônimo 

de ―democracia direta‖), enquanto que os segundos tendiam a ampliar as 

definições de autogestão para uma interpretação que apontasse para a 

necessidade de outras formas de organização social. (VIANA, 2008, p. 

58-60) Em linhas gerais, isso significava situar que as duas tendências 

                                                 
124

 Um exemplo clássico foi a própria Comuna de Paris, na França, onde a 

gestão operária dos recursos das fábricas representou uma importante conquista 

prática e simbólica para as lutas operárias. Porém, a prática de autogestão das 

(os) trabalhadoras (es) continua sendo uma realidade no tempo presente e é foco 

de inúmeras reflexões teóricas e políticas.  
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(da compatibilidade ou não entre democracia e autogestão) construíram 

suas interpretações a partir das experiências modernas, em que a 

democracia representativa seria elemento constituinte.  

Nesse sentido, para o autor, alguns pensadores da primeira 

tendência pensavam a autogestão em termos políticos de participação 

social e política dos trabalhadores. Em decorrência disso, buscavam 

interpretar as possibilidades de coexistência da ―democracia 

representativa‖ burguesa com a ―democracia direta‖ em momentos 

revolucionários e em novos projetos sociais. Seja por motivos práticos 

da organização do trabalho e dos espaços de decisão em ampla escala, 

ou por interpretações processuais da própria estrutura do Estado e do 

processo de transformação social, essa primeira tendência demarcava 

uma interpretação desse conceito fincado na esfera política e econômica, 

que teria a democracia moderna representativa como um referente de 

análise. (VIANA, 2008, p. 58-60) Ou seja, essa linha de pensamento 

tenderia a focar numa abordagem do processo de mudança entre a já 

existente democracia burguesa representativa e a democracia direta 

estabelecida via revoluções operárias, e mesmo a coexistência desses 

dois modelos. (VIANA, 2008, p.58-60) 

Por sua vez, para Nildo Viana (2008), a segunda tendência 

expressaria uma leitura da incompatibilidade desses conceitos. Nesta 

tendência se apresentavam os conflitos conceituais e estratégicos de 

pensar a autogestão restritivamente aos seus aspectos econômicos e 

políticos, ou seja, voltados apenas para uma reflexão sobre a 

participação política. Os defensores da incompatibilidade ponderam 

qualquer referência à ―democracia representativa‖ como ―valor 

universal‖, ressaltando que a busca de uma democracia radical passa 

pela desnaturalização desta, que seria genuína das relações desiguais das 

sociedades de classe, defendendo uma reconfiguração completa das 

estruturas sociais. (VIANA, 2008, p.60-61) Segundo esse autor, 

tomando parte das obras de Marx e de alguns de seus intérpretes como 

referência, a posição que antagonizava democracia e autogestão 

acreditava que:  

 
(...) a autogestão é mais do que uma ―democracia 

direta‖ ou forma de democracia direta aplicada à 

gestão de empresas. A autogestão seria uma 

relação social específica, uma relação de 

produção, o que significaria relações de trabalho e 

de distribuição. A autogestão seria a decisão 

coletiva dos produtores sobre o processo de 
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produção, isto é, os próprios produtores iriam 

gerir o processo de produção. A autogestão é 

uma relação social fundante de uma nova 

formação social, uma nova sociedade. Nesta 

perspectiva, a autogestão seria um processo de 

autogoverno, ou uma “livre associação dos 

produtores”, segundo expressão de Marx. 

(VIANA, 2008, p. 60) Grifos meus. 

 

É interessante pensar que nessa perspectiva o esforço teórico de 

refletir esses conceitos passava necessariamente por uma análise crítica 

da democracia representativa, vista como expressão direta da 

democracia moderna, ocidental e burguesa. Mesmo afirmando que Marx 

não usava o conceito de autogestão, o autor e outros analistas entendem 

que a concepção de outra sociedade defendida por este pensador se dava 

precisamente por um processo autogestionário. (VIANA, 2008, p. 61) 

Na compreensão do sociólogo Nildo Viana (2008), o conceito de 

autogestão é hoje utilizado em muitos contextos como sinônimo de 

trabalho ―cooperativo‖ ou de ―economia solidária‖ (VIANA, 2008, 

p.63) de maneira equivocada.  Segundo ele, todas essas conceituações 

que versam sobre gestão poderiam ser facilmente incorporadas pela 

dinâmica de mercado do capitalismo, pois corresponderiam a formas de 

produção que não estão aquém das normas e noções de valor 

capitalistas. (VIANA, 2008, p.65) Do contrário, a autogestão seria uma 

acepção futura de organização social, um princípio organizativo, cujas 

definições estavam além de dinâmicas econômicas e políticas isoladas. 

―A autogestão é uma relação de produção que se generaliza e se 
expande para todas as outras esferas da vida social. (...) 

Consequentemente, abole-se a divisão entre „economia‟, „política‟, etc.‖ 

(VIANA, 2008, p.67)  

Dentro da perspectiva anarquista, o conceito de autogestão foi e 

ainda é fundamental nos debates teóricos e práticos das lutas sociais. 

Nessa perspectiva, a autogestão é vista a partir de vários ângulos e 

experiências históricas, no entanto, é possível afirmar que, relacionada 

aos próprios princípios do socialismo libertário ela pressupõe a 

apropriação e o controle direto de diferentes elementos da vida social, 

sejam eles políticos, econômicos, administrativos, sociais, culturais e 

éticos. Essa leitura significa ir muito além de entender a autogestão 

como um conceito que dá conta apenas de aspectos econômicos e 

políticos de gestão dos meios de produção, mas se refere a ações que 

buscam construir outras demandas produtivas e organizativas; de modo 
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resumido, outro projeto de organização societária. Isso se dá também 

pela histórica posição ideológica anticapitalista e antiestatista do 

anarquismo, que produziu processualmente uma compreensão que 

alarga as definições de classes sociais. Como bem sintetizado pela 

Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) em recente publicação, 

 
(...) as classes e a luta de classes têm sido 

compreendidas como algo que está para além do 

campo do trabalho. As classes não são somente 

um conceito econômico definido pela exploração 

do trabalho (detentores dos meios de produção, 

burguesia, e aqueles que nada possuem exceto sua 

força de trabalho, proletariado).  Entre os 

anarquistas foi muito comum conceber as classes 

com critérios mais amplos que estes, envolvendo 

não apenas a propriedade dos meios de produção, 

mas também a propriedade de capital, dos meios 

de coerção, controle, administração e de produção 

do conhecimento. (CAB, 2016, p.9) 

 

Para o caso do socialismo libertário, a superação da sociedade de 

classes e a produção dessa outra sociedade se constroem de modo 

indissociável do próprio caminho das lutas sociais, na coerência entre 

princípios e práticas e na concretização, no presente, de solidariedades e 

ações que materializam essa nova sociedade. É justamente por isso que 

as estratégias e táticas assumidas e reivindicadas pelas organizações 

libertárias são vistas como intrínsecas à construção de uma coerência 

que produza as bases dessa sociedade almejada. Como afirmado pela 

CAB, a partir dos princípios anarquistas o conceito de autogestão estaria 

associado diretamente ao conceito de federalismo. Juntos, estes seriam 

conceituações basilares na constituição de um processo de revolução 

social estrutural nos termos do socialismo libertário, ou seja, de uma 

organização social ―antiestatista‖. (CAB, 2016, p.20)
125

 Como forma de 

                                                 
125

 Segundo as leituras realizadas pela Coordenação Anarquista Brasileira, esses 

conceitos estariam hoje extremamente relacionados. Em suas palavras: ―A 

autogestão é uma forma de gestão, um modelo de organização, em que as 

decisões são tomadas pelos próprios povos, na medida em que são afetados por 

elas, seja a partir de seus locais de trabalho ou das comunidades onde vivem. O 

federalismo é um método de articular estruturas autogestionárias, possibilitando 

as tomadas de decisão em grande escala com uso de delegação. E pensamos 

ambos os termos aplicados tanto em relação à organização econômica quanto à 
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colaborar para essa revolução social, historicamente os anarquistas vêm 

defendendo e atuando na construção de uma ―cultura libertária‖, que 

nada mais seria a produção disseminada de ―práticas classistas de 

autonomia, combatividade, ação direta e democracia direta‖. (CAB, 

2016, p.18) Nesse sentido, a autogestão seria não apenas um modelo de 

administração política e econômica que corresponde a uma dinâmica 

estrutural, mas um valor, uma prática a ser amplamente difundida nos 

mais diversos campos da vida social.   

É precisamente nesse sentido ampliado do conceito de autogestão 

que podemos dialogar com a experiência política do grupo Mujeres 

Creando. Desse modo, o objetivo de trazer esse conceito para discussão 

neste tópico não se faz na tentativa de encaixar a experiência do grupo 

às suas definições. Mas bem, o que se busca aqui é pensar as 

possibilidades reflexivas do conceito, assim como recuperar a 

historicidade da busca por alternativas coletivas de produção de outras 

experiências de vida e solidariedade social. No caso das Mujeres 

Creando, como dito anteriormente, é interessante situar a importância do 

trabalho coletivo ao longo da história do grupo, no contexto ostensivo de 

ajustes estruturais, de desemprego, e de especial empobrecimento e 

endividamento das mulheres latino-americanas e bolivianas, o que trazia 

a premência de pensar e agir criativamente sobre a gestão das vidas 

individuais e coletivas. 

Ao refletir sobre a constituição histórica dessa proposta é possível 

perceber que ela expressa uma busca, mesmo que não intencional, de 

um projeto autogestionário feminista, marcado por uma simbiose entre 

as ideias de autogestão do socialismo libertário e alguns princípios 

éticos do feminismo, como uma visão não tradicional do fazer político, a 

horizontalidade, a centralidade do corpo e do cotidiano na ação política. 

Essa simbiose seria capaz de articular as necessidades das mulheres que 

constituem o grupo, com ações de intervenção, de proposição e gerência 

de aspectos centrais da vida. Parafraseando a ideia de ―cultura 

libertária‖, uma das possibilidades de compreensão da organização do 

grupo seria a produção de uma ―cultura libertária feminista‖. 

Isso implica considerar dois movimentos interessantes de prática 

política: um temporal e outro espacial. O primeiro conformaria a 

elaboração de ações diretas e concretas sobre a vida das pessoas, ou seja, 

                                                                                                        
organização política da sociedade.‖ (CAB, 2016, p.20) Dessa maneira, a 

complementariedade desses conceitos permitiria teorizar estrategicamente uma 

sociedade baseada num modelo não estatal.  
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a ideia de ir além da busca por construir um novo mundo no tempo 

futuro. Esse mundo pode e deve ser disputado no cotidiano e nas 

diferentes esferas da vida. O segundo corresponderia a uma tentativa de 

situar essas ações em laços concretos de solidariedade, afeto e ação 

dentro de dados espaços políticos locais. Isto é, possibilitar um 

movimento que ganha significado a partir da própria experiência das 

mulheres.  

Essas duas dimensões são interessantes, pois articulam 

simultaneamente princípios libertários e feministas, no sentido de que as 

projeções de outras sociedades que buscamos coletivamente devem ser 

vividas no corpo, na subjetividade, na vida e começadas no agora. Essa 

simbiose produziria uma alteração na escala da noção de sociedade, no 

seu tempo e no seu espaço. Ela não aparece como um todo imaginado 

em aspectos abstratos, mas numa comunidade de afetos, de relação 

concreta, direta e fundada em laços de solidariedade e sobrevivência.  

É importante pensar que essas ações expressam dentro de uma 

experiência histórica leituras situadas sobre trabalho coletivo, autogestão 

e consequentemente autonomia. Reivindicar a autonomia não significa 

necessariamente estar em isolamento, sob purismos ideológicos ou 

normas políticas e econômicas a serem seguidas sem contínua avaliação. 

A autonomia se dá a partir de uma leitura que se gesta em diálogos, 

ações, interações e demandas de um dado tempo, espaço, pessoas e 

grupos sociais. Ela pode ser entendida como um esforço político, 

conceitual e prático no estabelecimento de uma ética subversiva de 

convivência e de luta a partir de uma heterogeneidade de mulheres, que 

ao mesmo tempo estavam (estão) inseridas em outras redes e 

comunidades.  

A defesa de um feminismo baseado na autonomia expressaria, 

portanto, uma experiência concreta ―hacia a‖ autogestão, no sentido de 

que assume a busca diária por construir coletivamente a gestão da vida: 

em aspectos materiais e de subsistência, numa escala mais micro; em 

aspectos políticos de produção de uma voz e de uma presença feminista 

no contexto em que estão inseridas; e culturais, quando da elaboração 

criativa de espaços e vivências feministas de cultura; e finalmente ética, 

no sentido de questionar as diferentes escalas de opressão social e 

estabelecer laços de subversão e solidariedade.  
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3.3 TRABALHO MANUAL = TRABALHO INTELECTUAL 

 

Um princípio organizativo importante para o feminismo 

autônomo do grupo Mujeres Creando é a busca pela horizontalidade e 

pela complementariedade entre trabalho intelectual e trabalho manual. 

Neste ponto, pretendo desenvolver algumas reflexões sobre essa 

proposição prática e conceitual, visto que ela aparece em diferentes 

memórias do grupo e foi comentada nas entrevistas realizadas para a 

tese. 

Como visto no ponto anterior, ao longo de sua história o trabalho 

cooperativo e a elaboração de atividades de formação, de serviços e de 

ações implicou ao mesmo tempo numa teorização a respeito das 

construções e da execução de tarefas práticas do cotidiano. Partindo das 

definições das próprias Mujeres Creando, a horizontalidade do trabalho 

intelectual e do trabalho manual estaria ligada a outros princípios que 

davam (dão) base a um feminismo alicerçado na autonomia. 

 
La propuesta política de Mujeres Creando, 

estampada en las paredes, ha transgredido todas 

las imposiciones y convencionalismos del 

sistema: la organización se basa en la 

heterogeneidad, la autonomía respecto de todo 

tipo de expresión de poder, integración de lo 

público con lo privado, el trabajo intelectual a la 

par del trabajo manual y la creatividad. Todo esto 

se concreta en luchas concretas que día a día se 

ven a su casa autogestionaria ―La Virgen de los 

Deseos‖.
126

 (VIRREIRA, 2009, p.4) 

 

 A partir do trecho acima, escrito por uma das integrantes mais 

antigas, sobre a proposta de feminismo do grupo, é possível observar 

dentre outros elementos a reiteração da defesa da igualdade entre 

trabalho intelectual e trabalho manual para suas lutas. É pertinente situar 

primeiramente que essa defesa não foi inaugurada pelas Mujeres 

                                                 
126

 ―A proposta política de Mujeres Creando, estampada nas paredes, 

transgrediu todas as imposições e convencionalismos do sistema: a organização 

se baseia na heterogeneidade, na autonomia em relação a todo tipo de expressão 

de poder, na integração do público com o privado, no trabalho intelectual à 

mesma altura do trabalho manual e da criatividade. Tudo isso se concreta em 

lutas concretas que no dia a dia podem ser vistas na sua casa autogestionária ‗A 

Virgem dos Desejos‘.‖ (VIRREIRA, 2009, p.4) (Tradução minha)   
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Creando, mas que possui uma longa trajetória nas análises anarquistas. 

A divisão, o valor e o sentido do trabalho como elemento importante 

foram eixos discutidos por diferentes perspectivas do anarquismo na 

defesa de uma revolução social que pudesse efetivamente romper com 

as hierarquias existentes no mundo do trabalho. Propor uma nova 

sociedade baseada na horizontalidade, na não exploração do trabalho e 

na produção a partir das necessidades das pessoas – sejam elas 

produtivas ou impossibilitadas de produção – possibilitou uma 

disseminação desse debate nos grupos e organizações anarquistas ao 

longo da história. No entanto, valorizar as energias dedicadas à 

produção intelectual e à produção de trabalho manual de modo 

igualitário implica não apenas a defesa de uma simples equivalência 

entre esses tipos de trabalho, mas principalmente, numa elaboração-

distribuição igualitária e proporcional dessas atividades, ou seja, que 

cada pessoa seja vista como capaz de realizar, de acordo com as suas 

condições, ambos os tipos de produção. (CAB, 2016, p. 22-23) 
127

 

A leitura situada entre esses princípios mostra uma apropriação 

de valores anarquistas, como as próprias Mujeres Creando destacam, um 

anarquismo que marcou a história rebelde das organizações populares na 

Bolívia. Mas, além disso, essa apropriação está contextualmente 

relacionada aos valores feministas de horizontalidade e reciprocidade 

como estratégia de combate ao patriarcado. Esse ponto se relaciona 

diretamente aos debates efervescentes dos feminismos latino-americanos 

desde os anos de 1980 e ao longo da década de 1990. Não raras vezes 

era importante demarcar a diferença entre atuar no movimento social 

feminista e trabalhar a partir de uma posição de poder com feminismo. 

Esta última assumiria um risco ainda maior de reproduzir as hierarquias 

sociais de divisão do trabalho e de limitar-se à produção de um trabalho 

intelectual com funções restritas, voltado principalmente para a 

governabilidade ou para a realização de projetos pessoais, executados 

apenas, ou principalmente, pelas pessoas ―capacitadas‖ nos assuntos em 

questão.  

Algumas feministas latino-americanas que tiveram intensa 

atuação na defesa da autonomia ao longo da década de 1990 refletiram e 

escreveram sobre as alterações que teria sofrido a produção de trabalho 

                                                 
127

 Uma descrição mais pormenorizada dessa forma de organização e algumas 

referências propositivas sobre como materializá-la podem ser encontradas no 

tópico ―Objetivos finalistas: Revolução Social e Socialismo Libertário‖ da 

publicação ―O que é Anarquismo‖ da Coordenação Anarquista Brasileira. 

(CAB, 2016, p.22-24) 
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intelectual feminista a partir desse momento. De modo geral, nessas 

análises, a centralização e a hierarquização do trabalho intelectual 

feminista é um dos elementos que caracterizariam esse período de 

institucionalização. Os movimentos feministas, ao invés de produtores 

de conhecimento, passavam a objetos de estudos de intelectuais e 

organismos legitimados dentro da inteligibilidade dos espaços de poder. 

(BREDREGAL, s/d, p.8) Mais que uma maior inserção das discussões 

feministas dentro dos espaços governamentais e acadêmicos, esse 

processo estaria sendo marcado por uma simultânea hierarquização das 

produções feministas, em especial, daquelas advindas dos movimentos 

sociais.  

Pretendo retomar essa questão ao longo do terceiro capítulo, mas 

vale adiantar que pensar a centralidade da discussão sobre trabalho 

intelectual e trabalho manual, o debate sobre as hierarquizações 

colocadas para a atuação feminista nesse momento é de fundamental 

importância. Para entender essa defesa conceitual-prática da 

horizontalidade é necessário pensar não apenas na historicidade de como 

eles vêm sendo refletidos, mas também, entender a contingência social 

na qual esses princípios geram reflexão e são apropriados.  

Dessa maneira, a defesa realizada pelas Mujeres Creando sobre 

esse tema pode ser didaticamente dividida em dois pontos. A primeira 

está relacionada à horizontalidade do trabalho intelectual e do trabalho 

manual, que deve ser um princípio de organização interna do grupo, 

orientando a divisão, a execução e a reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas. E a segunda, é a compreensão de que o equilíbrio entre 

esses dois tipos de trabalho permite uma valorização do pensamento 

situado, subjetivo, tanto individual como coletivamente. Essas práticas 

articuladas seriam combatentes, através da própria experiência, das 

hierarquias históricas e das simbologias dicotômicas que naturalizam a 

exploração sobre alguns corpos, os quais recairiam o trabalho braçal e o 

recolhimento das palavras, enquanto que outros são vistos como capazes 

e autorizados a produzirem pensamento e a se expressarem 

publicamente.  

Em entrevista coletiva publicada no livro La Virgen de los 
Deseos (2005)

128
, no qual um dos temas foi a forma de organização 

                                                 
128

 Como indicado na introdução da tese, essa publicação é uma compilação de 

textos, entrevistas e imagens sobre a história do grupo Mujeres Creando, 

baseada em diferentes registros intercambiados com o grupo e as pessoas 

organizadoras da compilação. Como apresentado na introdução do livro, ele foi 

fruto de uma viagem realizada na Bolívia pelas militantes Julieta Colomer e 
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cotidiana do grupo e as dificuldades que isso implicava, a questão do 

trabalho manual e intelectual foi mencionada em diferentes momentos 

como base fundamental do fazer político concreto da organização. No 

momento da entrevista, elas estavam recentemente iniciando os 

trabalhos na casa que dá nome à publicação, e narraram o modo como 

esses princípios resultaram ser uma base inquestionável da sua forma de 

realizar militância social. Comentando a questão, a também ativista 

camponesa Florentina Alegre comparava essas experiências com as que 

ela vivia em outros espaços de militância: 

 
Esto ha sido muy importante para mí. Yo que he 

sido tantos años dirigente, jamás había encontrado 

eso. Te dicen que vayas adelante en las marchas 

pero no ven tu realidad de vivencia, cómo está tu 

casa y tu familia o cómo estás tú. La solidaridad 

entre nosotras es muy importante en Mujeres 

Creando y el trabajo manual que la mayoría 

invisibiliza nosotras lo valoramos. Con ese trabajo 

manual nos sostenemos y desafiaremos al 

mercado con la granja que vamos a tener. Ya 

somos como una familia bien unida de diferentes 

sectores. Y hasta una familia puede tener 

discrepancias, pero en los momentos difíciles 

estamos ahí.
129

 (MUJERES CREANDO, 2005, 

p.178) 
130

 

                                                                                                        
Neka Jara, das organizações Mesa de Escrache Popular de Buenos Aires e do 

Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solanos respectivamente, e do 

Colectivo Situaciones.  (MUJERES CREANDO, 2005, p. 6) 
129

 ―Isso foi muito importante para mim. Eu que fui tantos anos dirigente, jamais 

tinha encontrado isso. Te dizem que sigas adiante nas marchas mas não veem 

tua realidade de vivência, como está tua casa e tua família, ou como tu estás. A 

solidariedade entre nós é muito importante em Mujeres Creando e o trabalho 

manual que a maioria não visibiliza nós o valorizamos. Com esse trabalho 

manual nos sustentamos e desafiaremos o mercado com o espaço que vamos ter. 

Já somos como uma família bem unida de diferentes setores. E até uma família 

pode ter discrepâncias, mas nos momentos difíceis estamos aí.‖ (MUJERES 

CREANDO, 2005, p.178) (Tradução minha) 
130

 Ao longo dessa entrevista também são relatados episódios da vida pessoal de 

algumas das companheiras cujas redes de solidariedade estabelecidas entre elas 

permitiram o avanço de planos pessoais, a superação de problemas familiares 

e/ou afetivos e o fortalecimento da ação direta e cotidiana como base das 

relações interpessoais geradas entre as integrantes. Um dos pontos mais 
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Realizar trabalhos na cozinha, de gestão da casa – limpeza, 

atendimento, organização de atividades, trabalhar nas cooperativas, 

estabelecer uma relação de cuidados recíprocos, produzir relatórios das 

atividades realizadas, informes, artigos, ilustrações, colaborar nos 

programas da Rádio Deseo, são algumas das várias atividades realizadas 

pelas integrantes do grupo, e em muitos momentos, também por muitas 

das apoiadoras, ou seja, aquelas companheiras que mesmo não 

pertencendo ao grupo colaboram e/ou apoiam direta ou indiretamente as 

ações desenvolvidas.
131

 

Na experiência política das Mujeres Creando, a questão chave 

dessas reflexões é entender a demarcação da necessidade de se gerar um 

trabalho manual que parta das necessidades e objetivos pessoais e 

coletivos. A integração desses trabalhos permite uma rede de ações e 

solidariedades que altera as vivências do que é fazer política, isto é, o 

que podemos chamar de ação cotidiana ou como elas mesmas 

conceituam de ―luchas concretas‖. Essa questão impõe um 

questionamento constante sobre as hierarquias das táticas, das ações e 

das prioridades de uma organização política, articulando de maneira 

direta e cotidiana princípios chaves da política feminista, sempre 

apontando para uma posição antirracista e anticapitalista das suas 

práticas.  

Algumas perguntas, no entanto, poderiam ser feitas a partir 

dessas colocações: mas realmente existe essa horizontalidade? Ela de 

fato seria observável no cotidiano da organização? Para o objetivo 

elencado para este trabalho, marcado por uma metodologia que tem 

como base os diferentes registros documentais sobre o grupo, essas 

perguntas podem ser refletidas a partir de muitas interpretações. 

Primeiro é importante reforçar que ninguém mais que as próprias 

integrantes têm o direito de realizar essas avaliações, de pensarem e 

teorizarem sobre as conquistas desses princípios internamente, visto que 

são trabalhos de desconstruções e construções de caráter processual e 

                                                                                                        
importantes dessas narrativas é justamente a compreensão de que isso é 

precisamente o fazer político feminista e a proposição contra hegemônica de 

construção de movimento social nesse momento.  
131

 Um exemplo dessas ações é o trabalho desenvolvido voluntariamente na 

oficina chamada ―Mujeres en búsqueda de justicia‖, coordenado pela advogada 

Delia Álvarez e pela assistente social Paola Gutiérrez no espaço da casa La 

Virgen de los Deseos, e com o apoio político e estrutural das Mujeres Creando 

desde o ano de 2007.  (GUTIÉRREZ, [2011?], p.1)  
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não cartilhas a serem seguidas. Além disso, um trabalho realizado e 

limitado por uma olhar de fora possui limites éticos evidentes em traçar 

interpretações sobre elementos e avaliações que cabem aos próprios 

movimentos realizarem.  Dito isto, o que pode ser observado ao longo 

do recorte dessa pesquisa é que a horizontalidade dos trabalhos é 

reiteradamente destacada como de grande importância para a 

consolidação da experiência do grupo até os dias atuais. Embora em 

alguns momentos de sua história sejam relatados como mais difíceis, 

com algumas ―baixas‖ e sobrecargas, de um modo geral, o trabalho 

coletivo e a ações cotidianas baseadas na horizontalidade entre trabalho 

intelectual e trabalho manual são bastante destacados. 

Embora essas narrativas apareçam fortemente marcadas nas 

interpretações das que possuem mais tempo na organização, a narrativa 

sobre a horizontalidade não apareceu exclusivamente entre estas. Nas 

entrevistas que realizei em 2015, algumas das integrantes que se 

incorporaram mais recentemente ao grupo reforçaram o modo como o 

cotidiano, o trabalho manual integrado ao trabalho intelectual são 

características imprescindíveis da organização. Danitza Luna Tapia, 

integrante que naquele momento estava há quase cinco anos na 

organização, contou o modo como esses princípios também foram 

fundamentais para uma reflexão pessoal e subjetiva. Danitza é 

desenhista gráfica e vem desenvolvendo várias atividades ilustrativas 

para as ações das Mujeres Creando. Ao relatar um pouco sobre a sua 

entrada no grupo e as atividades gráficas que desenvolve, afirmou que: 

 
Entonces, eso es lo que yo hago por ahora, aporto 

con lo que yo sé. Pero sé también que pertenecer 

significa tomar responsabilidades como estar aquí 

el jueves, atendiendo. Porque es importante que 

yo no me quede en el mismo lugar o en mi 

encasillamiento de que ‗no, yo soy diseñadora 

gráfica, yo no entro a la cocina‘. Esto yo hago y 

yo aporto con esto. Eso es una de las primeras 

cosas que he aprendido acá ¿no? A no 

encasillarme y a no ser vertical con los trabajos 

porque justamente aquí hay una propuesta que 

dice que el trabajo manual tiene tanto valor como 

el intelectual y eso tiene toda la razón. Porque 

justamente esa diferencia ha hecho que la 

academia sea ―La Academia‖ y los otros 

conocimientos por años no valgan, sean siempre 

menos. Eso es una cosa que se intenta mantener 
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acá. Entonces, es una de las primeras cosas que yo 

he tenido que acercarme y no es fácil. (…) unos 

vienen de la universidad, del colegio, todo 

cuadrado, y de repente tienes ideas muy 

verticalistas. Yo entré aquí sabiendo, digamos, 

que ‗no tienes que ser racista, no tienes que ser 

clasista, no tienes que ser homofóbico, que tienes 

que respectar el aborto, que tienes que respectar la 

prostitución‘. Yo con todo esto estoy de acuerdo, 

pero ciertas ideas preconcebidas como, por 

ejemplo, ‗yo no hago estos trabajos manuales, yo 

no hago esto‘, estas cosas no están tan, tan obvias. 

Te vas dando cuenta con el pasar del tiempo, 

digamos. Y eso es lo que hago ahora, mira. 

Estamos aquí.
132

 (TAPIA, 2015)
133

  

 

A partir dos relatos de Danitza Luna Tapia é possível perceber 

que existe um processo de formação pessoal e subjetiva sobre essa 

questão que é marcada pela convivência com mulheres que possuem 

outras experiências e saberes, e pelos compromissos assumidos com as 

                                                 
132

 ―Então, isso é o que eu faço agora, apoio com o que eu sei. Mas sei que 

pertencer significa assumir responsabilidades como estar aqui na quinta 

atendendo. Porque é importante que eu não fique no mesmo lugar ou na minha 

clausura de que ‗não, eu sou desenhista gráfica, eu não entro na cozinha‘. Isso 

eu faço, e eu ajudo com isso. Isso é uma das primeiras coisas que aprendi aqui 

não? A não me enclausurar e a não ser vertical com os trabalhos porque 

justamente aqui há uma proposta que diz que o trabalho manual tem tanto valor 

como o intelectual, e isso tem toda razão. Porque justamente essa diferença fez 

com que a academia seja ‗a academia‘ e os outros conhecimentos por anos não 

valessem, fossem sempre menos. Essa é uma coisa que se tenta manter aqui. Foi 

uma das primeiras coisas que eu tive que me aproximar, e não é fácil. A pessoa 

vem da universidade, do colégio, toda quadrada e com ideias muito verticais. Eu 

entrei aqui sabendo, digamos, que ‗não tens que ser racista, não tens que ser 

classista, não tens que ser homofóbico, que tens que respeitar o aborto, que tens 

que respeitar a prostituição‘. Eu, sobre tudo isso estou de acordo, mas certas 

ideias preconcebidas como, por exemplo, ‗eu não faço esses trabalhos manuais, 

eu faço isso‘, essas coisas não estão tão, tão óbvias. Tu vais te dando conta com 

o passar do tempo, digamos. E isso é o que faço agora, veja. Estamos aqui.‖ 

(TAPIA, 2015) (Tradução minha)   
133

 A entrevista com Danitza Luna Tapia foi realizada no momento em que 

estava em seu turno de atendimento na casa La Virgen de los Deseos, numa 

quinta-feira, no período da noite. É exatamente a esse trabalho de atendimento 

no salão da casa que ela se refere nas frases finais do trecho citado.  
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tarefas coletivas da organização. Isso nos revela como a hierarquização 

entre esses trabalhos é uma questão amplamente naturalizada nas 

sociedades colonizadas, patriarcais e de profundas desigualdades de 

classe como as nossas, e nesse sentido, a centralidade desse debate na 

organização permite uma profunda reflexão e ação sobre essas 

naturalizações. Não ficar na zona de conforto, ou ―encasillada‖ como 

afirma a entrevistada, significa também desenvolver outras habilidades, 

aprender o valor de outros trabalhos e construir um sentimento prático 

de ação e solidariedade coletiva. Exatamente por isso que pensar se a 

horizontalidade acontece ―de fato‖ é algo que perde o sentido quando 

observamos que o que está em questão é a disposição de princípios 

norteadores que permitem um processo de construção em níveis 

pessoais, e por sua vez, também em sentido comum.  

Como venho discutindo ao longo do capítulo, esse tema era 

central desde os primeiros anos do grupo, o que permitiu uma 

consolidação gradual desses princípios e o estabelecimento de linhas 

referenciais para as integrantes que foram se incorporando à 

organização. Como menciona Danitza em sua entrevista, algumas 

bandeiras já eram reconhecidas para ingressar ao grupo, porém, é 

possível pensar através de seu relato que essa concordância a priori 

apenas inicia um processo subjetivo de reflexão, desconstrução e 

construção. O caminho de formação não é simplesmente identitário, mas 

se constrói num encadeamento de experiências tangíveis e coletivas. 

Essa prática de horizontalidade marca também a produção 

intelectual que marca as atividades da organização. Entendo aqui a 

produção intelectual como a elaboração investigativa, criativa e 

especializada, escrita e/ou audiovisual que são realizadas através ou em 

consequência das atividades do grupo. Obviamente que as fronteiras das 

definições entre o que é manual e intelectual são borradas, no entanto, 

acredito que são interessantes para pensar o modo como as organizações 

elaboram e dividem suas ações. No caso das Mujeres Creando, seja na 

produção/uso dos meios de comunicação trabalhados pelo grupo ou no 

balanço de ações e atividades que são desenvolvidas por elas na casa e 

na cidade, a reflexão intelectual está imbricada na execução de 

atividades cotidianas na casa, como a produção de refeições, os grupos 

de estudos sobre feminismo, a creche, a oficina de aconselhamento 

jurídico e psicológico, planejamento das ações, para citar alguns 

exemplos.  

Na entrevista que realizei com Emiliana Quispe (2015), 

trabalhadora doméstica que é responsável pela gerência das atividades 
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do trabalho cooperativo do restaurante da casa, a sua relação com o 

grupo mais do que significar a execução novamente de trabalhos 

domésticos já desenvolvidos profissionalmente na cidade, significa 

também produzir um trabalho intelectual e ativista fundamental para a 

luta das trabalhadoras domésticas. Isso porque essa integrante, junto a 

outras mulheres do sindicato das trabalhadoras domésticas do qual faz 

parte, constrói uma programação na Radio Deseo
134

 que tem o objetivo 

de produzir e divulgar o trabalho intelectual desenvolvido por essas 

mulheres. Emiliana Quispe é integrante do grupo desde 2006 quando se 

aproxima da organização por motivos políticos e pelo apoio que recebeu 

em experiências pessoais. Tive a oportunidade de realizar uma entrevista 

com ela na tarde do dia 2 de março de 2015, na casa La Virgen de los 

Deseos. Contando-me sobre o trabalho que desenvolve na radio, afirmou 

que: 

 
(…) la radio se ha hecho con el objetivo de 

visibilizar nuestras luchas como trabajadoras del 

hogar, porque anteriormente ha habido muchas 

injusticias, maltratos, maltratos de los 

empleadores. Por no pagar los beneficios sociales, 

los retiraban a las trabajadoras del hogar. A 

algunas no les pagaban sus derechos.  Entonces, 

para eso se hizo la radio, ¿no?, para visibilizar, 

para dar a conocer a muchas compañeras que 

tienen ellas sus derechos. Entonces, sabiendo bien 

todos esto ellas pueden reclamar a sus 

empleadores, ¿no? Que es eso, que tengo mis 

derechos. Entonces el objetivo es ese de la radio, 

para visibilizar, para dar a conocer a muchas 

compañeras sobre sus derechos. Es por eso que 

con diez compañeras trabajamos en este 

programa, pero cada compañera tiene su sector. 

Por ejemplo, la Yolita trabaja con derechos 

laborales, ella informa cuales son los derechos. 

Hay otras compañeras igual. Hay otras 

compañeras que también trabajan con un sector 

que es ‗recordaremos de las hierbas medicinales 

                                                 
134

 A Radio Deseo é uma rádio popular que desde 2007 tem uma programação 

desenvolvida no espaço da Casa La Virgen de los Deseos e em articulação com 

as ações das Mujeres Creando. A Rádio estabelece desde então muitos diálogos 

com outros grupos e organizações, com destaque para o Sindicato de las 

Trabajadoras del Hogar.  
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ancestrales‘, ¿no? Otras compañeras hacen eso, 

otras compañeras se dedican a editoriales. Todo 

eso.
135

 (QUISPE, 2015) 

 

A partir dessa entrevista foi possível identificar esses rearranjos 

que fazem parte do cotidiano da casa e das solidariedades estabelecidas 

pelo grupo e o modo como fomentam outras maneiras de 

operacionalizar o debate sobre trabalho intelectual e trabalho manual. 

Nesse sentido, retoma-se aqui a defesa da autonomia do movimento 

social como relação fundamental de ação direta entre as pessoas 

envolvidas, seus objetivos e sua finalidade política. No caso de Mujeres 

Creando isso está diretamente ligado a ações concretas do cotidiano, de 

solidariedade imediata, com pessoas e grupos reais, de um futuro que é 

hoje, sem perder de vista a potencialidade desse foco para 

transformações maiores e de longo prazo. Estabelecer esses princípios 

permite uma reflexão contínua sobre a forma de fazer movimento social 

e a importância de uma prática autônoma e autogestionária para se 

concretizar a liberdade de ação. 

Defender a autonomia nesse sentido e nesse contexto significava 

advogar uma reflexão prática e simbólica sobre o trabalho, 

especialmente do trabalho manual. Elementos que não estão 

necessariamente e amplamente problematizados dentro dos movimentos 

sociais, e que aqui não só apareceram como fundamentais, mas também 

são valorizados e estruturantes dessa proposta de feminismo. Num 

sentido teórico-prático, essa maneira de pensar o trabalho manual e o 

trabalho intelectual, além de se configurar uma resistência politica, 

                                                 
135

 ―A rádio foi feita com o objetivo de visibilizar nossas lutas como 

trabalhadoras domésticas, porque anteriormente tiveram muitas injustiças, 

maus-tratos, maus-tratos dos empregadores. Por não pagar os benefícios sociais, 

os retiravam das trabalhadoras domésticas. A algumas, não pagavam seus 

direitos. Então, para isso se fez a rádio, não? Para visibilizar, para que muitas 

companheiras pudessem saber que elas têm seus direitos. Então, sabendo bem 

tudo isso elas podem reclamar para seus empregadores, não? Que é isso, que 

tenho os meus direitos. Então, esse é o objetivo da rádio, visibilizar, fazer com 

que as companheiras conheçam seus direitos. É por isso que com dez 

companheiras, trabalhamos neste programa, mas cada companheira tem seu 

setor. Por exemplo, a Yolita trabalha com direitos laborais, ela informa quais 

são os direitos. Há outras companheiras com o mesmo. Há outras companheiras 

que também trabalham com um setor que é ‗recordaremos das ervas medicinais 

ancestrais‘, não? Outras companheiras fazem isso, outras companheiras se 

dedicam a editoriais.‖ (QUISPE, 2015) (Tradução minha)  
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econômica e cultural, vai além de uma ideia simples de sujeito político. 

Abre espaço para o corpo, para as trajetórias de vida, para os objetivos 

de futuro, para o amor, a amizade, as solidariedades, dentre outros 

elementos, que são absolutamente revolucionários.  

Considerando esses elementos, o objetivo desse ponto foi 

principalmente explorar a maneira como esse princípio permeou a 

história da organização do grupo, permitindo, num primeiro momento, 

um questionamento do processo de institucionalização do movimento 

feminista e dos movimentos sociais de um modo geral, e aos poucos, se 

convertendo em estratégias políticas que visavam garantir a 

independência da organização. Como vimos, essas estratégias vão se 

consolidando cada vez mais ao longo dos anos 2000 com a casa La 

Virgen de los Deseos que possibilitará o assentamento das atividades 

autogestionárias que até hoje marcam sua atuação. Isso nos ajuda a 

entender a autonomia não como um manual a ser definido ou aplicado, 

independentemente do contexto e das sujeitas envolvidas em dado 

processo social, mas sim como um princípio capaz de mobilizar 

reflexões sobre teorias, práticas, relações coletivas e reflexões pessoais.  

Desse modo, e finalmente, é possível entender que o conceito de 

feminismo estabelecido por meio da atuação política do grupo esteve 

diretamente relacionado às compreensões de autonomia construídas ao 

longo desses anos. A produção de um feminismo autônomo, desse 

modo, parte de experiências coletivas dentro e fora do país, de 

construções intersubjetivas locais e de processos individuais, que juntos 

configuram o caráter situacional dessas definições e vivências, e que 

permitirão a produção criativa e interpeladora de ações e ideias pelas 

mulheres do grupo.  
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4 CAPÍTULO 3: CONHECIMENTO FEMINISTA: UMA 

ESTRATÉGIA POLÍTICA 

 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre a produção de 

conhecimento efetuada pelo Mujeres Creando. Destacando a 

importância dada pelo grupo da necessidade de produzir ―teoria a partir 

da prática‖ e considerando que esse elemento é um dos mais importantes 

para compreender seu conceito de feminismo, discutiremos, 

principalmente através de suas produções escritas, o modo como esses 

conhecimentos foram concebidos e gerados ao longo de sua história. 

Mais do que uma análise pormenorizada de seus conteúdos, as questões 

lançadas nesse capítulo buscam entender de que maneira a elaboração de 

conhecimentos se constituiu uma estratégia de intervenção social; isto é, 

entendendo os formatos que foram privilegiados para a sua veiculação, 

seus processos de produção, suas interlocuções, assim como os diálogos 

nacionais e internacionais estabelecidos nesse processo. Precisamente 

por isso, a categoria de conhecimento feminista será discutida neste 

capítulo, especialmente, num diálogo com as críticas e os estudos 

feministas. Analisando alguns livros e livretos publicados pela 

organização, a Revista de Discusión Feminista Mujer Pública e algumas 

entrevistas, a discussão do capítulo se dividiu com o objetivo de permitir 

que as (os) leitoras (es) possam conhecer o volume e as características 

das produções do grupo, bem como a sua importância na construção 

processual de uma prática e de um pensamento feminista.  

 

4.1 A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO COMO UM DIÁLOGO 

SOCIAL 

 

As perguntas que serão discutidas neste capítulo estão entre as 

principais indagações que motivaram a realização desta tese. Desde os 

primeiros contatos com a produção do grupo Mujeres Creando, me 

chamou atenção o volume e a qualidade dos trabalhos escritos e 

audiovisuais elaborados por elas ao longo dos mais de vinte e cinco anos 

de existência. O estudo dessa produção, considerando seus formatos e 

seus diálogos foram entendidos aqui como um percurso metodológico 

que permitiu analisar a questão central proposta na tese, que é refletir 

sobre a ideia de feminismo construída pela organização durante esse 
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tempo.
136

 A análise desses materiais propiciou reflexões sobre o liame 

que envolve o grupo internamente, e, também, sobre os temas que o 

interpelam em diferentes escalas da vida social.  

Durante o processo de pesquisa pude amadurecer alguns olhares 

sobre os variados suportes que dão circulação aos conhecimentos 

produzidos pela organização. Como mencionado na introdução da tese, 

o grupo possui diversas publicações e meios de comunicação que se 

consolidaram durante as duas décadas. Até a primeira metade dos anos 

2000, seus principais suportes foram o jornal Mujer Pública – feminismo 

anarquista (1995-2007), assim como os livros publicados na primeira 

década
137

, como por exemplo, Sexo, Placer y Sexualidad (1998) e 

Machos, Varones y Maricones (2001?), problematizados no capítulo 

anterior.  Essas publicações foram divulgadas como fruto do trabalho 

desenvolvido pela organização de maneira independente e a tiragem 

dessas publicações se realizou geralmente de maneira mais irregular, 

dispondo de um material gráfico mais simples e com muita produção 

manual de desenhos, textos e de muitas montagens.  

A partir da segunda década, principalmente na metade dos anos 

2000, além de outras publicações textuais, os materiais audiovisuais e a 

Rádio Deseo (2007) foram juntos os veículos que dinamizaram a difusão 

dos conteúdos e debates realizados pelo grupo. A rádio possibilitou 

outras formas de relação com a cidade de La Paz, e com pessoas e 

grupos que colaboraram (colaboram) direta ou indiretamente com a sua 

programação ou audiência. Quando realizei a pesquisa em 2015 tive a 

oportunidade de acompanhar uma atividade realizada pelas Mujeres 

Creando durante o período das Alasitas (feira e festa tradicional que 

acontece no país nos meses de janeiro e fevereiro). Durante essas 

atividades – que consistiam em exibição de documentário, venda dos 

artesanatos e publicações na rua – pude observar como as pessoas da 

cidade se relacionavam com o espaço proposto por elas. Um dos 
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 Um primeiro levantamento sobre o corpo documental desta tese resultou 

num artigo em que discuti alguns pontos dessa discussão, que até então era a 

questão central do meu projeto de doutorado durante o ano de 2014. De alguma 

maneira, as ideias pensadas naquele primeiro momento deram suporte ao 

―esqueleto‖ deste capítulo. (FERREIRA, 2014) 
137

 Ver TABELA 1: PRODUÇÃO IMPRESSA - LIVROS E CARTILHAS 

(1992-2002) dos Apêndices para um melhor detalhamento. Essa periodização 

foi colocada a partir da documentação que encontrei durante a pesquisa e que 

não corresponde a totalidade dos números do jornal, já que muitos se perderam 

com o tempo.  
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elementos que mais me chamou atenção foi alguns comentários de 

observadoras (es) que se referiam à Rádio Deseo, afirmando para as 

integrantes que costumavam acompanhá-la frequentemente e que 

gostavam da programação.
138

 Além do meu registro, a importância da 

Rádio e de sua programação para dinamizar os conteúdos que chegam à 

população, foi mencionada em algumas entrevistas, como a concebida 

por Emiliana Quispe (2015), que como vimos no capítulo anterior, falou 

sobre os conteúdos produzidos pelo Sindicato das Trabalhadoras 

Domésticas para a rádio, e como eles tem sido fundamental para o 

diálogo com essas trabalhadoras sobre temas como os diretos sociais, a 

história e a cultura do país. (QUISPE, 2015) 

Dentre os suportes escritos está a Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública – que assumiu o nome do jornal que circulou ao longo da 

década de 1990 e inícios dos anos 2000 – e se tornou um veículo de 

comunicação de caráter mais internacional do grupo. A revista é hoje 

um dos principais suportes produzidos pelo grupo e por uma série de 

pessoas e organizações que colaboram contínua ou esporadicamente 

com essa publicação. Ela possui uma média de 150 e 160 páginas e é 

publicada num intervalo de aproximadamente um ano. Muitos dos 

materiais produzidos pelo Mujeres Creando, com destaque para algumas 

publicações textuais, passaram a ter uma estética mais elaborada, até 

mesmo pela possibilidade que as tecnologias digitais desse período 

dispõem para os trabalhos editoriais. Além disso, é nesse momento que 

o grupo se abriu para o recebimento de apoio financeiro da cooperação 

do governo Vasco, que como mencionamos no segundo capítulo, é 

caracterizado pelo apoio às ações dos movimentos sociais. São poucas 

as informações que o grupo dispõe sobre o processo que culminou nesse 

apoio, com exceção do texto ¿De dónde salió la platita? (GALINDO, 

2005b) comentado no segundo capítulo, que se refere às contribuições 

concedidas como parte do valor que teria permitido a aquisição da casa 

La Virgen de los Deseos em 2005. O que foi possível perceber ao longo 

da pesquisa é que a cooperação do governo Vasco apoia através de 

colaborações para ações específicas, como a publicação da Revista de 

Discusión Feminista Mujer Pública e de alguns títulos de livros, e não 

como um financiador da própria existência e da agenda da organização. 

Essa cooperação não funcionaria, portanto, através do pagamento de 
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 Essa informação pôde ser comentada agora em decorrência das anotações 

que fiz num pequeno caderno de campo que me acompanhou durante a 

pesquisa. 
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salários ou no estabelecimento de políticas que deveriam ser 

desenvolvidas a partir dos interesses da cooperação. 

O que é possível compreender desse processo é que ele colaborou 

com a ampliação das ações já desenvolvidas pelo grupo até então, 

agregando uma melhor qualidade gráfica e propiciando também uma 

maior circulação desses materiais, como veremos ao longo deste 

capítulo.   

Além dos escritos, estão também algumas elaborações 

audiovisuais, que já existiam desde a década de 1990, mas que passaram 

a ser um recurso cada vez mais usado na divulgação das ideias que 

partem da experiência organizativa do Mujeres Creando, como são os 

documentários de autoria da integrante María Galindo e que geralmente 

contam com a colaboração, e às vezes com a atuação cênica de outras 

integrantes.  Esses materiais foram importantes fontes para ter uma 

visão temporal das propostas teóricas e epistémicas que articularam a 

produção de conhecimento em torno do grupo, e, também, nos fornecem 

informações sobre os sujeitos e os espaços de interlocução para esse 

material.  

Ainda sobre os suportes impressos, foi importante atentar-se 

qualitativamente e quantitativamente para essa produção. Aqui foram 

consideradas apenas as fontes catalogadas e analisadas na tese, mas 

devo lembrar que alguns materiais se perderam com o tempo ou não 

puderam ser analisados durante a pesquisa
139

. A sistematização dos 

materiais não corresponde a uma versão absoluta de tal produção, visto 

que alguns dos textos e ideias elaborados ao longo do período de 1992-

2014 estão disseminados, republicados e reeditados em outros jornais, 

sites, textos, entrevistas, etc., e que são de difícil (se não impossível) 

catalogação. A metodologia empregada aqui foi a de organizar as obras 

estudadas ao longo da pesquisa a partir da sua primeira data (exata ou 

aproximada) de publicação. Essa sistematização me permitiu visualizar 

o volume desse material, os temas centrais de debate, assim como me 
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 Refiro-me aqui, principalmente, ao periódico Malhablada (2013-atual), que 

se tornou o jornal informativo desenvolvido pelo grupo a partir de 2013 e que 

por questões de tempo e recortes não pôde ser analisado detalhadamente para 

esta tese. Além desse veículo, alguns livros foram mencionados porque tive 

informações sobre sua publicação, mas não foram analisados por não terem sido 

encontrados para consulta. Estes aparecem indicados ao longo do trabalho. Para 

mais informações sobre esse jornal, acessar o link indicado. Disponível em: 

<http://www.malhablada.mujerescreando.org/> Acesso em: 28maio. 2018. 

http://www.malhablada.mujerescreando.org/
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deu pistas sobre os diálogos sociais estabelecidos no seu processo de 

feitura, divulgação e distribuição.  

De um modo sistemático, os documentos escritos que compõem 

este trabalho correspondem a um total de 18 livros, livretos e cartilhas, 

32 números do jornal Mujer Pública – feminismo anarquista e 7 edições 

da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública, cuja distribuição 

temporal pode ser observada na tabela abaixo. 

 
Tabela 1: Produção escrita 

 Livros 
Livretos/ 

Cartilhas 
Nº de Jornal 

Nº de 

Revistas 

1992-2002 4 3 29 - 

2003-2014 7 8 3 8 

* Tabela elaborada com base na pesquisa documental da tese.   

* Ver tabelas com uma versão qualitativa dessas informações no apêndice.  

 

Antes de analisarmos esse corpo documental e as questões 

propostas para o capítulo, alguns elementos contextuais também devem 

ser considerados. O primeiro deles é que em meados dos anos 2000, já 

na segunda década de atuação do grupo, a Bolívia passou por uma série 

de mobilizações sociais que alteraram a visibilidade das lutas populares 

e que trouxeram muitos debates sobre a forma de organização e a 

visibilidade de sujeitos políticos que marcaram esses processos. Entre 

essas lutas destacam-se a Guerra da Água (2000-2001), a Guerra do Gás 

(2000-2003) e a Guerra da Coca, que tiveram repercussão internacional 

e que sinalizaram para os limites das políticas neoliberais levadas a cabo 

desde fins dos anos de 1980 no país. Segundo Denise Arnold e Alison 

Spedding (2005), essas mobilizações foram fruto de lutas sociais contra 

as privatizações de serviços básicos, as condições de vida precárias, o 

aumento dos impostos, as repressões visando a erradicação do cultivo da 

coca e o controle dos recursos naturais, demandas que estiveram em 

pauta nos primeiros anos da década, mas que teriam vindo, como no 

caso da Guerra da Coca, de processos reivindicativos desde os fins de 

1980 (ARNOLD; SPEDDING, 2005, p.43-46).  

Pela própria repercussão internacional dessas mobilizações, elas 

chamaram atenção para os problemas que afetavam os grupos mais 
pobres do país e despertaram distintas análises sobre o perfil das 

organizações que atuaram nesse momento, principalmente pelo forte 

caráter popular e antineoliberal de suas ações. Como afirmaram Patricia 

Chávez e Dunia Mokrani (2007), as movimentações que marcaram a 
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história recente boliviana estabeleceram as bases políticas e 

reivindicativas para a convocatória do que seria a Asemblea 

Constituyente (2006)
140

, que aconteceu no início do governo Evo 

Morales. Além dessas lutas mencionadas acima, essas autoras reforçam 

também a importância das mobilizações construídas pela Marcha por el 

Territorio y la Dignidad (desde 1990) e a Marcha de los Pueblos de las 
Tierras Bajas (2002), que igualmente foram protagonistas nas lutas que 

iniciaram a década dos 2000. Essas marchas visibilizaram e trouxeram 

as demandas das populações camponesas e indígenas de diferentes 

partes do país e, segundo as autoras, estabeleceram uma relação 

estratégica com as instituições políticas ocidentais. (CHÁVEZ; 

MOKRANI, 2007, p. 57-59)  

Esse período, então, foi marcado por intenso debate público sobre 

o uso dos recursos naturais da Bolívia e sua relação com as condições de 

vida de populações das diferentes partes do país. Desse efervescente 

contexto dos primeiros anos da década, somaram-se à ascensão do 

partido Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) e a assunção do 

presidente Evo Morales e do vice Álvaro García Linera em 2006, que 

trouxe também uma série de discursos e mudanças que vêm marcando o 

cenário político da Bolívia até a atualidade. Como destacado ainda por 

Patricia Chávez e Dunia Mokrani (2007), embora a busca por construir 

outras maneiras de fazer política tenha sido sinalizada ao longo desse 

período por grande parte das organizações que participaram dessas lutas, 

tais processos de mobilizações resultariam em afunilamentos e 

centralizações quando à participação política concreta dos setores 

populares. (CHÁVEZ; MOKRANI, 2007, p. 65-66) 

É importante compreender, também, que, embora os governos de 

Evo Morales e de Álvaro García Linera tenham gozado de grande apoio 

dos movimentos sociais campesinos, originários e/ou indígenas para a 

sua ascensão, já a partir do fim da década dos 2000, esse apoio veio 

sofrendo fortes abalos. Como analisa intelectual aimará Pablo Mamani 

Rodriguez (2014, p. 81-84), em decorrência do descompasso entre as 

propostas políticas e estruturais que feriam os princípios políticos dos 

povos que até então foram base de apoio do governo do presidente – 

como o ―gazolinazo de 2010‖ e a tentativa de construção da estrada 

                                                 
140

 O processo constituinte foi iniciado em 2006 e finalizado em 2009. Ele 

consolidou o projeto de construção de um Estado Plurinacional na Bolívia e deu 

início ao denominado ―processo de cambio‖ vinculado ao programa de governo 

do Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSI), partido do presidente Evo Morales.  
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transnacional que passaria por território indígena (o TIPNIS)
141

 –, o 

apoio político à Evo Morales teria vivido grandes rupturas. Segundo tal 

autor, foi nesse período que seu governo experimentou as ―primeiras 

derrotas‖ no que se refere à pressão popular e à renegociação de projetos 

defendidos intensamente pela gestão do presidente. (RODRIGUEZ, 

2014, p.85) Todos esses debates foram de grande relevância contextual 

para entender e situar muitas das reflexões construídas pelo Mujeres 

Creando.  

Outro elemento significativo desse momento foi a saída, entre 

2002 e 2003, da integrante Julieta Paredes, uma das principais 

fundadoras do grupo e que, segundo algumas das entrevistadas, por 

motivos de afetos pessoais decide deixá-lo. Uma das perguntas 

realizadas ao longo das entrevistas no ano de 2015 tematizou a saída 

dessa fundadora, uma das mais conhecidas nos espaços feministas 

latino-americanos. As respostas recolhidas concordam entre si, 

afirmando que o motivo de saída de Julieta Paredes se deu por questões 

pessoais e não por divergências políticas coletivas. Essa pergunta foi 

realizada em decorrência de algumas narrativas no meio feminista 

latino-americano de que o grupo Mujeres Creando teria se dividido em 

inícios nos anos 2000, o que me levou a indagar sobre as questões 

coletivas que poderiam ter levado a essa ruptura. No entanto, essa 

questão não foi verificada através da pesquisa. A partir da análise de 

alguns documentos posteriores a essa saída e das entrevistas realizadas, 

foi possível perceber que não houve uma ruptura do grupo enquanto 

coletividade, apenas a saída dessa integrante.
142

  

O grupo, até então formado por parte das iniciadoras e por 

integrantes que se incorporaram ainda nos primeiros anos de formação, 

seguiu ao longo da década dos 2000 na defesa de uma proposta política 

feminista que reforçasse a importância da autonomia e da auto-

organização. Outro ponto pertinente a destacar é a dificuldade em traçar 

linhas limítrofes entre as pessoas que compõem o grupo, ou seja, entre 

as que participam diretamente em suas atividades, e as apoiadoras e 

simpatizantes da organização, que constroem alguns de seus espaços e 

ações de maneira mais esporádica. Quantificar as mulheres do coletivo 

ao longo de todo o período analisado foi sempre uma ação baseada em 

aproximações. Além disso, como comentei no capítulo anterior, foi 
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 Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure.  
142

 Pela riqueza de informações, uma das entrevistas mais elucidativas sobre 

esse tema foi a concedida por Julieta Ojeda Marguay (2015).  
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comum que algumas saíssem do grupo por um tempo para dedicar-se a 

projetos pessoais e regressarem posteriormente; ou, as que mantivessem 

uma participação intensa como apoiadoras. Essa certa fluidez entre as 

integrantes permanentes e apoiadoras são comentadas em algumas das 

entrevistas realizadas e aparece de alguma maneira refletida na produção 

dos materiais aqui analisados, visto que muitos dos escritos são de 

autoria, coautoria, ou contam com a participação dessas integrantes e 

apoiadoras, como poderemos perceber ao longo do capítulo. 

É precisamente a partir dessas mudanças internas, e dos debates e 

conflitos sociais que marcaram o país ao longo da década de 2000, que 

podemos situar a maior parte dos materiais produzidos pelo grupo. 

Alguns textos-chaves para entender o acúmulo político da organização 

possuem um diálogo direto com os desafios colocados nesse momento, 

como os temas da institucionalização dos movimentos sociais, as 

políticas de identidade, os discursos sobre a descolonização do país, a 

compreensão do feminismo como um lugar de fala que questiona 

estruturas sociais, etc. 

Partindo dessas considerações contextuais, é fundamental 

explicitar que estou entendendo conhecimento aqui como uma 

experiência que elabora um saber de caráter teórico e/ou prático sobre 

algo. Ou seja, ele se refere a um processo e não apenas ao resultado 

sobre determinado saber. Essa definição me ajuda a explorar o caráter 

histórico e perspectivo do conhecimento, e, a partir desse ponto de vista, 

é possível entendê-lo como algo intrinsecamente constituído por sujeitas 

e práticas. Nesse sentido, retomo o propósito do capítulo destacando a 

importância da produção de conhecimento para a concepção de 

feminismo defendida por essas mulheres e o modo como tal prática 

ocupou as estratégias políticas da organização, especialmente na 

segunda década. Considerando esse ponto, os questionamentos que fiz 

para construir este capítulo se estruturaram em três perguntas: como 

esses conhecimentos puderam/podem ser produzidos? Que condições 

históricas, sociais e culturais possibilitaram o uso de determinados 

suportes, discursos, formatos e conteúdos? Afinal, a partir de que 

diálogos e relações sociais são construídos esses conhecimentos?  

É verdade que a produção de conhecimento e o lugar de 

enunciação e de fala estão cada vez mais debatidos dentro das produções 

científicas, embora esse fosse um ponto estruturante das reflexões 

teóricas feministas dentro e fora da academia já desde a década de 1960, 

e até mesmo antes, em que o caráter, os formatos e os princípios que 

davam base à cientificidade de um conhecimento eram fortemente 
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questionados. Mesmo ainda hegemônica, a crença na existência de um 

conhecimento científico objetivo, racional e constituído através de 

categorias binárias está cada vez mais problematizado e outras reflexões 

têm contribuído para alterar essas noções de ciência construídas na 

modernidade.
143

  

Como exploraram diferentes autoras no âmbito acadêmico nesse 

momento, o conhecimento feminista (aquele que se pretende científico 

ou não) possui o desafio de ir além da ideia de ―inclusão das mulheres‖ 

ou das ―experiências femininas‖, prática esta que teria sido realizada 

muitas vezes a partir, ou sem profundos questionamentos, dos princípios 

já pré-concebidos em esquemas patriarcais. A proposta feminista visaria 

não apenas desenvolver reflexões que partissem de pontos de vistas que 

denunciam tais esquemas, mas colaboraria na sua desestruturação e 

apontaria para novas formas de construção de conhecimento, 

considerando de maneira central as experiências e as parcialidades que 

implicam esse chamado, sem estabelecer tampouco uma perspectiva de 

―mulher universal‖ ou um ―relativismo despreocupado‖ com as 

demandas concretas das lutas antipatriarcais, como afirma Sandra 

Harding. (HARDING, 1993, p.8-9)
144

 

A teórica feminista Donna Haraway (1995) traz inúmeras 

reflexões sobre a produção de conhecimento em perspectiva feminista, 

principalmente daqueles produzidos dentro de um entendimento 

científico. Ao discordar tanto dos seguidores de uma ciência moderna 

baseada em binarismos e noções objetivas que omitiam as 

intencionalidades daqueles que produziam tais conhecimentos, assim 

como de muitas visões críticas a essa ciência, como as de feministas que 

tendiam a pensar o mundo prioritariamente apenas como um construto 
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 Numa história mais recente poderíamos citar como exemplos as 

contribuições das teorias feministas, pós-coloniais, decoloniais e descoloniais 

atualmente. Mas a partir das contribuições de Stuart Hall, no livro ―A identidade 

cultural na pós-modernidade‖ (2006), pode-se entender que esse processo vem 

sofrendo alterações há algumas décadas. No capítulo 2 o autor explora como o 

marxismo, o feminismo e algumas contribuições da psicanálise foram 

experiências teóricas que ―descentraram o sujeito moderno‖ e os discursos que 

o definiam através de conceituações iluministas. Essa desarticulação é 

acompanhada de uma alteração desses paradigmas que fundamentam também 

uma ciência dura, definitiva e com pretensões de neutralidade.  (HALL, 2006) 
144

 Sobre a tensão entre generalizações reducionistas de uma ciência patriarcal e 

alguns relativismos extremos existentes no campo dos estudos feministas, ver 

(HARAWAY, 1995). 
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social, Haraway defende a ideia de ―saberes localizados‖ como uma 

conceção que permitiria uma visão mais dialética entre sujeito-objeto de 

estudo. Para a autora, essa ideia poderia ser a chave para o 

desenvolvimento de uma ciência feminista que considerasse a dinâmica 

própria do mundo material e concreto no qual estamos inseridas (os), e 

ao mesmo tempo, pudesse enfatizar a necessidade da ―ética‖ e da 

―política‖ no olhar de quem produz esse conhecimento. A ideia de uma 

―objetividade feminista‖ defendida por essa teórica seria um exemplo de 

análises que refletem os elementos envolvidos na construção e no 

reconhecimento de saberes na nossa sociedade, especialmente daqueles 

produzidos por sujeitas que previamente assumem seus pertencimentos 

políticos. (HARAWAY, 1995) 

Ao consideramos os desafios lançados pelas contribuições 

teóricas, epistemológicas e metodológicas feministas, podemos refletir 

como esses elementos são ainda mais desafiadores quando pensamos os 

conhecimentos gestados nos movimentos e nas organizações sociais. 

Esses conhecimentos são produzidos, muitas vezes, reafirmando seu 

perfil combativo, reativo e subjetivo, e assim, os saberes elaborados 

nesse âmbito precisam disputar e conquistar ainda mais espaços de 

diálogo em sociedades que têm a ciência e a linguagem acadêmica como 

parâmetros de verdade. Não raramente, os movimentos sociais são 

vistos apenas como agentes reprodutores de tradições teóricas já 

estabelecidas, como ―objetos‖ de estudos de pessoas em posição de 

maior poder de fala, ou também, como defensores de propostas 

demasiado reduzidas, tendenciosas e carentes de sentido mais amplo. De 

um modo geral, ainda existe espaço para a crença de que há pouca 

margem para elaborações objetivas, criativas e originais nos 

movimentos sociais, assim como para a pouca potencialidade de 

questionamentos sociais através de abordagens subjetivas e situadas.  

Como afirmou a filósofa feminista Francesca Gargallo (2004), ao 

rastrear algumas características marcantes das ideias feministas latino-

americanas, é possível afirmar que a própria concepção da existência de 

um feminismo latino-americano está constituída por uma simbiose 

inventiva e contextual de dois campos de ideias. O primeiro adviria do 

―feminismo ocidental‖, especialmente ―europeu e estadunidense‖, que 

possuiria uma perspectiva filosófica mais ―internacionalista‖ de 

liberação; e o segundo, seriam as ideias gestadas nos contextos sociais 

latino-americanos, onde essa liberação estaria concebida em termos de 

coletividade (GARGALLO, 2004, p.14). Baseado nas definições dessa 
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autora é possível pensar que tal combinação marcaria a historicidade e a 

multiplicidade das ideias e das ações feministas latino-americanas.  

Como começamos a discutir no segundo capítulo, o Mujeres 

Creando, desde as suas primeiras publicações traz uma demarcada 

preocupação com a produção de conhecimento, o que direcionou um 

esforço por construir e divulgar reflexões e análises feministas sobre 

diversos temas; e que pode ser identificado pelo vasto corpo documental 

escrito e audiovisual de autorias individuais e coletivas no grupo. 

Já numa de suas primeiras publicações, que conta também com a 

contribuição de mulheres acadêmicas externas ao grupo, denominada 

Seamos creativas, hagamos lo imposible, un mundo no machista y sin 

opresiones
145

 (1993), essas questões apareceram apresentadas. Nela, 

existem cinco textos cujas similitudes são o destaque dado à importância 

da produção intelectual-militante das mulheres como uma ação 

feminista de alto poder transformador. Há um exercício de situar as 

principais linhas interpretativas sobre a questão da opressão patriarcal 

em relação às teorias tradicionais e temas clássicos, como, por exemplo, 

as relações entre patriarcado e capitalismo, assim como também, de 

reforçar a importância da produção de conhecimento social e cultural 

que adviessem das experiências das mulheres e promovessem uma 

perspectiva feminista.
146

 O último texto da obra é de uma das 

fundadoras da organização, Mónica Mendoza; ele aponta para a 

importância da comunicação e do questionamento diário das linguagens 

e dos símbolos machistas que circulam nas sociedades como estratégia 

de atuação militante, em especial, para o caso boliviano. A partir de 

Reflexiones sobre nuestras formas de comunicar
147

, a autora demonstra 

que essa era uma preocupação a datar do começo do coletivo. 
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 ―Sejamos criativas, façamos o impossível, um mundo não machista e sem 

opressões‖. (MUJERES CREANDO, 1993) (Tradução minha) 
146

 Esses debates podem ser observados em quase todos os textos da obra. Sobre 

a questão dos temas clássicos, ver os textos ―A situação da mulher no 

capitalismo” (p.7-11) e ―Capitalismo e Feminismo‖ (p.13-21) de Beatriz Napoli 

e Ivonne Farah respectivamente. Para o tema da importância das reflexões 

feministas sobre aspectos da sociedade e da cultura, ver os textos ―Que nos 

permitamos uma loucura, pois a vida é muito curta e devemos saboreá-las” (p. 

23-30) e ―Escolher a semente que queremos para nossa organização” (p.31-

40), de Julieta Paredes e María Galindo, respectivamente. (MUJERES 

CREANDO, 1993) (Tradução minha) 
147

 ―Reflexões sobre a nossa forma de comunicar‖. (MENDOZA, 1993) 

(Tradução minha) 
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Questionar a forma como se constroem símbolos e ideias através da 

proposição de novas formas e conteúdos de comunicação era, já nos 

anos de 1990, destacado como um processo fundamental de prática e 

estratégia política do Mujeres Creando. (MENDOZA, 1993) Afirmava: 

  
En el escenario político, el elemento 

comunicacional es esencial, tanto como lo es la 

propuesta misma de una organización política al 

conjunto de la sociedad. Durante 

aproximadamente un año de militancia feminista, 

constatamos que lo comunicacional es vital, no 

solo como factor para cohesionar al grupo, si no 

como elemento para darnos a conocer como 

alternativa de cuestionamiento a la opresión que 

vivimos por nuestra condición de mujeres.
148

 

(MENDOZA, 1993, p. 41) 

 

Ao falar do ato prático e simbólico de comunicar, a integrante se 

refere a um espectro mais amplo que demarcaria a própria mobilização 

social, indo além dos meios de comunicação e da produção escrita 

propriamente dita. Sua afirmativa ressalta todo o universo simbólico que 

se põe em questão através do ato de aparecer publicamente como 

mulheres que assumem uma posição feminista. (MENDOZA, 1993, 

p.41) Essa contínua busca por interpelar a sociedade sobre temas, 

sujeitos, processos políticos e sociais a partir do feminismo, possibilitou 

a apropriação de meios tradicionais de comunicação – como jornais e 

revistas – mas também de outros veículos e linguagens, como os vídeos 

e as performances de rua que mesclam teatro e artes visuais, por 

exemplo. Além dos materiais escritos, os recursos audiovisuais vão 

dando suporte a essa produção-divulgação de ideias e, em algum nível, 

também foram permitindo outra forma de memória das próprias ações 

do grupo.  

Como é possível checar nas tabelas 6 e 7 do Apêndice, a 

diversificação de suportes foi um elemento que se desenvolveu ao longo 

                                                 
148

 ―No cenário político, o elemento comunicacional é essencial, tanto quanto a 

proposta mesma de uma organização política no conjunto da sociedade. Durante 

aproximadamente um ano de militância feminista, constatamos que o 

comunicacional é vital, não só como fator para dar coesão ao grupo, mas como 

elemento que permite que nos conheçam como alternativa de questionamento à 

opressão que sentimos enquanto mulheres.‖ (MENDOZA, 1993, p.41) 

(Tradução minha) 
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da história do grupo. Já na primeira década vemos uma significativa 

produção de materiais que foi se consolidando e diversificando ao longo 

do tempo. Essa questão demonstra dois aspectos diferentes e ao mesmo 

tempo integrados das ações das Mujeres Creando. O primeiro se refere à 

intencionalidade de dispor e consolidar um discurso feminista ativo e 

advindo da experiência individual e coletiva do grupo, que pudesse 

questionar, adentrar e intervir na sociedade boliviana. E o segundo, se 

refere a uma espécie de consequência desse próprio processo histórico 

de intervenção, ou seja, que a constante ação de interpelar o espaço 

público retroalimentaria a produção de conhecimento no grupo, assim 

como permitiria novos e contínuos diálogos sociais.   

Como um exemplo que pode ser destacado, dentre muitos, está 

uma cartilha publicada aproximadamente em 2011, que tem como 

questão chave problematizar os discursos patriarcais de maternidade. 

Esse material traz os principais elementos que caracterizam grande parte 

da produção de conhecimento do grupo durante todo o seu período de 

existência. Intitulada Maternidad soberana sobre nuestro cuerpo: 

cuaderno de trabajo
149

 (ADRIÁN; VIRREIRA, [2011?]), a cartilha 

dispõe de diferentes pontos e processos que demonstram esse caráter 

retro alimentador das produções. Ela é uma sistematização construída 

pelas integrantes Rosario Adrián e Helen Alvarez Virreira das 

discussões gerais promovidas pelas Mujeres Creando sobre maternidade 

hegemônica.  

Mais ou menos com o mesmo formato estão duas outras cartilhas 

publicadas no mesmo período, chamadas: Detrás de una mujer feliz hay 

un machista abandonado
150

 (GUTIÉRREZ, [2011?]) e Ni el útero 

aberto ni la boca cerrada
151

 (MARGUAY; PAREDES, [2013?]. Todas 

elas obedecem à proposta de servir como material de formação política, 

ao mesmo tempo em que são também acúmulos de atividades e diálogos 

sociais desenvolvidos pela organização. No caderno sobre maternidade, 

além das análises sobre o tema, existem também referências a uma ação 

em decorrência do dia das mães que teria sido desenvolvida pela 

organização naquele momento (maio de 2011), em que foram 

elaborados, através de discussões e oficinas, materiais para um ato de 

                                                 
149

 ―Maternidade soberana sobre nosso corpo: caderno de trabalho‖. (ADRIÁN; 

VIRREIRA, [2011?]) (Tradução minha) 
150

 ―Atrás de uma mulher feliz existe um machista abandonado‖. (GUTIÉRREZ, 

[2011?] (Tradução minha) 
151

 ―Nem o útero aberto nem a boca fechada‖. (MARGUAY; PAREDES, 

[2013?] (Tradução minha) 



230 

rua no centro de La Paz. Na cartilha estão imagens dessa ação e citações 

de debates promovidos pelo grupo em momentos anteriores, como o 

Encontro Nacional de Trabalhadoras, em 2010. Essas informações dão 

indícios dos acúmulos prévios e coletivos que possibilitaram a 

composição do material. Em outras palavras, ele foi um recurso usado 

para a sistematização de argumentos e ações realizadas antes de sua 

construção; ao mesmo tempo foi elaborado visando novas intervenções 

sociais, já que esses materiais servem de base para oficinas e trabalhos 

de formação política. 

 

 
IMAGEM 12 – ―Maternidad y soberania sobre nuestro cuerpo‖ 
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Neste caso, também por serem disponibilizados em formato de 

cartilha, os conteúdos elaborados visaram estabelecer uma relação mais 

direta com as leitoras, estimulando por sua vez um caráter pessoal de 

reflexão. A escrita é bastante simples, não existem citações de textos 

acadêmicos, mas existem várias referências a notícias de jornais e a 

questões debatidas na sociedade boliviana naquele momento. No seu 

conteúdo foram sugeridas várias perguntas com o objetivo de provocar a 

autorreflexão sobre a temática tratada. A cartilha é composta de seis 

subcapítulos: ―La maternidad, un camino hecho y matrecho‖, ―Las 

condiciones culturales y sociales del ejercicio de la maternidad‖, ―Los 

mandatos de sometimiento‖, ―La culpa, una pesada carga para la 

madre‖, ―La madre subalterna del padre‖, ―Las decisiones‖.
152

 

(ADRIÁN; VIRREIRA, [2011?]) As discussões vão desde as questões 

culturais e sociais naturalizadas na sociedade boliviana, como a 

sobrecarga e a abnegação da vida, até temas como a culpa, a 

dependência em relação às figuras paternas das famílias, a violência, o 

aborto, e principalmente, a soberania dos corpos das mulheres. 

Como podemos observar na imagem 12 (ADRIÁN; VIRREIRA, 

[2011?]), a composição da capa também provoca uma série de reflexões 

que nos levam a entender a imbricação entre texto-escrito e texto-

imagem. O questionamento da figura da ―mãe‖ como aquela mulher 

sacrificada e crucificada por todos, pode ser percebido logo no primeiro 

contato com a publicação. A capa mostra uma manifestação pública que 

dispõe figurativamente e criticamente a imagem das mães como a de 

mulheres julgadas e crucificadas, relacionando-as com a figura religiosa 

de Jesus Cristo. Combinada ao texto-escrito que explicita o tema da 

soberania sobre o corpo, o texto-imagem já nos dá pistas sobre a 

proposta política dessa publicação, ou seja, o de questionar alguns 

símbolos amplamente compartilhados na sociedade
153

, e ao mesmo 

                                                 
152

 ―A maternidade, um caminho habituado e maltratado‖, ―As condições 

culturais e sociais do exercício da maternidade‖, ―Os preceitos de submissão‖, 

―A culpa, uma pesada carga para a mãe‖, ―A mãe subalterna ao pai‖, ―As 

decisões‖. (ADRIÁN; VIRREIRA, [2011?]) (Tradução minha) 
153

 É importante considerar que essa questão se torna ainda mais potente quando 

sabemos que uma ampla maioria da população se considera cristã católica na 

Bolívia. De acordo com o jornal boliviano El Día de setembro de 2012, 

referindo-se a uma recente pesquisa realizada por ―Ipsos Apoyo, Opinión y 

Mercado‖ sobre a religião no país, o cristianismo seria a crença mais expressiva, 

especialmente o catolicismo, sendo adotado por cerca de 67% dos bolivianos e 

bolivianas. Disponível em: 
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tempo dar indícios sobre como esse tema será debatido ao longo da 

publicação.  

Os percursos desenvolvidos para essas elaborações tendem a 

diferenciá-las das cartilhas governamentais, geralmente elaboradas com 

a finalidade de informar e/ou orientar o público sobre os cuidados e os 

direitos sociais referentes a determinado tema. Esses materiais, por sua 

vez, permitem observar uma leitura-ação ideologicamente explicitada e 

afirmada feminista sobre questões culturais e sociais que marcariam as 

sociedades patriarcais e que, portanto, precisariam ser amplamente 

questionadas; ao passo que buscam despertar um senso crítico das 

leitoras sobre a vida cotidiana. Ao longo do texto, os questionamentos 

propostos demonstram a intenção de trazer uma reflexão histórica e 

sociológica sobre a maternidade, assim como dos temas que poderiam 

ser discutidos através dela, mas que, principalmente, ofereça espaços de 

autorreflexão e estimule atitudes questionadoras sobre o mundo. 

Afirmaram nas primeiras páginas da cartilha: 

 
En este cuaderno tú eres la protagonista. Las 

mujeres necesitamos de tu pensamiento y de tu 

acción; necesitamos que florezcan 

determinaciones nuevas, paridas desde cada una 

de nosotras.  

Cada título del texto está acompañado de 

actividades, cuestionarios y cuadros. Nuestro 

deseo profundo es que comencemos a pensarnos a 

nosotras mismas.  

Empecemos preguntándonos y escribiendo:  

¿Qué opinas de ser mamá? 

 

Ahora que contestaste la primera pregunta, te 

propongo responder estas otras preguntas: 

¿Las mujeres nacimos para ser madres? 

Cuando somos madres ¿sólo debemos 

dedicarnos a los hijos e hijas? 

¿Tenemos que estar casadas para ser madres? 

¿Las madres deben ser abnegadas? 

¿Las mujeres sólo somos útero? 

                                                                                                        
<https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=99943> 

Acesso em: 29maio. 2018. 

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=99943
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¿El Estado debe cambiar la situación de las 

mujeres?
154

 (ADRIÁN; VIRREIRA, [2011?] p. 

4-5) Grifos do original. 

 

O que gostaria de ressaltar aqui é o caráter circular dessas 

produções-ações, em que os conhecimentos são construídos numa 

postura dialógica quanto à sua feitura e circulação. Eles não seriam 

simples consequências de ações políticas datadas e compreendidas de 

maneira linear, ou seja, um conhecimento que seria resultante de um 

determinado esforço. O que podemos perceber através do estudo sobre a 

composição desses materiais é que eles são geralmente construídos a 

partir de diferentes experiências e saberes acumulados individual e 

coletivamente pelas pessoas do grupo, e ao mesmo tempo, são 

elaborados visando novas ações e mobilizações. Esse aspecto 

mobilizador possibilita a produção de contínuas experiências de 

formação política, que consequentemente favorece a geração de mais 

ideias e diálogos sociais. Como dito anteriormente, alguns desses 

intercâmbios aparecem nas próprias publicações, como no caso dessa 

cartilha que traz alguns debates e comentários de mulheres que 

participaram do Encontro Nacional de Trabalhadoras promovido pelo 

grupo em 2010.  

Essas questões foram também corroboradas em algumas das 

respostas adquiridas ao longo das entrevistas que realizei em 2015. 

Quando perguntadas sobre que vivências teriam sido marcantes nas suas 

trajetórias no grupo, algumas entrevistadas mencionaram esses 

momentos de diálogos coletivos. Muitas relataram sobre a experiência 

de participar desses círculos de formação, ação e sensibilização para os 

debates políticos feministas. A participação nas discussões 

                                                 
154

 ―Nesse caderno tu és a protagonista. Nós mulheres precisamos do teu 

pensamento e da tua ação; precisamos que floresçam definições novas, paridas a 

partir de cada uma de nós. Cada título do texto está acompanhado de atividades, 

questionários e quadros. Nosso desejo profundo é que comecemos a pensar 

sobre nós mesmas. E comecemos por nos perguntar e por escrever: O que você 

opina sobre ser mãe? Agora que você respondeu a primeira pergunta, te 

proponho responder essas outras perguntas: Nós mulheres nascemos para ser 

mães? Quando somos mães, devemos apenas nos dedicar aos nossos filhos e 

filhas? Temos que estar casadas para ser mães? As mães devem viver 

sacrificadas? Nós mulheres somos só útero? O Estado deve mudar a 

situação das mulheres?‖ (ADRIÁN; VIRREIRA, [2011?], p. 4-5) Grifos do 

original. (Tradução minha) 

 



234 

periodicamente realizadas nas oficinas, nas ações de rua, nas tarefas 

autogestionadas da casa foram citadas como momentos importantes de 

integração coletiva, mas também, e talvez principalmente, como 

momentos de consciência feminista, de desenvolvimento crítico e 

afetivo com pautas e bandeiras sociais.  Essa questão pode ser observada 

na resposta dada por Vanessa Rojas Alvarez à pergunta que fiz sobre 

alguma experiência que teria sido mais marcante durante o período em 

que está na organização. Essa integrante era umas das mais recentes no 

grupo naquele momento e me relatou: 

 
V.R.A. – Como siempre la primera vez es la más 

difícil ¿no ves? Entonces, la primera vez que nos 

ha tocado hacer una acción callejera, eso ha sido 

así un encuentro conmigo misma y al mismo 

tiempo de cuestionarme. O sea, ‗qué estoy 

haciendo?‘, ‗qué es realmente lo que estamos 

haciendo ¿no?‘ Porque obviamente te pones en 

una situación, te desacomoda total, te pones en 

una situación que nunca te imaginas que vas a 

pasar. O sea, cuando eres niña y dicen ‗¿qué 

quieres ser de grande?‘ No te imaginas, o por lo 

menos yo no me imaginaba en estas situaciones, 

¿no? 

G. – ‗Quiero ser una agitadora callejera‘ (risas)… 

V.R.A. – Claro, y quiero salir a la calle y gritar y 

tirar pinturas. Entonces, la primera acción que 

tuve era el Día de la Madre y queríamos romper el 

esquema, ¿no?, que normalmente se tiene el día de 

la madre, que es el 27 de mayo. Que son tarjetas, 

chocolates, flores, un día especial para las madres, 

una cena especial, un almuerzo especial. Pero los 

364 días del año restantes, o sea, ya no hay nada 

de especial para ellas. Entonces, habíamos 

diseñado, ha sido un proyecto personal también, 

porque habíamos diseñado cada una, una muñeca, 

que era una mujer crucificada, embarazada. Ya no 

me acuerdo si era una mujer embarazada o no la 

verdad, pero era una mujer crucificada y cada una 

tenía un cartel. Y cada una de nosotras tenía que 

personalizar a esta mujer y darle un mensaje que 

quería que los demás vayan a ver. Entonces, la 

mía tenía unas plumas, unas flores, algo así y el 

cartel decía: ‗Nadie me habló de sexo‘. Y cada 
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una produjo un cartel y nos reunimos en la 

mañana y hemos salido a la calle desde La Garita. 

Teníamos botellas de agua vacías llenas de pintura 

roja que representaba digamos lo que es la 

menstruación y todo eso. Entonces, hemos salido 

el día de la madre marchando desde ahí y cada 

una cargando su muñeca como un estandarte y 

echábamos también la pintura a la calle, ¿no? Y 

claro, al principio era incómodo, ¿no? No sabía 

cómo hablar fuerte, qué gritar, qué decir y la gente 

te miraba y todo. Eso ha sido una experiencia 

fuerte, fuerte. Pero al momento te llenas de 

adrenalina y además que habíamos estudiado, 

obviamente, antes de hacer esta acción, habíamos 

planteado digamos todo lo que era la maternidad, 

¿no? Y ya en el momento, poco a poco, te sale la 

voz y empiezas a gritar, qué sé yo. Y es un 

momento revelador, que la primera vez 

especialmente, es la más difícil.
155

 (ALVAREZ, 

2015) 

                                                 
155

 ―V.R.A: Como sempre a primeira vez é a mais difícil, certo? Então, a 

primeira vez que fomos fazer uma ação de rua, isso foi assim como um encontro 

comigo mesma e ao mesmo tempo de autoquestionamento. Ou seja, ‗o que 

estou fazendo?‘, ‗o que realmente estamos fazendo, não?‘ Porque obviamente te 

colocas numa situação, te desacomoda totalmente, te coloca numa situação que 

nunca te imaginavas passando. Ou seja, quando tu és menina e dizem ‗o que 

você quer ser quando crescer?‘ Não te imaginas, ou pelo menos eu não me 

imaginava nessas situações, não? G: ‗Quero ser uma militante de rua‘ (risos) 

V.R.A: Claro, e quero sair às ruas, gritar e jogar tintas. Então, a primeira ação 

que tive foi no Dia das Mães, e queríamos romper o esquema que normalmente 

tem no dia das mães, que é no dia 27 de maio. São cartões, chocolates, flores, 

um dia especial para as mães, um jantar especial, um almoço especial, mas nos 

364 dias restantes do ano, ou seja, já não existe nada de especial para elas. 

Então, tínhamos planejado, foi um projeto pessoal também, porque tínhamos 

desenhado cada uma, uma boneca, que era uma mulher crucificada, grávida. Já 

não me lembro se era ou não uma mulher grávida, mas era uma mulher 

crucificada e em cada uma tinha um cartaz. E cada uma de nós tinha que 

personalizar essa mulher e dar a ela uma mensagem que quiséssemos que as 

pessoas vissem. Então, a minha tinha umas plumas, umas flores, algo assim, e o 

cartaz dizia ‗ninguém conversou comigo sobre sexo‘. E cada uma produziu um 

cartaz, nos reunimos de manhã e saímos às ruas a partir da [maternidade] ‗La 

Garita‘. Tínhamos garrafas de água vazias e cheias de tinta vermelha que 

representava a menstruação e tudo isso. Então, saímos no dia das mães 
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No trecho citado, Vanessa Rojas Alvarez comenta sobre sua 

primeira atividade de rua junto ao Mujeres Creando, a mesma que deu 

origem à cartilha sobre maternidade. Através de sua narrativa podemos 

observar a dimensão pessoal em que se deram as ações prévias à 

produção desse material, permitindo observar o simultâneo exercício 

político de reflexão sobre distintos assuntos transversais ao tema da 

maternidade, como a sexualidade, a violência e a cultura de consumo 

vinculada ao comercial ―Dia das mães‖. A análise das práticas culturais 

e das construções sociais sobre a maternidade; a percepção das 

dificuldades individuais, como gritar e falar alto; e dos diálogos sociais 

vividos através do corpo no momento das ações de rua, são elementos 

colocados pela integrante como constituidores da sua primeira 

aproximação com o grupo. Isso nos faz pensar como esses processos de 

produção de conhecimento que marcam a visibilidade pública das 

discussões acumuladas e propostas sobre determinadas temáticas pelo 

Mujeres Creando, sinalizam também para o despertar de processos 

subjetivos de reflexão e de rearranjos no se que se refere a um auto 

conhecimento e a um auto pertencimento coletivo.   

A partir do cruzamento dessas fontes podemos perceber que o 

caráter circular desse fluxo de conhecimento se deu também pela 

necessidade de situar contextualmente esses acúmulos em relação a 

outros saberes e práticas em difusão nesse momento. É importante 

considerar que o que chamo de caráter circular é precisamente a relação 

e o diálogo subjetivo, intersubjetivo e social em que se dá esse processo 

de produção de conhecimentos.  

Durante a história do grupo, não raras vezes foram mencionadas 

direta ou indiretamente as ponderações quanto aos termos, expressões e 

conceitos usados em diversos âmbitos sociais. De maneira destacada ou 

mais diluída, a problematização de outros discursos e a ironia marcam 

muitas das escolhas realizadas para apresentar as ideias defendidas pela 

organização. Exemplos interessantes dessa questão, e que configuram 

                                                                                                        
marchando a partir dali, e cada uma carregando sua boneca como um estandarte 

e jogávamos também a pintura na rua, certo? E, claro, incialmente incomodava 

né? Não sabia como falar forte, o que gritar, o que dizer, e as pessoas te 

olhavam e tudo. Essa foi uma experiência forte, forte. Mas no momento te 

enches de adrenalina, e, além disso, obviamente, nós tínhamos estudado antes 

de fazer essa ação. Tínhamos discutido, digamos, sobre tudo o que era a 

maternidade, não? E já no momento, aos poucos, vai te saindo a voz, começas a 

gritar, não sei. E é um momento revelador. A primeira vez, especialmente, é a 

mais difícil.‖ (ALVAREZ, 2015) (Tradução minha) 
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certa permanência na trajetória do Mujeres Creando são os tópicos ―Re-

conceitualizações‖ e ―Glossários‖ que apareceram em diferentes 

momentos e em distintos suportes usados pelo grupo. 

 

 
IMAGEM 13 – ―Re-conceptualizando…‖ 
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IMAGEM 14 – ―Glosario de Términos‖ 

 

Como podemos observar, a imagem 13 (MUJERES CREANDO, 

QMPFA, Ano 1, nº3, 1995b) obedece ao perfil do jornal Mujer Pública 

– feminismo anarquista da década de 1990, trazendo, por exemplo, mais 
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intervenções manuais na sua composição visual; enquanto que a imagem 

14 (ROMANO, RDFMJ, nº 2, [2010?], p. 54-55) dispõe de recursos 

mais contemporâneos em termos de diagramação, como cores e efeitos 

digitais. Embora com uma estética bastante diferente entre si, a proposta 

de apresentar definições conceituais de termos considerados importantes 

para a luta feminista segue como tática permanente na circulação de 

ideias do grupo. Essas imagens nos ajudam a visualizar a permanência 

do uso de tópicos figurativos e que denotam o caráter de interlocução 

das definições construídas e apropriadas pela organização.  

Na primeira imagem, as significações são realizadas para termos, 

por exemplo, como ―partido político‖, ―autonomia‖, ―militância‖ e 

―movimento‖. A escolha desses conceitos nos ajuda a entender os 

diálogos sociais, ora críticos e ora retificadores, de argumentos e 

perspectivas em debate. Esses diálogos também podem ser apreendidos 

pelos desenhos que acompanham as definições.  O primeiro representa 

uma mulher com gestos que podemos associar à autonomia, liberdade, 

leveza e individualidade, enquanto que outra é retratada com uma 

expressão de apreensão, sofrimento, cansaço e sobrecarga. Ajoelhada 

sobre uma cadeira e carregando nos ombros um birô chamado 

―institucionalização‖, essa mulher assume figurativamente as principais 

críticas do grupo quanto à institucionalização e à autonomia do 

movimento feminista, isto é, essas definições demarcavam o lugar 

político no qual se situava o Mujeres Creando.  

No que diz respeito aos debates feministas, alguns conceitos que 

estiveram em intenso debate e/ou uso social nas últimas décadas, 

apareceram definidos nessas imagens como, por exemplo, ―patriarcado‖, 

―gênero‖, ―tecnocracia de gênero‖ e ―violência‖. De maneira situada, 

esses termos ganhavam conteúdo de acordo com as relações e as 

disputas políticas colocadas nesse momento.  

Ainda na primeira imagem, as definições do conceito de ―gênero‖ 

nos ajudam a entender essas questões. Segundo o Mujeres Creando, sua 

definição precisava estar implicada em reflexões que considerassem as 

relações étnicas, de classe e geracionais de uma determinada realidade. 

Para se construir uma interpretação social através do gênero era 

necessário partir de uma posição política que reconhecesse o feminismo 

e as lutas anti-imperialistas colocadas nessa época. O gênero, portanto, 

seria uma “(…) categoría de análisis del patriarcado que implica el 
reconocimiento del feminismo y la relación de éste con las clases 

sociales, con la procedencia étnica y la generacional y con la lucha de 
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nuestros pueblos ante el imperialismo.‖
156

 (MUJERES CREANDO, 

QMPFA, Ano 1, nº 3, 1995b) Assim sendo, o conceito aparecia 

diferenciado do de ―equidade de gênero‖, definido então como um 

paliativo das políticas neoliberais. O argumento da equidade, segundo 

elas, estaria voltado para o uso da categoria ―mulher‖ de acordo com as 

necessidades e os padrões estabelecidos pelo sistema. Propondo um 

contraponto à introdução do termo nos debates feministas, elas 

expunham por meio desse exercício de definição as disputas políticas 

que aconteciam dentro do próprio movimento. (MUJERES CREANDO, 

QMPFA, Ano 1, nº3, 1995b) 

É importante demarcar que esses diálogos devem ser entendidos 

não apenas como disputas no plano intelectual, ou seja, como acúmulos 

construídos através de uma ampliação reflexiva e no campo das ideias. 

Essas problematizações estavam simultaneamente traduzidas em ações 

políticas, formas de organização e de solidariedade com outras lutas 

sociais. Ideias e práticas foram, desde o início do grupo, ressaltadas 

como questões interdependentes, constituindo o caráter processual dessa 

produção de conhecimento que estou destacando. Esse é um elemento 

que pode ser observado também na imagem referente ao ―Glossário de 

termos‖. Na sua introdução a autora dizia:  

 
Por que explicitar los puntos de referencia y sus 

interpretaciones es un acto de honestidad 

intelectual, porque el panorama político 

globalizado es complejo, porque entre el norte y el 

sur hay más de una incomprensión fruto de 

colonialismos ancestrales y miles de motivos más, 

porque las palabras no son neutras, sino que 

implican construcciones ideológico-políticas, es 

que les ofrecemos este glosario muy 

personalizado de términos para discutir sobre los 

horizontes del feminismo.
157

 (ROMANO, 

RDFMJ, nº 2, [2010?], p. 54-55) 

                                                 
156

 ―(...) categoria para analisar o patriarcado que implica o reconhecimento do 

feminismo e da relação deste com as classes sociais, com a procedência étnica e 

de geração, e com a luta dos nossos povos contra o imperialismo.‖ (MUJERES 

CREANDO, QMPFA, Ano 1, nº 3, 1995b) (Tradução minha) 
157

 ―Porque explicitar os pontos de referência e suas interpretações é um ato de 

honestidade intelectual, porque o panorama político globalizado é complexo, 

porque entre o norte e o sul existe mais de uma incompreensão fruto de 

colonialismos ancestrais e milhares de outros motivos, porque as palavras não 



241 

 

Mais do que por qualquer avanço intelectual, o objetivo 

sinalizado pela autora é colaborar numa reflexão direta sobre os 

horizontes do movimento feminista; que foi o tema eixo do segundo 

número da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública. De acordo 

com essa introdução, os termos precisavam ser destituídos de qualquer 

pretensão de neutralidade, ser úteis e condizentes com as realidades 

locais.  

Como discutimos no capítulo anterior, a autogestão e as relações 

ideológicas entre trabalho intelectual e manual defendidas pelo grupo 

possibilitaram uma maneira complexa, e as vezes contraditória, de 

apropriação política e experimental de distintas linguagens, suportes 

comunicativos e estratégias discursivas. Tais apropriações, por sua vez, 

foram permitindo o desenvolvimento de diálogos sociais cada vez mais 

diversos com setores da sociedade. Isso nos ajuda a entender que as 

motivações para essas produções estão diretamente relacionadas às 

demandas levantadas nesses diálogos, ligadas ao tempo da mobilização 

e da reflexão sobre aspectos da cultura e da sociedade que atravessam a 

cotidianidade.  

É importante relembrar que a estratégia de formulação de saberes 

atrelados às lutas antipatriarcais e à construção de outros fazeres 

políticos não é novidade na história do feminismo. No contexto latino-

americano, muitas das reflexões em voga nas últimas décadas se 

referiram à necessidade de gerar um pensamento-prática que partisse da 

realidade das mulheres e que pudesse ter valor em si mesmo.
158

 É nesse 

aspecto que entendo que o processo de produção de saber promovido 

pela organização demonstra um forte vínculo histórico com essas 

questões basilares que estiveram em debate nos feminismos do 

continente desde décadas anteriores, especialmente nas décadas de 1970 

e 1980. Nesse momento, a produção de um pensamento próprio 

feminista significava situar as mulheres como sujeitos dotados de 

historicidade e considerar as análises sobre o patriarcado como eixos 

centrais para a compreensão das opressões sociais. 

                                                                                                        
são neutras, mas elas implicam em construções ideológico-políticas, e é por isso 

que lhes oferecemos esse glossário muito personalizado de termos para discutir 

sobre os horizontes do feminismo.‖ (ROMANO, RDFMJ, nº 2, [2010?], p. 54-

55) (Tradução minha)    
158

 Lembro aqui das reflexões trazidas por Julieta Kirkwood em suas obras, 

principalmente no texto Feministas y Políticas de 1986, quando apresenta essa 

questão como um dos desafios do feminismo latino-americano. 
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Nesse sentido, entendo que a persistência em se manter a 

demanda por espaços e pensamentos feministas próprios configura uma 

prática militante de resistência. Ela se daria pela reivindicação e pela 

atualização desses debates e táticas que marcaram as décadas anteriores 

e que teriam perdido espaço ao longo da década de 1990. Reivindicar-se 

parte de uma trajetória histórica feminista que tem como foco a 

construção de ―outra política‖, não voltada apenas para espaços 

tradicionais de atuação, demandava também um questionamento de 

interpretações generalizantes sobre as mulheres e sobre o mundo.  

Nessa perspectiva, a ideia de produzir conhecimento estava 

marcada por uma análise crítica de temáticas sociais colocadas no 

momento, pela construção de espaços que permitissem um movimento 

circular de conhecimentos (ações-reflexões-ações), e, finalmente, pela 

apropriação de diferentes suportes comunicacionais como forma de 

ampliar a inserção e o diálogo social. Nesse aspecto, é possível entender 

que a produção de conhecimento do grupo permitiu (permite) um uso 

situado e dialógico de reflexões, categorias e conceitos com a realidade 

local, ao mesmo tempo em que enfatiza o traço internacionalista das 

lutas e das bandeiras do movimento feminista. São precisamente esses 

pontos que pretendo desenvolver melhor nos tópicos seguintes.  

 

4.2 CATEGORIAS E CONCEITOS: FILHAS DA MOBILIZAÇÃO E 

DA SOLIDARIEDADE POLÍTICA 

 

Neste tópico analiso de que modo o movimento Mujeres Creando 

concebe o uso de conceitos e categorias de análise, e de que maneira 

essas concepções permitiram produções próprias a partir da sua 

experiência de militância. Acredito que refletir sobre essa questão nos 

permite situar as articulações políticas realizadas pelo grupo, 

especialmente na segunda década, assim como identificar elementos 

teóricos e ideológicos que fundamentam suas propostas de feminismo.  

Primeiramente, e como estamos observando neste capítulo, é 

importante considerar que os materiais produzidos pela organização são 

múltiplos e circulam através de diferentes suportes. Junto a essa 

diversidade, estão também as autorias desses itens, que, de um modo 

geral, são produzidos por diversas mulheres do coletivo. Como pode ser 

observado nas tabelas 1 e 2 do Apêndice, ao longo da segunda década há 

uma pluralização da autoria dos materiais escritos, principalmente os 

veiculados nos formatos de cartilhas e livros. Embora os esforços por 

produzir trabalho intelectual sejam elementos observáveis nos 
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documentos analisados durante todo o período estudado, e como tenho 

demonstrado vão além dos documentos escritos, os textos mais teóricos 

e que circularam através dos primeiros livros publicados, foram num 

primeiro momento principalmente de autoria de duas das fundadoras, 

María Galindo e Julieta Paredes.  

Ao longo da segunda década é possível perceber que essas 

escrituras se diversificaram e complexificaram. Pode-se conjecturar que 

isso tenha se dado em decorrência tanto das possibilidades materiais 

existentes nesse período, como das próprias ações realizadas ao longo da 

segunda década e que ampliaram os diálogos da organização, tais como 

as oficinas de atendimento social, a rádio, os serviços oferecidos na 

casa, as atividades da creche, etc.  

Antes de avançarmos na discussão, explicito que para a 

construção deste tópico foi dado um foco de pesquisa documental nos 

materiais escritos da organização. No entanto, é importante dizer que de 

nenhuma maneira esses suportes contemplam todos os saberes 

compartilhados e produzidos pelo grupo, visto que, por exemplo, como 

comentado anteriormente, a Rádio ocupa um importante papel na 

ampliação das discussões e análises elaboradas pelo grupo, assim como 

por outros grupos sociais que colaboraram na construção desse meio de 

comunicação.
159

 O próprio processo de produção cotidiana de 

programas da rádio pode ser visto como potente na elaboração, no 

resgate e na apropriação de conhecimentos.
160

 

Dentro desse aumento da diversidade de produção do grupo estão 

alguns livros chaves para entender suas articulações com lutas e debates 

desse momento, visto que foi uma prática cada vez mais constante a 

publicação de textos em parceria com pessoas externas à organização, 

abordando temas que já eram problematizadas centralmente pelas 

                                                 
159

 Acredito que através de uma pesquisa etnográfica poderia-se tornar ainda 

mais ampla a noção de produção de conhecimento, tomando a casa como um 

espaço dinâmico e complexo de circulação de pessoas e de construção de ações. 

O trabalho de conclusão de curso de Valentina Molina (2015) traz um pouco 

dessa metodologia e ressalta, mesmo que de maneira rápida, alguns elementos 

sobre a convivência dessas mulheres na casa La Virgen de los Deseos.  
160

 Emiliana Quispe, uma das apoiadoras das Mujeres Creando, coordenadora do 

restaurante da casa e integrante do Sindicato das Trabalhadoras do Lar, comenta 

em entrevista sobre os resgates de saberes que estavam sendo perdidos na 

sociedade boliviana, por exemplo, sobre alimentação, e que eram pesquisados 

para serem mencionados no programa dessas trabalhadoras na Radio Deseo. 

(QUISPE, 2015). 
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Mujeres Creando desde a primeira década, e/ou que passaram a ser 

fundamentais como resultado de solidariedades políticas com outras 

mobilizações nesse período. A importância dada às análises críticas que 

pudessem oferecer outros discursos sobre temas em debate na sociedade 

marcou não apenas um pano de fundo de grande parte de suas 

publicações, mas também resultou na construção de textos importantes 

para a compreensão de um pensamento feminista elaborado pela 

organização. Primeiro pelo modo como os temas são abordados 

historicamente, situados e debatidos em termos de conteúdo, e, segundo, 

pela própria significação dessas publicações como ―acontecimento‖ 

histórico, dando a conhecer também as parcerias políticas efetuadas em 

dados momentos de sua trajetória.  

Nesse sentido, a produção teórica é vista por essas mulheres 

como parte constituinte da ação mobilizadora, ou seja, a 

inseparabilidade entre ação e reflexão teórica é elemento marcadamente 

defendido pelo grupo, e como é possível observar em diferentes 

publicações das suas trajetórias.  

É necessário dizer que embora essa preocupação seja colocada 

pela organização, adquirindo especificidades em termos práticos de sua 

produção, esse ponto faz parte dos debates promovidos por muitas 

ativistas e coletividades feministas latino-americanas, em especial das 

mais próximas a uma visão feminista autônoma.  Considerando os 

desafios vividos num momento de institucionalização dos movimentos 

sociais, em especial o feminista desde os anos de 1980, a teórica chilena 

Margarita Pisano, em diferentes momentos de sua obra, demarcou a 

necessidade da produção de um pensamento próprio e autônomo como 

um eixo fundamental na construção de lutas civilizatórias do movimento 

feminista. Sem esse pensamento-prática, ou sem essa prática-pensante 

construída a partir das ações feministas com potencial de interpelar a 

sociedade, as nossas lutas estariam sempre fadadas ao complicado jogo 

de esperar por legitimidade política frente às estâncias patriarcais e 

―masculinas‖ já estabelecidas. Ter isso em conta seria fortalecer uma 

articulação concreta capaz de elaborar novas relações sociais, novas 

estruturas de sociedade e alternativas de prática política. Para a autora, 

esse seria o próprio exercício de uma ―autonomia feminista‖. (PISANO, 

2001, p. 65) 

Um documento fundamental e elucidativo da produção de 

conceitos e categorias, da solidariedade política e da permanência de 

debates sobre temas chaves do feminismo é o livro Ninguna mujer nace 

para puta: análisis feminista de la prostitución (ca.2007). Essa obra foi 
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um dos primeiros textos que conheci da organização, e na época, me 

chamou atenção a profundidade das análises e das propostas 

apresentadas no livro sobre o tema da prostituição, especialmente por 

partirem de discussões que tratam da realidade local e de serem 

realizadas através da mobilização social. O livro é uma produção em 

parceria de María Galindo (MC) com Sonia Sánchez, feminista em 

―situação de prostituição‖
161

, argentina, e que possui uma trajetória em 

organizações de mulheres em situação de prostituição nesse país. Na 

apresentação do livro estão dispostos alguns elementos que permitem 

pensar na maneira como essa produção de conhecimento, marcada por 

parcerias e advindas de experiências de luta compartilhadas, permitiu 

uma reflexão crítica e propositiva quanto ao uso de conceitos e 

categorias de análise.  

Assim como boa parte das publicações do grupo, esse texto foi 

consequência de uma atividade promovida anteriormente pelas Mujeres 

Creando; no caso, uma exposição realizada sobre o tema da prostituição 

em 2006 e uma articulação com mulheres em situação de prostituição na 

Argentina e próximas ao grupo desde o ano de 2004. (GALINDO; 

SÁNCHEZ, [ca.2007], p.185-190) Segundo a introdução da versão 

boliviana estudada na tese, a publicação foi realizada pela editora 

argentina de comunicação popular e autônoma Lavaca e suas primeiras 

edições foram argentinas e espanholas, ambas esgotadas no momento de 

sua republicação em La Paz. De acordo com as autoras, foi através da 

experiência com a exposição que aconteceu na Bolívia e na Argentina 

sobre o tema que o trabalho analítico se desenvolveu, e a partir das lutas 

construídas por essas mulheres ele teria ganhado profundidade reflexiva. 

(GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], p.185) Afirmam nos anexos da 

publicação: 

 
Se hace necesaria una mínima explicación y 

descripción de la muestra que da origen a este 

libro, primero porque a nosotras nos sirvió como 

punto de partida para este análisis y, al mismo 

tiempo, como escenario donde tejimos estos 

conceptos que desarrollamos en el libro. Estos 

conceptos fueron primero intuiciones, luego 

pasaron a ser elementos visuales capaces de 

representar realidades, juntarlas y definirlas, 

                                                 
161

 Termo usado e defendido juntamente à ―puta‖ pelas próprias autoras do 

livro. 
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y, por eso, luego esas representaciones visuales 

se convirtieron nuevamente en conceptos de 

análisis. Queremos que se vea claramente este 

proceso conjunto de construcción de 

pensamiento, porque queremos correr el velo 

de misterio, lejanía inalcanzable y complejidad 

incomprensible que en torno de la teoría se 

pone. Para decirlo sencillamente, el proceso 

creativo fue de la vivencia a la construcción de un 

objeto que la representara y del objeto a la palabra 

propia y directa. Proceso que hace palpable la 

creatividad como instrumento de lucha y de 

construcción de pensamiento. En ese contexto, la 

muestra no fue una anécdota, queda como un 

ejemplo concreto de práctica política, de 

metodología de trabajo desde  la creatividad y 

la subversión de los sentidos, lugares y 

significados; queda como ejemplo de estrategia 

de lucha y de construcción de un escenario 

propio, no prestado, desde donde tomar la 

palabra con guión propio.
162

 (GALINDO; 

SÁNCHEZ, [ca.2007], p.185) Grifos meus.  

 

                                                 
162

 ―É necessária uma mínima explicação e descrição da exposição que dá 

origem a este livro. Primeiro porque para nós serviu como ponto de partida para 

esta análise e, ao mesmo tempo, como cenário onde tecemos os conceitos que 

desenvolvemos no livro. Esses conceitos foram primeiramente intuições, 

depois passaram a ser elementos visuais capazes de representar realidades, 

juntá-las e defini-las, e por isso, logo essas representações visuais se 

converteram novamente em conceitos de análises. Queremos que se veja 

claramente esse processo conjunto de construção de pensamento, porque 

queremos mover o véu do mistério, do horizonte inalcançável e da 

complexidade incompreensível que se coloca em torno da teoria. Para dizê-

lo simplesmente, o processo criativo foi da vivência à construção de um objeto 

que a representasse, e do objeto à palavra própria e direta. Processo que faz 

palpável a criatividade como instrumento de luta e de construção de 

pensamento. Nesse contexto a exposição não foi uma curiosidade, ela fica 

como um exemplo de estratégia de luta e de construção de um cenário 

próprio, não emprestado, a partir de onde tomar a palavra com um guia 

próprio.‖ (GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], p.185) Grifos meus. (Tradução 

minha) 
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A problematização desse trecho nos permite elencar alguns 

pontos centrais sobre a produção e a importância atribuídas a essa obra: 

a interpretação seria feita num processo orgânico de ação social; a 

crítica às construções teóricas abstratas e apreensíveis apenas por 

poucos grupos e pessoas; e a ideia de um espaço público como lugar de 

visibilidade política, mas também, de disputa e construção criativa de 

um discurso autônomo feminista.  A exploração desses elementos por 

parte das autoras, mais do que rastrear o processo analítico desenvolvido 

por elas, visa dar uma legitimidade diferenciada para esse 

conhecimento. Uma produção gestada na interpelação do espaço 

público, na construção de solidariedades, lutas e articulações políticas 

foi entendida como base para a construção de um pensamento autônomo 

e rebelde, e por isso, que seria capaz de travar lutas mais profundas e 

questionar a sociedade sobre o tema da prostituição.  
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IMAGEM 15 – Cartaz do Museu Tampo Quirquincho 

 
A imagem 15 (MUSEU, s/d) é um registro da exposição sobre 

prostituição realizada no Museu do Quiquincho em La Paz, e que 

também foi utilizada para a capa do livro. Segundo as autoras, essas 

fotografias que compõem o cartaz e a capa do livro foram coletadas em 

arquivos de registro policial; elas são de mulheres em situação de 

prostituição que eram obrigadas a se registrarem na polícia local. A 
fonte indicada na publicação é o Archivo Cordero (1900-1961) também 

de La Paz na Bolívia. (GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], p.43-44) 

Novamente, os diálogos sociais, assim como os formatos escolhidos 

para a apresentação das ideias sinalizaram para o uso de recursos 
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discursivos e para elementos ideológicos que nos permitem 

problematizar as concepções de feminismo defendidas pela organização.  

Como vimos anteriormente, a publicação dispõe de anexos que 

apresentam o contexto de produção da exposição e do livro. Neles são 

referenciadas as ações coletivas impulsionadas pelo grupo para a sua 

materialização, uma análise política sobre o tema da prostituição na 

Bolívia e especialmente em La Paz, e, finalmente, as propostas 

defendidas por elas conjuntamente à ONAEM
163

 sobre o assunto da 

prostituição a nível nacional.  

Uma das principais características dessa obra é que ela foi escrita 

em formato de diálogo entre a ―puta‖ e a ―lésbica‖, Sonia Sánchez e 

María Galindo respectivamente. Essas são assunções políticas 

evidenciadas pelas autoras como forma de reafirmar o lugar social das 

interlocuções desenvolvidas no texto. Além do caráter coletivo que 

sustenta o processo da produção desse conhecimento, entendo que o 

formato dialógico de sua escritura ressalta uma posição política cujo 

objetivo seria apresentar um texto não unívoco, cuja leitora pudesse 

observar os aportes de cada uma das autoras, e também, que destacasse 

as possíveis complementariedades de um debate realizado a partir dessas 

diferentes vivências. Essas ideias foram mais ou menos resumidas na 

importância demarcada pelas próprias autoras de se estabelecer 

―alianças insólitas‖ (idem, p.8) entre mulheres, ou seja, em que a junção 

solidária de experiências e leituras de mundo a partir de diversas e 

improváveis posições políticas ocupadas por mulheres seria em si uma 

ação rebelde. (GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], p.8) 

As discussões desenvolvidas no livro não reduzem a análise sobre 

a prostituição ao debate da descriminalização e/ou legalização, ou 

proibição. Já de início estas não representariam bandeiras capazes de 

questionar os aspectos estruturais e simbólicos patriarcais a respeito do 

tema. (GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], p. 9-10-53) O ponto 

considerado central do livro foi o desenvolvimento de uma análise 

colaborativa em que a prostituição pudesse ser entendida dentro de uma 

dinâmica histórica e social, envolvendo múltiplos atores, desde o Estado 

e suas instituições, até uma diversidade de organizações e sujeitos que 

ao mesmo tempo corroborariam com as definições sociais, subjetivas e 

intersubjetivas sobre a prostituição e sobre a figura da ―puta‖.  

                                                 
163

 Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer en 

Situación de Prostitución.  
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Ao mesmo tempo, a escolha da produção de um livro em formato 

dialógico permite uma reflexão que vai além de perspectivas que visam 

restringir o circuito dos debates somente entre sujeitos marcados 

diretamente por eles através de critérios identitários. Isto é, o debate 

sobre o tema da prostituição foi analisado considerando seu potencial de 

produzir reflexões e conhecimentos entre putas, mas também, provocar 

uma inquietação interpelativa sobre como a prostituição perpassa toda a 

vida social, especialmente a vida das mulheres. A partir desse aspecto, 

nas primeiras páginas María Galindo comenta sobre o porquê de retratar 

essas experiências de luta em formato de livro: 

 
Lo hago además afirmando que la prostitución no 

es un tema que puede quedar secuestrado en las 

manos de los intereses de los ministerios de salud 

y los organismos del sida; la prostitución no es un 

tema de las prostitutas tampoco. ¡Verlo así es otro 

encierro peligroso!  

Lo hago porque la prostitución es un espejo 

fundamental para todas las mujeres del mundo, lo 

hago porque la prostitución es un pendiente de 

todos los sistemas políticos, de todas las 

ideologías, de todas las sociedades del mundo y 

de todas las instituciones habidas y por haber.  

La prostitución y sus mecanismos ponen además 

en crisis los maquillajes que sobre la condición de 

las mujeres en el mundo se ha puesto. Por eso el 

debate no es si la prostitución es un trabajo o no, o 

si conceden cuatro u ocho derechos más, o si se 

modernizan, suavizan y maquillan los términos, 

mudándonos de putas a trabajadoras sexuales y de 

allí hacia sexo-servidoras o lo que vayan a 

inventar el Banco Mundial, la Organización 

Mundial de la Salud o cualquiera de quienes, 

desde un escritorio y unilateralmente, trafican con 

las políticas sociales y las exportan como recetas 

inapelables. Eso es banalizar las cosas. También 

por eso, por esa insoportable banalización, es que 

escribimos este libro.
164

 (GALINDO; SÁNCHEZ, 

[ca.2007], p. 9)  

                                                 
164

 ―O faço, além disso, afirmando que a prostituição não é um tema que pode 

ficar sequestrado nas mãos dos interesses dos ministérios da saúde e dos 

organismos do sida; a prostituição não é um tema das prostitutas tampouco. Vê-
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Como comentado no trecho, há uma defesa de certa retomada da 

centralidade da temática da prostituição para as reflexões feministas, de 

modo que ela não ficasse restrita aos espaços governamentais. A ideia 

de que a prostituição seria um ―espelho para todas as mulheres‖ esboça 

uma compreensão de que seria de interesse de todas as pessoas, 

especialmente mulheres, a problematização do seu funcionamento na 

sociedade.  

Essas questões reforçaram a necessidade da produção de um 

conhecimento que partisse da experiência individual e coletiva, e que 

concomitantemente pudesse ser capaz de questionar vivências e 

estruturas sociais. É necessário dizer que o grupo já havia realizado um 

trabalho de organização junto às mulheres em situação de prostituição 

na cidade de La Paz antes da exposição. (GALINDO; SÁNCHEZ, 

[ca.2007], p.9) Isto significa dizer que parte dos debates fomentados vão 

muito além da integrante María Galindo que escreve conjuntamente a 

obra, mas são também patrimônio coletivo de todo o grupo. Esse ponto é 

interessante porque nos traz reflexões sobre o tópico da autoria dos 

conhecimentos gestados nos movimentos sociais. Em muitos contextos, 

mesmo que o trabalho de sistematização e elaboração gráfica seja fruto 

do empenho de uma ou mais pessoas, o caráter processual e grupal que 

possibilita esses saberes nos faz pensar no alargamento da própria ideia 

de autoria. A colaboração com ideias, desenhos, ações, revisões e apoios 

informais constituem o corpo de muitas das publicações da organização, 

que, embora sejam assinadas por algumas, indicam uma produção mais 

ampliada e colaborativa. 

                                                                                                        
lo assim é outra restrição perigosa! O faço porque a prostituição é um espelho 

fundamental para todas as mulheres do mundo. O faço porque a prostituição é 

um pendente dos sistemas políticos, de todas as ideologias, de todas as 

sociedades do mundo e de todas as instituições que existiram e que estão por 

existir. Além disso, a prostituição e seus mecanismos põem em crise as 

maquiagens postas sobre a condição das mulheres no mundo. Por isso, o debate 

não é se a prostituição é um trabalho ou não, ou se concedem quatro ou oito 

direitos mais, ou se modernizam, suavizam e maquiam os termos, mudando-os 

de putas a trabalhadoras sexuais, de sexo-servidoras ao que mais irá inventar o 

Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde ou qualquer outro, que a 

partir de um escritório e unilateralmente, traficam com as políticas sociais e as 

exportam como receitas irrecusáveis. Isso é banalizar as coisas. Também por 

isso, por essa insuportável banalização, é que escrevemos esse livro.‖ 

(GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], p. 9) (Tradução minha)   
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Ao longo da narrativa de Ninguna mujer nace para puta, sempre 

está salientada a importância de construir conceitos e categorias não 

funcionais às estruturas de poder, mas ao contrário, que pudesse 

desvelá-las e por isso vislumbrar possibilidades de ações para superá-

las. Essa preocupação pôde ser percebida a partir do empenho em 

entender as múltiplas relações que marcam a vida da puta, mas 

principalmente, que buscassem evidenciar outros sujeitos e grupos 

sociais que estão em torno de suas vidas e de muitas mulheres tornando-

os ―objeto‖ de reflexão. Esse foco epistêmico permitiu a apresentação de 

conceitos e categorias a partir de uma linguagem direta, delineando e 

nominando relações afetivas, familiares e de trabalho que constituiriam 

o cotidiano da puta.  

Tais diretrizes foram exploradas na divisão dos capítulos da obra 

e que dava a conhecer os termos, os sujeitos e as relações sociais 

problematizadas no decurso do texto. ―Todas tenemos cara de puta‖, 

―La madre que te parió‖, ―No me gusta cuando callas, porque estás 
como ausente‖, ―Estado Proxeneta‖, ―Los Parásitos de la prostitución‖, 

―Ellos me prostituyen y esto está bien, yo me prostituyo y esto está mal‖, 

―A la puta calle‖, ―Cómo construir una organización entre nosotras‖
165

 

conformam os oito capítulos do livro e antecipam as muitas relações 

analisadas no texto. Essa divisão propõe uma reflexão sobre: a ligação 

que as mulheres possuem consciente ou inconscientemente com a figura 

simbólica da puta; as relações sociais que marcariam suas vidas; as 

dificuldades encontradas para a organização política autônoma; as 

instituições e os sujeitos que atuam diretamente na vida das putas.  

O ―fiolo
166

‖, o ―prostituyente‖, o ―Estado proxeneta‖ e os 

―parásitos de la prostitución‖, por exemplo, são algumas das categorias 

chaves trazidas para entender as contribuições desse texto. É a partir 

delas que se explora o entorno da vida de muitas putas e é também de 

onde podemos problematizar as potências analíticas dessas definições. O 

―fiolo‖ e o ―prostituyente‖ seriam as figuras geralmente masculinas que 

atuam nos universos familiares e de trabalho das prostitutas. Ocupam 
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 ―Todas temos cara de puta‖, ―A mãe que te pariu‖, ―Não gosto quando te 

calas, porque ficas como ausente‖, ―Estado proxeneta‖, ―Os parasitas da 

prostituição‖, ―Eles me prostituem e isso está bem, eu me prostituo e isso está 

mal‖, ―À puta rua‖, ―Como construir uma organização entre nós‖. (GALINDO; 

SÁNCHEZ, [ca.2007]) (Tradução minha) 
166

 A tradução mais próxima que encontrei para o termo é a de ―cafetão‖, 

embora essa tradução não seja suficiente para expressar as definições existentes 

no livro, que vão além das práticas de agenciamento que definiriam este termo.  
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uma posição ambígua entre protetores, agenciadores, maridos, amantes, 

clientes, dentre outras posições nominadas no texto. Mais do que uma 

descrição sobre eles, as autoras exploram os elementos relacionais e 

simbólicos das figuras de homens que geralmente apareceriam entre a 

vida pessoal, afetiva, coletiva e pública dessas mulheres, mesmo que já 

de início não possuam a pretensão de abarcar uma totalidade dessas 

experiências. Eles são colocados no cerne de uma reflexão crítica a 

respeito da prostituição, em que suas posições são constantemente 

localizadas, analisadas, desnaturalizadas, criticadas e também borradas 

quando entendidas por meio de diferentes universos que marcariam a 

vida das mulheres em estruturas e relações sociais patriarcais.  

Nesse esforço teórico, os ―parásitos‖ e o ―Estado proxeneta‖ 

também aparecem como categorias sociológicas capazes de explorar um 

universo social que atuaria sobre as prostitutas, e que, segundo elas, 

estariam numa luta constante por segmentá-las e capturar suas vozes e 

demandas.
167

 (GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007]) A maquinaria 

assistencialista e reguladora de grupos e instituições que atuariam sobre 

o trabalho das mulheres em situação de prostituição é amplamente 

questionada no livro, trazendo exemplos, experiências vividas e 

problematizações sobre como essas mulheres seriam vistas aos olhos 

desses grupos. O centro das questões levantadas está em torno dos 

limites que essas relações trazem para a construção de uma ―voz 

própria‖ das mulheres em situação de prostituição; as autoras buscam 

desnaturalizar o modo como diferentes âmbitos se relacionam, 

constituem e são constituídos pelo trabalho e pela vida das putas.  

A ―voz própria‖ aqui não parte de uma ideia de representação 

política frente ao Estado, isto é, capaz de elaborar um discurso de 

inclusão das mulheres em situação de prostituição em chaves 

interpretativas já existentes, como as de vítimas e/ ou trabalhadoras, por 

exemplo. O desafio do livro é entender a complexidade da elaboração de 

uma ―voz própria‖ e ao mesmo tempo lançar propostas sobre como 

iniciar esse caminho. Ao fazer uma reflexão sobre suas experiências 

pessoais e organizativas, a ―puta‖ resumia essas questões na parte final 

do livro:  

 
La ruptura del lenguaje es una ruptura entre una 

voz prestada y una voz propia. La diferencia entre 

la voz prestata y una voz propia es fundamental. 

La voz prestada, es decir lo que quieren los otros 

                                                 
167

 Esses argumentos estão distribuídos ao longo dos capítulos 4 e 5.  
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escuchar, es ser el testimonio de dolor, es ser la 

víctima, es repetir el discurso de los demás. La 

voz propia es romper la mudez que tenemos, 

somos mudas, aunque estemos hablando. La voz 

propia es realmente tomar la palabra y eso fue una 

experiencia muy concreta en la muestra y en el 

taller de la palabra. Escucharme por primera vez y 

escuchar a las compañeras, empezando desde el 

manifiesto. ―Estoy aquí para decir basta‖, eso fue 

una enorme toma de la palabra.  

Cuando te escuchas fuerte es una emoción muy 

grande.   

Pero, además, escuchar tus propios conceptos es 

una mirada propia sobre ti misma. De ahí nace 

para mí la exigencia de este nuevo espacio que 

es la palabra directa, es el “hablar tú”. A mí 

nadie me va a tapar la boca de nuevo, nadie me 

va a silenciar. (…) Once años organizadas y no 

avanzábamos, no tocábamos otros temas, eran 

sólo los talleres VIH, forros, la caja de alimentos 

y nada más. Yo necesitaba tocar otros temas, 

corrernos del lugar de la puta. Yo plantee la 

necesidad de cuestionar los programas 

subsidiados por el Estado, cuestionar el papel de 

la iglesia y atrevernos a todo. Tener y elaborar una 

posición propia y nuestra sobre el mundo que nos 

rodeaba.
168

 (GALINDO; SÁNCHEZ, [ca.2007], 

p.162-163) Grifos meus. 
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 ―A ruptura da linguagem é uma ruptura entre voz emprestada e voz própria. 

A diferença entre voz emprestada e voz própria é fundamental. A voz 

emprestada, quer dizer, o que os outros querem escutar, é ser o testemunho da 

dor, é ser a vítima, é repetir o discurso dos demais. A voz própria é romper a 

voz da mudez que temos, somos mudas, ainda que estejamos falando. A voz 

própria é realmente tomar a palavra e isso foi uma experiência muito concreta 

na exposição e na oficina da palavra. Escutar-me pela primeira vez e escutar as 

companheiras, começando pelo manifesto ‗Estou aqui para dizer basta‘. Isso foi 

uma enorme tomada da palavra. Quando te escutas forte é uma emoção muito 

grande. Mas, além disso, escutar tuas próprias compreensões é um olhar 

sobre ti mesma. Daí nasce para mim a exigência desse novo espaço que a 

palavra direta, é o „falar tu‟. Ninguém vai tapar a minha boca de novo, 

ninguém vai me silenciar. (...) Onze anos organizadas e não avançávamos, não 

discutíamos outros temas, eram somente oficinas de HIV, preservativos, cesta 

básica e nada mais. Eu precisava debater outros temas, sair do lugar de puta. Eu 
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Como podemos perceber na citação, desnaturalizar discursos 

sobre as putas, questionar as estratégias levadas a cabo nas suas 

organizações e aspirar processos de tomada de consciência e visando 

outras estratégias de luta foram elementos compartilhados na 

conversação das autoras. Através do trecho podemos entender que a 

construção dessa ―voz própria‖ também está relacionada a uma tomada 

de consciência de si, individual e coletivamente. Essa questão pôde ser 

observada pela menção à exposição e à oficina desenvolvida pelo 

Mujeres Creando sobre o tema da prostituição, que teria contribuído na 

construção de um processo de auto escuta e de um despertar sobre a 

importância de ter uma posição própria.  

Assim, o campo de análise dessa produção parte das relações 

familiares e sociais que poderiam ser comumente observadas na vida de 

muitas dessas mulheres e que de algum modo também poderia ser 

observado no universo de mulheres não putas. As fronteiras entre as 

figuras masculinas que atuam no seu entorno são intensamente 

problematizadas pelas autoras, resultando em interessantes contribuições 

teóricas, conceituais e metodológicas, no sentido de analisar 

criticamente e paralelamente as posições masculinas geralmente 

ocupadas no cotidiano das mulheres. Esse processo também pode ser 

refletido no modo como diferentes instituições sociais atuam sobre a 

vida e a autonomia das mulheres, e que, segundo elas, dependem em 

muitos aspectos de seu trabalho, de seus corpos e mesmo de suas 

conivências.  

Concomitantemente à leitura de aspectos das vivências de muitas 

putas em Buenos Aires e La Paz especificamente, as compreensões 

desenvolvidas ao longo do texto caracterizam um esforço por 

problematizar as possíveis e diferentes interpelações que o tema da 

prostituição traz para as mulheres e para a sociedade de um modo mais 

amplo. São análises que pretendem lançar chaves interpretativas e/ou 

categorizações a serem exploradas em outros contextos, e por isso 

mesmo, aparecem como conceituações dinâmicas, abertas, e às vezes 

contraditórias ao longo da obra, principalmente quando estamos na 

                                                                                                        
propus a necessidade de questionar os programas subsidiados pelo Estado, 

questionar o papel da igreja, e nos atrevermos a tudo. Ter e construir uma 

posição própria e nossa sobre o mundo que nos rodeava.‖ (GALINDO; 

SÁNCHEZ, [ca.2007], p.162-163) Grifos meus. (Tradução minha) 
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posição de leitora num exercício conjunto e quase inevitável de refletir 

sobre outros contextos e sujeitos.  

Nesse sentido, é possível esboçar uma interpretação mais geral 

dos desafios propostos na obra, que seria esmiuçar contextualmente a 

sociedade que se relaciona com a prostituição de um ponto de vista 

feminista, proferido a partir de experiências pessoais compartilhadas e 

através de discursos em primeira pessoa. A partir desses lugares, a luta 

política é pensada como o estabelecimento de relações culturais, práticas 

e simbólicas entre mulheres, especialmente entre putas e não putas. De 

um ponto de vista histórico, essa produção nos ajuda a compreender não 

apenas os argumentos que constituem o conteúdo da publicação em si, 

mas também, e, principalmente, nos ajuda a refletir sobre as condições 

de elaboração desses conteúdos, ou seja, os diálogos sociais 

estabelecidos, os espaços de circulação das ações que permitiram sua 

feitura e a contextualização das propostas que emergem dessas relações. 

Mais do que desenhar uma política de regulamentação e/ou que 

demandasse uma modificação da relação das políticas públicas em 

relação às mulheres em situação de prostituição, essas parcerias 

apostaram no desenvolvimento de análises e críticas que mostrariam 

como a exploração e a criminalização desses setores passam por 

instituições sociais, sejam ela a maternidade, o matrimônio, a polícia, os 

governos locais, as instituições de caridade e de assistência social, a 

igreja, etc.  

A afinidade adquirida ao longo da experiência de luta das autoras 

propiciou a construção de um conhecimento situado, que potencializasse 

as vivências individuais como fonte de ação política, mas que não 

estivesse reduzido a essa escala no que se refere à potência interpretativa 

de fenômenos históricos e estruturais. A necessidade da organização 

autônoma seguiu sendo o referente político nas proposições articuladas 

na obra, e uma de suas principais contribuições foi discutir esse tema 

através de reflexões simultâneas sobre as organizações feministas nos 

últimos anos, e como estas viriam trabalhando com esse tema, 

principalmente em nível local. A interdependência entre o individual e o 

grupal, a consciência pessoal e a crítica coletiva, a busca por uma 

palavra própria e a relação com instituições e grupos sociais que atuam 

sobre o tema, é um elemento fundamental para situar esse conhecimento 

produzido.  

As contribuições da obra, portanto, não se dão por ineditismos no 

campo dos estudos feministas, ou mesmo por colaborações exclusivas 

ao debate teórico. Elas se dão propriamente no campo epistêmico. Elas 
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são uma articulação datada, situada e combativa de um conhecimento 

produzido como fruto de ações políticas, visando novas articulações e 

interpelações políticas e sociais. A combinação de local e global, de 

individual e coletivo, de contexto presente e histórico, de imagens do 

passado e exigências para o futuro, de lugar de fala e do diálogo social, 

são alguns dos elementos que nos permitem exemplificar essa 

contribuição.  

É importante sinalizar também que nem sempre as parcerias 

construídas pelo Mujeres Creando estiveram marcadas por afinidades 

políticas pessoais, ou seja, nem sempre foram resultado da articulação 

com pessoas que possuíssem trajetórias ideológicas e de luta 

semelhantes. Desde os anos de 1990, a participação do grupo em 

distintas lutas sociais se deu também por meio de suportes cotidianos e 

estratégicos a diferentes mobilizações.  

Como já havia destacado Karin Perez em conferência que 

analisava aspectos políticos da organização durante a primeira década, o 

apoio dado pelo Mujeres Creando a outros movimentos não sinalizava 

para uma tática de imposição de agendas ou de leituras políticas sobre 

determinados processos, mas numa troca de experiências de luta. Para 

essa autora, uma característica das relações do Mujeres Creando com 

outros movimentos vem se dando justamente numa relação de 

―solidariedade horizontal‖. (PÉREZ, 2003, p. 11) 

 
Esse princípio de autonomia baseado no respeito 

pela diferença é um dos princípios fundamentais 

do movimento na sua ação política. Ele permite 

que elas incursionem numa miríade de ações 

reivindicativas de outros atores políticos e sociais, 

sem perder a especificidade de sua própria luta 

feminista e imprimindo ao mesmo tempo um selo 

feminista às reivindicações de ditos atores. 

(PÉREZ, 2003, p. 11) (Tradução minha)  

 

De alguma maneira, esse tipo de diálogo social permitiu a 

produção de conhecimentos diversos e estratégicos sobre temas que 

tocam a vida das populações subalternizadas, em especial, das mulheres. 

Uma das mobilizações que exemplificam essa ação de solidariedade 

política e de produção de conhecimento foi a estabelecida com a 

―Asociación de Pequeños Deudores‖ no início do ano de 2001. Essa 

organização era composta por pessoas em situação de dívidas com o 

complexo sistema de microcréditos existente no país desde a década de 
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1990. Esse sistema, apesar do reconhecimento bradado dentro e fora do 

país como mecanismo supostamente eficiente na redução dos ―níveis de 

pobreza em países em desenvolvimento‖ (DELGADO, 2006, p.134), 

especialmente no caso boliviano, foi cada vez mais questionado quanto 

aos seus princípios e estratégias de atuação. 

Em inícios da década de 2000, o grupo participou ativamente das 

lutas da população ―endividada‖ que agregou pessoas de La Paz e outras 

regiões, e que denunciavam práticas abusivas no fornecimento e 

cobrança dos empréstimos concedidos por Bancos, ONGs e Micro-

financeiras no país. A luta dos setores endividados ganhou visibilidade 

após meses de marchas e ações de rua da população em 2001. As 

Mujeres Creando tiveram um importante e reconhecido papel na 

colaboração e no desenvolvimento das demandas deflagradas por tais 

setores nesse momento.  

Segundo Mónica Delgado (2006), o grupo teria sido fundamental 

no fornecimento de apoio logístico e informativo para a organização das 

(os) devedoras (es), além de ter tido um papel central na negociação de 

episódios de muita tensão que marcaram essas lutas. Para ela, o Mujeres 

Creando foi essencial na mediação do episódio de ocupação pelo grupo 

de devedores da Superintendência de Bancos em La Paz em 2001. Eles 

questionavam os hiatos existentes no sistema de microcrédito na Bolívia 

e demandavam que seus representantes negociassem com as (os) 

devedoras (es). Essa autora afirmou que: 

 
Esses problemas levaram a centenas de devedores 

de microcrédito ao desespero, momento em que 

recorreram à mediação de Mujeres Creando no dia 

2 de julho de 2001, quando os afetados, armados 

de dinamites, ocuparam a Superintendência de 

Bancos em La Paz. (DELGADO, 2006, p.134) 

(Tradução minha)  

 

Esse episódio marcou o culminar de uma luta travada pelas 

pessoas endividadas no sistema de microcréditos no país. Ainda de 

acordo com essa autora, a participação do Mujeres Creando teria sido 

fundamental na condução de um processo pacífico de resolução do 

episódio de ocupação, e também em todo o desenrolar das negociações 
entre a população e os bancos. Além disso, através do espaço do Café 

Carcajada e do seu jornal, o grupo teria oferecido para as pessoas 

endividadas um contínuo apoio informativo sobre o tema do 

microcrédito. (DELGADO, 2006, p.137) Para Karin Pérez, a 
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organização, mediante o espaço do Café, teria atuado de um modo 

fundamental para ―despersonificar‖ a situação do endividamento dos 

setores populares e propor maneiras coletivas de resolução do problema. 

(PÉREZ, 2003, p. 11) 

A organização se fez presente nesse processo de negociação, mas 

também contribuiu para uma problematização mais profunda sobre a 

existência e a serventia desses fundos tão amplamente disseminados 

como alternativa ―contra a pobreza‖ no país. A crítica ao modelo 

neoliberal e aos ajustes estruturais que embasavam as posições políticas 

da organização desde os anos 1990 favoreceu uma leitura contingente 

dessas lutas. Além disso, as reflexões realizadas pelo Mujeres Creando a 

partir de um ponto de vista feminista sobre o sistema de microcréditos 

proporcionou também um olhar aguçado quanto à situação das mulheres 

na posição de devedoras. Essas experiências acabaram por acompanhar 

as bandeiras de lutas da organização ao longo da sua segunda década de 

existência e puderam ser visibilizadas e sintetizadas no livro La pobreza 
es un gran negocio: un análisis crítico sobre Oeneges, Microfinancieras 

y Banca
169

 (ca.2011), de Graciela Toro, publicado em parceria com as 

Mujeres Creando.  

Essa obra consiste na edição da tese defendida por essa autora, 

que foi ex-ministra de Planificación del Desarrollo
170

 no governo Evo 

Morales, e reconhecida pesquisadora nas áreas da Economia e 

Sociologia dentro e fora do país.
171

 Além do texto concernente ao 

trabalho acadêmico de Graciela Toro, a publicação conta com um 

prólogo e uma introdução realizados por integrantes das Mujeres 

Creando e um capítulo que trabalha com reflexões e dados produzidos 

pela grupo através das chamadas ―Oficinas contra la usura de las 
Mujeres Creando (OUMC)

172
‖. Essas oficinas mapearam diferentes 

informações e variáveis socioeconômicas das pessoas em situação de 

dívidas; e através desse trabalho, diferentes informações puderam ser 
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 ―A pobreza é um grande negócio: uma análise crítica sobre ONGs, 

Microfinanceiras e Bancos‖. (TORO; MUJERES CREANDO, [ca.2011], 

Tradução minha)  
170

 ―Planificação do Desenvolvimento‖. (TORO; MUJERES CREANDO, 

[ca.2011]) (Tradução minha) 
171

 De acordo com as informações disponibilizadas no livro, a autora possui 

tanto formação acadêmica como experiência de gestão pública em temas de 

Economia, Sociologia e Política. (TORO; MUJERES CREANDO, [ca.2011]) 
172

 ―Oficinas contra a usura organizadas por Mujeres Creando‖. (TORO; 

MUJERES CREANDO, [ca.2011]) (Tradução minha) 
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colhidas e sistematizadas, tomando como base as próprias denúncias 

realizadas pela população devedora.  

Embora não seja o objetivo da tese, a partir dessa publicação 

editada e organizada pelo Mujeres Creando e que conta com o apoio da 

Cooperação do Governo Vasco, é possível conhecer os argumentos 

construídos a respeito do sistema de microcréditos no país pela autora, 

com destaque para o papel do Estado nesse sistema de créditos. Para as 

problemáticas desenvolvidas na tese, a obra nos permite refletir sobre 

essas interlocuções com pessoas e grupos que não advêm de posições e 

trajetórias políticas semelhantes à maioria das mulheres do grupo 

Mujeres Creando. Mais do que uma oportunidade de divulgar um 

trabalho que aprofunda reflexões compartilhadas e que aporta às lutas da 

organização, essa publicação em parceria com uma ex-ministra do então 

atual governo acaba por trazer também uma visão crítica em relação à 

gestão do Movimento ao Socialismo (MAS-IPSP) e de Evo Morales. 

Essas questões podem ser observadas já na apresentação do livro, escrita 

pela integrante María Galindo: 

 
Para el movimento Mujeres Creando es un orgullo 

presentar el trabajo de Gaciela Toro.  

Primero porque lo tenemos entre manos es un 

gran documento de denuncia sobre el uso de la 

pobreza como un negocio rentable. Al mismo 

tiempo, el análisis que plantea Graciela, si bien 

parte de las microfinanzas, se extiende a la 

interpelación del papel del Estado, al momento 

actual que vive el país y al tipo de modelo 

productivo que pretendemos, soñamos o queremos 

crear como sociedad.  

Es un análisis imprescindible y original, que pone 

en evidencia que el modelo neoliberal sufre hoy 

en Bolivia no una agonía, sino una suerte de 

continuidad disfrazada. Y, precisamente, el 

universo de las microfinanzas nos lo demuestran 

trágicamente. 

El documento demuestra la complicidad del 

Estado con el sistema microfinanciero, la 

estructura corporativa e incestuosa de ese sistema, 

donde, mientras hay un gran ganador, que es el 

que especula con el crédito, hay dos grandes 

perdedores: por un lado, la deudora insolvente, 

por el otro, el país condenado al círculo vicioso de 

la subsistencia.  (…) 
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No es un dato indiferente para nosotras, que este 

análisis salga del trabajo de una ex ministra de 

gobierno; una mujer que en primera persona y con 

todos los instrumentos en mano, pudo haber 

significado un aporte cualitativo imprescindible 

para una gestión responsable del Estado. Es ella a 

quien le toca decir la cantidad de factores que 

hacen imposible esa tarea hoy, desde el gobierno 

de Evo Morales. A nosotras este dato nos califican 

varios elementos: el primero es que mucha gente 

valiosa, comprometida y calificada, quiso 

responsablemente contribuir desde dentro del 

Estado, con el propósito del cambio; pero fue 

inexplicablemente haciéndose incómoda. El 

segundo es que no es verdad que no contamos con 

la posibilidad de formar equipos de gestión con 

honestidad y criterio. Lo que simplemente es 

cierto es que no se lo está haciendo hay en el 

gobierno del MAS.
173

 (TORO; MUJERES 

CREANDO, [ca.2011], p. 1-2)  

                                                 
173

 ―Para o movimento Mujeres Creando é um orgulho apresentar o trabalho de 

Graciela Toro. Primeiro porque está entre as nossas mãos, e é um grande 

documento de denúncia sobre o uso da pobreza como um negócio lucrativo. Ao 

mesmo tempo, a análise que propõe Graciela, embora parta das microfinanças, 

se estende à interpelação do papel do Estado, ao momento atual que vive o país 

e ao tipo de modelo produtivo que pretendemos, sonhamos ou queremos criar 

como sociedade.  É uma análise imprescindível e original, que põe em evidência 

que o modelo neoliberal sofre hoje na Bolívia não uma agonia, mas uma sorte 

de continuidade disfarçada. E, precisamente, o universo das microfinanças nos 

demonstra tragicamente. O documento demonstra a cumplicidade do Estado 

com o sistema micro financeiro, a estrutura corporativa e incestuosa desse 

sistema, onde, enquanto há um grande ganhador, que é o que especula com o 

crédito, há dois grandes perdedores: por um lado, a devedora insolvente, por 

outro, o país condenado ao círculo vicioso da subsistência. (...) Não é um dado 

indiferente para nós, que esta análise saia do trabalho de uma ex-ministra do 

governo; uma mulher que em primeira pessoa e com todos os instrumentos nas 

mãos, pôde ter significado um apoio qualitativo imprescindível para uma gestão 

responsável do Estado. É ela quem diz a quantidade de fatores que fazem 

impossível essa tarefa hoje a partir do governo de Evo Morales. Para nós, esse 

dado expressa vários elementos: o primeiro é que muita gente valiosa, 

comprometida e qualificada, quis responsavelmente contribuir desde dentro do 

Estado com um propósito de mudança, mas foi inexplicavelmente se sentindo 

desconfortável. O segundo é que não é verdade que não contamos com a 
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Como podemos analisar através do trecho, há um esforço por 

apresentar que muitos dos problemas identificados com efeitos do 

neoliberalismo não ficaram no passado do país, mas que seguiriam 

como uma continuidade no governo do atual presidente. Depois de 

muitos anos da marcha das pessoas endividadas, o tema seguia sendo 

um ponto considerado importante na discussão política sobre as 

desigualdades sociais do país. Contrariando a ideia de que o sistema de 

créditos contribuiria com a resolução da pobreza, a tese compartilhada 

sobre esse fenômeno no trabalho é a de que a dinâmica da pobreza pode 

ser um ―negócio rentável‖ para os setores que atuam no ramo dos 

empréstimos. Essa definição é uma visão que desafia diretamente as 

leituras que veem o microfinanciamento como uma alternativa viável de 

combate ao empobrecimento das pessoas. 

A partir do prólogo do livro é possível compreender que o aporte 

político do grupo nessa publicação conjunta esteve em propiciar uma 

reflexão crítica a partir de uma perspectiva feminista sobre o sistema de 

microcréditos. A denúncia de como a sobrecarga da precarização da 

vida decorrente das políticas de ajustes estruturais vividas desde fins da 

década de 80 recairia significativamente sobre as mulheres foi uma 

perspectiva evidenciada na publicação.  

Vale lembrar que a relação entre o neoliberalismo e a decaída das 

condições de vida das mulheres era um debate realizado pela 

organização mesmo antes dessa produção. O exercício de relacionar a 

discussão sobre o sistema de microcréditos e algumas questões que já 

eram discutidas pelo Mujeres Creando – como a oenegização da 

sociedade e a ambiguidade das políticas voltadas para as mulheres – 

colaborou numa reflexão social, econômica e cultural sobre a divisão 

sexual do trabalho produtivo-reprodutivo e suas relações com os 

processos políticos vividos na história recente do país. Esses elementos 

propiciaram a formulação de questões que serviram de base para a 

elaboração de conhecimentos junto às ―Oficinas contra la usura‖, como 

o de pensar o papel das relações de gênero no sistema de ofertas de 

financiamento, o modo de estabelecimento da dinâmica de pagamento 

do valor emprestado, assim como, as necessidades que marcavam a vida 

                                                                                                        
possibilidade de formar equipes de gestão com honestidade e critério. O que 

simplesmente é verdade é que isso não está sendo feito hoje no governo do 

MAS.‖ (TORO; MUJERES CREANDO, [ca.2011], p. 1-2) (Tradução minha) 
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concreta das mulheres e que as levaram a recorrer ao sistema de 

microcréditos.
174

  

 

 
IMAGEM 16 – Capa do livro ―La pobreza: un gran negocio‖ 
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 Entre as páginas 158 e 172 Graciela Toro analisa alguns dados levantados 

pelas oficinas realizadas pelas Mujeres Creando, a OUMC. Dentre eles estão 

cifras sobre as diferenças por sexo no que se refere ao perfil dos usuários do 

sistema de micro finanças. (TORO; MUJERES CREANDO, [ca.2011], p.167) 
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Esse olhar feminista já ficava registrado na própria escolha da 

capa, como podemos observar na figura 16 (TORO; MUJERES 

CREANDO, [ca.2011]). Nela está estampada a figura da ―Ekeka‖, uma 

releitura da figura popular e simbólica do ―Ekeko‖, uma ―divindade 

andina‖ masculina da fartura. Representada por um homem que carrega 

todas as coisas necessárias para uma família, a versão elaborada pelo 

grupo traz essa figura simbolizada por uma mulher, fazendo alusão à 

centralidade das mulheres na economia doméstica e na manutenção 

afetiva das relações familiares.
175

 Os usos desses símbolos são 

interessantes pois marcam a utilização crítica e feminista de símbolos 

populares, visto que a Ekeka não é representada como uma mulher 

divina e valorosamente dedicada, mas sim como uma mulher real, 

cansada e sobrecarregada.
176

  

Além dessa representação conceitual e imagética, no livro a 

análise feminista dos processos de microcrédito aparece já como um 

elemento introdutório no prólogo da publicação.  No trecho El „enfoque 
de género‟ entre retórica y mecanismo perverso

177
 (TORO; MUJERES 

CREANDO, [ca.2011], p.9) se discute uma associação da retórica da 

―tecnocracia de gênero‖ com os discursos que sustentariam a exploração 

específica vivida pelas mulheres através da lógica da ―mulher 

empreendedora‖ e ―empoderada‖ que seria manejada pelo sistema de 

microcréditos. (TORO; MUJERES CREANDO, [ca.2011], p.9) Essas 

reflexões apontam, novamente, para os limites de uma retórica da 

igualdade de gênero em contextos de intensa desigualdade em outros 

âmbitos, problemática que entendo ser fundante da própria organização. 

―Empoderamento‖, ―mulher‖ e ―neoliberalismo‖ aparecem nessa e em 

outras produções como categorias articuladas e lidas de maneira crítica 

pela organização. 

                                                 
175

 Essas explicações aparecem disponibilizadas no verso da capa do livro.  
176

 Vale ressaltar que a imagem da Ekeka não foi elaborada apenas para a 

publicação do livro, ela vinha sendo usada pelo grupo anteriormente também 

em outras publicações, como a cartilha ―Detrás de una mujer feliz hay un 

machista abandonado‖ (2011?). Essa publicação contém uma explicação mais 

delongada sobre a construção da Ekeka e traz imagens da exibição dessa figura 

em escultura na festa das Alasitas em La Paz. O texto comenta a reação do 

público ao ver essa versão feminista da divindade andina.  Ver, (GUTIÉRREZ, 

[2011?], p. 62-69). 
177

 ―O ‗enfoque de gênero‘ entre retórica e mecanismo perverso‖. (TORO; 

MUJERES CREANDO, [ca.2011], p.9) (Tradução minha) 
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Nesse sentido, o esforço de pensar essa obra como um 

―acontecimento‖ que marca a história do grupo se dá na tentativa de 

situar as reflexões que mobilizaram a publicação em parceria sobre o 

tema do microcrédito – como pensar o papel do Estado, por exemplo; 

mas também, de compreender as contribuições dadas pelo grupo para a 

sua efetivação, possíveis pelo próprio processo de atuação social no 

debate sobre o tema e das solidariedades políticas vividas com os setores 

atingidos por essas políticas.   

A partir dos exemplos trazidos neste tópico é possível pensar 

que os usos de categorias e conceitos, sejam eles construídos e/ou 

apropriados pelo Mujeres Creando, estão marcados por diálogos sociais 

que buscam entender, articular e mobilizar determinadas lutas e 

parcerias políticas. Esses recursos teóricos permitem leituras focadas 

numa chave interpretativa que vai além do argumento da inclusão, 

propondo interpretações sobre um contexto mais amplo, que busca 

significar historicamente e/ou contextualmente processos, sujeitos e 

reivindicações sociais. Outra característica que pode ser observada 

quando pensamos a construção e o uso de categorias e conceitos pela 

organização é a sua funcionalidade. Elas necessitariam ser capazes de 

nominar criticamente processos e fenômenos, visibilizando os sujeitos 

envolvidos e colaborando para a construção de propostas e alternativas 

de mudança desses mesmos processos e fenômenos. 

As obras apresentadas neste tópico, assim como grande parte 

das publicações da organização – sejam as feitas pelas integrantes ou em 

parcerias com grupos e pessoas externas – podem ser lidas através das 

definições de conhecimento usadas ao longo da tese. Isto é, mais do que 

conteúdos a serem pensados e analisados, elas denotam um processo 

social, uma prática de articulação política que possibilita e situa a 

elaboração de ideias, conceitos, categorias, argumentos e leituras 

teóricas sobre o mundo, e que partem de uma perspectiva feminista.  

 

4.3 PLURALIZANDO OS SABERES: INTERLOCUÇÕES 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

 

Ao longo da segunda década, o tema da institucionalização dos 

movimentos sociais já era repetidamente debatido pelas Mujeres 

Creando. A solidariedade com lutas e o desenvolvimento de articulações 

políticas que questionassem esse processo ganhou uma nova onda com o 

início da presidência de Evo Morales em 2006 através do Movimiento al 

Socialismo - Instrumento Politico por la Soberanía de los Pueblos 
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(MAS-IPSP) e da fundação do Estado Plurinacional de Bolivia. É 

importante situar que os três governos do presidente Morales (2006-

atual) se deram com o apoio de uma consolidada base política formada 

por organizações sociais ―camponesas – indígenas – originárias‖, como 

a Condeferación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB) e a Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (CNMCIOB ―BS‖). 

Essas organizações até os dias de hoje são fundamentais na conformação 

das políticas do chamado ―proceso de cambio‖ que compõem o projeto 

levado a cabo pelo presidente. Elas tiveram um papel importante nos 

debates e nas disputas que se deram durante as primeiras ações do MAS-

IPSP na gestão do país, com destaque para a participação no processo de 

assembleia constituinte que se iniciou em 2006 e foi concluída através 

de um referendo em 2009. 

Tomando como exemplo o caso da Confederación Nacional de 

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, 
podemos elencar alguns elementos interessantes sobre a ascensão de 

alguns discursos políticos que fazem parte dos debates atuais no país. As 

―Bartolinas‖, como são conhecidas as militantes da CNMCIOB-BS, são 

hoje a principal organização de mulheres que apoia e compõe a gestão 

Evo Morales e que também acompanharam os discursos políticos que 

evocam a etnicidade como elemento chave de formação identitária. Esta 

questão pode ser observada pela própria ênfase dada à figura histórica 

da Bartolina Sisa, que foi uma emblemática lutadora da resistência 

indígena no período colonial. Ela era companheira de Tupac Katari, e 

juntos lideraram uma grande sublevação anticolonial contra o domínio 

espanhol no século XVIII.  

Segundo Mireya Sánchez Echevarría (2015), o processo da 

assembleia constituinte pode ser considerado um momento fundante 

para que as mulheres ―campesinas indígenas e originárias‖ – 

especialmente através da conformação da confederação – quando 

articularam um discurso identitário que as permitia disputar com mais 

força os espaços de participação nos vários âmbitos das organizações e 

do próprio governo MAS-IPSP. (ECHEVARRÍA, 2015, p. 6-7)
178

  

                                                 
178

 A relação de dependência institucional das ―Bartolinas‖ da CSUTCB marcou 

a história recente da organização. Segundo informação trazida por Mireya 

Sánchez Echevarría, somente em 2007 a confederação conquistou o estatuto de 

―organização autônoma‖. Além disso, foi durante o processo constituinte que a 

organização deixou de ser Federação e passou a ser Confederação como a 
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As reflexões da autora sobre a formação identitária dessa 

importante organização base do governo Morales, nos trazem diferentes 

questões a respeito do contexto político recente, principalmente sobre a 

abordagem da questão das ―mulheres‖ e de sua relação com a etnicidade 

no país.  Primeiro, pela intricada atuação social dessas organizações com 

o governo em turno, e especialmente, pelo modo como o aspecto 

mitológico nos discursos políticos da história recente da Bolívia vem 

intervindo nessas relações.  Em suas próprias palavras: 

 
Partimos afirmando que a narrativa do 

denominado ‗processo de mudança‘ se constitui 

sobre o mito fundacional do Estado Plurinacional 

da Bolívia e o seu princípio descolonizador. O 

MAS-IPSP, conformado pelos movimentos 

sociais que representam a etnicidade boliviana, 

cria a imagem de uma história que estabelece uma 

linha contínua entre o novo Estado e um passado 

heroico de resistência à colônia. Ao manipular a 

linguagem dos símbolos provenientes da memória 

coletiva da tradição e da cultura indígena, a 

narrativa oficial captura a identidade étnica 

reivindicada no projeto comum. Assim, a história 

tornada mito serve para legitimar a autoridade do 

discurso político e do líder, herói e messias do 

dito processo. (ECHEVARRÍA, 2015, p.8) 

(Tradução minha) 

 

Ao problematizar a formação da identidade política das 

Bartolinas, a autora explora as potencialidades desse contexto de 

retomada de uma ―memória coletiva‖ para que essas mulheres 

legitimassem suas reivindicações internas por mais espaço, participação 

política e ampliação do poder “diárquico” através dessa identificação 

cultural. (ECHEVARRÍA, 2015, p.24) Segundo as tradições indígenas e 

comunitárias, essa diarquia, também chamada de chacha-warmi, seria a 

concepção complementária do exercício do poder por homens e 

mulheres. Ao incorporar simbolicamente a parte feminina do ―processo 

de cambio‖, essa organização teria se apropriado e reivindicado tal 

prática em diferentes níveis de ação organizada, ampliando suas 

―estratégias políticas‖ nesse contexto. (ECHEVARRÍA, 2015, p.47) 

                                                                                                        
CSUTCB, incorporando também as designações ―indígenas e originárias‖ ao 

seu nome.  (ECHEVARRÍA, 2015, p. 6-7-29-30) 
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Para a autora, a demanda por maior presença representativa interna às 

organizações e na política formal eletiva através do ―instrumento 

político‖ partidário, foi se constituindo nos últimos anos como um tema 

de grande importância por parte dessas mulheres. O próprio manejo 

mítico do passado e os rearranjos identitários nesse momento teriam 

contribuído para que essas mulheres ―camponesas indígenas originarias‖ 

fortalecessem sua ―identidade coletiva‖ em forte base étnica. 

O interessante nesse processo é perceber como as 

reformulações identitárias vividas mais recentemente – mobilizando 

organizações, movimentos e governos – são centrais para as disputas 

discursivas em âmbito político. É precisamente nesse contexto, que o 

debate sobre o uso ―essencialista‖ das identidades políticas e a 

apropriação estatal de ideias e lutas geradas através de diferentes 

segmentos sociais, são continuamente considerados pelo Mujeres 

Creando em suas avaliações sobre o atual governo e suas bases. Os 

aspectos contraditórios desses usos, as complexidades e os prejuízos que 

essas leituras trazem para a luta das mulheres, assim como uma 

abordagem questionadora da institucionalização identitária, são alguns 

dos eixos que perpassam diferentes reflexões levantadas pela 

organização. 

Uma importante obra desenvolvida através da participação do 

grupo durante o processo constituinte (2006-2009) – sintetizada 

posteriormente por María Galindo – foi o livro No se puede 

descolonizar sin despatriarcalizar
179

. (GALINDO, [ca. 2012b])
180

 O 

livro é focado nas disputas vividas no país, trazendo também análises e 

reflexões teóricas sobre o movimento feminista. Essa obra, no meu 

ponto de vista, é um dos trabalhos mais importantes e complexos 

advindos da experiência política da organização. Ela retoma as posições 

teóricas e práticas que foram conformando o coletivo desde a sua 

formação e instrumentaliza esse alicerce para discutir temas 

considerados chaves na compreensão dos desafios colocados para o país 

atualmente, especialmente no que se refere às estratégias de luta dos 

movimentos sociais. À luz de uma avaliação sobre o uso do termo 

                                                 
179

 ―Não é possível descolonizar sem despatriarcalizar‖. (GALINDO, 

[ca.2012b]) (Tradução minha) 
180

 Posteriormente, ao redor de 2014, o livro foi relançado na Argentina pela 

editora Lavaca com o nome ―A despatriarcar!‖.  
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―despatriarcalização‖ pelo então atual governo
181

, a autora demarca já 

nos comentários iniciais que: 
La teoría es un instrumento fundamental de la 

lucha. El horizonte hacia dónde queremos ir y la 

capacidad de nombrar ese horizonte es algo 

precioso e imprescindible; apropiarse del término 

es, de alguna manera, apropiarse del horizonte 

para supuestamente ser los protagonistas de esa 

lucha. Apropiarse de la teoría es apropiarse de la 

fuerza conceptual y argumentativa de un 

movimiento.  

Lo que en esta rapiña juega a nuestro favor es la 

taradez de ―la institución‖ en sí misma. La 

incapacidad institucional, ya sea que hablemos del 

Estado o de las oenegés de poner realmente en 

circulación ideas y discusiones ideológicas. Ni el 

Estado, ni las oenegés han sido, en ninguna 

etapa histórica, lugares de pensamiento; en 

todo caso podríamos decir que han tenido la 

virtud de ser una especie de lápidas del 

pensamiento. Ninguna idea ha crecido dentro 

del Estado ni de las oenegés; las ideas, los 

debates y las metodologías han nacido siempre 

por fuera de las tramas institucionales. Para 

quienes nos leen desde fuera de Bolivia y creen 

que Evo Morales es un redentor porque es 

indígena, cabe decir que a este gobierno le pasa en 

cuestión de propuestas, discusión ideológica y 

teoría, exactamente lo mismo que a cualquier otro, 

porque la estructura estatal ya se ha devorado, en 

poco tiempo, todo el afán transformador con el 

que sedujeron al mundo.  

Muchos y muchas, ingenuamente, consideran que 

el momento en el que un Estado, un gobierno, un 

organismo internacional o una institucionalidad 

empiezan a utilizar esas ideas y ese léxico, es 

cuando el proceso de florecimiento e influencia se 

ha activado. Yo considero que más bien se trata, y 

                                                 
181

 O termo passa a ser usado principalmente na criação da Unidad de 

Despatriarcalización vinculada ao Viceministerio de Descolonización do 

governo Morales. Para saber mais sobre a entrada desse conceito e o desafio 

lançado para pensá-lo a partir da estrutura administrativa do Estado 

Plurinacional da Bolívia ver, (CARRASCO, 2013).  
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específicamente de cara a la propuesta de 

despatriarcalización, de un intento por neutralizar 

y secuestrar su fuerza subversiva. Somos 

protagonistas de una transformación social en la 

que no necesitamos del Estado, ni como 

legitimador, ni como intermedio de nuestras 

propuestas. Es eso lo que nos hace más peligrosas, 

más libres y menos controlables.
182

 (GALINDO, 

[ca. 2012b], p.18-19) Grifos meus. 

 
Como podemos observar no trecho, a autora parte da 

compreensão de que os espaços institucionalizados não seriam capazes 

de desenvolver pensamento, mas bem, que recorrentemente essas esferas 

se apropriariam de conhecimentos construídos em outros âmbitos 
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 ―A teoria é um instrumento fundamental da luta. O horizonte para onde 

queremos ir e a capacidade de nominar esse horizonte é algo precioso e 

imprescindível. Apropriar-se do termo é, de alguma maneira, apropriar-se do 

horizonte para supostamente serem os protagonistas dessa luta. Apropriar-se da 

teoria é apropriar-se da força conceitual e argumentativa de um movimento. O 

que nessa rapina joga a nosso favor é a tara da ‗instituição‘ em si mesma. A 

incapacidade institucional, seja do Estado ou das ONGs, de por realmente em 

circulação ideias e discussões ideológicas. Nem o Estado, nem as ONGs 

foram, em nenhum momento histórico, lugares de pensamento; em todo 

caso podemos dizer que tiveram a virtude de ser uma espécie de lápides do 

pensamento.  Nenhuma ideia cresceu dentro do Estado, nem das ONGs; as 

ideias, os debates e as metodologias nasceram sempre por fora das tramas 

institucionais. Para quem nos lê de fora da Bolívia e acredita que Evo Morales 

é um redentor porque é indígena, cabe dizer que nesse governo passa no que se 

referem a propostas, discussões ideológicas e teoria, exatamente o mesmo que a 

qualquer outro, porque a estrutura estatal devorou em pouco tempo a energia 

transformadora com que seduziram o mundo. Muitos e muitas, ingenuamente, 

consideram que o momento em que um Estado, um governo, um organismo 

internacional ou uma institucionalidade começam a utilizar essas ideias e esse 

léxico, é quando o processo de florescimento e influência se ativou. Eu 

considerado que se trata mais, e especificamente em relação à proposta de 

despatriarcalização, de uma tentativa de neutralizar e sequestrar sua força 

subversiva. Somos protagonistas de uma transformação social na qual não 

necessitamos do Estado, nem como legitimador, nem como mediador de nossas 

propostas. É isso o que nos faz mais perigosas, mais livres e menos 

controláveis.‖ (GALINDO, [ca. 2012b], p.18-19) Grifos meus. (Tradução 

minha) 
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sociais, e nesse processo, muitas vezes, seriam responsáveis pelo 

falecimento de pensamentos e propostas.  

Através do embate político e ideológico colocado nesse trecho 

introdutório é possível realizar algumas considerações gerais sobre a 

obra. Primeiro a de que a teoria seria um campo de batalha na defesa de 

um pensamento crítico e criativo para os movimentos sociais, em 

especial para os feministas. Segundo, que demarca uma posição 

ideológica que vê a institucionalização das pautas sociais como uma 

retirada do caráter transformador, defendendo uma chave de análise que 

entende a esfera estatal não como um lugar onde o bem comum seria 

defendido a priori, mas como um lugar que teria uma ação controladora 

das intervenções sociais e de construção de elites políticas. Essa base 

crítica se contrapõe aos segmentos que veem com mais entusiasmo o 

ingresso das pautas construídas a partir dos movimentos sociais nos 

governos em turno. Através do ponto de vista expresso no trecho é 

possível observar não somente a crítica já recorrente nos debates do 

grupo sobre a centralização política via Estado e suas instituições de um 

modo mais amplo, mas também, de que maneira essa abordagem 

possibilitaria questionar a dinâmica estabelecida pelo então presidente 

indígena e suas bases. 

De um modo geral, o livro elenca uma série de elementos 

históricos e contextuais que apontam para a necessidade de um processo 

de ―despatriarcalização‖ como um horizonte de transformação profunda 

das sociedades. Esse processo, segundo elas, seria impossível quando 

adaptado à mecânica do poder político formal e a uma linguagem 

voltada para a governabilidade. Mesmo pautados por setores que 

representariam esperanças de transformação, um projeto de 

despatriarcalização não poderia ser concretizado a partir desse âmbito. 

Segundo a visão defendida no livro, ele só seria possível por ações e 

questionamentos profundos de aspectos cotidianos e estruturais da 

sociedade.  

Dentro dessa perspectiva, o trabalho foi composto por uma 

pequena apresentação inicial e por quatro capítulos denominados: ―La 

fallida revolución feminista‖, ―¡Quién te has creído que eres!”, 

―Patriarcado e Colonialismo”, e finalmente, ―¿Qué es la 

despatriarcalización?”. Além deles, existe um anexo intitulado 

“Constitución Política del Estado. El país imposible que construimos 
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las mujeres”
183

, que como o nome indica, consiste num documento que 

redige uma constituição política em perspectiva feminista para o país e 

que foi elaborado coletivamente no momento dos debates sobre a nova 

constituição entre 2006 e 2009. Além desse conteúdo, a publicação 

conta com dois prólogos de reconhecidas pesquisadoras acadêmicas 

feministas, Irene Silverblatt e Silvia Federici
184

, que comentam sobre as 

potencialidades reflexivas trazidas na obra. Essa colaboração mostra, 

nesse momento, maior flexibilidade do grupo quanto ao diálogo com 

pessoas da academia, mas também, ela acaba por favorecer a divulgação 

e a legitimidade em relação à qualidade de um trabalho escrito fora dos 

espaços acadêmicos e ―(...) nacida desde el sur del mundo, desde 

Bolivia‖
185

 (GALINDO, [ca. 2012b], p. 21). Paradoxalmente ou não, a 

autora defende marcadamente na obra a importância da produção de um 

conhecimento feminista autônomo, a exemplo do que pudemos analisar 

na citação anterior.  

Nos dois primeiros capítulos são retomadas algumas avaliações 

da história recente do feminismo, atentando para a constituição de 

discursos identitários nos últimos anos neste e em outros movimentos. O 

processo de institucionalização das identidades e o uso ambíguo e 

supostamente alheio a uma associação ideológica do termo ―gênero‖ 

(GALINDO, [ca. 2012b], p.30-31) são debatidos considerando as 

perigosas facetas da lógica neoliberal sobre a participação política 

limitada. Essa faceta se expressaria na incorporação duvidosa da 

heterogeneidade social, como por exemplo, a partir das cotas de 

representação no poder. (GALINDO, [ca. 2012b], p.67) A 

essencialização identitária, a lógica de ―guion oficial‖ e a ―auto-

mistificación‖ da participação política são interpretações desenvolvidas 

na primeira parte do texto e que exploram teoricamente o uso de 

determinadas estratégias conformadas nas últimas décadas. (GALINDO, 

[ca. 2012b], p.62-71) Defendia a autora: 

 

                                                 
183

 ―A falida revolução feminista‖; ―Quem pensas que és?‖; ―Patriarcado e 

Colonialismo‖; ―O que é a despatriarcalização?‖; ―Constituição Política do 

Estado. O país impossível que nós mulheres construímos‖.  (GALINDO, [ca. 

2012b]) (Tradução minha) 
184

 Essas autoras são usadas como referência ao longo da obra, especialmente 

para fundamentar a análise realizada sobre os cruzamentos entre colonialismo e 

patriarcado. 
185

 ―(...) nascida no sul do mundo, a partir da Bolívia‖. (GALINDO, [ca. 2012b], 

p.21) (Tradução minha)  
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El otro lugar de oscilación de los procesos 

identitarios autoafirmativos es la mistificación de 

sí mismo. Por ejemplo, el hecho de suponer que 

una mujer, por sólo serlo, es diferente a un 

hombre y no es violenta. Pensar que una relación 

lésbica, por el sólo hecho de serlo, es diferente de 

la heterosexual, mejor, más benigna, más 

horizontal, etc. En Bolivia, acualmente, vivimos la 

mitificación de lo indígena, donde cualquier 

indígena, por el hecho de serlo, pretende tener una 

ética no egoísta, comunitaria. Resulta innecesario 

decir que todos ésos son mitos.  

Es la definición de sí por antítesis a su opresor 

sin querer entrar en el peligroso análisis de las 

complicidades del sujeto con su propia 

opresión, sin entrar a las múltiples formas en 

las que un o una oprimida introyecta el modelo 

del opresor. (…) Por eso mismo el encierro 

dentro de un mundo ideal de grupo 

construyendo un gueto es una tendencia muy 

frecuente en los colectivos de autoafirmación 

identitaria. 

Es el momento en el que el colectivo, de ser un 

lugar de afirmación hacia el mundo, se 

convierte en un mundo mismo. Otro de los 

mecanismos que contribuye a la mitificación de sí, 

es el análisis lineal de la identidad sin matices, sin 

fisuras, ni complejidades como un compartimiento 

que no admite mezcla alguna. De ahí la 

simplificación en la que se deriva donde no hay 

posibilidad de mezcla de identidades al interior de 

cada persona y de cada colectivo. O eres indígena, 

o eres lesbiana, o eres tal o cual; no puedes 

sentirte múltiple y compleja porque eso es 

traicionar la identidad que te debe constituir 

unívocamente y a partir de la cual debes 

interpretarlo todo.  

El sentido de gueto, la visión maniquea de la 

realidad donde sólo caben unos; o nosotros o los 

otros. La necesidad de cerrar la puerta a 

cualquiera que no pertenezca al colectivo deriva 

en el fundamentalismo, la asfixia y la 

fragmentación de las identidades hasta el infinito 

donde cada elemento nuevo, en lugar de 
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enriquecer, provoca una ruptura insalvable.
186

  

(GALINDO, [ca. 2012b], p.62-63) Grifos meus. 

 

No trecho anterior, a autora traz questões fundamentais para 

entender a historicidade de ideias sobre as identidades políticas que vão 

sendo cada vez mais defendidas pelas Mujeres Creando durante seu 

tempo de existência. O questionamento das percepções vistas como 

maniqueístas e antitéticas, a assunção das contradições que conformam 

um sujeito político e as análises que defendem como essas 

compreensões restringiriam a atuação dos movimentos sociais, 

aparecem em diferentes escritos do grupo. Há alguns anos que tais 

argumentos intencionavam interpelar os movimentos feministas, 

indígenas, LGBTTTI e de trabalhadoras (es), como pudemos ver a partir 
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 ―O outro lugar de oscilação dos processos identitários auto-afirmativos é a 

mistificação de si mesmo. Por exemplo, a suposição de que uma mulher, pelo 

fato de ser mulher, é diferente de um homem e não é violenta. Pensar que uma 

relação lésbica, pelo único fato de sê-lo, é diferente da heterossexual, melhor, 

mais benigna, mais horizontal, etc. Na Bolívia, atualmente, vivemos a 

mitificação do indígena, onde qualquer indígena, pelo fato de sê-lo, pretende ter 

uma ética não egoísta, comunitária. Nem é preciso dizer que tudo isso é mito. É 

a definição de si por antítese ao seu opressor sem querer entrar na perigosa 

análise das cumplicidades do sujeito com sua própria opressão, sem entrar 

nas múltiplas formas em que um ou uma oprimida incute o modelo do 

opressor. (...) Por isso mesmo, o fechamento dentro de um mundo ideal de 

grupo, construindo um gueto, é uma tendência muito frequente nos 

coletivos de autoafirmação identitária. É o momento em que o coletivo, de 

ser um lugar de afirmação em relação ao mundo, se converte no próprio 

mundo. Outro mecanismo que contribui para a mitificação de si é a análise 

linear da identidade sem nuanças, sem fissuras, nem complexidades, como um 

compartimento que não admite mescla nenhuma. Daí a simplificação dessa 

mitificação, onde não há possibilidade de mescla de identidades no interior de 

cada pessoa e de cada coletivo. Ou és indígena, ou és lesbiana, ou és tal ou qual; 

não podes te sentir múltipla e complexa, porque isso é trair a identidade que 

deve te constituir univocamente e a partir da qual deves interpretar tudo. O 

sentido de gueto, a visão maniqueísta da realidade onde só cabem uns, ou nós 

ou os outros. A necessidade de fechar a porta a qualquer que não pertença ao 

coletivo resulta no fundamentalismo, na asfixia e na fragmentação das 

identidades até o infinito, em que cada elemento novo, no lugar de enriquecer, 

provoca uma ruptura impossível de salvar.‖ (GALINDO, [ca. 2012b], p.62-63) 

Grifos meus. (Tradução minha) 
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do primeiro capítulo desta tese.
187

 Embora essas discussões não sejam 

novas, no sentido de que estão em debate nos últimos anos em alguns 

segmentos desses movimentos, o esforço por produzir um conhecimento 

que discute teoricamente demandas que foram vivenciadas ao longo da 

própria atuação feminista – como a participação na constituinte 
188

 – nos 

ajuda a entender a leitura que essas mulheres fazem sobre suas próprias 

experiências políticas, assim como a compreensão de feminismo que vai 

se desenvolvendo através delas.  

Dessa maneira, entendo que a posição crítica em relação ao 

Estado e de influência anarquista foi fundamental no embasamento 

histórico dessas interpretações, mas também, a dificuldade prática 

sinalizada para a formulação de agendas coletivas por diferentes sujeitos 

e que pudessem ir além do tema da ―inclusão‖, parece contribuir na 

produção dessas análises. Além disso, acredito que essas experiências 

práticas de organização de ideias oportunizou uma reflexão também 

dentro do Mujeres Creando. Embora esse não seja um aspecto abordado 

ou mesmo transparecido no texto, é plausível conjecturar sobre a 

constante avaliação das práticas e dos discursos políticos produzidos 

pela organização na última década, que certamente, retroalimentaram 

suas táticas e diálogos sociais.  

É através dessa perspectiva que na segunda parte da obra a autora 

questiona o ―engessamento‖ das identidades políticas no que se refere à 

sacralização de passados, sujeitos e práticas. Os dois últimos capítulos 

articulam patriarcado e colonialismo, e aprofundam o debate sobre 

despatriarcalização. Neles, há um esforço por desnaturalizar ideias que 

na perspectiva da autora estariam mais em voga nesse momento. 

(GALINDO, [ca. 2012b], p. 95) A feminista questiona o entendimento 

usado por alguns discursos indígenas de que o patriarcado seria fruto do 

colonialismo, explorando leituras cruzadas dessas categorias através de 
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 Alguns exemplos desses diálogos estão em distintas publicações do jornal 

Mujer Pública – feminismo anarquista e da Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública. 
188

 Julieta Ojeda Marguay narra na entrevista que me foi concedida em 2015 

como se deu o processo de participação do grupo nos debates da constituinte. 

Segundo ela existia muita esperança por parte de distintos movimentos e 

segmentos sociais de que esta seria uma experiência única para a transformação 

do país após muitos anos de neoliberalismo. No entanto, a própria condução e 

direcionamento que teria marcado esse processo pelas organizações base do 

governo teriam limitado a pluralidade das contribuições políticas nesse 

processo. (MARGUAY, 2015) 
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temas vistos como centrais na reflexão dessas relações no caso latino-

americano e boliviano. No ponto chamado “La dominación patriarcal 

no llegó con los españoles en los barcos” argumenta que: 

 
La relación colonial contada por una historia 

masculinizada aparece como una relación que 

trancurre entre conquistador y colonizado. El 

conquistador es el protagonista de la explotación 

cruel, el conquistado es la víctima y el sometido. 

El conquistador es el amo, el conquistado su 

vasallo. El conquistado es también el héroe de la 

resistencia, el conquistador es el que impone su 

poder.  

En una historia masculinizada donde se 

entremezclan los héroes de un lado y del otro 

en un confuso panorama de proezas, aquello 

que queda sumergido y oculto es la relación 

entre colonialismo y patriarcado. Quedan 

ocultas las continuidades entre las instituciones 

patriarcales pre-coloniales y las instituciones 

patriarcales coloniales y el papel que jugaron 

en el proceso de consolidación de La Conquista 

y el largo colonialismo. ¿Por qué estas 

conexiones no fueron subrayadas?, ¿Por qué no 

fueron evidenciadas?, ¿Por qué fueron 

menospreciadas en su peso político? La respuesta 

es obvia. Por un lado, los intelectuales que exaltan 

la resistencia indígena reescriben hoy como hace 

cientos de años la masculinización de la historia; 

por el otro, los otros intelectuales cultores del 

hispanismo son muy parecidos en eso a su propios 

contrincantes en un pacto patriarcal de silencio 

sobre la subordinación de las mujeres. Y aquí, la 

carencia en la que incurren no es únicamente 

sobre la omisión del lugar que ocupan las mujeres 

en un proceso de colonización, sino sobre la 

colonización misma que no podemos comprender 

sin comprender los códigos que el colonialismo 

introduce en la mirada sobre el cuerpo de las 

mujeres como parte fundamental del botín 

colonial.  

Nombrar la relación entre patriarcado y 

colonialismo parece un acto de traición al 

hermano y a la cultura propia, un acto que es 
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sospechoso de estar dirigido a debilitar la tesis 

anticolonial y justificar de antemano al 

conquistador y que por ello no merece perdón. 

También por esa sospecha de ‗traición‘ es que es 

una relación innombrable que ha sido omitida del 

mapa político mental a la hora de hablar de 

colonialismo y descolonización. Es precisamente 

la relación entre colonialismo y patriarcado la que 

nos va a permitir entender muchas continuidades 

entre un mundo pre-colonial y un mundo 

colonizado.
189

 (GALINDO, [ca. 2012b], p. 95-97) 

Grifos meus. 
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 ―A relação colonial contada por uma história masculinizada aparece como 

uma relação que transcorre entre conquistador e colonizado. O conquistador é o 

protagonista da exploração cruel, o conquistado é a vítima e o submisso. O 

conquistador é o senhor, o conquistado seu vassalo. O conquistado é também o 

herói da resistência, o conquistador é o que impõe seu poder. Numa história 

masculinizada onde se misturam os heróis de um lado e de outro, num 

confuso panorama de proezas, aquilo que fica submergido e oculto é a 

relação entre colonialismo e patriarcado. Ficam ocultas as continuidades 

entre as instituições patriarcais pré-coloniais e as instituições patriarcais 

coloniais, e o papel que tiveram no processo de consolidação Da Conquista 

e do longo colonialismo. Por que essas conexões não foram sublinhadas? Por 

que não foram evidenciadas? Por que foram menosprezadas no seu peso 

político? A resposta é óbvia. Por um lado, os intelectuais que exaltam a 

resistência indígena reescrevem hoje, como fazem a centenas de anos, a 

masculinização da história; por outro, os intelectuais que cultuam o hispanismo 

são muito parecidos nisso com os seus próprios rivais, num pacto patriarcal de 

silêncio sobre a subordinação das mulheres. E aqui, a carência na qual incidem 

não é unicamente sobre a omissão do lugar que ocupam as mulheres num 

processo de colonização, mas sobre a colonização mesma, que não podemos 

compreender sem entender os códigos que o colonialismo introduz na visão 

sobre o corpo das mulheres como parte fundamental do sucesso colonial. 

Nominar a relação entre patriarcado e colonialismo parece um ato de traição ao 

irmão e à cultura própria, um ato que é suspeito de estar direcionado a debilitar 

a tese anticolonial e a justificar de antemão o conquistador, o que não merece 

perdão. Também por essa suspeita de ‗traição‘ é que é uma relação inominável e 

que foi omitida do mapa político mental na hora de falar de colonialismo e 

descolonização. É precisamente a relação entre colonialismo e patriarcado que 

vai nos permitir entender muitas continuidades entre um mundo pré-colonial e 

um mundo colonizado.‖ (GALINDO, [ca. 2012b], p. 95-97) Grifos meus. 

(Tradução minha) 
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Ao sinalizar para o aspecto da ―traição‖ que essa discussão 

poderia trazer para parte do movimento indígena, a autora demonstra o 

quão difícil é construir críticas e ponderações de dentro e para dentro 

dos movimentos sociais. Além desse aspecto, no trecho há uma 

denúncia sobre o modo como as narrativas históricas hegemônicas 

também corroborariam na manutenção de abordagens históricas 

patriarcais e, em consequência, da ação dos sujeitos na história. Segundo 

o argumento da autora, que corrobora reflexões constitutivas do campo 

da história das mulheres, as narrativas fincadas em heróis versus 

submetidos-mártires configurariam visões limitadoras para uma 

compreensão mais profunda e múltipla das experiências históricas. 

Conciliadas a um olhar feminista, tais narrativas foram entendidas como 

pistas do caráter patriarcal das histórias coloniais e dos discursos atuais 

que as retomam como estratégia política. Elas sinalizariam para o 

complicado debate sobre as alianças entre ―opressores‖ e ―oprimidos‖ 

no projeto colonizador.  

Vale lembrar, como vimos no primeiro capítulo, que esse esforço 

crítico de entender o machismo ou as estruturas patriarcais em 

organizações marcadas por um discurso étnico e comunidades indígenas 

e/ou camponesas, não se deu apenas nos processos recentes vividos no 

país, mas são debates promovidos pela organização desde o início da 

década de 1990. Uma das características dessa obra é justamente a 

sintetização da crítica ao aspecto identitário dos movimentos sociais, 

elementos que foram explorados desde a sua emergência.  

Embora o debate sobre a relação entre patriarcado e colonialismo 

também esteja sendo realizado em obras e espaços de militância 

feminista no continente e no mundo, como o exemplo das próprias 

autoras que escreveram os prólogos e que serviram de fundamentação 

teórica para o livro
190

, o texto é centrado em avaliações situadas e mais 

                                                 
190

 Os livros mencionados e usados são ―Luna, Sol y Brujas: género y classe en 

los andes prehispánicos” de Irene Silverblatt‖ e ―Calibán y la bruja: Mujeres, 

cuerpo y acumulación originaria‖ de Silvia Federici. Além deles, é importante 

considerar que outras autoras exploram a reflexão das relações patriarcais em 

sociedades pré-hispânicas a partir de um ponto de vista feminista, como a 

antropóloga Rita Segato. Embora a reflexão sobre essa relação não possa ser 

considerada nova, entendo que a originalidade da obra está na retomada de 

reflexões feministas com fins de articular prepositivamente horizontes para 

ações de despatriarcalização social. Essa postura propositiva poderia ser 

entendida em termos de ideias e reflexões sobre os movimentos sociais, mas 

também indicando estratégias concretas praticadas e/ou almejadas pela 
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direcionadas aos segmentos políticos que mobilizaram o tema do 

―indígena‖ e da ―indígena‖ no país e pouco fora dele.
191

 É importante 

frisar também que uma das particularidades dessa publicação é não 

dispor de citações ou referências bibliográficas de outras mulheres 

intelectuais bolivianas e ou de origem indígena que explorem a crítica 

ao machismo e às práticas patriarcais dentro e fora das estruturas do 

governo, o que no meu ponto de vista, se configura um grande limitador 

das potências de diálogo da publicação no país, visto que como 

apresenta Marianela Carrasco, o tema da despatriarcalização e de sua 

relação conflitiva com as estruturas estatais foram debatidos por outras 

mulheres insertas ou não numa perspectiva feminista. (CARRASCO, 

2013) 

Dito isto, entendo que compreender a ambientação dessa 

publicação é atentar para alguns pontos que julgo centrais neste capítulo 

da tese, isto é, a produção de conhecimento como uma estratégia 

política. Mais do que problematizar os argumentos levantados pela 

autora foi fundamental perceber, principalmente, os significados 

possíveis dessa publicação nesse momento. 

Através de uma abordagem feminista, as reflexões da obra 

propõem uma leitura crítica do processo político vivido durante o 

governo Evo que faz parte do quadro das gestões ―progressistas‖ da 

América Latina. Através dela o Mujeres Creando se demarcou como 

construtor de um estudo-proposta política que parte de um lugar teórico 

feminista, que visa questionar certo progressismo em voga não somente 

na Bolívia, mas também em outros países, atentando para o modo como 

se perpetuam práticas e estruturas patriarcais nesses governos, em 

especial, o de caráter indígena no país. Em alguns pontos são 

destrinchados aspectos do discurso dos defensores do neoliberalismo 

quanto ao tema da participação política, mas também, podem frustrar 

intensamente uma leitora ou um leitor demasiadamente entusiasta das 

esquerdas progressistas latino-americanas, visto que traça paralelos das 

bases patriarcais e centralizadoras que marcariam essas 

                                                                                                        
organização, como a significação e a divisão do trabalho, e o foco político nas 

relações do cotidiano como espaço/tempo de transformação radical. Segundo o 

trabalho de conclusão de curso de Valentina Molina (2015), que aborda 

justamente o tema do patriarcado e da despatriarcalização no grupo, a prática 

política cotidiana da organização aponta para elementos importantes na 

construção de novas maneiras de fazer política.  
191

 Aqui me refiro à narrativa sobre a entrevista que a autora realizou com a 

nobel Rigoberta Menchú que é abordada no livro. 
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governabilidades. Dessa maneira, a obra traz em anexo um documento 

que por si só é frutífero para a compreensão dos horizontes ideológicos 

que nortearam as reflexões e as práticas do grupo na segunda década e 

especialmente nesse contexto, que é a ―Constitución Política Feminista 

del Estado: el país imposible que construimos las mujeres‖.  

Nesse anexo, que contém uma declaração política sobre 

diferentes eixos que dão base a uma sociedade – como governabilidade, 

economia, cultura e religião, para citar alguns – a heterogeneidade dos 

povos e principalmente das mulheres é posta como ponto de partida para 

a interpretação de cada um deles. Nesse documento são explorados 

princípios e aspectos ideológicos que fariam parte de uma sociedade 

baseada em preceitos feministas. De acordo com a introdução desse 

texto constitucional, o exercício de produzir esse documento se deu por 

uma avaliação crítica de como teria sido o processo constituinte no país, 

principalmente, no que se refere à voz das mulheres. Segundo elas, essa 

voz teria sido amplamente ―mediada, intermediada, censurada y medida 

por los partidos políticos‖
192

 que coordenaram tal processo. (GALINDO, 

[ca. 2012b],  p. 181)  

O tom que marca esse documento é interessante no sentido de 

proporcionar uma leitura que desnaturaliza, mesmo que indiretamente, 

distintas estruturas patriarcais que atuam nas sociedades. O 

nacionalismo, as tradições culturais encaradas de maneira fechada e que 

hierarquizariam os sujeitos, as instituições de repressão social como a 

polícia e o exército, por exemplo, são eixos que fizeram parte dos temas 

tratados no documento. O grande desafio lançado com essa constituição 

feminista foi o de sinalizar princípios que poderiam fundamentar outras 

formas de viver social e comunitariamente, questionando 

simbolicamente tanto aspectos ocidentais, como também, 

tradicionalismos de algumas perspectivas indígenas. 

 

                                                 
192

 ―(...) mediada, intermediada, censurada e medida pelos partidos políticos.‖ 

(GALINDO, [ca. 2012b],  p. 181) (Tradução minha)  
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IMAGEM 17: Atual brasão da Bolívia 
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IMAGEM 18: ―Constitución Política Feminista del Estado‖  

 

A imagem 18 (GALINDO, [ca. 2012b], p. 179), que ilustra a 
constituição política feminista, é frutífera para pensar o aspecto 

simbólico que configura essa proposta. Ela foi construída através de 

uma releitura provocativa e chistosa do brasão da bandeira boliviana. No 

lugar das distintas armas, como canhões e fuzis, que fazem parte da 

versão original e que remonta a um heroísmo militar, nacionalista e 
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fálico, foram colocados utensílios de cozinha e um abacaxi como 

símbolo de cotidianidade e de mácula aos símbolos fálicos. Animais de 

diferentes regiões, pessoas comuns substituindo a imagem imperiosa e 

vigilante do condor, e folhas empregadas como temperos, foram 

elementos usados na versão feminista do brasão. Essas utilizações não 

apenas remetem aos aspectos de cotidianidade, de uso comum das 

pessoas, mas constroem um tom jocoso para esses símbolos oficiais. 

Além desses elementos, o brasão traz a frase ―(...) me gustaría inventar 
este país contigo.‖

193
 (GALINDO, [ca. 2012b]. p. 179) colocando no 

centro, novamente, o tema da participação política.  

Trazer esse documento como um anexo do livro ―No se puede 

descolonizar sin despatriarcalizar‖ reafirma o aspecto contextual dessa 

publicação e a estratégia defendida pelo grupo em construir um 

conhecimento e um discurso feminista que pretende interpelar processos 

e sujeitos sociais nesse momento. Ele encerra a publicação com um tom 

―aspirante‖, reiterando diretamente e também nas entrelinhas, ideias e 

pretensões que teriam sido frustradas no decurso da constituinte. Os 

últimos parágrafos do texto sintetizam essa tônica. 

 
Esta constitución no será aprobada, promulgada o 

puesta en consideración del voto universal. No 

pretendemos ser ley porque su contenido más allá 

de las leyes esta inscrita  [sic] en la vida cotidiana 

de cientos de miles de personas en este país. Por 

eso esta constitución existe como expresión del 

país imposible que miles de mujeres construimos 

todos los días.  

Esta constitución es una trama tejida que combina 

lo cotidiano, con lo histórico, lo utópico con lo 

inmediato, formando un arco iris de luchas y 

sueños que seguiremos construyendo sin 

renunciar ni a uno solo de estos y otros sueños.
194

 

(GALINDO, [ca. 2012b], p. 204) 

                                                 
193

 ―Eu gostaria de inventar esse país contigo‖. (GALINDO, [ca. 2012b]) 

(Tradução minha) 
194

 ―Esta constituição não será aprovada, promulgada ou posta em consideração 

do voto universal. Não pretendemos ser lei porque seu conteúdo, para além das 

leis, está inscrito na vida cotidiana de centenas de milhares de pessoas neste 

país. Por isso, esta constituição existe como expressão do país impossível que 

milhares de mulheres construímos todos os dias. Esta constituição é uma trama 

tecida que combina o cotidiano, o histórico, o utópico e o imediato, formando 
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Nesse sentido, a publicação traz um reforço aos princípios-chaves 

da organização desde a sua formação e que nos faz entender algumas 

continuidades da proposta de feminismo defendida por elas. O cotidiano 

é visto como o lugar onde verdadeiramente se dariam as resistências e as 

mudanças sociais. Como é ressaltado no trecho, é nele que ―o país 

impossível‖ é construído pelas pessoas, especialmente pelas mulheres. É 

nele que o pragmatismo da proposta legal se vê limitado, e é através dele 

que conceitos como ―sonho‖ e ―utopia‖ poderiam ser reivindicados. É 

precisamente nessa perspectiva que a obra é encerrada, reafirmando a 

importância de se pensar novas maneiras de fazer política que não sejam 

através dos tradicionais partidos políticos, por exemplo, e onde caibam 

possibilidades para imaginar outros mundos coletivamente.     

Como podemos observar com a explanação desse livro são 

inúmeros e frutíferos o conjunto de elementos que poderiam ser 

debatidos e analisados através de suas reflexões. Cada capítulo é potente 

na articulação de leituras críticas sobre eixos temáticos que marcaram 

diferentes momentos da história do país, mas também, para muitas das 

relações reconhecíveis em sociedades colonizadas como as nossas. O 

colonialismo que estrutura as instituições oficiais da política, o racismo, 

o classismo e os elementos específicos que configuram o aspecto 

situacional das relações patriarcais aparecem articulados no lançamento 

de uma proposta política que brinda reflexões quanto ao tema da 

despatriarcalização.  

O livro pode ser entendido como uma condensação das análises 

teóricas acumuladas pelo grupo ao longo de sua trajetória, e também, 

como certa atualização dessas posições frente aos desafios colocados 

para o contexto dos últimos anos. Além disso, os conhecimentos 

materializados nessa publicação nos ajudam a argumentar sobre as 

questões que destaquei para esse tópico, que são os diálogos nacionais e 

internacionais que foram se consolidando na organização do grupo. As 

referências apresentadas na obra, os argumentos usados considerando 

também leitores e leitoras de fora do país, a necessidade de fazer 

circular um conhecimento a partir da Bolívia e, embora não somente, 

interpelando também um contexto próprio, é elucidativo de aspectos que 

marcam a segunda década da organização. Isto é, a visibilidade da 

                                                                                                        
um arco-íris de lutas e sonhos que seguiremos construindo sem renunciar nem a 

um só desses e de outros sonhos.‖ (GALINDO, [ca. 2012b], p. 204) (Tradução 

minha) 
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crítica sobre, mas também, a partir da Bolívia, vai sendo cada vez mais 

observável nas publicações do grupo nesse momento, quando os 

diálogos nacionais e internacionais vão se ampliando.  

A partir desse argumento entendo que uma das produções mais 

importantes da organização na última década foi a resultante da 

reconfiguração do jornal Mujer Pública – feminismo anarquista, que 

como comentado anteriormente, passa a ser uma revista de circulação 

internacional. Essa mudança se relaciona com a consolidação do apoio 

financeiro concedido pelo Governo Vasco, no sentido de favorecer a 

publicação de materiais produzidos pelo grupo, mas também, com a 

ampliação da participação de algumas integrantes em espaços e em 

diálogos fora do país. É possível considerar que o estabelecimento desse 

apoio tenha favorecido continuamente a ampliação da capacidade de 

interlocução internacional das ações do grupo, permitindo também um 

maior alcance de algumas das suas publicações, com destaque para esse 

veículo. 

A Revista de Discusión Feminista Mujer Pública começa a ser 

editada também aproximadamente no ano de 2010. Até 2017 foram 

publicados dez números, dos quais sete fazem parte do corpo 

documental deste trabalho.
195

 Diferentemente do jornal que circulou ao 

longo da primeira década, cujo material era mais simples, geralmente 

em preto e branco, com circulação quinzenal ou com menor 

periodicidade, a revista possui uma composição editorial mais 

complexa, dispondo de muitos elementos artísticos, textuais 

(acadêmicos, informativos, entrevistas), é volumosa e publicada de 

maneira mais espaçada. Essa documentação tem características muito 

interessantes para pensarmos as questões desenvolvidas neste tópico e 

no capítulo de um modo geral.  

Embora o nome Mujer Pública e alguns padrões daquele jornal 

tenham sido mantidos, como por exemplo, a publicação de textos 

produzidos por integrantes da organização sobre o contexto boliviano, 

uma das principais características desse veículo são os diálogos 

internacionais fixos e esporádicos dispostos nos números. Apesar dessa 

crescente relação com o exterior, a manutenção do nome como menção 

                                                 
195

 Até a oitava edição, o único número que não consegui ter acesso foi o 

primeiro, que leva o título ―Identidades y Pertenencias‖. Apesar de não ter 

consultado essa edição é possível entender que pelo próprio título os temas 

tratados ao longo do material estejam alinhados às preocupações ressaltadas 

pela organização nesse período, como os usos das identidades políticas. Para os 

fins do recorte da pesquisa, as edições analisadas foram as de número 2 ao 8.  
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ao jornal editado anteriormente acaba por assinalar o lugar e a história 

de quem conduz tal revista, ou seja, reivindica uma posição de 

continuidade no que se refere à elaboração de um veículo de debate 

feminista. Uma primeira ambientação dessa fonte nos ajuda a alargar a 

noção de processo que estou operando para entender a produção de 

conhecimento feminista. Ela nos permite apreender o movimento cada 

vez mais intenso da organização em se colocar como uma voz feminista 

boliviana com potencial de problematizar realidades que vão muito além 

do local.  

A deliberada estratégia de intercambiar pensamentos e propostas 

políticas pode ser percebida por um dos padrões que caracterizam esse 

veículo comunicacional, que é precisamente a pluralidade de opiniões 

existentes na revista. A perspectiva de diversidade baseada em ―pontos 

de vistas‖ das interpretações socializadas já era ressaltada no jornal que 

existia desde os anos de 1990; no entanto, no novo momento da 

publicação, esse perspectivismo é esboçado pela colaboração de pessoas 

de diferentes países e com variadas posições políticas sobre um tema 

articulador. Este aparece indicado já na capa de cada edição, assim 

como a diversidade de colaborações contidas na revista onde são 

dispostos os países representados pelas parcerias de cada número. 
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  IMAGEM 19 – Capa da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública nº 2, 

―A dónde va el feminismo? 
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IMAGEM 20 – Capa da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública nº 8, 

―Hombres‖.  
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Através da análise das capas reproduzidas na imagem 19 

(MUJERES CREANDO, RDFMP nº 2, [2010?]) e 20 (MUJERES 

CREANDO, RDFMP nº 8, [ca.2014]) podemos obter distintas 

informações sobre o perfil da publicação, como por exemplo, a ideia de 

―pontos de vistas‖ que são centrais na proposta teórica e política da 

estrutura da revista. Não apenas como sinalizador da origem das várias 

contribuições, essa ênfase implica num reconhecimento do modo como 

a produção e a circulação de conhecimento feminista poderiam ser 

concebidas, isto é, como visibilidades de diversas perspectivas. Com 

essa compreensão é possível entender a maneira como cada edição foi se 

constituindo e esboçar algumas ideias sobre como se deram as parcerias 

efetuadas nos diferentes números. Por meio da pesquisa nos sete 

volumes estudados para a tese ressalto alguns elementos que acredito 

serem fundamentais para uma compreensão histórica dessa publicação. 

Embora não seja um formato exatamente original de elaboração de 

revistas feministas, visto que outras publicações que circularam desde os 

anos de 1980 na América Latina possuíam aspectos semelhantes
196

, a 

Revista de Discusión Feminista Mujer Pública também traz elementos 

próprios da sua composição.  

O primeiro deles é que, embora sua edição esteja a cargo de um 

grupo que reforça sua posição autônoma feminista, as colaborações 

encontradas nos diferentes números foram materializadas por feministas 

de filiações teórico-práticas diversas e/ou divergentes dos debates sobre 

autonomia. Outro ponto a ser ressaltado é o aspecto didático e a 

linguagem mais acessível de boa parte das sessões da revista
197

, o que 

                                                 
196

 Aqui me refiro às reconhecidas revistas como a Fempress, considerada até 

inícios dos anos de 1990 uma das principais para a divulgação de ideias 

feministas na América Latina, até revistas de circulação mais local e nem 

sempre declaradas feministas como a elaborada pelo Centro de Documentación 

y Estudios (CDE) no Paraguai, também nos anos de 1990. Todas elas possuem 

um interesse informativo sobre os debates e as lutas de mulheres e/ou feministas 

e são diagramadas em formato de A4, geralmente com capas temáticas e 

recursos visuais que indicam para a proposta do número.   
197

 Existem vários textos de média ou difícil compreensão no periódico, 

especialmente as reproduções de textos acadêmicos ou escritos por feministas 

mais atuantes nesse âmbito. Apesar disso, resolvi argumentar a questão relativa 

ao didatismo por considerar que a maior parte dos textos é relativamente de 

fácil compreensão, predominando uma escrita mais ―jornalística‖. O uso de 

imagens e de uma linguagem direta, especialmente dos trechos escritos pela 

comissão editorial ou ―equipe de redação‖, costuma ser bastante elucidativo na 

informação dos temas e das intenções esboçadas para cada edição. 
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me permite, embora não tenha dados sobre isso, conjeturar sobre as 

possibilidades de acesso a leitura da publicação. A terceira característica 

ressaltada para esse veículo é o seu projeto gráfico composto por um 

cabedal de contribuições imagéticas – fotografias, pinturas, desenhos, 

trabalhos gráficos – que fazem o material ter uma diagramação bastante 

atual, equilibrada quanto à disposição de texto escrito e imagem, e 

agradável para leitura. No que se refere ao preço, ela é vendida com um 

valor diferente a depender do seu lugar de distribuição. Na Europa e nos 

Estados Unidos ela custa dez euros, três dólares para qualquer outro 

lugar do mundo e na Bolívia um valor cambiante menor que este, cerca 

de 30 bolivianos. Na cidade de La Paz a revista pode ser encontrada de 

maneira relativamente fácil em bancas de revista, especialmente nas 

regiões mais centrais, e na casa La Virgen de los Deseos.  

Como podemos ver nas imagens de capa, o segundo número da 

revista, primeiro analisado para a tese, traz como tema articulador uma 

pergunta que questiona sobre os caminhos do feminismo no momento 

atual. Atentando para essa provocação política, os textos escritos 

disponibilizados ao longo do material trazem pistas interessantes para 

problematizarmos a tendência da política editorial que foi sendo 

perfilada nos números seguintes. Há uma ampla quantidade de ativistas 

feministas que a partir de experiências, países, posições sociais e 

histórias de militância apresentam leituras próprias sobre os desafios 

colocados para o movimento feminista de então.
198

 Através dessa 

diversidade, as leitoras e leitores podem perceber as discordâncias e os 

pontos de proximidade existentes entre as distintas posições, e entender 

de que modo essas várias perspectivas historicizam as lutas feministas, 

mapeiam seus desafios e esboçam reflexões sobre as estratégias 

pertinentes ao movimento feminista contemporâneo.  

Na Revista de Discusión Feminista Mujer Pública existem 

também algumas colaboradoras fixas ou recorrentes em algumas de suas 

                                                 
198

 Além dos textos produzidos pelas integrantes das Mujeres Creando, Idoia 

Romano e María Galindo – que expõem as análises centrais da organização 

frente ao feminismo hoje, como a crítica à institucionalização, à tecnocracia de 

gênero e muito temas que também apareceram tratados no livro No se puede 

descolonizar sin despatriarcalizar – foram convidadas para participar do debate 

proposto para esse número, as ativistas Claudia Acuña (Argentina), Begoña 

Etayo (País Vasco), Concha Serrano e Vanessa Otero (Espanha), Stasa Zajovic  

(Ex–Iugoslávia), Francesca Gargallo (Itália-México), Gioconda Espina 

(Venezuela) e Alda Facio (Costa Rica).  



291 

seções. A primeira delas é Gladys Parentelli, teóloga feminista ítalo-

uruguaia, que coordena a sessão permanente sobre teologia feminista.  

Nesta existe um trabalho interessante de pensar as relações entre 

feminismo e religião, e também de divulgação de textos, autoras e 

reflexões advindas da teologia feminista. Ao longo dos sete números 

aqui analisados foram múltiplos os temas debatidos nessa seção, como 

por exemplo, as bases filosóficas dessa abordagem teológica, a relação 

entre aborto e teologia feminista, a recuperação e/ou releitura de 

personagens religiosas invisibilizadas pela história, dentre outros, que 

fazem dessa seção uma parte importante de difusão e debate feminista 

da revista. Outra recorrente colaboradora da Mujer Pública é a jornalista 

argentina e autônoma, Claudia Acuña. Essa autora tem colaborações de 

caráter diverso nos distintos números da revista, com ênfase 

principalmente nos debates que abordam as estratégias políticas dos 

feminismos e dos movimentos sociais. Apesar de suas contribuições não 

estarem situadas numa seção, a participação da jornalista é recorrente 

em diversos números. E finalmente, Esther Moreno, uma crítica de arte 

e ativista feminista, que contribui com a seção chamada ―Arte y 

Feminismo‖. Essa seção costuma trazer discussões estéticas sobre o 

trabalho de artistas mulheres e/ou que se nominam feministas, ou 

mesmo, propõe leituras feministas de obras e composições artísticas 

diversas. Essa fração costuma finalizar cada edição e de um modo geral 

aporta com muitos elementos imagéticos para a publicação. Além dessas 

seções e ativistas que nominei como ―fixas‖, estão também algumas 

partes e ou colaboradoras que reaparecem em mais de um número, com 

uma frequência não determinada ou com um escopo temático mais 

diversificado.   

Como indicado anteriormente, além desses diálogos 

internacionais fixos, os que acontecem de modo esporádico também 

marcam o corpo textual dos vários números da publicação. Países como 

Cuba, México e Nicarágua em território latino-americano, e países mais 

longínquos tais como Croácia, Servia, Egito, por exemplo, aparecem 

dispostos como originários das colaborações encontradas nos diferentes 

números da revista. Esse aspecto dialógico internacionalista pode ser 

observado também através da política de distribuição desse material. É 

possível observar através das edições a contínua ampliação dos espaços 

de venda da revista, que vias de regra ficava a cargo de livrarias 

feministas ou de mulheres que individualmente funcionam como apoio 

para envios da publicação a determinado lugar. No primeiro número são 

apenas três os pontos de distribuição (Bolívia, Espanha e Argentina), 
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enquanto que no número 8, o mais recente analisado, já são cerca de 

nove países distintos, alguns dos quais com mais de um ponto de venda. 

A maior parte dos pontos de distribuição são em países da América 

Latina – Venezuela, Peru, México, Chile e América Central (através de 

um endereço mexicano). Além desses, hoje há também a 

disponibilização em uma livraria no Reino Unido e em diferentes 

livrarias na Espanha.   

É já nesse processo de ampliação da articulação da revista que o 

último número analisado na tese foi publicado. Datada 

aproximadamente em 2014, essa edição traz como título o tema 

―Homens‖ e através dela podemos perceber os elementos que foram se 

consolidando como perfil dessa publicação. Além da capa que traz 

muitas provocações ao colocar a imagem de super-heróis partindo de 

uma espécie de recife de estruturas penianas, existem diferentes 

percepções sobre o tema do sujeito ―homens‖, suas historicidades, suas 

relações com a luta das mulheres, e também, o modo como essa 

categoria se constrói no mundo ocidental e fora dele. No que se refere à 

Bolívia, a edição traz dois textos de integrantes da organização, nos 

quais são questionados estereótipos de ―homens‖ e de ―masculinidades‖ 

comuns no país, analisando aspectos do folclore e da cultura popular que 

seriam importantes sobre a compreensão estereótipos; assim como 

também traçando perfis de tipos culturais comuns de homens violentos 

que existem no país e fora dele.
199

 Além dessas contribuições, vários 

homens também colaboraram com o número, debatendo temas relativos 

aos machismos cotidianos e às masculinidades hegemônicas. Através 

desse último número analisado para a tese, é possível observar que o 

perspectivismo situado que busca ampliar a leitura de temas 

articuladores através de multiplicidade de experiências continua sendo 

diretriz estruturante dessa publicação.  

Através do estudo dos números da Revista de Discusión 

Feminista Mujer Pública é possível perceber a existência de elementos 

que expressam um sentimento internacionalista das lutas feministas. Há 

uma ativa busca por uma dissolução das fronteiras nacionalistas na 

compreensão dos problemas sociais e dos desafios feministas ao se 

construir o perfil editorial da revista, estabelecendo temas âncoras que 

                                                 
199

 Refiro-me aqui ao texto de Carolina Otonello, integrante do MC, que explora 

alguns ―perfis‖ de homens que seriam recorrentes no cotidiano, como ―Os 

tímidos chantagistas‖; ―Os namorados-papais‖; ―O galã de novela mexicana‖; 

―Os doces possessivos‖; ―O violento‖; ―Os falsos livres‖; ―O homem com 

poder‖. (OTONELLO, RDFMP, nº 8, p. 74-81) (Tradução minha) 
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articulam os textos escritos e imagéticos publicados, e apostando numa 

sensibilização para lutas que apesar de específicas podem ser vistas 

também como compartilhadas em diferentes lugares do mundo.  

A problematização de temas, ideias e bandeiras articuladoras, 

surgidas em distintos lugares, e que ao mesmo tempo podem estar inter-

relacionadas a experiências mais próximas – como o meio ambiente, as 

crises financeiras, o amor, a história das mulheres e do feminismo, 

dentre outros eixos que titulam diferentes números – permite a 

construção de uma proposta editorial que se quer geradora de empatias e 

de solidariedades situadas sobre distintas lutas sociais através da 

divulgação de informações. Entendo que essa questão é fundamental 

principalmente por dois motivos: a multidirecionalidade do debate e das 

estratégias políticas feministas apresentadas na revista através da 

amplitude de perspectivas e de ativismos feministas ao redor do mundo; 

e também, pelo caráter persistente de uma política editorial focada no 

pluralismo discursivo e na visibilidade de ações políticas heterogêneas.  

Como podemos perceber ao longo da tese, a produção de 

conhecimento do grupo acompanha os vários processos vividos na 

história da organização. Não isenta de limites e contradições, ela 

caracteriza o desafio de gerar um conhecimento engajado, fruto da 

mobilização e ao mesmo tempo capaz de interpelar e transformar ideias, 

saberes e discursos sociais já existentes. Fincado em debates urgentes, 

novos ou antigos, da realidade social boliviana, muitas das ideias 

discutidas e desenvolvidas pelas análises do coletivo possuem um 

potencial reflexivo sobre outras realidades e processos históricos. A 

perspectiva internacionalista pode ser pensada através dessas fontes, 

especialmente as mais recentes, que nos ajudam a entender o exercício 

contínuo de diálogo, conflitivo ou reiterativo, entre posições diversas e 

advindas de historicidades diferentes. 

Além desses aspectos e através das questões que mobilizaram 

esse capítulo, é possível destacar que o movimento de circulação teórica 

e prática feminista ―do sul‖ às distintas partes do mundo também pode 

ser discutido através dos suportes que vão fazendo parte da experiência 

feminista das Mujeres Creando. A produção de conhecimento aqui está 

marcada não apenas pela colaboração direta com textos escritos por 

integrantes do grupo, mas principalmente pelo trabalho de planejamento, 

edição, pesquisa, tradução, convites para colaboração nos suportes 

construídos por elas, diálogo para distribuição e circulação de seus 

materiais, dentre outras pequenas demandas que são fundamentais na 

conformação do que estou chamando de diálogos nacionais e 
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internacionais. Analisando a trajetória dessas publicações que abarcaram 

boa parte da segunda década da organização, é possível perceber muitas 

continuidades e também muitas mudanças que nos indicam as 

transformações vividas pelo grupo durante esse período.  

Finalizo esse capítulo retomando algumas das indagações 

lançadas como norteadoras para a sua escrita: como se deu a produção 

dos conhecimentos desenvolvidos pela organização? Quais as condições 

históricas, sociais e culturais que marcam a produção desses 

conhecimentos e do modo como eles são disseminados? E finalmente, 

quais as relações sociais e os diálogos políticos construídos nesse 

processo de produção? Considerando essas perguntas, entendo que as 

publicações analisadas ao longo do capítulo e da tese de um modo geral 

nos permitem entender não apenas a possibilidade de produção de 

conhecimento a partir da militância política, mas como no caso da 

experiência feminista das Mujeres Creando, esses conhecimentos só são 

viáveis através de um movimento contínuo de intervenção social. Nesses 

termos, é possível situar que as contribuições categóricas, conceituais e 

de veiculação de suportes materiais feministas são possíveis através 

principalmente de um permanente trabalho de base e de ações cotidianas 

que permitem e também ampliam os diálogos sociais do grupo, sejam 

eles nacionais ou internacionais. Além disso, essas ações propiciam 

experiências permanentes de retroalimentação política por parte da 

organização, como pudemos ver em algumas das publicações analisadas 

no capítulo, principalmente as construídas ao longo da segunda década.   

Acredito que a chave para a elaboração de possíveis respostas 

para essas perguntas norteadoras está na compreensão situada dos 

diferentes materiais e suportes produzidos pelo grupo ao longo de sua 

experiência de militância. Através dos debates trazidos aqui por 

intermédio dessas publicações é possível entender o modo como o 

feminismo reivindicado pelo grupo se constrói na defesa da necessidade 

de se produzir conhecimento feminista, elemento que elas mesmas 

explicitam em diferentes publicações.  No entanto, é importante ressaltar 

que a consolidação dessa reivindicação é uma prática política formada 

dentro dos próprios processos históricos vividos pelo coletivo – que 

implicam diálogos, discussões, circulações de leituras. Foi pensando 

contribuir com essa questão que este capítulo foi construído.  
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5 CAPÍTULO 4: “POR QUE NÃO NOS INTERESSA SER 

ARTISTAS?” EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS NA POLÍTICA 

FEMINISTA 

 

Esse capítulo tem como objetivo discutir a importância da 

estética na interpelação social feminista desenvolvida na militância do 

grupo Mujeres Creando. Através da análise de distintas fontes que 

conformam o trabalho, sejam elas impressas ou audiovisuais, busco 

refletir algumas características que julgo centrais para compreender a 

historicidade das composições visuais do grupo. Apresentando o modo 

como elas rejeitam a definição de artistas, nesta parte da tese proponho 

algumas leituras possíveis sobre os significados políticos do trabalho 

visual realizado pelo coletivo ao longo de sua história. Por que rejeitar a 

alcunha de ―artistas‖? Que práticas isso implica? Que elementos visuais 

podem ser destacados nas composições e produções culturais da 

organização ao longo desses anos? De que maneira essas experiências 

estéticas contribuem com a ideia de feminismo defendido e praticado 

pela organização? 

 

5.1 A INTERPELAÇÃO SOCIAL FEMINISTA E SUA POTÊNCIA 

ESTÉTICA 

 

Não é raro em espaços feministas contemporâneos, dentro e fora 

dos meios digitais, nos depararmos com alguma frase, citação ou grafite 

de autoria das Mujeres Creando. ―No se puede descolonizar sin 

despatriarlizar‖, ―Nuestra venganza es ser felices‖, ―Detrás de una 

mujer feliz hay un machista abandonado‖, ―No soy media naranja de 
nadie, soy fruta entera en todas sus variedades‖, dentre outras, são ditos 

que circulam há alguns anos e produzem inúmeras significações para 

seus públicos receptores. Mesmo que nem sempre as pessoas conheçam 

a origem dessas frases ou mesmo pensem, especialmente no caso dos 

grafites, que essas ideias advêm de um grupo de ―artistas‖, perceptível é 

o fato de que essas declarações públicas, sejam nas paredes, nas 

publicações ou nas diversas intervenções sociais do grupo, ganharam 

crescente visibilidade.   

Os grafites, as demais ações de rua e as aceitações de convites 

para participar de veículos de comunicação e de arte de reconhecimento 

público têm despertado debates no meio da militância feminista, 

acadêmica, artística e nos espaços midiáticos dentro e fora do país. Hoje 

é possível afirmar que essas inserções foram se dando também pela 
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intensa e criativa produção estética que o grupo vem construindo nas 

ruas na Bolívia, bem como de países latino-americanos e europeus.  

Como sinalizei no capítulo anterior, junto à produção de conhecimento 

que circula particularmente via suportes impressos, os materiais 

audiovisuais também ganharam notoriedade nas ações desenvolvidas 

pelas Mujeres Creando, construindo a presença e a possibilidade de 

circulação cada vez maior das ideias defendidas pela organização e da 

estética usada nesses meios, nacional ou internacionalmente.  

Durante essa década, a organização realizou um sem número de 

pinturas urbanas e ações de rua, além de ter participado de eventos de 

cunho artístico e literário, e que colaboraram na construção de certa 

identidade visual do coletivo, principalmente na cidade de La Paz. 

Como vimos no segundo capítulo, essas e outras atividades realizadas 

no Café Carcajada contribuíram para as experiências urbanas da cidade 

e trouxeram um primeiro reconhecimento para o debate feminista que 

estava sendo desenvolvido por elas. Algumas dessas ações resultaram na 

aparição crescente de suas intervenções na imprensa e nas mídias locais, 

e também, serviram como material base para suas primeiras publicações.  

Nesse primeiro momento, a escrita no jornal Mujer Pública – 
feminista anaquista, as agitações que promoviam sua venda, as marchas 

reivindicativas e a existência do espaço cultural feminista e 

autogestionado demarcavam a presença das Mujeres Creando de modo 

contestador ao momento político e às maneiras tradicionais de fazer 

política. Como estamos vendo ao longo da tese, as fontes impressas e 

audiovisuais produzidas pelo grupo são interessantes para entender essa 

ocupação urbana também como uma proposição estética contestatária. 

Essas fontes registraram uma presença política que conciliava distintas 

linguagens visando um diálogo direto e provocador com as pessoas da 

cidade, e são elas mesmas registros do uso de diferentes meios de 

divulgação de ideias, como também venho destacando ao longo do 

trabalho e como outros escritos sobre o grupo também apontaram. 

(PRADA, 2006; PÉREZ, 2006) 

Para a proposta deste capítulo, é importante especificar que usarei 

a noção de ―estética‖ dialogando com as recuperações históricas 

realizadas por Raymond Williams sobre o termo. Ao reaver os seus usos 

desde o século XIX o autor demarca que nesse momento, e apesar de 

algumas variações, o vocábulo ganhava significações em torno da ideia 

de uma ―atividade sensorial subjetiva‖ ou de uma ―ciência das condições 

de percepção sensorial‖. (WILLIAMS, 2007, p. 155) Ao longo da sua 

história a ―estética‖ foi também usada para ―referir-se às questões de 
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aparência e de efeitos visuais‖. O autor, no entanto, pondera a tendência 

a compreender de maneira isolada essa ―atividade sensorial‖ das 

―interpretações sociais ou culturais‖, ou seja, como algo 

demasiadamente independente. Ele reflete criticamente que: 

  
O que é evidente nessa história [da estética] é que 

o estético, com suas referências especializadas à 

ARTE (v.), à aparência visual e a uma categoria 

do que é ―formoso‖ ou ―belo‖ é uma formação-

chave em um grupo de significados que 

enfatizaram e ao mesmo tempo isolaram a 

atividade sensorial SUBJETIVA (v.) como base 

da arte e da beleza enquanto distintas, por 

exemplo, das interpretações sociais ou culturais. 

É um elemento da cindida consciência moderna 

de arte e de sociedade: uma referência para além 

do uso e da valoração sociais que, como 

significado especial de cultura, tenciona expressar 

uma dimensão humana que a versão dominante de 

sociedade parece excluir. A ênfase é 

compreensível, mas o isolamento parece 

prejudicial, pois há algo irreversivelmente 

deslocado e marginal na expressão hoje comum e 

restritiva ―considerações estéticas‖, em especial 

quando contrastada com as considerações práticas 

ou UTILITÁRIAS (v.), que são elementos da 

mesma divisão básica. (WILLIAMS, 2007, p. 

156-157) Grifos do autor.  

 

Desse modo, pensar uma estética atrelada às críticas feministas 

seria abrir essa compreensão para uma alteração, consciente ou não, no 

campo dos sentidos e do intersubjetivo que visaria intervir na 

naturalidade de estruturas e símbolos considerados patriarcais; e nesse 

sentido, elas seriam indissociáveis do social e do cultural. Partir dessa 

compreensão permite entender, ou pelo menos indagar, sobre o processo 

de elaboração estética construído pelo Mujeres Creando através das 

múltiplas intervenções sociais, assim como situar os elementos visuais 

que constituíram esse movimento de alteração. Considerando essas 

definições, as características visuais dos documentos impressos e do 

acervo audiovisual que registraram a experiência de militância da 

organização, são fundamentais para entender o modo como elas 

formaram uma compreensão própria sobre a temática da estética e do 
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―artístico‖, e da relação destes com a proposta de feminismo fomentada 

pelo grupo.  

Como sabemos, a elaboração gráfica dos impressos, assim como 

as muitas formas de intervenções urbanas são exemplos da prática 

política do Mujeres Creando e frutíferos na discussão sobre esse tema. O 

livro Grafiteadas (1999?), por exemplo, traz, além de narrativas 

introdutórias sobre os motivos que as levaram a escolher o grafite como 

um dos principais meios de comunicação com a cidade, uma compilação 

de fotografias dessas intervenções urbanas. Após contar o modo como 

os grafites entraram na vida da organização, que estaria relacionada a 

uma experiência com a esquerda desde o período da ditadura militar, 

Julieta Paredes apresenta o vínculo que elas buscavam com o âmbito das 

artes. Ressaltava já no início que ―la forma expresa el contenido‖ 

(PAREDES, [1999?], p.2) e que: 

 
Nosotras pintamos las paredes, porque además 

somos pintoras de pincel y brocha, porque 

embellecemos las paredes, con poesía, con ironía 

y picardía, con figuras, con utopía. Es nuestro 

arte y nuestro pensamiento filosófico, porque 

para nosotras el arte que no se compromete 

con la vida, no embellece la vida, solo la 

maquilla la remienda o la decora. Y lo que 

nosotras buscamos, con nuestro arte es embellecer 

la vida, la vida de cada día, dar ánimo y 

solidariedad a las mujeres que luchan contra el 

machismo, cuestionar a los varones en su 

complicidad con el sistema patriarcal, hacer 

reflexionar a las mujeres sobre temas que nos dan 

miedo como las dictaduras y la historia, apoyar a 

los varones que luchan contra el fascismo y las 

dictaduras, que cada loca y loco que cree en el 

amor, la justicia, y la libertad no se sienta solo, 

que lea y nos sienta sus hermanas.
200

 (PAREDES, 

[1999?], p. 12-13) Grifos meus.  

                                                 
200

 ―Nós pintamos as paredes porque, além disso, somos pintoras de pincel e 

escova, porque embelezamos as paredes, com poesia, com ironia e picardia, 

com figuras, com utopia. É nossa arte e nosso pensamento filosófico, porque 

para nós a arte que não se compromete com a vida, não embeleza a vida, só 

a maquia, a remenda ou a decora. E o que nós buscamos com nossa arte, é 

embelezar a vida, a vida de cada dia. Dar ânimo e solidariedade às mulheres que 

lutam contra o machismo, questionar os homens na sua cumplicidade com o 
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A partir dessa citação podemos ter uma ideia da maneira como o 

grupo concebia naquele momento a sua relação não apenas com os 

grafites, mas com o fazer artístico de um modo geral. A arte precisaria 

ser um campo ―comprometido‖ com as demais esferas da vida cotidiana 

e não isolada num espaço restrito e autorizado para tal. Justamente por 

isso, ela se significaria no seu potencial de interlocução contínua com as 

pessoas, sendo capaz de produzir questionamentos, ―reflexões‖ e 

visibilizar resistências, distanciando a sensação de isolamento entre 

aquelas que acreditam nas mudanças sociais para que ―não se sintam 

sós‖. Através desse trecho podemos entender diferentes eixos básicos na 

compreensão artística e estética assumidos pelas Mujeres Creando: o 

uso da rua como lugar central para produzir cultura política; as 

intervenções como meio de ―embelezamento‖, reflexão e mobilização 

subjetiva e intersubjetiva; e a não dissociabilidade entre arte, 

pensamento político e crítica social. Essas características podem ser 

observadas através dessas publicações que tematizam o uso dos grafites.  

 

                                                                                                        
sistema patriarcal, fazer as mulheres refletirem sobre temas que nos dão medo, 

como as ditaduras e a história, apoiar os homens que lutam contra o fascismo e 

as ditaduras; e que cada louca e louco que acredite no amor, na justiça e na 

liberdade não se sinta só, que leia e sinta que somos suas irmãs.‖ (PAREDES, 

[1999?], p. 12-13) Grifos meus. (Tradução minha) 
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IMAGEM 21 – Pichações neonazistas 
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IMAGEM 22 – Resposta do Mujeres Creando às incitações de ódio realizadas 

por neonazista  
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Nessa publicação de 1999, como podemos observar nas imagens 

21 e 22 (PAREDES, [1999?], p.104-105), elas mostram as respostas 

dadas em decorrência das ideias discriminatórias assinadas por grupos 

que se identificaram como neonazistas. Respondendo às ameaças de 

morte proferidas contra feministas, indígenas e pessoas mestiças, o 

grupo contestava ―Cala-te bêbado‖ como forma de não deixar inconteste 

esse tipo de manifestação pública. Através dessas imagens podemos ter 

exemplos do caráter articulado da reflexão política-artística no uso dos 

grafites e de outros recursos visuais. É possível observar que nem 

sempre a interlocução social aparece de maneira não conflituosa ou de 

modo propositivo, ela também serviu como um instrumento de combate 

e de reação. 

Os grafites foram uma das mais importantes continuidades da 

trajetória da organização, sendo conhecidos dentro e fora da Bolívia. 

Muitas das mobilizações e lutas políticas desenvolvidas pelas Mujeres 

Creando durante esses mais de vinte e cinco anos foram acompanhadas 

por frases que funcionaram titulando essas ações e sintetizando suas 

ideias. O contínuo uso dessa linguagem permitiu uma ocupação urbana 

prática e simbólica que pudesse provocar risos, sentimentos de tristeza, 

indignações, solidariedades políticas e uma ampla gama de afeições a 

partir da interação estética feminista. Em termos visuais eles são 

caraterizados por vários elementos: o uso de uma técnica-ação 

desvalorizada, estigmatizada e criminalizada; o uso de letras cursivas 

que remetem a uma escritura marcada por uma pessoalidade; a 

utilização de um recurso de identificação que é a assinatura, geralmente 

acompanhada pelo símbolo que cruza feminismo e anarquismo; e, 

finalmente, a menção através da escrita sobre uma multiplicidade de 

temas com a finalidade de provocar reflexão e construir-despertar 

sensibilidades.  

Além do Grafiteadas (1999?), a permanência dessa prática 

possibilitou uma nova compilação dez anos depois chamada Mujeres 

Grafiteando...más (2009). Mais do que trazer o debate sobre a 

importância e o porquê de grafitar como na primeira compilação, os 

textos introdutórios já se reportavam à história do grupo e discutiam 

sobre como o grafite foi se tornando uma referência importante das 

ações da organização dentro e fora do país. A própria escritura dos 

textos está repleta de citações de frases grafitadas e que se tornaram 

representativas da ação interpeladora das Mujeres Creando, como 

―Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz‖ (p. 5), ―En árabe, aymara 

o castellano, mujer quiere decir dignidad‖ (p. 7), ―No puedo ser la 
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mujer de tu vida porque soy la mujer de mi vida‖ (p.9), dentre outras.  

Além disso, nessa nova compilação é possível perceber uma 

preocupação com as interlocuções internacionais, visto que a maioria 

dos grafites escolhidos para a edição está também traduzida para o 

inglês. Essas duas publicações são interessantes porque nos ajudam a 

perceber as primeiras reflexões propostas pelo próprio grupo sobre os 

grafites e o campo artístico de modo geral, assim como observar a ação 

mesma de documentar o uso dessa linguagem e visibilizá-las dentro de 

uma narrativa que conta a história da organização. 
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IMAGEM 23 – Grafite ―Democracia en el país, en la casa y en la cama‖ 
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IMAGEM 24 – Grafite ―Civismo rima con fascismo y com racismo‖   
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IMAGEM 25 – Grafite ―No saldrá Eva de la costilla de Evo‖ 
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IMAGEM 26 – Grafite ―No soy originaria, soy original‖  
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Os grafites das imagens 23, 24, 25, 26 (MUJERES CREANDO, 

2009, p. 154-164-133-95), publicados em 2009, exploram algumas das 

questões trazidas pelo grupo em relação a um debate antipatriarcal e 

situado no contexto político do governo Evo Morales. ―No soy 

originaria, soy original‖ e ―No saldrá Eva de la costilla de Evo‖ são 

trocadilhos que propõem reflexões críticas ao governo, principalmente 

quanto ao tema das identidades e da presença prática e simbólica das 

mulheres no país. Além da tática reflexiva que acompanha o uso dos 

grafites, é possível perceber o caráter reativo e contestador quando o 

grupo responde ―Civismo rima con fascismo y racismo‖ a escritos de 

rechaço ao mesmo presidente na cidade de Santa Cruz de la Sierra.
201

 

Coetânea a essas frases que demonstram um diálogo direto das Mujeres 

Creando com o contexto atual do país, encontram-se referências a pautas 

e reivindicações que marcaram os feminismos latino-americanos desde 

os anos de 1980, principalmente no Cone Sul, como a conhecida 

bandeira ―Democracia en el país, democracia en la casa y democracia 
en la cama‖. 

É importante perceber que as características próprias do grafite – 

geralmente produzido em paredes e muros, e por isso, possuindo um 

caráter mais efêmero – vão sendo alteradas e ganhando novas 

conformações com o passar do tempo. Para além dos efeitos 

comunicativos e de sensibilização, essa tática foi usada também como 

um instrumento de identificação social e como base para a elaboração de 

memórias da organização, como pudemos perceber através dessas 

publicações. Além disso, na medida em que o grupo vai se consolidando 

como uma presença política, ele foi usado como instrumento de 

intervenção visual em outros espaços além da rua, inclusive os 

assignados como de arte.
202

 

Além desse já reconhecido uso dos grafites – que como pudemos 

ver nas imagens anteriores permitiram constantes ações e reações quanto 

à sua existência e conteúdo – as atividades de rua e a cobertura midiática 

                                                 
201

 Vale a pena ressaltar que Santa Cruz é onde se encontra grande parte da elite 

econômica da Bolívia. Debates sobre um possível separatismo da região 

também tem acontecido na história contemporânea do país.  
202

 Alguns exemplos são a Bienal de São Paulo (Brasil), o Centro de Arte Reina 

Sofía (Espanha), o Centro Cultural Recoleta (Argentina), Museo de Arte 

Contemporánea (País-Vasco) e o Haus Der Klulturen Der Welt (Alemanha), 

cuja participação do grupo se deu também pela exposição de frases grafitadas.  

Ver, (PAREDES, [1999?]) e (RDFMP, nº4).  
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de muitas delas possibilitaram uma ampliação dos debates promovidos 

pelas Mujeres Creando ao longo de sua trajetória e contribuíram para a 

consolidação de sua presença urbana na Bolívia. Foram vários os tipos 

de intervenções sociais que apareceram ao longo da experiência da 

organização, e entendo que eles devem ser compreendidos na sua 

articulação com a proposta geral de ocupação da sociedade promovidos 

pelo grupo a partir de uma perspectiva feminista.  

As estratégias e táticas cada vez mais visíveis da sua ocupação 

social despertaram um crescente interesse de diferentes segmentos 

sociais e foram continuamente registradas midiaticamente, propiciando 

discussões durante e posteriormente a essas ações. A pluralidade dos 

suportes e, portanto, da circulação de registros visuais de suas práticas e 

pensamentos políticos permitiu uma constante retomada das discussões 

levantadas por essas mulheres em outras parcelas da sociedade.  

É possível dizer que os debates e as reações em relação ao grupo 

foram muito diversos, e como vimos desde os capítulos anteriores, 

variaram entre rechaço e admiração, entre apoio político, participação 

direta em suas atividades, às visões estereotipadas de suas agendas. Ana 

Rebeca Prada reflete especialmente sobre o modo como a 

intelectualidade boliviana recebeu as intervenções do grupo até inícios 

dos anos 2000. Para a autora, a presença das Mujeres Creando foi se 

dando de modo cada vez mais intenso no país, trazendo uma leitura até 

então inédita de como o movimento de mulheres aparecia politicamente 

exposto no espaço público até aquele momento e promovendo ―reações 

polarizadas‖ e ―extremas‖ no âmbito da intelectualidade e do campo da 

militância ―progressista‖. (PRADA, 2006, p. 97-108) Entender as visões 

dicotômicas que se construíram sobre o grupo, perceber os efeitos de 

suas estratégias ao abordar temas secundarizados pela militância e 

problematizar o debate conceitual gerado na tentativa de compreender se 

o grupo poderia ser ou não ser classificado como um movimento social, 

foram apenas algumas das discussões observadas pela autora ao analisar 

as reações despertadas em relação ao coletivo nesse meio. (PRADA, 

2006, p 97-107) Esse texto nos dá indícios sobre a crescente, incômoda 

e também paradoxal presença política da organização nas disputas 

discursivas em torno da cultura política nesse momento. Sem dúvida, 

como sugere a própria autora, essas relações só puderam ir se 

consolidando quando pensamos justamente essa ocupação política 

através de muitos espaços e linguagens.  

Um documento importante que registra a ampliação do alcance 

dos debates promovidos pelas Mujeres Creando são os episódios da 



310 

série televisiva Creando Mujeres exibida em rede nacional no ano 2000. 

Ainda de acordo com Ana Rebeca Prada, a série foi transmitida por um 

importante canal televisivo do país e teria sido para muitas pessoas um 

dos momentos mais importantes de visibilidade da organização. 

(PRADA 2006, p. 114)
203

 Além disso, essa exibição teria trazido para o 

centro do debate temas pouco explorados, e até mesmo tabus, na 

sociedade boliviana. (PRADA, 2006, p.115-117)  

Apesar de ser uma compilação que data do início dessa segunda 

década, as performances urbanas exibidas na série tematizaram 

discussões mobilizadas pelo grupo desde inícios da década de 1990. Os 

assuntos eram retratados embrincando temas chaves do movimento 

feminista e dos movimentos sociais da Bolívia, como as marcas 

autoritárias das democracias atuais; os padrões de beleza ocidentais que 

as mulheres estão particularmente forçadas a corresponder; o racismo 

que hierarquiza pessoas, relações e espaços da cidade; e as normas 

sexuais, apenas para citar alguns exemplos. 

O documento audiovisual que tive acesso sobre a série dispõe de 

sete intervenções urbanas, todas protagonizadas pelas integrantes do 

grupo ou por algumas pessoas próximas à organização. O primeiro 

capítulo é uma ação realizada na Plaza Murillo, centro do poder 

nacional, que teve como objetivo demonstrar os limites da democracia 

que se estabeleceu no país, simbolizada principalmente pela eleição do 

presidente que fez parte dos governos militares, Hugo Bánzer, em 1997. 

A atividade consistiu no derramamento de litros de tinta vermelha 

representando o sangue que simbolizaria todo o autoritarismo vivido no 

país nos anos anteriores.  A ação foi protagonizada por María Galindo e 

Norma Melo (uma atriz independente que realizou inúmeras parcerias 

com a organização em diferentes períodos) e foi verdadeiramente 

reprimida durante sua gravação, resultando na prisão de uma das 

                                                 
203

 A autora também se refere a um importante momento anterior à transmissão 

dessa série na TV, que teria sido a aceitação do convite em participar do 

programa do ex-presidente do país Carlos Mesa, na mesma emissora em 1999. 

O programa se chamava ―De Cerca‖ e de acordo com essa autora: ―Ali 

demonstraram tal solidez e coerência na articulação de respostas e comentários, 

que necessariamente removeram a percepção que muita gente tinha delas. De 

serem um grupo grafiteiro, agitador e construtor de ações entre teatrais e 

políticas, sempre de rua, passam a ser um sujeito de emissão radical de ideias 

com evidente capacidade de se dirigir e de interpelar a um público muito maior 

(se já tinham feito isso antes nos circuitos do feminismo organizado, agora o 

faziam para um público em geral).‖ (PRADA, 2006, p. 114) (Tradução minha) 
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protagonistas. O segundo foi uma intervenção coletiva que buscou 

debater o conceito de ―utopia‖ como uma ideia que está materializada 

em diferentes momentos e espaços da vida cotidiana. A instalação 

consistiu na disposição de uma mesa farta onde diferentes mulheres 

compartilhavam comida e também a ofereciam para as pessoas que 

assistiam a ação. Nela estavam diferentes cartazes distribuídos no 

cenário e que nominavam a utopia através de sujeitos e ações do dia-a-

dia. Frases como ―La utopía es morena y rubia al mismo tempo‖, ―La 
utopía es pobre y amenaza tus privilégios‖ e ―La utopía es vieja y niña 

al mismo tiempo‖
204

 apareceram como parte do cenário e explicitam a 

visão prática do conceito de utopia que se pretendia transmitir. A utopia 

não seria algo distante e inalcançável, mas se materializaria nas pessoas, 

nas relações entre as pessoas e nas ideias. O terceiro capítulo da série 

exibe uma encenação de rua que buscava problematizar os padrões 

ocidentais que as mulheres têm como referência de beleza. A ação se 

deu na ruptura de amarras existentes ao redor dos corpos das mulheres 

na cena e onde estavam penduradas bonecas Barbies. A intervenção é 

catártica e termina com a quebra de espelhos e com um grupo de 

mulheres dançando de mãos dadas sobre seus cacos. O quarto é uma 

intervenção realizada em um edifício da justiça, para onde são levadas 

inúmeras sacolas de papéis picotados representando sacos de lixo. Eles 

foram espalhados ao longo da intervenção. O objetivo da ação foi 

questionar a ineficiência, a morbidade e a injustiça em que os casos de 

violência contras as mulheres são tratados, além de verbalizar críticas ao 

modo desigual do tratamento dado pela justiça aos diferentes setores da 

sociedade. O quinto episódio exibe uma ação de distribuição de broches 

que diziam ―Un país feliz es un país sin racismos‖
205

. Essa distribuição 

foi feita por duas mulheres ―cholas‖ em uma região de classe média e 

alta, e também de grande circulação de pessoas brancas na cidade de La 

Paz. O questionamento proposto para essas ações foi o de debater o 

racismo no país percebendo a reação das pessoas quando recebiam o 

broche com a frase antirracista, principalmente quando este vinha das 

mãos de mulheres ―cholas‖, que são extremamente estigmatizadas no 

país. O sexto capítulo discute o tema do amor através de ―mulheres 
inconvenientes‖. Retoma a personagem da ―chola‖, que aparece 

                                                 
204

 ―A utopia é morena e loira a mesmo tempo‖, ―A utopia é pobre e ameaça 

teus privilégios‖ e ―A utopia é velha e menina ao mesmo tempo‖. (CREANDO, 

2000) (Tradução minha) 
205

 ―Um país feliz é um país sem racismo‖. (CREANDO, 2000) (Tradução 

minha) 
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verbalizando reflexões sobre amor e liberdade como conceitos 

fundamentais da experiência de amar; e em seguida, finaliza com uma 

ação de rua protagonizada por Julieta Paredes e María Galindo, em que 

as duas demarcavam e visibilizavam o amor lésbico como uma 

experiência social legítima e de muita ―valentia‖. Na cena, as 

protagonistas distribuíram flores entre as pessoas que assistiam a 

atuação, simularam uma cama no chão da rua, onde trocaram carinho e 

declarações de amor e grafitaram a frase ―Somos libres y dejamos que 
las y los demás lo sean‖

206
. O sétimo e último capítulo problematiza a 

temática das ONGs no país. A ação de rua conta com a participação de 

duas atrizes jovens, brancas e de cabelos loiros que representavam os 

organismos internacionais e as ONGs. Enquanto comem e bebem 

fartamente, elas seguram o mapa do mundo diante da população que 

assiste à encenação. Na ação aparecem muitas moedas sujas de sangue 

representando o tema da cooperação internacional marcada por relações 

desiguais e exploratórias. (CREANDO, 2000) 

Interpelar, questionar, desnaturalizar e mobilizar foram algumas 

das estratégias usadas na elaboração desses artigos culturais. A 

possibilidade de veicular essa vídeo-produção em cadeia nacional pode 

ser analisada tanto como um momento que marcou uma particular 

visibilidade das ações que o grupo vinha desenvolvendo em quase uma 

década naquele período, e que teria favorecido a difusão das mesmas, 

como também, uma espécie de efeito social consequente da própria 

interpelação que a organização vinha colocando para os debates no país. 

Ou seja, o convite para transmitir a série também pode ser visto como 

um reconhecimento da discussão política pautada pelo grupo. Entender 

essa questão nos ajuda a indagar sobre a potencialidade estética das 

ações visuais e políticas das Mujeres Creando ao longo de sua história.  

A série põe em evidência distintos elementos que nos aproximam 

de uma definição de estética feminista. Cenários, objetos, sujeitos 

sociais, falas, imagens e gestos compõem um imbricado uso material e 

simbólico que levantam problemáticas dos feminismos, e que de alguma 

maneira já faziam parte das produções feministas no campo das artes. 

Primeiramente, a ênfase num sujeito político ―mulheres‖
207

, e a 
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 ―Somos felizes e deixamos que as e os outros também sejam‖. (CREANDO, 

2000) (Tradução minha) 
207

 É importante relembrar que embora haja um permanente esforço político de 

visibilizar e colaborar na construção de um sujeito político mulheres, desde as 

primeiras publicações do grupo há um esforço também de demarcar 

repetidamente as diferenças entre esses sujeitos. Essas diferenças também 
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visibilidade das marcas sociais e culturais que se inscrevem nos corpos 

dessas sujeitas nas cenas, podem ser vistos como pilares dessa produção. 

As mulheres que se veem no espelho, as que (se) amam, as que existem-

resistem com suas marcas étnicas e raciais, as que reclamam justiça, as 

que pensam a política e produzem política, estiveram representadas 

nessa produção.  A escolha de cenários como o supermercado, a praça 

símbolo do poder estatal, as repartições associadas ao burocratismo, a 

―cama‖ disposta simbolicamente na rua, são componentes também 

associados a elementos da cotidianidade recorrentemente discutidos 

pelas críticas feministas.   

Dito isto, é importante considerar que tanto as publicações sobre 

os grafites, como a série televisiva Creando Mujeres (e parte 

considerável dos materiais audiovisuais) podem ser entendidos como 

documentos a serem problematizados através de duas perspectivas. 

Primeiro, porque são registros das performances de rua desenvolvidas 

pelo grupo, em que se pode observar todo o universo da interação social 

estabelecida nesse contato, e também, porque podem ser lidos como 

documentos editados, produzidos através de parcerias políticas – como 

no caso dessa série televisiva – que ampliaram as suas possibilidades de 

circulação. Elas seriam, portanto, uma sobreposição dessas estratégias 

políticas da organização, que estariam abertas tanto para um diálogo 

direto com o espaço urbano, como também, com espaços intermediados 

por relações hegemônicas de poder.   

A característica profusa dessas fontes documentais também pode 

ser observada em boa parte dos vídeos de curta metragem produzidos 

pelas Mujeres Creando e dirigidos pela integrante María Galindo já na 

segunda década da organização. Essas produções audiovisuais são com 

frequência uma justaposição de suas atividades de rua, e desse modo, 

parte significativa dessas filmagens pode ser compreendida como uma 

espécie de ―documentação artística‖ das intervenções realizadas na rua. 

Obras como a série Mamá no me lo dijo, os curtas La Virgen Cerro [ca. 

2012], La Virgen Barbie [ca. 2012]
208

 e ¡La Ekeka soy yo! [ca. 2014]
209

 

                                                                                                        
problematizaram o tema do essencialismo biológico, principalmente quando as 

mulheres eram entendidas com definições fisiológicas e, portanto, capazes de 

serem reduzidas e simplificadas, principalmente no campo da representação 

política formal.  
208

 Os curtas ―La Virgen Cerro‖, ―La Virgen Barbie‖ e outra produção chamada 

―América‖ estão gravados juntos em formato de DVD e disponibilizados como 

anexos do livro No se puede descolonizar sin despatriarcalizar (c.a 2012).  
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são também exemplos da maneira como as intervenções de rua serviram 

como um material e um momento criados também para as produções 

audiovisuais. Embora com propósitos e tematizando questões diferentes, 

todas essas produções tiveram como característica construir um artefato 

audiovisual tendo a rua como cenário e a interação com as pessoas um 

dos principais eixos de sua elaboração.  

A estética feminista trabalhada nessas películas evidencia 

distintas figuras-chaves que representam posições sociais e 

subjetividades de mulheres que fazem parte de imaginários ocidentais, 

andinos e bolivianos, como por exemplo, a ―índia‖, a ―Virgem Maria‖, a 

―prostituta‖, dentre outras representações, que são apropriadas e 

reinventadas a partir de uma perspectiva feminista. Esta, aparece para 

além do fato de serem produzidas por um grupo assumidamente 

feminista, mas se materializa também em discursos que visam 

desnaturalizar aspectos culturais que marcam as relações de gênero, 

étnico-raciais, de classe e de geração no país, e também, em outros 

lugares.
210
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 ―Mamãe não me disse isso‖, ―A Virgem Monte‖, ―A Virgem Barbie‖ e ―A 

Ekeka sou eu!‖. (Tradução minha) Todas essas filmagens são produções da 

segunda década da organização. ―Mamá no me lo dijo‖ é uma série de quatro 

episódios que traz como personagens uma prostituta, uma noiva, uma freira e 

uma ―índia‖. Segundo os escritos da capa do DVD vendido com a reprodução 

do seriado, a obra foi construída com ―personajes que desordenan lo que 

entendemos por ser mujer‖. (MAMÁ, 2003, capa) A maior parte do roteiro da 

série se passa através de uma interlocução direta entre as personagens e as 

pessoas na rua. Dentro dessa mesma proposta, ―La Virgen Cerro‖ e ―La Virgen 

Barbie‖ são duas filmagens centradas na figura da Virgem Maria e através dela 

reposicionam o simbólico de sua representação para o contexto histórico e 

social boliviano. Já o curta“!La Ekeka soy yo!” pode ser entendido como uma 

tradução audiovisual das ressignificações realizadas sobre a figura divina do 

Ekeko. Além de trazer uma representação da Ekeka como uma chola, o roteiro 

se passa também na rua e faz referência ao trabalho desenvolvido na casa La 

Virgen de los Deseos com o projeto ―Mujeres en Busca de Justicia‖, que auxilia 

mulheres com apoio e orientação judicial.  
210

 Outras filmagens importantes na história do grupo foram: ―Las exiliadas del 

neoliberalismo‖ (2003?) e ―Amazonas, mujeres indomables‖ (s/d).  A primeira 

abordou o tema da migração das mulheres bolivianas como tentativa de resolver 

problemas econômicos e por melhores condições de trabalho; e o segundo, 

tratou do tema da violência contra as mulheres e as teias de solidariedade 

criadas entre mulheres como forma de luta e superação das condições de 

violência.  
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Pretendo voltar a uma análise mais detalhada da estética de 

algumas dessas produções no próximo ponto do capítulo, mas por agora, 

me interessa situar que essas elaborações audiovisuais se difundiram e 

se difundem de maneira bastante heterogênea. Elas podem circular tanto 

em exibições fílmicas de rua promovidas pelas próprias Mujeres 

Creando, ser adquiridas atualmente nas casas La Virgen de los Deseos 
(La Paz) ou Los Deseos de la Virgen (Santa Cruz de la Sierra), ser parte 

de exposições promovidas pelo grupo fora e dentro do país, e também, 

circular em espaços institucionais como museus e cinematecas.   

Essas fontes nos permitem perceber a interpelação social 

feminista e o uso de elementos que problematizam a cotidianidade e que 

nela se inserem, isto é, questionando padrões que marcam a vida das 

mulheres, mas também da sociedade como um todo. Mesmo que pensar 

o tema da recepção das atividades do grupo não seja o foco deste 

trabalho, é importante considerar que a expansão (intenção) da 

circulação de suas produções coloca novas perguntas sobre a potência 

reflexiva e sensorial causada pela estética dessas elaborações. Demarcar 

essas sujeitas e sujeitos sociais, ocupar espaços do cotidiano das cidades 

e construir uma capacidade de reprodução dessas ações via elaborações 

de diferentes suportes de difusão seria em si uma ação política e estética 

desafiadora das sensibilidades patriarcais.  

Em consequência disso, a participação crescente do grupo em 

espaços midiáticos, acadêmicos e artísticos dentro e fora da Bolívia 

também gerou muitos debates, visto que ele reiteradamente questiona 

e/ou rechaça a legitimidade limitadora atribuída a esses espaços. Seja 

como contradição ou como uma faceta dessa estratégia de ocupação, o 

que pode ser observado é que as intervenções nos mais diversos 

circuitos também foram frutíferas para dar circulação às suas ideias e 

visualidades.  

Essa questão pôde ser analisada e marcou a própria produção do 

livro No pudieron con nosotras: el desafio del feminismo autónomo de 

Mujeres Creando (2006), que para mim, mais do que um intento de 

debater as propostas políticas trazidas pelo grupo em meados de 2006, 

quando o livro é lançado, pode ser visto como fonte secundária, fruto de 

ações interpeladoras e estéticas realizadas por suas representantes no 

congresso da LASA em 2003.
211

 O próprio interesse em ―responder‖ às 

                                                 
211

 Como indiquei na introdução da tese, essa publicação é uma das poucas 

obras que se dedicaram a pensar a proposta feminista do grupo, tendo como 

base principalmente as ações que elas desenvolveram até inícios dos anos 2000 
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indagações provocadas nesse episódio gerou reflexões sobre o que seria, 

como se constituiria e de que maneira o feminismo das Mujeres Creando 

questiona as estruturas sociais e as lutas políticas nesse momento, 

principalmente quando pensado à luz do efervescente contexto político 

do país.  

Além do texto de Ana Rebeca Prada citado anteriormente, no 

livro, os textos de Elizabeth Monasterios Pérez e Freya Schiwy em 

especial, também trazem uma leitura sobre a ocupação pública das 

práticas políticas da organização, destacando o modo como elas 

questionaram aspectos até então pouco explorados na sociedade 

boliviana, principalmente, em relação ao patriarcado, às normas sexuais, 

ao racismo e à colonialidade que marcariam intensamente as relações 

sociais e políticas da Bolívia até então. Elizabeth Monasterios Pérez faz 

referência a uma ―guerra feminista‖ (PÉREZ, 2006, p.154) que estaria 

sendo ―liderada‖ pelo grupo Mujeres Creando no país. O texto foca na 

compreensão da organização em relação ao contexto sócio-político que 

marcou as lutas sociais no início da década. Para ela o movimento 

expressa a articulação das lutas de distintos sujeitos sociais em âmbito 

político, e por isso, a organização questionaria o modo hierarquizado de 

construir as pautas e as ―prioridades‖ políticas nas lutas sociais. 

(PÉREZ, 2006, p. 161-162)  

Na mesma linha, Freya Schiwy (2006) analisa a importância do 

grupo em trazer o ―colonialismo interno‖ como elemento visibilizado 

criticamente dentro de suas propostas feministas. Para essa autora, ao 

explorar a ―heterogeneidade‖ e as minúcias das relações de poder 

existentes dentro da historicidade das relações de gênero no país, o 

debate das Mujeres Creando traria politização aos temas dos privilégios 

sociais que marcariam as ―experiências de gênero‖ das mulheres. De 

acordo com a autora, diferentemente de outras críticas que visam trazer 

o colonialismo e a colonialidade para o centro dos debates feministas – 

principalmente quando apontam para as relações desiguais da produção 

de conhecimento dos eixos norte-sul, sem problematizar as 

desigualdades ou a ―heterogeneidade‖ sul-sul – as Mujeres Creando, não 

apenas explicitariam e discutiriam essas desigualdades, como as 

colocariam como eixos centrais da reflexão crítica e, também, como 

                                                                                                        
e que serviram como base de análise dos textos ali publicados. É interessante 

considerar que na introdução do livro aparece esse aspecto provocador que teria 

mobilizado a publicação, após as intervenções realizadas por Julieta Paredes e 

María Galindo questionando os limites de espaços como a LASA para o 

aprofundamento do debate feminista.   
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motor de articulação política tanto ―intelectual‖ como ―prática‖. 

(SCHIWY, 2006) 

De acordo com Schiwy (2006), que também problematiza a 

questão das múltiplas linguagens usadas pelo grupo naquele momento, 

especialmente as performances de rua e as aparições na televisão, a 

atuação política das Mujeres Creando estaria bastante voltada para a 

interpelação pública e midiática. Tal foco, segundo ela, poderia deixar o 

grupo dependente de ações ―escandalosas‖ ou de uma ―lógica do 

espetáculo‖ (SCHIWY, 2006, p. 202) para difundir e vender seus 

produtos culturais. Isso se daria porque a organização também estaria 

imersa a um momento social de ―mercado multicultural‖ (SCHIWY, 

2006, p. 200) onde o heterogêneo também tem um lugar na lógica de 

consumo.  

Embora concordando com muitos aspectos e argumentos 

lançados por essas autoras, principalmente no entendimento das 

possíveis repercussões e da potência dos debates políticos propostos 

pela organização, avalio como limitada a abordagem que prevalece 

nesses textos que vê as ações das Mujeres Creando pensadas 

principalmente em diretrizes que visam o ―choque‖, o ―conflito‖, a 

―guerra‖, o ―embate‖, ―a agressividade‖, ―o espetáculo‖ ou o 

―escândalo‖ como característica principal do fazer político da 

organização. Acredito que talvez essas leituras caibam muito mais numa 

compreensão de algumas possíveis recepções dessas estratégias, do que 

propriamente um objetivo político único do grupo. Ainda que todos 

esses elementos apontem para relações possíveis de serem provocadas 

por suas atividades de rua (inclusive permitindo um lugar inteligível 

dentro de uma indústria cultural que vende o diferente, como considera 

Schiwy) entendo que eles são adjetivos insuficientes para entender as 

estratégias políticas das Mujeres Creando. Se a ação dessas mulheres 

―borra‖ as fronteiras entre público e privado e se expõem de modo 

inquietante e provocador, como muito já foi discutido, tal diluição 

parece chamar atenção, no meu ponto de vista, para o trabalho exercido 

cotidianamente pela organização e não apenas em momentos específicos 

de espetacularização dessas ideias. 

Ressalto essa ideia, principalmente por entender que a 

multiplicidade da ocupação social e a ampliação do seu reconhecimento 

na sociedade boliviana não poderia se dar apenas ou principalmente 

através de uma estratégia baseada no conflito ou na estetização desse 

conflito no espaço público. Tento explorar essa sistematização através 

do organograma a seguir e que sinaliza para alguns objetivos que 
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identifico como centrais do feminismo da organização. O infográfico na 

imagem 27 nos permite observar alguns pontos que acredito 

colaborarem na compreensão dessa problemática que vai se construindo 

ao longo da história do grupo.  

 

 
IMAGEM 27 – Infográfico. Elaboração própria 

 

Nesse ponto de vista, entendo que a organização tem um 

propósito central que vem norteando sua mobilização ao longo dessas 

décadas, que seria ocupar a cidade (a sociedade de um modo geral) a 

partir de um discurso feminista. Esse propósito estaria baseado em um 

conceito feminista-chave, ou seja, a diluição de qualquer separação entre 

esfera pública e privada, e ação política constante e cotidiana. Esse pilar 

sustentaria as estratégias de ocupação realizadas pela organização em 

diversos espaços sociais. Assim, as táticas construídas para efetivar essa 

ocupação passam pelo potencial questionador desses espaços e dos 

meios, ou seja, das práticas e linguagens usadas para tal.   
Através das prolíficas reflexões das autoras citadas anteriormente 

é possível observar a preocupação primeira de analisar a forma e o 

conteúdo interpelador trazido pelo Mujeres Creando na Bolívia, 

contextualizá-lo e sinalizar para as possíveis recepções colocadas por 
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essas experiências. No meu ponto de vista, esse conjunto de 

preocupações tende a privilegiar, sobretudo, uma discussão sobre as 

condições estruturais dessa aparição pública, trazendo poucas menções 

sobre a maneira que isso poderia acontecer em termos de esforços 

pessoais e coletivos, e através de que práticas concretas essas ocupações 

poderiam estar sendo articuladas na vida cotidiana dessas mulheres e da 

cidade como um todo. Acredito ser fundamental ponderar a tendência de 

ver a atuação do grupo como eminentemente pública ou que vê o espaço 

público como esfera principal de disputa política. Isso porque essa 

interpretação pode reforçar, mesmo que involuntariamente, as divisões 

entre público e privado, e, principalmente, pode secundarizar a 

importância das solidariedades concretas na vida individual e coletiva 

dessas mulheres. Ou seja, a notoriedade dada às intensas aparições 

artísticas e performáticas do grupo pode acabar ofuscando as demais 

relações diárias de solidariedade construídas pela organização 

internamente, e que também podem ser interpretadas como uma cultura 

política feminista e como estratégia de ocupação social.  

Após essa explanação, entendo que pensar a interpelação pública 

das Mujeres Creando é indagar sobre a potência e a experiência estética 

do grupo também como uma experimentação, ou seja, como um 

processo que traz uma dinâmica contínua de fazer-se estrategicamente e 

dialogicamente. Além disso, é precisamente esse caráter processual e 

experimental que permite composições estéticas sobre e a partir dessa 

relação direta e contínua com a sociedade, seja em ações com grande ou 

pouca visibilidade midiática. Essa leitura dá continuidade à metodologia 

empregada na interpretação da própria produção de conhecimento 

explorado no terceiro capítulo da tese. No que se refere à experiência 

estética, ela seria a de um construir se construindo, isto é, um processo 

não necessariamente marcado por características pré-determinadas e 

fechadas, mas tendo um leque de tendências e influências, e também de 

possibilidade inventiva e negociadora. 

Nesse sentido, é importante relembrar que boa parte dessas 

experiências não possui uma ―duração‖ marcada apenas pelo seu tempo 

de exposição, atuação ou impressão dependendo do suporte usado na 

difusão dessas produções visuais. Elas ultrapassam o tempo expositivo 

da ―obra‖, da ―intervenção‖ ou da ―instalação‖ artística porque 

sinalizam para experiências concretas, contínuas e repetidas de 

vivências feministas na cidade. Elas constituem, dentre outras, ações 

organizativas e de intervenção social realizadas em distintos espaços, 

inclusive os não tão visíveis em mídias e lugares públicos como praças, 
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prédios oficiais ou meios de comunicação de grande circulação. Entendo 

que esse seja um ponto fundamental para compreender o contínuo 

rechaço a nominarem-se como artista e ao mesmo tempo comporem 

espaços reconhecidos de arte, como museus e exposições em bienais.  

Dois livretos publicados pela organização são elucidativos dessas 

questões. O primeiro, chamado Piel, Pan, Sangue. Éticas y 
estéticas......feministas (GALINDO; PAREDES, 1999), traz uma das 

primeiras sistematizações de ideias e experiências sobre arte e estética 

nas vivências do grupo. Nele, há registros da participação de algumas 

integrantes numa jornada chamada ―Utopías‖ organizada no mesmo ano 

pelo Museo Reina Sofía em Madri na Espanha. O segundo leva o nome 

de Mujeres Creando (ADRIÁN; GALINDO, 2005) e foi publicado 

como resultado da participação como conferencistas no Camden Arts 

Centre de Londres em 2005. Apesar de produzidos em momentos 

distintos, os dois textos trazem basicamente as mesmas ideias e 

discutem alguns termos centrais de como o grupo compreende suas 

intervenções e propostas estéticas.  

A ideia de ―impostoras‖ foi e continua sendo utilizada para 

significar a participação nesses espaços oficiais. Segundo essas 

publicações, a ―impostora‖ seria a pessoa que está em determinado lugar 

sem dele fazer parte. Através dessa noção, é difundida uma afirmação de 

que elas não fariam e não pretendem fazer parte do mundo artístico, 

mesmo tendo como interlocutoras pessoas que fazem parte desse 

âmbito. Por meio dessa ideia, no livro, María Galindo defende que elas 

estariam num ―afora‖ cuja liberdade de criar se daria de outra maneira. 

O ―afora‖ do sistema se definiria por uma busca por obter ―sentido‖ em 

outros espaços sociais que se instaurariam na vida vivida, ou seja, no 

cotidiano. (GALINDO; PAREDES, 1999, p.13-14)  

No meu ponto de vista, há uma negação constante da separação 

entre a ação social codificada como artística e a não artística. Afinal, 

qual a diferença entre construir uma ação em que um casal lésbico fala 

sobre amor e troca carícias públicas e a existência reiterada e cotidiana 

de inúmeros casais que transitam numa sociedade que vê a lesbianidade, 

a homossexualidade e a bissexualidade como algo fora do ―natural‖? 

Mais do que uma ambígua ocupação desses espaços na experiência do 

grupo, é possível perceber uma estratégia de ocupá-los de maneira 

questionadora e provisória, simultaneamente tentando não reduzir suas 

proposições estéticas ao universo das artes. Há um esforço de sinalizar 

para algo mais, para dizer que as ações nesses espaços são fruto 

primeiramente de um trabalho coletivo e ativista com muitos outros 
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sentidos fora deles.  Isto é, mais do que um produção cultural que visa 

e/ou busca legitimidade nesses espaços institucionais, estes seriam 

apenas mais um lugar de ocupação e intervenção social crítica. É uma 

tentativa de negar uma taxação reducionista do que elas são e de como 

se formulam suas produções culturais e estéticas.  

Nesse sentido, entendo que a ação estética e interpeladora do 

Mujeres Creando não esteve ou está focada no ―combate‖ ou no 

―conflito‖ de rua apenas, ela também dialoga, convoca ao debate e 

sinaliza concretamente para outras imaginações comunitárias e para 

lutas desenvolvidas pelo grupo em outros âmbitos. Ela não é 

contemplativa, tampouco se pretende momentaneamente interativa, ela é 

provocadora, mobilizadora e tem pretensões de se enraizar como um 

discurso social. É a existência mesma da organização como uma voz 

plural que entona diferentes linguagens que quer ser ressaltado quando 

se nega a alcunha de ―artista‖.  A potente efemeridade dessas ações de 

rua e a negação de tal definição, mesmo participando de espaços 

reconhecidos como tal, nos fala sobre a tentativa de resistir a certa 

espetacularização ou restrição ao plano do conceitual de suas propostas 

políticas. É precisamente aqui que entendo que a experiência do grupo é 

um contínuo ―fazer experimentando‖, isto é, é um processo de 

construção de sensibilidades e experiências estéticas com elas e com o 

mundo ao mesmo tempo.  

Desse modo, nesses documentos a narrativa sobre a ―inspiração‖ 

que viveria o grupo em relação ao cotidiano e à vida vivida aparece 

repetidamente destacada e nos dá pistas sobre o modo como o grupo 

apresenta seus processos criativos.  Como estamos vendo ao longo do 

trabalho, a crítica do Mujeres Creando mobiliza distintos aspectos da 

cotidianidade e nele busca situar primeiramente seu diálogo social. As 

relações de opressão que se expressam no cotidiano foram consideradas 

desde o início um foco fundamental de reflexão e de ação questionadora 

feminista. No entanto, estaria nesse mesmo cotidiano a riqueza que 

alimentaria o processo de elaboração crítica e estética da organização. 

Segundo María Galindo, ao discorrer sobre o tema da ―inspiração‖ no 

livro Piel, Pan, Sangue. Éticas y estéticas......feministas (1999), a 

interação cotidiana dava corpo às proposições do Mujeres Creando. 

Diziam: 

 
Nos inspiran bellezas, placeres y dolores 

cotidianos no bautizados, ni reconocidos, ni vistos 

como artísticos, ni legitimados como estéticos 

(…) 
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Nos inspiran las habilidades de sobrevivencia de 

las mujeres en sus confortables toldos de venta 

instalados al centro mismo de la sociedad, 

impidiendo, como una gran barricada 

cotidianamente levantada a pesar del sol y del 

frío, el paso a la globalización. Ellas, las que 

falsifican los productos y hacen que las marcas 

dejen de ser signo de alcúrnia y buen estilo para 

que cualquier chola o cholo tengan zapatos 

Reebok o Nike. Ellas nuestras vendedoritas de las 

calles Qateras en aymará, son esas que impiden la 

invasión prepotente de capitales transnacionales, 

empresas que son saboteadas y ridiculizadas por 

sus hábiles manos de artesanas y por su picardía 

de comerciantes y todo ese desfile internacional 

de marcas se conviertan en mezcla de apropiación, 

ilusión y resistencia en casa uno de los mercados 

baratitos de nuestros barrios. (…)  

Nos inspiran las habilidades de mujeres y 

hombres que engañan con astucia las legalidades 

de fronteras y estados. (…) 

Nos inspiran también valores y sabores no 

artísticos; como la solidariedad inmediata, directa 

y urgente. Como el trabajo manual compartido 

que circula entre nosotras sin roles, ni disciplinas, 

como la coca y la quinua con sus historias de 

dolor y falsas patentes, que desde siglos atrás nos 

sirven de comida y de memoria histórica al mismo 

tiempo, como los mates relajantes, purgantes, 

desinflamantes y purificantes inventados por 

nuestras abuelas, en la edad remota, aquella que 

las mujeres éramos las sanadoras de nuestras 

comunidades.
212

 (GALINDO; PAREDES, 1999, 

p. 14-15) 

                                                 
212

 ―Nos inspiram belezas, prazeres e dores cotidianas não batizadas, nem 

reconhecidas, nem vistas como artísticas, nem legitimadas como estéticas. (...) 

Nos inspiram as habilidades de sobrevivência das mulheres nos seus 

confortáveis toldos de venda instalados bem no centro da sociedade, impedindo, 

como uma grande barricada cotidianamente levantada apesar o sol e do frio, o 

passo da globalização. Elas, as que falsificam produtos e fazem com que as 

marcas deixem de ser signo de distinção e bom estilo; para que qualquer cholo e 

chola tenham sapatos Reebok ou Nike. Elas, nossas vendedorinhas de rua, 

qateras em aimará, são essas que impedem a invasão prepotente de capitais 
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Nesse trecho podemos observar como a relação inspiradora do 

cotidiano aparece nas afirmações do grupo como estruturante das suas 

composições. Essa dimensão se mostra como aspecto retro alimentador 

da ação criativa e estética da organização, e é nessa mesma dimensão 

que ela busca se expressar. Assim como a produção de conhecimentos 

conceituais e categóricos que pudemos observar no capítulo anterior, a 

estética assume nas narrativas da organização o mesmo caráter 

corporificado, sensitivo e processual de produção. Não existe 

exatamente começo e fim, mas um processo temporal emaranhado de 

criação e produção, exibindo seus produtos culturais de maneira situada, 

rica, criativa e por isso também contraditória. Nesses destaques dados 

pelo grupo sobre a ―inspiração‖ que fomentam suas elaborações, 

podemos observar a trama entre as realidades locais e as realidades 

globais. A ―vivência‖ corporificada assume, ao mesmo tempo, uma 

dimensão cotidiana que articula realidades sociais relacionadas, como o 

dia-a-dia da vendedora de rua e da artesã e o ―avanço da globalização‖, 

tema este amplamente questionado pelo grupo nas suas mais diversas 

críticas.  

A partir dessas fontes podemos observar que a busca interpelativa 

do grupo não está apenas por chocar uma sociedade que tem marcas 

coloniais, patriarcais e racistas, mas também, talvez principalmente, 

detectar nessa mesma sociedade aspectos de subversão desses valores e 

dessas ideias. As pessoas que lutam diariamente por vidas melhores, as 

mulheres que buscam alternativas de subsistência e existência, as 

práticas de resistências concretas efetuadas entre os grupos populares 

são destacados, dentre muitos exemplos dados na citação anterior e na 

                                                                                                        
transnacionais, empresas que são sabotadas e ridicularizadas por suas hábeis 

mãos de artesãs e por sua picardia de comerciantes, e todo esse desfile 

internacional de marcas se converte em mescla de apropriação, ilusão e 

resistência em cada um dos mercados baratinhos de nossos bairros. (...) Nos 

inspiram habilidades de mulheres e homens que enganam com astúcia as 

legalidades de fronteiras e estados. (...) Nos inspiram também valores e sabores 

não artísticos, como a solidariedade imediata, direta e urgente. Como o trabalho 

manual compartilhado que circula entre nós sem padrões, sem disciplinas, como 

a coca e a quinoa com suas histórias de dor e de falsas patentes, que há séculos 

nos servem de comida e de memória histórica ao mesmo tempo, como os mates 

relaxantes, purgantes, desinflamantes e purificantes inventados por nossas avós 

em idades remotas, quando as mulheres eram as sanadoras de nossas 

comunidades.‖ (GALINDO; PAREDES, 1999, p. 14-15) (Tradução minha)  
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publicação como um todo, como os temas de ―inspiração‖ do grupo. 

Tais pretensões quanto a essas produções não se delimitam a propor 

uma visualidade que desconstrua valores arraigados na sociedade 

boliviana, mas buscam apontar simultaneamente para imagens 

subversivas das desigualdades dessa sociedade. É exatamente por isso 

que entendo que para pensar os elementos que compõem a estética 

feminista – isto é, os elementos ―visuais‖ e ―sensoriais‖ nas palavras de 

Raymond Williams (2007) – das produções do grupo, é necessário 

primeiramente ter uma compreensão sobre a dinâmica de inserção social 

construída por elas ao longo desse tempo. Por isso, explorar as 

circunstâncias, os suportes e os diálogos colocados para a visibilidade 

dessa estética foi um eixo que entendi como central para este capítulo.  

Além das características sinalizadas até aqui, é importante 

destacar que embora o grupo não se veja como produtor de arte, a 

divulgação de artistas, obras e experiências artísticas, principalmente de 

mulheres e/ou apoiadas numa perspectiva feminista, teve lugar nas 

editorações da organização. Além das obras usadas nas suas diferentes 

publicações, a Revista de Discusión Feminista Mujer Pública lançada já 

no fim da primeira década dos anos 2000 trouxe também uma seção 

permanente chamada Arte y Feminismo. Essa seção é organizada pela 

ativista feminista Esther Moreno e nela podemos encontrar não apenas a 

divulgação de obras feministas, mas também, uma discussão contínua 

sobre a relação entre arte e feminismo.  

Ao longo dos oito números analisados da revista, é possível ter 

acesso à produção de diferentes artistas. Por essa seção passaram textos 

e imagens que abordam as contribuições de mulheres como a cineasta 

chilena Claudia Llosa (nº3), a artista plástica cubana Ana Mandieta 

(nº6), a pop-star Lady Gaga (nº7), além de grafiteiras, pesquisadoras e 

do próprio Mujeres Creando (nº4), para citar alguns exemplos. Houve 

(há), mesmo que apenas como política editorial da revista, um 

reconhecimento da importância desse campo na luta feminista. Esta 

seção passou a ser um espaço de visibilidade de distintas práticas 

estéticas no país, na América Latina e no mundo. A revista explora tanto 

a esfera visual, como a textual, ao enfatizar o tema na sua composição 

permanente e dispor de pontos de vistas produzidos pela ativista e crítica 

de arte, Esther Moreno. 

Embora o grupo tenha construído uma relação crítica com os 

espaços artísticos de uma forma geral, é necessário destacar, novamente, 

a ampliação de leituras colocadas para a proposta editorial dessa revista, 

que como destacamos no capítulo anterior, está, até os dias de hoje, 
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composta por um trabalho de pluralização de leituras feministas sobre o 

mundo. Através da visão de Esther Moreno e de convidadas pontuais da 

seção Arte e Feminismo no debate sobre distintas obras e artistas, as(os) 

leitoras(es) podem ter acesso a reflexões sobre diferentes elementos 

estéticos de uma diversidade de produções culturais, assim como 

compreensões distintas das que usualmente e conhecidamente são 

defendidas pelo Mujeres Creando. Ou seja, não há a veiculação e a 

divulgação apenas de grupos, artistas e organizações que corroborem 

com as ideias defendidas por elas.  

O que gostaria de ressaltar com essas questões é o aspecto, num 

primeiro momento contraditório, de como o grupo entende os espaços 

artísticos e seus significados sociais, assim como as pessoas que 

elaboraram produtos culturais que circulam nesses lugares. Ao longo da 

investigação pude ir percebendo que tais espaços também estiveram 

relacionados às propostas de ocupação crítica do grupo na sociedade a 

partir de um ponto de vista feminista, apesar da negação simultânea da 

redução de suas produções às ―licenças artísticas‖ distribuídas nessas 

instituições e da restrição de seus significados exclusivamente ao plano 

das artes. Esse esforço de manter a capacidade de se autodenominar em 

relação a esses âmbitos permite também a possiblidade de dialogar de 

modo oportuno com pessoas, obras, espaços e instituições do mundo 

artístico de acordo com as necessidades e os arranjos que convém à 

organização. Além disso, ela permite uma reafirmação da não 

dependência dessas esferas para a existência de suas composições 

visuais. Essa postura permitiu uma exploração diversa desse âmbito, 

com aproximações e distanciamentos casuais, que podem ser observados 

através da circularidade de suas produções em diferentes partes do 

mundo, assim como também, da divulgação de trabalhos de pessoas que 

atuam e se inserem nesse campo nos seus suportes comunicativos. 

Problematizar a nominação de ―artistas‖ é, portanto, mais uma leitura 

realizada dentro da proposta de autonomia da militância da organização.  

Considerando esses aspectos, outro ponto fundamental para 

compreendermos numa perspectiva histórica as produções visuais das 

Mujeres Creando é o tema da autoria. Há uma pluralidade de ―mãos‖ 

que compõem as visualidades do grupo, e o tema da autoria se coloca 

como elemento fundamental de reflexão. A elaboração de ideias, a 

produção de cartazes, roupas, adereços para os cenários, a edição de 

materiais impressos, por exemplo, são atividades que compõem essas 

produções e que são executadas entre as mulheres do grupo. É muito 

difícil compreender tais produções quando tentamos delimitar 
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objetivamente sua autoria, isto é, quando buscamos estabelecer 

fronteiras entre a criação individual e coletiva. Essa indefinição também 

pode ser estendida para as composições audiovisuais escritas e dirigidas 

por María Galindo e produzidas pelo Mujeres Creando. Embora sejam 

documentos que apresentam a autoria dessa integrante, é possível 

afirmar que muitos deles retratam o acúmulo político e as ações 

promovidas coletivamente pela organização. Desse modo, a autoria pode 

ser vista como descentralizada, originadas de processos criativos 

coletivos e que trazem essa dimensão também para suas fabricações. 

Esse elemento é interessante também como forma de situarmos a 

produção do grupo nas críticas feministas no campo das artes. Como 

comentamos anteriormente, pensar uma estética baseada numa reflexão 

feminista é também construir um potencial crítico sobre a figura do 

―gênio‖, ou seja, de sujeitos supostamente visionários, marcados por 

especificidades e talentos quase inatos. É precisamente dentro desse 

ponto que gostaria de lançar algumas questões sobre o modo como parte 

dos elementos que compõem a estética do Mujeres Creando poderiam 

ser entendidos historicamente.   

Destaco que essas reflexões me levaram a pensar sobre as 

potencialidades propriamente estéticas, ou seja, visuais, imagéticas e 

sensitivas existentes nesse processo de ocupação pública e urbana 

realizada pelo grupo. Desse modo, considerei algumas perguntas 

importantes: que elementos visuais foram marcadamente usados? Como 

eles poderiam ser compreendidos na própria história da organização? É 

possível dar historicidade à estética usada pelo grupo? De que maneira 

essa visualidade nos ajuda a refletir a proposta de feminismo construída 

pelo Mujeres Creando? Que elementos socioculturais poderiam ser 

observados através de suas elaborações estéticas? No ponto seguinte 

discutirei um pouco mais essas questões. 

 

5.2 CRÍTICA FEMINISTA E INTERTEMPORALIDADES 

ESTÉTICAS 

 

Nesse tópico gostaria de problematizar como a experiência 

estética do Mujeres Creando tangencia tempos e espaços da tradição 

feminista nas artes. Para tal, entendo que as experiências políticas e 

estéticas do grupo não são dinâmicas que dialogam apenas com o 

contexto boliviano ou que circunscrevem sua interpelação a esse espaço. 

Acredito que elas condensam voluntaria ou involuntariamente também 

experiências artísticas e elaborações visuais feministas das décadas 
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anteriores, desenvolvidas e compartilhadas em outros países e espaços 

sociais. Como sinalizei no ponto anterior, é importante destacar essa 

questão visto que os primeiros esforços de sistematizar a presença da 

organização estão situados no momento de efervescência política do 

início dos anos 2000, e entendê-las apenas como fruto desse espaço-

momento político poderia limitar a observação de muitos pontos que 

constituem sua experiência criativa e visual.  Além disso, a negação da 

posição de artistas nos traz desafios sobre como situar historicamente 

suas produções culturais e sua relação com o campo das artes de um 

modo geral.  

Mesmo que elas não se vejam nessas posições, acredito que 

lançar uma reflexão sobre os elementos estéticos que formam parte de 

uma tradição feminista no campo das artes pode nos ajudar a entender a 

contingência – rupturas, continuidades, especificidades, reinvenções, 

criações, negações – dessa presença visual feminista da organização. 

Sem nenhum objetivo de esgotar a questão, entendo que trazê-la nos 

permite situar historicamente os diálogos propostos pelo grupo ao longo 

de sua existência e nos faz compreender ideias importantes para a 

conceituação de feminismo que vai sendo por ele consolidada. Afinal, 

de onde viria a criatividade reivindicada e empregada nas produções do 

Mujeres Creando? Como se materializaria uma estética feminista? A 

partir de que elementos a crítica antipatriarcal poderia ser evidenciada 

nas manifestações visuais empregadas pelo grupo? 

Primeiramente, ressalto a importância de uma abordagem que 

entenda essa construção visual da organização também em perspectiva 

feminista. Isso significa dizer que é importante um exercício reflexivo 

que se distancie de uma associação com as ideias de ―genialidade‖, 

―excentricidade‖ ou ―brilhantismo‖ para tais experiências, visto que 

foram exatamente contra essas noções que as críticas feministas se 

voltaram no âmbito das artes desde os anos de 1960. Ou seja, não me 

interessa aqui situar suas características visuais como únicas ou 

demasiadamente singulares, mesmo buscando entender também as 

especificidades que marcam essas produções.  

No clássico texto ―Por que não houve grandes mulheres 
artistas?‖, a feminista Linda Nochlin demarcava alguns dos princípios 

do que se tornaria fundamental na crítica feminista e contemporânea no 

campo das artes. Dentre eles, estava principalmente a desconstrução 

histórica do mito do ―gênio‖, comumente usado para se referir às 

biografias artísticas até então. Vista como uma importante colaboradora 

da perspectiva feminista nesse campo, ainda em inícios dos anos 70‘, a 
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autora indagou sobre até que ponto as problemáticas levantadas pelos 

movimentos feministas permitiriam ou não um olhar crítico mais 

profundo sobre as hierarquias estruturais e as narrativas comuns que 

naturalizavam as desigualdades entre homens e mulheres na história da 

arte. Questionando o pano de fundo que existia por trás da pergunta que 

dá nome ao texto, Linda defendia que mais do que recuperar as 

experiências das mulheres e de suas contribuições nas artes, as análises 

que as feministas ainda precisavam construir deveriam estar em torno de 

como se faz uma grande artista e em que condições sociais, econômicas, 

históricas e culturais, artistas e ―obras‖ poderiam ser produzidas. 

Afirmava que: 

 
(...) na realidade, como todos sabemos, as coisas 

como estão e como estiveram, nas artes, bem 

como em centenas de outras áreas, são 

entediantes, opressivas e desestimulantes para 

todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram 

a sorte de nascer brancos, preferencialmente 

classe média e acima de tudo homens. A culpa 

não está nos astros, em nossos hormônios, nos 

nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio 

interior, mas sim em nossas instituições e em 

nossa educação, entendida como tudo o que 

acontece no momento que entramos nesse mundo 

cheio de significados, símbolos, signos e sinais.  

(NOCHLIN, 2016, p.8-9) 

 

A partir desse trecho podemos observar que a autora questiona as 

certezas compartilhadas em torno do ―extraordinário‖ ou de qualquer 

outra adjetivação que se centrasse no indivíduo excepcional para 

entender as criações e a qualidade de obras e de movimentos artísticos. 

Corroborando com o que veio se tornar um eixo central das críticas 

feministas no âmbito das artes e da estética posteriormente, a autora 

indaga aspectos até então pouco questionados sobre as condições 

estruturais da produção artística, debatendo as abordagens e as 

naturalizações conceituais que limitavam novos olhares sobre a presença 

das mulheres e de outros grupos sociais nesse âmbito. (NOCHLIN, 
2016) Embora a discussão de Linda Nochlin estivesse voltada para 

outras interlocuções e visasse questionar o ―mito de genialidade‖ em 

torno da figura do artista, o que me interessa pensar através de suas 

críticas é a compreensão de que uma abordagem que enfatize a 

excepcionalidade pode limitar uma leitura dos aspectos estruturais e 
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históricos que situam as conformações artísticas e estéticas; ou seja, 

pensar o Mujeres Creando como uma experiência estética absolutamente 

nova, ou por demais excepcional, poderia restringir o olhar sobre 

distintos aspectos que já foram problematizados em períodos anteriores. 

No trabalho da pesquisadora argentina María Laura Gutiérrez 

denominado ―Crítica de la estética androcêntrica: arte y feminismo en 
la cultura contemporánea‖ (2008), reflexões como a de Linda Nochlin 

foram situadas e entendidas dentro de uma compreensão mais 

abrangente das mudanças que aconteciam no campo das artes em 

meados da década dos 60‘ e 70‘.  Essa autora explora como os 

questionamentos dos movimentos feministas teriam emergido e também 

influenciado as movimentações artísticas contemporâneas, 

especialmente ocidentais. Segundo ela, nessas décadas começava-se a 

questionar e a desconstruir com mais intensidade as hierarquizações 

existentes no campo das artes de um modo geral.
213

 Segundo essa 

autora, os debates feministas teriam sido essenciais para abrir um campo 

de possibilidades de intervenção naquele momento. Eles teriam 

contribuído para identificar e fomentar uma discussão sobre o caráter 

―androcêntrico‖ que constituía as visões tradicionais de arte. As artistas 

feministas nos anos ‗60 e principalmente nos anos 70‘ teriam proposto, 

 
(…) na atividade pública do movimento artístico 

feminista (…) um clima estético que pôs em 

debate não só o lugar ―das mulheres‖ na arte, mas 

também as formas, os conteúdos e a circulação 

das manifestações estéticas que tinham legitimado 

as práticas artísticas até então. (GUTIÉRREZ, 

2008, p.8-9) (Tradução minha) 

 
De acordo com o trecho, esse primeiro momento de crítica 

feminista nas artes teria possibilitado distintos tipos de representação e 

de construção estética que buscavam visibilizar elementos que 

remetessem à presença das mulheres como produtoras de arte e como 

sujeitas capazes de construir suas próprias representações. Para a autora, 

o questionamento do ―gênio‖ como sujeito essencial e singular, assim 

                                                 
213

 A autora trabalha conceitualmente com as ideias de ―vanguarda‖ e ―pós-

vanguarda‖ para situar historicamente esse novo momento, e explora a ideia de 

pós-modernidade para referir-se ao momento mais recente da história das artes.  

Para ver uma discussão mais pormenorizada sobre esses termos, ler capítulo 1. 

(GUTIÉRREZ, 2008) 
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como o rechaço à representação das mulheres como ―musas‖ na história 

das artes, teria marcado as críticas das artistas feministas nessa década. 

(GUTIÉRREZ, 2008, p.29) Justamente por isso, representações focadas 

nos corpos e/ou simbolizadas como feminino e que visibilizassem 

técnicas e materiais historicamente associados às mulheres, que até 

então eram inferiorizadas, teriam sido estrategicamente usadas como 

construções estéticas capazes de redirecionar o modo como as 

―mulheres‖ e o ―feminino‖ apareciam nas obras de arte. (GUTIÉRREZ, 

2008, p.34-35) As artistas feministas queriam alterar as representações 

hegemônicas sobre as mulheres, seus corpos e seu universo simbólico 

nos espaços artísticos. Gutiérrez afirma que nesse momento: 

―Representar e reafirmar o corpo feminino, assim como também a 

sexualidade, a menstruação, a vulva e o desejo feminino, permitiu gerar 

leituras alternativas aos cânones das definições androcêntricas sobre 
esses mesmos imaginários.” (GUTIÉRREZ, 2008, p.81) (Tradução 

minha)  

Segundo a autora, na década de 1980 esses desafios foram 

igualmente articulados com outras esferas da produção artística. Embora 

ela comente que distintos coletivos de mulheres nas artes ocupavam 

também as ruas como forma de visibilizar a existência de organizações 

feministas nos anos de 1970 (GUTIÉRREZ, 2008, p.42), teria sido na 

década de 1980 que as ruas passaram a ser vistas como espaços 

fundamentais para a própria intervenção artística. De acordo com as 

análises e os diálogos bibliográficos realizados pela pesquisadora, nessa 

década há uma continuidade das críticas à noção de gênio e às divisões 

hierarquizantes das técnicas artísticas discutidas nas décadas anteriores; 

mas foi principalmente nos anos de 1980 que houve maior exploração 

na experimentação de outros espaços de visibilidade para os produtos 

artísticos. Essa questão teria permitido outros modos de instalações que 

usassem a rua como lugar de produção e exibição, e também, do uso da 

chamada ―cultura de massas‖ como componente estético. No caso das 

contribuições feministas nesse momento, ela afirma que:  

 
Retomando os modos de produção de suas 

antecessoras, as artistas que emergiram na cena 

artística dos anos 80 produziram suas obras em 

torno daquilo que seguiam considerando ‗arte 

ruim‘, ou, neste caso, ‗uma cópia ruim de uma 

verdadeira arte‘. Nessa caracterização caiam a 

fotografia, os vídeos, as videoinstalações, as 

fotomontagens, as colagens e as intervenções 
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públicas, dentre outras. O que se colocou em 

debate nesse marco foram as pretensões 

modernistas da completa autonomia da arte. 

Exploraram, pelo contrário, os cruzamentos 

produzidos com outros elementos e práticas da 

cultura, seja da cultura de massas ou da cultura 

do consumo. (GUTIÉRREZ, 2008, p.97) 

(Tradução minha)  

 

Segundo a autora, a própria ideia de ―autoria‖ era colocada em 

questão no mundo das artes nesse momento, em decorrência da 

justaposição de técnicas, da reprodução e da circulação massiva de bens 

culturais e artísticos no mundo, demarcando a quase impossibilidade de 

individualizar seu processo criativo. (GUTIÉRREZ, 2008, p.91) 

Compartilhando igualmente essas reflexões, as discussões feministas 

nesse meio também passavam a questionar com mais recorrência o 

―universal feminino‖ que teria sido usado estrategicamente e explorado 

esteticamente na década anterior. De modo resumido, Gutiérrez entende 

que nessa década houve uma pluralização de técnicas e de espaços de 

intervenção artística, mas principalmente, de abordagens quanto às 

representações de gênero e de suas articulações com outras categorias. 

As diferenças étnico-raciais e de sexualidade, por exemplo, foram 

sinalizadas pela autora como cada vez mais reivindicadas nesse período 

e teriam possibilitado uma diversificação das representações feministas 

e do ―feminino‖ nas artes. (GUTIÉRREZ, 2008, p.90) 

De acordo com a abordagem histórica trazida por Gutiérrez, a 

década de 1990, por conseguinte, teria ampliado ainda mais as 

discussões estéticas que se colocavam na contemporaneidade, 

principalmente sobre as representações dos binômios ―sexo/gênero‖ e 

―masculino/feminino‖. (GUTIÉRREZ, 2008, p.140) Segundo a autora, é 

nesse momento que a ―abjeção‖ começaria a ser explorada como 

elemento estético dentro e fora das cenas feministas, trazendo constantes 

reflexões através de elementos e sujeitos que fogem de qualquer simples 

afirmação positiva e que costumam estar no plano do ―invisível‖ ou 

inominado, inclusive nas produções feministas das décadas anteriores. 

Para Gutiérrez, ―radicalizando‖ as estratégias das críticas construídas 

nas décadas anteriores, muitos movimentos artísticos nesse momento 

buscaram desenvolver possibilidades interpelativas a partir de elementos 

que visavam desnaturalizar as ―diferenças sexuais‖, mas seguindo, 

todavia, a tendência de colocar o corpo e suas representações como 

centro da produção artística, mantendo uma constante criticidade às 
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representações estereotipadas do feminino e reivindicando o ―marginal‖ 

como lugar de fala dessas produções. (GUTIÉRREZ, 2008, p.140-141) 

Nessa perspectiva, a entrada da noção de ―abjeção‖ nas artes teria 

permitido proposições estéticas que fossem além das referências ao sexo 

e à sexualidade, mas também ao campo do ―indizível‖ que marcariam os 

corpos de maneira mais ampla. 

Abordando as produções estéticas afetadas pelas posições 

feministas nos últimos anos, a autora recupera a historicidade do que ela 

chama de ―crítica ao androcentrismo‖ que teria sido levada a cabo desde 

os anos 60‘. Esse processo teria se dado, de acordo com o seu 

argumento, com a emergência e a consolidação das críticas feministas 

de um modo geral nas sociedades ocidentais, e nos Estados Unidos em 

particular; e com os movimentos artísticos contemporâneos que 

questionaram os modelos ―vanguardistas‖ de pensar a arte. Esse debate 

teria permitido novas experimentações artísticas e novas estéticas que 

dialogaram com os desafios e com as diferentes críticas sociais 

colocadas nesse período. Desse modo, a estética feminista teria 

contribuído desde então para uma desnaturalização da forma como as 

mulheres e o feminino eram representados e alteraram 

consideravelmente o modo como as relações de gênero e o corpo 

ocupavam o imaginário artístico e visual. Consonantes com as rupturas 

de alguns segmentos das artes contemporâneas, as feministas também 

exploraram distintas técnicas e espaços de intervenção artística, 

colaborando também com as críticas que questionavam o fazer e o exibir 

artísticos nos últimos anos.  

A compreensão histórica realizada por María Laura Gutiérrez 

através de uma ampla revisão bibliográfica sobre a questão é importante 

no sentido de ajudar a construir um panorama sobre quais artistas, quais 

práticas, quais espaços, quais elementos visuais e que problemáticas 

sociais marcaram a relação entre estética e feminismo nas últimas 

décadas. Além disso, embora a autora considere as características que 

marcaram especificamente cada uma delas, sua abordagem retoma a 

importância sinalizada pelas próprias artistas desse período, de pensar a 

noção de ―herança‖ como elemento que dá historicidade a esses 

movimentos e que mostra sua relação com a luta social feminista de um 

modo geral. (GUTIÉRREZ, 2008, p.146) Na prática, isso significa 

apostar numa abordagem que reconhece que nada é absolutamente novo, 

que as características que marcaram determinada década não são 

absolutas, mas sim tendências consonantes com novas práticas e 

questões, e que existem concomitantemente a elementos de ruptura e 
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continuidade nas práticas artísticas e estéticas feministas nos últimos 

anos. Resumia, portanto, que:  
 

A necessária reivindicação do lugar das mulheres 

na história e na arte foi o primeiro passo na 

reivindicação histórica de visibilidade artística e 

política das mulheres em particular e de outras 

identidades genéricas no geral. Indagar e 

reivindicar a visibilidade da mulher através de 

outros modos de compreender o corpo e as 

práticas estéticas foi uma primeira manifestação 

de visibilidade e de ação do movimento artístico 

feminista que, posteriormente, foi o que articulou 

suas críticas e demandas de outros sentidos, de 

outras representações, estéticas, de outras 

identidades. Em certo sentido, deu lugar à 

emergência de um movimento artístico particular 

que hoje podemos enunciar como uma tradição 

específica na história da arte e não como uma 

mera anedota ou um capítulo a mais nos livros de 

arte. (GUTIÉRREZ, 2008, p. 189) (Tradução 

minha) 

 

Considerando as divisões realizadas e as questões trazidas por 

essa autora, entendo que a estética do Mujeres Creando pode ser 

entendida dentro de uma perspectiva intertemporal, isto é, que nela 

podemos perceber elementos que constituíram os distintos debates e 

representações que marcaram as últimas quatro décadas das produções 

estéticas feministas. É importante salientar que faço essa associação não 

para estabelecer uma relação de influência direta das artistas feministas 

com as propostas da organização, pois como vimos, elas não 

reivindicam abertamente esse legado artístico. No entanto, acredito que 

dar historicidade a muitos elementos visuais e sujeitos representados em 

suas produções nos permite dimensionar os cenários que articularam 

críticas e estéticas feministas nas últimas décadas, e assim, lançar 

questões e aguçar o olhar sobre as contribuições da organização. Ao 

analisar o material gráfico e audiovisual que são fontes deste trabalho, é 

possível identificar uma série de elementos que podemos articular com a 
história recente da arte e da estética feminista e que foram 

recorrentemente usados pelo grupo.  

O primeiro deles seriam as representações positivadas de corpos 

assignados como de mulheres e de elementos considerados ―femininos‖ 
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como forma de identificar a relação com o feminismo e demarcar uma 

presença feminista. Assim como muitas artistas feministas fizeram nos 

anos de 1970, o repertório de imagens que versam sobre elementos 

como seios, vaginas, cílios, cabelos, objetos literais ou simbólicos 

associados ao feminino, também apareceram como parte das 

composições visuais disponibilizadas nos suportes comunicativos do 

grupo. A relação dessas representações com as ideias de liberdade, força 

e coragem foram constantes nas representações do grupo, especialmente 

quando entendidas conjuntamente às características políticas dos 

suportes em que aparecem visibilizadas. Desenhos, pinturas, grafitadas, 

fotografias, colagens, textos escritos e filmagens de curta duração, 

compõem boa parte das técnicas de produção visual da organização, o 

que nos faz observar aproximações com as propostas trazidas por alguns 

movimentos de arte contemporânea, tal qual analisou María Laura 

Gutiérrez. Observando as imagens a seguir, essas diferentes técnicas 

também podem ser encontradas na constituição dos materiais visuais do 

grupo.  
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IMAGEM 28 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 

25 
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IMAGEM 29 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 

23 
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IMAGEM 30 - Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 5 

 

Nas imagens 28 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 2, nº25, 

1997), 29 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 1, nº23, 1996) e 30 

(MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano1, nº5, 1995) temos duas capas 

do periódico Mujer Pública – feminismo anarquista da década de 1990, 

expondo representações de corpos de mulheres que revelam a 

demarcação desse sujeito político, principalmente, através de elementos 

estéticos assignados femininos, como por exemplo, seios, vagina e 

cabelos. Na primeira imagem, há uma pintura de autoria do grupo, em 

fundo preto e traços simples, trazendo a representação de um corpo 

feminino nu em posição de abertura de braços e pernas. Nela podemos 

ler um movimento de liberdade e/ou libertação. Ao ser visualizado junto 

aos textos das chamadas que foram destacadas para esse número, como 
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as que aludem os direitos homossexuais e o divórcio, a representação 

desse corpo também demarca uma presença feminista em prol de 

processos emancipatórios em diferentes temas da vida política. Em 

perspectiva semelhante, a segunda imagem explora outras 

representações das mulheres através da reprodução de uma das 

iconografias mais antigas do corpo ―feminino‖, a famosa Vênus de 

Willendorf, atualmente exposta no Museu Natural de Viena na Áustria. 

A imagem é acompanhada pelo trecho de um poema de Julieta Paredes 

em que são estabelecidas algumas relações entre ―a mulher‖ e as forças 

da natureza, mostrando a preocupação por visibilizar e representar uma 

materialidade história e estética da presença de um sujeito ―mulheres‖.  

Essas representações e associações não eram novas no datar dos 

anos de 1990, mas seguiam sendo importantes na elaboração de um 

imaginário político distinto e provocador sobre a existência das 

mulheres na sociedade de um modo geral, e na boliviana em particular.  

A terceira imagem foi repetidamente usada no jornal Mujer 
Pública – feminismo anarquista e exemplifica a estratégia de apresentar 

esse corpo também de maneira questionadora, refutando os padrões 

atribuídos ao simbolismo do feminino. O desenho que ilustra a seção 

―Consejo de herejes‖ costumava finalizar os números do jornal com o 

nome das integrantes e das colaboradoras de cada edição. A 

representação feminina em posição de evacuação expressa também a 

mobilização concomitante do ―impróprio‖ como elemento estético 

afirmativo e provocativo da presença das mulheres. Embora essas 

imagens sejam constituídas por elementos estéticos que exploram as 

representações do assignado ―feminino‖, como a boca pintada com 

batom ou o desenho de mulher que disfruta de um buquê de flores, 

através deles, é possível perceber ao mesmo tempo uma leitura 

subversiva desse feminino. A presença afirmativa dessas representações 

acontece paralelamente a uma adequação crítica e feminista dessas 

iconografias.  

É importante destacar que as características destacadas para essas 

imagens perduraram até tempos mais recentes, e por isso, elas são 

interessantes para pensar a utilização provocadora dessas representações 

sobre o corpo das mulheres e dos simbolismos relacionados ao feminino 

ao longo da história do grupo. A própria figura da Ekeka, que aparece 

em diferentes produtos culturais mais atuais da organização, é 

interessante para compreender o modo como representar as mulheres e 

os símbolos associados ao feminino permanece sendo estratégia 

importante na elaboração de uma estética feminista no grupo.  
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Além dessas amostras afirmativas e provocativas de 

corporeidades associadas às ―mulheres‖ e ao ―feminino‖, outras 

representações aparecem retratadas nas suas produções-ações, 

principalmente visibilizando as diferenças que marcariam tais 

corporeidades. A heterogeneidade étnica e racial na Bolívia, as 

lesbianidades, as diferenças etárias, as desigualdades de classe também 

aparecem nessas representações. Assim como marcaram as estéticas que 

questionaram o ―androcentrismo‖ na década de 1980, como destaca 

María Laura Gutiérrez (2008), elas estiverem presentes também na 

estética das Mujeres Creando na década de 1990 e podem ser 

encontradas até suas produções e ações mais recentes. Vale lembrar que 

esses usos também são realizados através de justaposições de técnicas, 

espaços e suportes de difusão como estamos vendo ao longo do capítulo.  
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IMAGEM 31 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 

[10?] 
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IMAGEM 32 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 

27 
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IMAGEM 33 – Capa do quinzenário Mujer Pública – feminismo anarquista nº 

31 

 

As imagens 31 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 1, [nº 

10?], 1996), 32 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 2, nº 27, 1997) 

e 33 (MUJERES CREANDO, QMPFA, Ano 3, nº 31, 1998b), também 

são de capas do periódico Mujer Pública – feminismo anarquista que 

circularam ao longo da década de 1990. A primeira imagem faz uma 

denúncia ao racismo e expõe as diferenças étnicas e raciais entre 

mulheres, mostradas através dos diferentes tons de pele e do texto que 
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acompanha a iconografia, que diz, “Cholitas, chotitas, señoritas, 

birlochitas y gringuitas, todas somos mujeres hermosas, basta de 

racismos!”. Através dessa imagem é possível refletir como as lutas 

antirracistas e antipatriarcais aparecem representadas de maneira 

simultânea, visto que também mencionam termos geralmente usados de 

modo discriminatório para referir-se às mulheres de distintas origens 

étnicas e mestiças no país, como as ―cholas‖, ―chotitas‖ e 

―birlochitas‖.
214

 A imagem sugere a comunhão entre mulheres, que são 

ilustradas ao redor de uma fogueira movendo-se e unindo-se através 

desse encontro. Essa representação é interessante no sentido de estetizar 

essa diferença, questionando a interdição que essas opressões trariam 

para a articulação solidária entre mulheres no país e sinalizar para a 

possibilidade de uma convivência política emancipadora entre essas 

sujeitas.   

Nessa mesma perspectiva das diferenças, a segunda imagem trata 

de uma reprodução fotográfica que mostra o beijo entre duas mulheres 

com tons de pele distintos e tematiza a questão da diversidade sexual, 

referenciada também pelas chamadas que apontam para as discussões do 

número da revista, que tematizam as dificuldades e desafios vividos para 

as pessoas que estão fora da norma heterossexual. A proposta visual 

dessa capa nos ajuda a pensar também o modo como as composições 

visuais dialogam com as discussões feministas debatidas pela 

organização dentro do jornal, relação que pode ser observada em 

distintos meios difundidos pelo grupo. 

A terceira imagem também trabalha o tema da diversidade sexual, 

e embora de maneira menos direta que a segunda, a reprodução de ―The 

women friends‖ (1916) do pintor Gustave Klimt também corrobora com 

os caracteres reforçados na estética do grupo, isto é, a centralidade dada 

à representação das mulheres, de seus corpos e de elementos associados 

ao feminino. Além da réplica da obra, a justaposição de outros recursos, 

tais como o poema que versa sobre lesbianidade escrito por uma 

                                                 
214

 As cholas, as chochitas e as birlochas são termos usados para referir-se às 

mulheres especialmente de origem indígena e mestiças do país. Essas 

nominações são manifestadas geralmente como forma de classificar e significar 

as vestimentas dessas mulheres, apontando para o grau de ocidentalização que 

estaria cada uma delas. As Mujeres Creando têm questionado o caráter 

controlador do corpo das mulheres que marcariam essas expressões, visto que, 

segundo elas, não existem termos equivalentes para os homens. Para saber a 

definição que o grupo faz sobre cada um desses termos, ver, (MUJERES 

CREANDO, 2009, p. 93-94-101) 
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organização de feministas lésbicas e o próprio símbolo desse 

movimento, foram componentes dessa produção visual. Quando 

entendidas junto a outros textos que compõem a capa, as diferenças 

entre mulheres aparecem não apenas como retratação da diversidade, 

mas como uma abordagem sobre as desigualdades e as hierarquias que 

elas implicam. Vale lembrar que o debate em torno da 

homossexualidade, e logo depois da lesbianidade, foi permanente na 

história da organização. Até hoje, é possível observar a centralidade 

desse debate nas ações do Mujeres Creando.  

Como podemos observar, o sujeito político mulheres, através de 

uma amplitude de representações em âmbito social, político e simbólico, 

foi elemento fundamental na composição da estética do grupo. E é na 

mescla de uma representação afirmativa e provocadora, e da exploração 

das diferenças entre essas sujeitas, que muitas características da estética 

feminista das décadas de 60‘, 70‘ e 80‘ apareceram ainda com forte 

potencial reflexivo na produção do Mujeres Creando na década de 1990 

e até os dias de hoje.  

Nessa perspectiva, é possível afirmar que as criações visuais e 

audiovisuais apresentaram-se como importante faceta para estabelecer 

comunicação social, propondo a construção de novos imaginários, 

propagandeando as ações do grupo, e principalmente, sinalizando para a 

existência de um projeto autônomo de militância feminista no país. As 

críticas às representações patriarcais das mulheres, a elaboração de 

outras representações dessas sujeitas e a desnaturalização de símbolos 

que acompanham os estereótipos de mulheres e de feminino também se 

mostraram uma importante estratégia para as elaborações audiovisuais 

do grupo.  

O curta-metragem chamado America elaborado por María 

Galindo e produzido pelo Mujeres Creando é significativo para pensar 

essas questões. O vídeo é um monólogo da atriz Norma Merlo 

representando o continente americano, ou melhor, a ―América‖, numa 

instalação exibida no Museu San Miguel de Oruro na Bolívia
215

 e na 

exposição Principio Potosí no Museu Reina Sofia em 2010. Essa 

produção expunha uma ―América‖ questionadora ao contestar as 

representações de ―feminino‖ numa visão patriarcal, colonizadora e 

racista que teria significado a sua existência. A ―América‖ ganha rosto e 
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 A informação sobre essa exibição não é clara. A relação com o museu foi 

mencionada com base nos agradecimentos em relação a essa instalação que 

aparecem no final do vídeo.  
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voz de mulher e profere um discurso em primeira pessoa, direto e 

caracterizado por um conteúdo que expressa a sublevação da sua própria 

condição. Ela aparece envolta em metros de cabelos e tranças negras que 

contornam seu rosto e a preenchem como mapa. Esses elementos 

estéticos remetem a símbolos de identidade cultural, como a trança, que 

é comumente usada por mulheres indígenas e mestiças nos Andes. Em 

seu discurso, ela deixa a visão de passividade associada ao feminino e 

atribuída aos países colonizados, e adota uma postura obstinada e 

emancipadora. Na produção das Mujeres Creando, América é um 

continente que se representa de modo resistente, como demonstra a fala 

proferida pela personagem ao longo da curta filmagem, que diz: 

 
Yo no  recuerdo mi nombre pero sé que no me 

llamo América 

No soy hispanoamerica tampoco. 

Para cambiarme el nombre no me bautizaste, sino 

que violándome me impusiste otro nombre. 

Esperabas doblegarme y que me olvidara de quien 

soy. 

Pero yo sé que no te pertenezco.  

Sé que no soy un pedazo tuyo, que no soy una 

parte de ti.  

Soy otro continente, otro lugar del mundo, otra 

persona, diferente, distinta. 

No recuerdo mi nombre, pero sé quien soy.
216

  

(AMÉRICA, [ca. 2012]) 

 

Através do texto proferido pela personagem, podemos perceber 

como o uso de elementos estéticos que se referem ao feminino e às 

mulheres continua sendo, nos últimos anos, uma importante estratégia 

de produção cultural feminista. Mais do que isso, o uso dessa 

representação serve para questionar discursos colonizadores e 

imaginários racistas a respeito do continente americano.   

 

                                                 
216

 ―Eu não lembro o meu nome, mas sei que não me chamo América. Não sou 

hispano américa tampouco. Para mudar o meu nome não me batizaste, mas foi 

me violentado que me impuseste outro nome.  Esperavas que eu me curvasse e 

que me esquecesse de quem sou. Mas eu sei que não te pertenço. Sei que não 

sou um pedaço teu, que não sou uma parte de ti. Sou outro continente, outro 

lugar do mundo, outra pessoa, diferente, distinta. Não lembro do meu nome, 

mas sei quem sou.‖ (AMÉRICA, [ca. 2012]) (Tradução minha) 
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IMAGEM 34 – Curta América na seção ―Arte y Feminismo‖ da Revista de 

Discusión Feminista Mujer Pública nº4 

 

A imagem 34 (GALINDO; ROMANO, RDFMP nº 4, [ca.2011], 

p.134-135) mostra a reprodução de uma cena do curta na abertura da 

seção Arte y Feminismo na Revista de Discusión Feminista Mujer 

Pública, o que além de nos dar mais indícios sobre a circulação dessas 
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composições, nos ajuda a pensar o frequente uso de uma mesma ideia 

em diferentes suportes. O efeito de autoconsciência e superação 

proposto em America também aparece de maneira catártica no curta-

metragem La Virgen Barbie [ca. 2012]. Como vimos no ponto anterior, 

essa produção registra mais uma ação de rua do Mujeres Creando, cujo 

eixo central é um ato de libertação da personagem bíblica Virgem 

Maria, nominada na produção como La Virgen Barbie.  

A filmagem começa ainda com a preparação da ação, mostrando 

ao espectador boa parte do processo de montagem e organização desse 

ato. Distintas mulheres conduzem a ―Virgem‖ para um ponto alto da 

cidade onde acontecerá o desenvolvimento da ação. A personagem é 

representada pela atriz Dagmar Duchen, que ao longo da película 

também corporifica a branquitude colonial e religiosa que construiria até 

os dias de hoje uma referência de feminilidade nas sociedades 

colonizadas. Sua indumentária é composta por uma túnica de tecido 

popular com estampas de princesas e sobre si estão penduradas inúmeras 

bonecas barbies, fazendo uma associação direta entre colonialismo, 

colonialidade, racismo e padrões de gênero, que também fica 

evidenciada pelo título disposto na indumentária que diz ―Virgen 
Patrona del racismo‖.  

O desenvolvimento da filmagem se dá com a proclamação de 

uma renúncia, por parte da Virgem, dessa imagem simbólica relacionada 

ao racismo e à posição subserviente assignada às mulheres.  Ao ser 

colocada no lugar demarcado para a cena, rodeada de outras mulheres, a 

personagem questiona esse universo simbólico em torno de sua imagem. 

Ela proclama o seguinte texto: 

 
Ya no quiero ser la virgen barbie 

Ya no quiero ser la patrona del racismo y la 

protectora del capitalismo 

No quiero ser la virgen barbie 

No quiero enseñar a las niñas a odiar sus cuerpos 

morenos  

No quiero ser nido de prejuicios, insultos y 

complejos 

No quiero ser la virgen administradora y 

santificadora de privilegios 

No quiero hacer milagrosos matrimonios, ni 

encontrar príncipes azules, tiranos, celosos y 

violentos para mujeres ilusionadas, ingenuas y 

equivocadas 

No quiero ser perfecta, ni virtuosa 
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No quiero ser modelo de belleza 

No quiero mirar la vida desde arriba de un altar 

No quiero juzgar a nadie, ni tampoco tener el 

derecho de perdonar 

No quiero ser yo, quiero ser otra distinta 

Alegre, amiga, defectuosa y perfecta y amante 

Pisar con mis pies el piso 

Pasear por la ciudad 

Bailar en las calles 

Enamorarme 

Vagabundear 

Olvidar mi condición de virgen 

Olvidar mi condición de bella, de blanca y de 

virtuosa 

Que detrás de mí, el capitalismo se derrumbe y 

pierda hasta los dioses y las vírgenes que lo 

sustentan 

Que detrás de mí se desmoronen el racismo y el 

color blanco que lo sostiene 

Que los úteros de las mujeres blancas puedan parir 

hijas morenas 

Que las morenas tengan hijos rubios 

Y que el amor y el placer nos mezcle y nos 

mezcle y nos mezcle 

Hasta (dirimir?) todas las estirpes de nobles, de 

patrones e de dueños del mundo 

No quiero ser la madre de dios, de ese dios 

blanco, civilizado y conquistador 

Que dios se quede huérfano, sin madre, ni virgen 

Que se queden vacíos los altares y los púlpitos 

Yo dejo ese altar mío, los abandono por decisión 

libre 

Me voy, lo dejo vacío 

Quiero vivir, sanarme de todo racismo, de toda 

condena, de toda dominación 

Quiero sanarme yo misma y ser una mujer simple 

Ser como la música que solo sirve para alegrar los 

corazones 

He descubierto que para ser feliz solo hay que 

renunciar a tus privilegios, a tus virtudes y 

perfecciones 

Proclamo la inutilidad de los privilegios, la 

tristeza de los altares, la muerte del capitalismo 
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Oye niño, ¡te regalo el mundo!
217

 (LA VIRGEN 

BARBIE, [ca. 2012]) 

 

Após essa proclamação, há um rito de desmistificação da sua 

figura. A Virgem abdica de sua posição, retira sua indumentária e exibe 

um corpo coberto por bandagens e marcado por insultos que 

acompanham muitas experiências das mulheres, como ―cachorra‖ e 

―ignorante‖. Esses pontos alteram os elementos estéticos de sua 

imagem, e a virgem ganha materialidade histórica. As mulheres que 

estão ao redor têm seus pés lavados pela virgem e depois disso realizam 

uma espécie de cura dessas marcas corporais, apagando-as e vestindo a 

personagem em seguida com a indumentária de uma mulher chola. A 

Virgem renuncia, através de uma ação consciente e politizada, o 

pedestal da sacralidade, os símbolos de branquitude e de poder que 

marcam seus aspectos visuais, se transforma e é transformada numa 
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 ―Já não quero ser a virgem barbie. Já não quero ser a padroeira do racismo e 

a protetora do capitalismo. Não quero ser a virgem barbie. Não quero ensinar as 

meninas a odiarem seus corpos morenos. Não quero ser ninho de preconceitos, 

insultos e complexos. Não quero ser a virgem administradora e santificadora de 

privilégios. Não quero fazer milagrosos matrimônios, nem encontrar príncipes 

azuis, tiranos, ciumentos e violentos para mulheres iludidas, ingênuas e 

equivocadas. Não quero ser perfeita, nem virtuosa. Não quero ser modelo de 

beleza. Não quero assistir a vida de cima de um altar. Não quero julgar a 

ninguém, nem ter o direito de perdoar. Não quero ser eu, quero ser outra 

distinta. Alegre, amiga, defeituosa, perfeita e amante. Pisar com os meus pés no 

chão. Passear pela cidade. Dançar nas ruas. Me apaixonar. Vagabundar. 

Esquecer minha condição de virgem. Esquecer minha condição de bela, de 

branca e de virtuosa. Que atrás de mim o capitalismo desmorone e perca até os 

deuses e as virgens que o sustenta. Que atrás de mim desmorone o racismo e a 

cor branca que o sustenta. Que os úteros das mulheres brancas possam parir 

filhas morenas. Que as morenas tenham filhos loiros. E que o amor e o prazer 

nos mescle, nos mescle e nos mescle. Até desfazer todas as estirpes de nobres, 

de patrões e de donos do mundo. Não quero ser a mãe de deus, desse deus 

branco, civilizado e conquistador. Que fiquem vazios os altares e os púlpitos. 

Eu abdico desse meu altar, o abandono por decisão livre. Vou e o deixo vazio. 

Quero viver, me curar de todo o racismo, de toda condenação, de toda 

dominação. Quero me curar eu mesma e ser uma mulher simples. Ser como a 

música que só serve para alegrar os corações. Descobri que para ser feliz só é 

necessário renunciar aos teus privilégios, às tuas virtudes e perfeições. Proclamo 

a inutilidade dos privilégios, a tristeza dos altares, a morte do capitalismo. 

Escuta menino, eu te presenteio o mundo!‖ (LA VIRGEN BARBIE, [ca. 2012]) 

(Tradução minha) 
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mulher comum e mestiça. É importante relembrar, como vimos 

anteriormente, que o racismo e o sexismo que estão colocados no 

contexto boliviano se expressam no seu cotidiano também através da 

vestimenta, em que a ―mestiça‖ convive com estereótipos e 

discriminações relacionadas a essa questão.  

As cenas do curta podem ser lidas de diferentes pontos de vista, 

com diversos olhares e a partir de outros pontos de contextualização.
218

 

Um longo trabalho de análise poderia ser realizado apenas para essas 

produções, e para esta em especial. No entanto, o que me interessa 

assinalar para esta discussão, principalmente para a questão da estética 

problematizada neste capítulo, é o modo intencional de questionar os 

simbolismos de gênero e étnico-raciais ressaltando a sua relação com a 

experiência colonial e racista através de uma ritualização de 

transformação estética e veiculado por um projeto audiovisual. Não à 

toa, essas produções foram elaboradas para compor uma exposição 

chamada Principio Potosí, realizada no Museu Reina Sofia em Madri, 

que tinha como um dos objetivos trazer outras leituras sobre o tema do 

colonialismo. Elas acompanham hoje o livro ―No se puede descolonizar 

sin depatriarcalizar‖ (c.a 2012b) e sua re-edição na argentina ―A 
despatriarcar‖ (2014), que como vimos no capítulo anterior, é uma das 

obras principais originadas da militância do grupo e que também articula 

esses temas. Há nesse exercício um apelo em relacionar criticamente 

passado e presente, elementos do plano do sagrado e da cultura de 

massas, experiências comuns e diferenças entre mulheres.  

Na Revista de Discusión Feminista Mujer Pública de número 4 

[ca. 2011], tais elementos são especificamente trabalhados. Primeiro 

porque essa edição é titulada com a pergunta ―¿Tenemos acaso memoria 
las mujeres? Feminismo e Historia‖ e seu objetivo central foi tratar das 

relações entre mulheres e história, das representações e dos problemas 

históricos que surgem através de um olhar crítico sobre essas relações. 

Nela, existe uma composição editorial que vai desde narrativas de 

histórias pessoais de mulheres que viveram experiências com o câncer, 

até macro-narrativas trazidas e problematizadas por mulheres 

intelectuais, pesquisadoras feministas e historiadoras que exploram o 

eixo da edição. Na seção Arte y Feminismo, esses elementos aparecem 
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 Quando finalizava este capítulo, foi publicado um texto da pesquisadora 

Hélène Lambert, que também traz uma reflexão sobre algumas dessas obras. 

Embora as abordando através de outras questões e perspectivas, a autora discute 

o modo como as relações de gênero e a etnicidade são centrais nessas produções 

do MC. (LAMBERT, 2017)  
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centrados nas discussões sobre a presença do Mujeres Creando na 

exposição Principio Potosí. Das revistas analisadas, essa é a única cuja 

seção foi direcionada para pensar o próprio trabalhado da organização. 

Segundo os distintos escritos da seção, essa exposição teria sido 

composta tanto pelos três curtas disponibilizados posteriormente 

naqueles livros, como por uma série de outros itens que apresentaram a 

preocupação do grupo nesse momento em reler elementos da história do 

país que naturalizaram uma visão colonial, racista e patriarcal sobre as 

mulheres. Esther Moreno, Rafael Doctor, um dos curadores do Museu 

Reina Sofía, a historiadora boliviana Rosana Barragán e a própria 

integrante que dirigiu a exposição, María Galindo, expuseram seus 

pontos de vista sobre os distintos elementos que marcaram a presença 

das Mujeres Creando nessa exposição.
219

 De um modo geral, tanto as 

narrativas advindas do grupo, como das pessoas convidadas, reforçam a 

centralidade das criações críticas, criativas e provocadoras nas 

experiências artísticas e estéticas da organização.  

Novamente, é importante mencionar a pluralização de suportes 

em que as mesmas críticas e ideias são colocadas em circulação. Os 

livros, os vídeos, o material expositivo, as análises reportadas na revista 

internacional, os cartazes de divulgação, são diferentes produtos e 

distintas elaborações estéticas que complementam a circulação desses 

materiais, e dessa maneira, colaboram com a ocupação de imaginários e 

sensibilidades a partir de um debate feminista.   
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 Essas contribuições trazem visões diversas sobre esses produtos culturais 

elaborados pelo MC. Através delas, as leitoras e leitores podem ter 

compreensões e leituras diferentes das potencialidades da exposição Princípio 

Potosí, seja em relação a elementos propriamente estéticos, pelas 

complexidades políticas de expor criações artísticas latino-americanas em 

espaços institucionais na Espanha, ou pelas provocações históricas que a 

proposta levanta. Nessa mesma edição, na seção que a titula existe também um 

texto da pesquisadora Silvia Federici também sobre a exposição Principio 

Potosí, e que é fruto de um diálogo com a integrante María Galindo.  
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IMAGEM 35 – Capa da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública nº4 

destacando a participação do Mujeres Creando na exposição ―Principio Potosí‖ 
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IMAGEM 36 – Contracapa da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública 

nº4 com imagem do curta ―La Virgen Barbie‖ 

 

Como podemos observar nas imagens 35 (GALINDO; 

ROMANO, RDFMP nº4, [ca.2011]) e 36 (GALINDO; ROMANO, 

RDFMP nº4, [ca.2011]), a composição estética da capa e da contracapa 

desse número se referia às produções audiovisuais realizadas pelo grupo. 

A capa, de cor cinza brilhante, trazendo uma associação com os 

minérios e as minas, como no caso da própria mina de Potosí, dialoga 
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diretamente com a contracapa, que expõe uma imagem do curta  La 

Virgen Barbie [ca. 2012] e uma das frases principais proferidas pela 

personagem ao negar ser a patrona do processo de colonização e 

exploração do mundo. A composição dessa capa e contracapa demonstra 

uma tentativa de articular várias linguagens e ações estéticas 

desenvolvidas pelo grupo para debater integradamente o colonialismo, a 

colonialidade, a subalternização material, simbólica, racista e patriarcal 

que permanece em nossas sociedades.  

É importante destacar que os simbolismos que envolvem a 

Virgem Maria e a boneca Barbie não eram exatamente novidade nas 

elaborações do Mujeres Creando. Elas apareceram retratatadas em 

diferentes recursos, suportes e momentos de suas produções. No caso da 

emblemática boneca, inclusive, reproduzindo trabalhos de artistas que 

também se serviram desse universo simbólico para construir críticas 

feministas. Artistas como Carmela García
220

 e Dina Goldstein
221

, 

abordaram os limites simbólicos da boneca Barbie e de personagens 

como princesas nas suas obras e foram reproduzidas em algumas 

composições das Mujeres Creando, como podemos ver a seguir.  
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 Site oficial da artista: <http://www.carmelagarcia.com/es/> 
221

 Site oficial da artista: <https://www.dinagoldstein.com/collections/> 

http://www.carmelagarcia.com/es/
https://www.dinagoldstein.com/collections/
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IMAGEM 37 – Reprodução de obra da artista Carmela García na capa do 

quinzenário Mujer Pública - feminismo anarquista, nº 34 
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IMAGEM 38 – Reprodução de obra da artista Dina Goldstein na contracapa da 

Revista de Discusión Feminista Mujer Pública nº 2 

 

Como podemos observar nas imagens 37 (MUJERES 
CREANDO, QMPFA, Ano 3, nº 34, 1998) e 38 (GALINDO; 

ROMANO, RDFMP, nº2, [2010?]), as produções e reproduções são um 

exemplo do caráter irônico, profanador, reflexivo e até mesmo catártico 

da estética das Mujeres Creando, seja usando a cultura de massas dentro 
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e fora do país, se apropriando de símbolos históricos de poder e do 

sagrado em fins de questioná-los, ou reproduzindo trabalhos feministas 

que também retratam esses elementos. Junto ao curta La Virgen 
Cerro

222
, as duas filmagens anteriormente comentadas são registros dos 

diálogos estabelecidos pela militância das Mujeres Creando ao longo da 

segunda década, principalmente depois da ascensão do governo Evo 

Morales, cujo debate sobre racismo, colonialismo e etnicidade ganhava 

uma proporção ainda maior no país. A necessidade de questionar os 

simbolismos subservientes das representações das mulheres e do 

feminino para provocar uma interpelação feminista nesse contexto nos 

ajuda a entender esse caráter intertemporal e ao mesmo tempo 

contextual das produções estéticas da organização, visto que elas 

retomam elementos comuns da estética elaborada pelas feministas nas 

últimas décadas e as reconstroem através da própria experiência. Ou 

seja, existem aspectos que podem ser vistos como marcados por uma 

herança crítica feminista, mesmo que não declaradamente reivindicada, 

e também, por processos próprios de construção criativa e crítica.  

Nesse marco, a escala do local se nega a ser unicamente local e 

ter uma significância apenas no plano do específico. Esse lugar 

reivindica a interlocução global, ele tem o poder de desestabilizar, de 

―dessacralizar‖, de envolver esse global e assumir uma inteligibilidade 

própria. O processo de ritualização vivido em La Virgen Barbie, por 

exemplo, pode ser entendido metaforicamente como uma expressão 

dessa proposição, que a meu ver, não se refere apenas às mulheres 

brancas e privilegiadas do país, mas tambén está direcionada a todas 

aquelas que se identificam e são identificadas com esses simbolismos ao 

redor do mundo. Quando consideramos a importância dada ao trabalho 

de crítica e de elaboração de novas representações sociais pelo grupo, 

conseguimos entender que essa estética traz consigo um grande 

potencial de reflexão política de um modo geral.  

Dentro dessa linha de atuação, outra característica importante e 

recorrente nas produções das Mujeres Creando é a profanação de 

símbolos de poder, principalmente os que representam valores 

patriarcais. Embora a relação com esses símbolos seja uma característica 

observada por quase todos os textos que trabalharam a presença pública 
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 Esse curta é uma releitura feminista da pintura ―La Virgen del Cerro‖. Não 

se sabe a autoria da pintura, mas ela é conhecida por representar a Virgem 

Maria como uma importante montanha chamada ―Cerro Rico‖ símbolo da 

abundância de metais preciosos do país na época do período colonial.  
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do Mujeres Creando, acredito ser relevante dar uma ênfase particular à 

exposição do corpo ―varonil‖ como recurso estético bastante importante 

nas elaborações do grupo. A exposição de homens, principalmente nus, 

e de ilustrações de pênis como recurso visual para destituir referências 

de poderio foram amplamente usadas como forma de ridicularizar e 

reposicionar símbolos de poder comumente naturalizados em nossas 

sociedades. Esses usos também fazem parte das produções do grupo 

desde os primeiros anos, e a meu ver, se intensificaram e diversificaram 

ao longo na última década.  

Seja na elaboração de capas, folhetos, ações de rua, como objetos 

postos nas casas feministas da organização ou nas atuações voltadas 

para as filmagens, o corpo assignado como de homem é repetidamente 

explorado na elaboração de um discurso crítico visual pelo Mujeres 

Creando. Menciono esse tema também como memória constitutiva dos 

meus primeiros contatos com o grupo, visto que uma das visualidades 

que mais me chamaram atenção quando o conheci através de alguns 

materiais impressos, foi justamente essa capacidade de exposição jocosa 

do corpo varonil. Nas sociedades em que pouco estamos acostumadas a 

ver esse tipo de representação e elaboração visual, o olhar burlesco 

sobre tais corpos traz consigo grande potencialidade na alteração dos 

sentidos em relação às representações de poder patriarcal. Tirar o 

relativo caráter intocável dos corpos dos homens é uma estratégia 

estética que busca mobilizar sentimentos e interpretações diversas, seja 

asco, repugnância, riso ou descontentamento, como podemos observar 

nas imagens 39 (MUJERES CREANDO, QMPFA, número especial, 

s/d.), 40 (MUJERES CREANDO, Cartaz, [s.l.;s/d.]), 41 (GALINDO, 

[ca. 2012b], p. 115).  
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IMAGEM 39 – Capa da edição especial do quinzenário Mujer Pública – 

feminismo anarquista sobre a série ―Mamá no me lo dijo‖ 
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IMAGEM 40 – Cartaz jocoso com as figuras do presidente Evo Morales e o 

vice Álvaro García Linera 
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IMAGEM 41 – Fotomontagens com as imagens do presidente Evo Morales e 

seu vice Álvaro García Linera em crítica à realização do Miss Universo no país 

[recortada] 

 

 

Na obra La Virgen Cerro (c.a 2012), no episódio La puta da 

série Mamá no me lo dijo (2003), em algumas publicações do jornal e da 
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Revista de Discusión Feminista Mujer Pública, e em um par de 

produções gráficas de folhetos e cartazes usados em ações de rua, como 

os colocados anteriormente, a nudez masculina aparece associada a uma 

tática de desvelamento e de dissolução dos símbolos de poder. Os 

homens nus aparecem expostos em ritualizações que desmistificam sua 

hegemonia e as proteções que lhe são dadas como fruto da dupla moral, 

e em alguns casos, de suas autoridades políticas. É possível dizer que as 

exibições e as representações de elementos assignados como de 

masculinidade hegemônica nessas produções mostram uma condição 

diametralmente oposta em relação aos imaginários hegemônicos de 

poderio das sociedades patriarcais sobre esses corpos. A mescla de 

técnicas, como as colagens, os desenhos e as edições sobre imagens 

fotográficas, favorece essa tônica pitoresca colocada em tais 

representações, servindo também como recurso para tecer paralelos 

entre distintos homens e efetuar uma crítica a símbolos falocêntricos de 

poder.  

A imagem de capa do número especial do jornal Mujer Pública 

disposta anteriormente, estampa uma das cenas do capítulo La Puta na 

série Mamá no me lo dijo em que homens-clientes são parte importante 

das representações e da estética construída na filmagem. A escolha 

dessa representação para compor a imagem do número especial do 

jornal demonstra a centralidade desse recurso visual para a difusão de 

alguns discursos feministas fomentados pelo grupo, como por exemplo, 

sobre o tema da prostituição, que discutimos também no capítulo 

anterior. Embora nas representações dessa filmagem os personagens 

sejam identificados como homens comuns chamados Simón, Gonzalo, 

Augusto e Marcos, eles são colocados como representativos de 

diferentes perfis sociais de masculinidade ao serem associados 

explicitamente a homens como o comandante Marcos, do Exército 
Zapatista de Liberación Nacional, Simón Bolívar, Augusto Pinochet e o 

presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Essas figuras são 

mencionadas durante a ação protagonizada pela puta, reafirmando a 

importância dada à apropriação de imagens e referências de figuras 

públicas para as elaborações visuais da organização.  

Como poderemos observar nas três últimas imagens dessa 

seção, as figuras do presidente Evo Morales, de seu vice Álvaro García 

Linera e de outras personalidades da política foram mais de uma vez 

usadas como forma de deslocar o caráter probo de suas presenças 

públicas. Esses homens aparecem com suas imagens alteradas e 

expostas em circunstâncias que corporificam essa presença, que a 
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enfatizam enquanto existência generificada e que as aproximam de 

referências visuais do cotidiano. Essas produções desvelam esses 

símbolos de poder, mas também, exploram a identificação e o 

reconhecimento social dessas personalidades como forma de difundir 

críticas feministas e antipatriarcais. Essas figuras aparecem como 

portadoras de padrões e comportamentos que poderiam ser encontrados 

em pessoas comuns e são alvos de críticas por serem relativamente 

naturalizados.  

 

 
IMAGEM 42 – Capa da edição especial do jornal Mujer Pública – feminismo 

anarquista intitulada ―Las minis-tras (d)el Presidente‖ 
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O caráter jocoso das composições estéticas do Mujeres Creando 

também se mostra nas representações que abordam outros sujeitos 

sociais, principalmente, figuras públicas e que participam da política 

oficial. Na imagem 42 (MUJERES CREANDO, QMPFA, nº especial, 

2007), referente a um número do jornal Mujer Pública – feminismo 

anarquista do ano de 2007, a linguagem irônica e debochada é usada 

como forma de criticar o modo em que as mulheres apareceriam no 

governo Evo Morales. A montagem realizada contendo o rosto do 

presidente e de algumas mulheres que compunham ministérios do seu 

governo, e as chamadas que anunciavam o conteúdo do jornal, mostram 

os usos realizados dessa estratégia nas suas elaborações estéticas. O 

trocadilho colocado no título, expresso pela palavra ―ministras‖ e que 

joga com a ideia de mulheres ―minis‖ que estariam ―atrás‖ (tras) do 

presidente; as provocações colocadas nas chamadas de caráter irônico e 

que sinalizam para o conteúdo também irônico da edição, mostra a 

relação entre as discussões feministas propostas pelo grupo e a 

construção estética para temas políticos postos na sociedade. Os 

mecanismos utilizados para profanar sujeitos, espaços e ideias formaram 

a base de muitas dessas construções e dispunham de outra versão de 

ícones da política, isto é, estetizavam a própria política através desses 

ícones. 
223

 

Identifico nesses elementos algumas similitudes com as 

caracterizações colocadas por María Laura Gutiérrez (2008) sobre os 

debates de gênero e as críticas feministas desenvolvidas ao longo da 

década de 1990 no campo das artes, como discutimos anteriormente. 

Segundo as divisões trazidas por essa autora, a ampliação das 

representações e dos questionamentos de gênero foram características de 

grande importância para pensar a estética feminista na década de 1990. 

Dentro dessa perspectiva, a problematização dos homens, de seus 

símbolos de poder, e das relações entre diferentes sujeitos marcados 

pelo gênero e a exploração estética desses marcadores, de um modo 

geral, apareceram de maneira constante nas produções do grupo. 

Trazendo linguagens que não necessariamente visavam um discurso 

afirmativo, algumas dessas produções, assim como as tendências que 

emergiram ao longo da década de 1990, exploraram temas, sujeitos e 
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 Vale lembrar que o uso do humor gráfico como um recurso que mobiliza 

distintas figuras de linguagem na proposição de reflexões feministas não é 

novidade. Nos anos entre 1970-1980 esses recursos já vinham sendo utilizados 

nos impressos feministas no cone-sul latino-americano. Para uma discussão 

mais profunda sobre esses usos ver, (CRESCÊNCIO, 2016)  
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articulações da categoria gênero, discutindo também o tema do 

―velado‖, do ―silenciado‖ nas relações de gênero, e traziam o ―corpo‖ 

como elemento central do debate feminista nas produções artísticas. 

Segundo essa autora, o desejo de falar a partir de um lugar do 

―marginal‖ e a tendência de uma produção focada em discutir as 

construções culturais sobre o corpo e seus múltiplos e complexos 

significados, nortearam muitas contribuições desse momento. 

(GUTIÉRREZ, 2008, p.140-173) Além disso, outra aproximação 

existente nessas contribuições com as críticas contemporâneas da arte é 

um distanciamento de qualquer busca pelo ―belo‖ ou pela ―beleza‖ 

como razão produtiva. O jocoso evidencia esse espaçamento e altera os 

sentidos sobre essa relação, propondo uma visualidade rudimentar e 

mais próxima ao que María Laura Gutiérrez chama de ―abjeção‖. 

O que é importante perceber em todos esses exemplos é o modo 

como a organização, nos diferentes momentos de suas produções, 

demonstrou uma preocupação por veicular críticas feministas através de 

produções audiovisuais, de seus distintos suportes de comunicação e de 

diálogos estéticos com experiências anteriores do feminismo. Entendo 

que pensar as elaborações visuais das Mujeres Creando é considerar, ao 

mesmo tempo, o modo como essas criações são difundidas, entendendo 

as potencialidades e os limites colocados para cada suporte que dá 

materialidade a essas produções. Foi precisamente nesse sentido que 

busquei indagar sobre os elementos propriamente visuais destacados 

como representativos da presença estética da organização, considerando 

também que eles carregam características próprias dessas fontes 

documentais. Perceber esses cruzamentos nos ajuda a compreender a 

estética não apenas como esfera que constitui o projeto político do 

grupo, mas como uma prática capaz de estetizar a política num sentido 

amplo. Mais do que propor uma leitura feminista sobre símbolos, 

sujeitos e espaços, elas também estetizam criticamente relações e 

sujeitos sociais da sociedade de um modo geral.  

É nessa perspectiva que entendo que essas características 

estéticas fazem parte do processo de estabelecer uma presença política 

feminista dessas mulheres e de uma conceituação política de feminismo 

que foi se construindo ao longo de suas experiências. Esse feminismo 

estaria vinculado a práticas de inserção social visando a 

desnaturalização de simbologias e relações machistas e patriarcais. 

Reforçando o princípio da autonomia e da cotidianidade como território 

de luta, a organização difundia uma visualidade que correspondia a 

esses propósitos, visibilizando sujeitos, relações e bandeiras políticas 
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construídas nos seus diálogos sociais e também reivindicadas desde 

décadas anteriores. 

Desse modo, finalizo o capítulo trazendo algumas considerações 

que acredito serem centrais para entender a estética feminista do grupo 

ao longo desses anos. Através do profuso material disponível, é possível 

atentar para como essas composições foram importantes na difusão das 

críticas feministas desse coletivo, mas também, na circulação de 

materiais, ideias, táticas e elementos imagéticos e simbólicos que 

permearam o movimento feminista contemporâneo. De maneira 

resumida, entendo que a produção estética das Mujeres Creando pode 

ser pensada em quatro grandes eixos: a representação de mulheres e de 

símbolos associados ao feminino como forma de demarcar a presença 

simbólica desses sujeitos sociais; a representação desse sujeito 

continuamente identificado por diferenças étnicas, raciais, de classe, 

etárias e de sexualidade; o uso da chacota e do jocoso como recurso 

feminista de profanação dos símbolos de poder, especialmente 

patriarcais; e o uso múltiplo, e em muitos casos justaposto, de técnicas, 

meios e abordagens.   

Entender essas produções dentro de uma perspectiva histórica, 

portanto, também nos ajuda a pensar o que de ―herança‖ e de 

particularidade existe no conjunto de suas visualidades como um fazer 

político feminista, principalmente na sociedade boliviana. Nos permite 

construir uma análise situada da continuidade histórica dos 

questionamentos feministas ao ―androcentrismo‖ do mundo das artes, 

como debate a argentina María Laura Gutiérrez, e ao mesmo tempo, 

entender discursivamente os conteúdos das ações desenvolvidas por 

elas. Como afirma Clare Hamings (2009), é necessário também repensar 

e compreender certas narrativas etapistas que foram disseminadas sobre 

as críticas feministas nas últimas décadas. Essa autora alerta que há uma 

perspectiva narrativa que vê as décadas de 1960-70 como anos marcados 

por discussões mais essencialistas sobre as mulheres e as diferenças 

sexuais, sendo somente na década de 1980 e principalmente nos anos de 

90‘ que esse essencialismo teria sido questionado. Para ela, essa seria 

uma maneira de narrar os debates feministas que não abre margem para 

o intertemporal e o não evolutivo. Contrariar essa perspectiva é 

justamente o que nos ajuda a entender a experiência estética da 

organização, que convive com as distintas contribuições feministas e 

estéticas que marcaram as últimas décadas no mundo ocidental, fazendo 

disso uma mescla que dá base a produções criativas e situadas.  



367 

Dito isto, e finalmente, entendo que a estética das Mujeres 

Creando é um eixo central da conceituação de feminismo defendido pela 

organização ao longo desse período. Seja como forma de seguir 

apostando em visualidades que demarcam positivamente o sujeito 

político mulheres, ou que profanam elementos culturais hegemônicos, 

venerados e/ou veneráveis, as disputas por novos sentidos ou itens 

propriamente visuais através de um discurso feminista, sem dúvida, foi 

ponto fundamental da militância do grupo. Junto aos demais esforços 

que constituem a experiência política dessas mulheres – como a 

construção de uma identidade que articula as diferenças, a luta por 

propor espaços sociais que determinem uma existência feminista na 

cidade, a defesa de uma militância autônoma, a tentativa de produção de 

conhecimento a partir das lutas sociais e considerando certa 

heterogeneidade de pensamento – a disputa por outras acepções visuais 

teve e continua tendo valor fundamental na conceituação de feminismo 

em suas histórias.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Desde o início, lá em 2015, tentamos fazer todas 

as coisas de forma coletiva. Os textos que 

escrevemos e publicamos não são assinados 

porque escrevemos a muitas mãos. Nós 

acreditamos que a coletividade começa na 

linguagem e parte para as nossas ações. Algumas 

de nós foram convidadas por partidos para lançar 

candidatura nas eleições deste ano, mas todas 

recusaram. Não queremos isso. Queremos uma 

forma nova de fazer política que fuja à 

necessidade de criar lideranças e que fuja ao 

sistema partidário tradicional, que é feito por 

homens e está aí há anos. Para isso, convocamos 

mulheres para fazer reuniões, assembleias e 

leituras de poesia – é assim que pensamos nossas 

ações: da arte para a política. Sentimos essa 

necessidade porque percebemos que, por melhores 

que sejam as propostas da esquerda, a linguagem 

é velha e não atrai a juventude latino-americana. 

Novos planos nascem a partir de uma nova 

linguagem. (...). 
224

   

 

Escrever as considerações finais de um trabalho não é tarefa fácil. 

Sintetizar os distintos elementos que marcam a construção de um 

processo de pesquisa é desafiador, principalmente quando as 

experiências que vivenciamos marcam tanto o nosso desenvolvimento 

pessoal como o profissional. Antes de ressaltar propriamente as 

considerações que trago quanto ao tema e ao problema de investigação 

aqui escolhido, destaco que a construção da tese me permitiu um grande 

amadurecimento sobre o que significa ser feminista e sobre a 
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 Trecho da entrevista com Cecilia Palmeiro, uma das fundadoras do 

movimento ―Ni una a menos‖, para a Revista Cult. Foi publicada no dia 14 de 

novembro de 2017 com o título ―Quarta onda do feminismo é tipicamente 

latino-americana, diz fundadora do Ni Una Menos‖. Na entrevista, a ativista 

comenta a formação do movimento na argentina, os desafios que estão 

marcando os feminismos latino-americanos atualmente, assim como sua 

repercussão das suas ações no mundo. Disponível em: 

<https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/>  

Acesso em: 02 jun. 2018. 
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importância do feminismo para as transformações individuais e coletivas 

no mundo atual.  

Os desafios do nosso tempo presente, marcado pelo 

recrudescimento de todo tipo de injustiça social no mundo e 

destacadamente no Brasil, pela ausência do mínimo de qualidade de 

vida para um número cada vez maior de pessoas, pelos conflitos 

armados, pelas migrações forçadas, pela concentração crescente de 

riquezas à custa do sacrifício de trabalhadoras e trabalhadores, o ódio às 

diferenças como sentimento globalizado, e as incontáveis formas de 

violência contra as mulheres que teimam existir de maneira 

inconcebível, nos coloca inúmeras indagações sobre a importância das 

lutas e das solidariedades políticas entre distintas iniciativas de 

mobilização social, e principalmente, nos faz pensar sobre as 

contribuições do feminismo para solidificar o caráter transformador 

dessas ações.  

Como podemos observar no comentário de uma das fundadoras 

do movimento ―Ni una a menos‖, que introduz essas considerações 

finais, a busca por superar a política tradicional e por construir 

alternativas de ação coletiva que pudessem responder aos desafios 

colocados na atualidade continua no horizonte das preocupações 

políticas de muitos grupos do movimento feminista. Sendo uma das 

articulações mais frutíferas vividas nos últimos anos na América Latina, 

essa mobilização, que começou na Argentina, colaborou na retomada do 

debate sobre a importância de espaços próprios e autônomos na 

construção de lutas feministas que pudessem mobilizar um maior e mais 

diverso número de mulheres, assim como também, que pudesse atualizar 

o sentimento e a prática de solidariedade internacional entre 

organizações, coletivos e iniciativas no mundo inteiro. Acreditar na 

auto-organização das mulheres como uma maneira de desenvolver as 

lutas populares e de fomentar reflexões profundas sobre a 

heterogeneidade de suas experiências é um elemento que ainda marca o 

horizonte da conexão das resistências e dos projetos de transformação de 

realidades sociais.  No que se refere à América Latina, o exemplo de 

iniciativas mais recentes como o ―Ni una a menos‖, debatendo 

ideologicamente as estratégias de ação do movimento feminista, me 

parece fundamental para o aprofundamento sobre quais os aportes do 

movimento feminista nas mobilizações em curso em todo o mundo.  

Nesse sentido, conhecer e reconstruir as histórias dos 

movimentos feministas segue também sendo um elemento primordial 

para alimentar nossas lutas, colaborando na compreensão da nossa 
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diversidade, permitindo visões processuais sobre ideias e práticas que 

fazem parte de nossas realidades e ampliando nossas possibilidades de 

análise e nossos repertórios de identificação política. 

Como destacado desde a introdução, um dos objetivos principais 

para o desenvolvimento desse projeto foi conhecer um pouco mais os 

feminismos latino-americanos, localizando experiências políticas que 

ajudassem a refletir os desafios, discussões, temas, processos sociais e 

políticos, de modo a dar historicidade a lutas e ideias que fazem parte da 

minha própria experiência de militância. A busca por referências 

políticas e teóricas que escapassem um pouco aos círculos acadêmicos 

e/ou advindos da predominância norte-americana e europeia foi 

motivação e orientação importante nas escolhas iniciais dessa 

investigação, isto é, do seu problema de pesquisa e das questões que 

dele surgiram. Durante a sua realização, pude conhecer alguns 

processos, ideias, espaços de articulação e embates ideológicos que 

fizeram parte da história recente dos feminismos bolivianos e 

continentais, e que me permitiram entender como as demandas 

identitárias – seja por recortes étnico-raciais, de classe, de orientação 

sexual, de geração – e suas recusas ou filiações com as esferas de poder 

tradicional, como os partidos políticos, os espaços governamentais e as 

agências internacionais, foram catalizadoras de debates políticos sobre 

as estratégias e as táticas feministas nos últimos anos. Esse 

conhecimento em si trouxe uma série de aprendizados que colaboraram 

enormemente com a minha própria identificação com o feminismo, além 

de terem contribuído também para o desenvolvimento do meu olhar 

como historiadora na compreensão de distintos processos históricos 

vividos na região. 

Apesar da minha pouca experiência de militância e como 

comentado anteriormente, sinto que conhecer a história do movimento 

feminista é um desafio coletivo e político imprescindível, e, a meu ver, 

ainda pouco enfatizado na nossa formação política, especialmente de 

feministas mais jovens.  

 Considerando essas questões, espero que esse trabalho, assim 

como muitos outros de dentro e de fora da universidade, possa colaborar 

no fomento de debates sobre a história recente do movimento feminista 

na Bolívia, mas também, no cone sul e nas articulações feministas 

latino-americanas, visto que muitos dos desafios colocados para a 

construção do feminismo das Mujeres Creando tangenciam 

problemáticas compartilhadas além das fronteiras bolivianas e são 
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frutíferos para discutir as estratégias, as táticas e os conhecimentos que 

produzimos a partir do feminismo nos dias de hoje. 

Retomo que o problema de pesquisa levantado para esta tese foi o 

de entender a concepção de feminismo elaborada pelo grupo boliviano 

Mujeres Creando ao longo da sua experiência política iniciada nos 

primeiros anos da década de 1990. Tendo em conta o momento de 

ascensão neoliberal no mundo e suas especificidades no contexto latino-

americano, as efervescentes lutas de resistência social e popular nesse 

período, principalmente na Bolívia, e o processo de institucionalização 

dos debates feministas nas últimas décadas, busquei compreender 

através de uma perspectiva histórica o modo contingente e processual no 

qual se deu a reivindicação do pertencimento feminista dessas mulheres, 

assim como as estratégias organizativas dela derivada.  

Desse modo, a hipótese lançada para o trabalho é que a atuação 

política do Mujeres Creando nesses anos produziu um feminismo de 

resistência e de forte solidariedade interna e externa ao movimento. Esse 

caráter resistente foi se definindo tanto por uma leitura crítica do seu 

contexto de emergência, como pela persistência em reivindicar ―outros 

fazeres políticos‖ distintos dos da política tradicional de forte caráter 

patriarcal. O recobrar dessa demanda, que desde décadas anteriores era 

defendida como princípio do movimento feminista, e a busca por 

traduzi-la em práticas cotidianas e reivindicações situadas, orientou as 

bases políticas do feminismo do grupo, que foram se estabelecendo 

através do combate às injustiças contextuais e às subordinações 

históricas vividas no país e na região, e pela postura reiterativa em 

defesa da autonomia do movimento frente aos partidos políticos, às 

estruturas governamentais e às imposições de agendas externas. É 

precisamente por isso que entendo que o caráter resistente do feminismo 

do Mujeres Creando se deu no espaço e no tempo, isto é, marcado por 

reivindicações históricas do movimento feminista e no uso combativo e 

contextual desses princípios na proposição concreta de pautas e 

estratégias de luta.  

Como pudemos ver através dos capítulos da tese, esse feminismo 

se desenvolveu por meio de ações que buscaram autonomia política, 

alianças provisórias e solidárias com distintos grupos e setores da 

sociedade e pela construção ativa de uma presença feminista cotidiana 

no país. Para construir essa leitura, acreditei ser fundamental uma 

abordagem que permitisse não tomar como óbvias as identificações e a 

atuação feminista do coletivo. Entender como as alteridades políticas 

foram se construindo ao longo da própria trajetória do grupo, e como 
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elas se tornaram essenciais na fundamentação de suas ideias e práticas, 

foi imprescindível para construir algumas reflexões históricas sobre sua 

conceituação de feminismo. Como se deu a formulação de uma 

identidade política feminista? Que conceitos foram chaves para a 

construção de princípios básicos da atuação do grupo? Que ações e 

práticas foram privilegiadas e por quê?  

Buscando trabalhar essas questões, portanto, os capítulos 

pensados nessa tese buscaram contemplar as discussões que permitem a 

argumentação dessa hipótese. No primeiro capítulo busquei 

problematizar a emergência do Mujeres Creando, mostrando de que 

maneira o grupo foi consolidando uma identidade política baseada na 

leitura crítica do contexto político, econômico e social do país e da 

América Latina, que vivia a expansão das políticas neoliberais e a 

inserção do debate de gênero em nível mundial. Desde a década de 

1990, quando o tema da institucionalização dos movimentos sociais e do 

feminismo em particular foi intensamente debatido, o Mujeres Creando 

discutia ativamente esse processo, denunciado publicamente o que 

consideravam nele problemático e buscando construir alternativas de 

ação política.  A relação de alteridade política com as esquerdas que se 

reestabeleciam após o período dos governos militares, com os 

movimentos indígenas e/ou camponeses e com as agrupações que 

reivindicavam a ideia de ―equidade de gênero‖, foi permitindo a 

formação da identidade política da organização. Essa identidade também 

se fez em decorrência da articulação entre as diferentes mulheres que 

fizeram parte do grupo nesse período, que advinham ou possuíam 

atuações em distintos setores e movimentos sociais, como por exemplo, 

os camponeses-indígenas e comunitários.  Dessa forma, a aproximação 

com o anarquismo, com o debate autonomista e questionador da 

representação política foi se tornando basilar na conformação do 

feminismo desenvolvido por essas mulheres. 

Dando continuidade a essas questões, o segundo capítulo buscou 

problematizar a categoria ―autonomia‖, visto que debater o tema da 

autonomia foi pauta importante nos movimentos sociais nesse período, 

especialmente no feminista. Abordando a ativa participação do Mujeres 

Creando nos meios feministas no país e principalmente nos Encontros 

Feministas Latino-Americanos e Caribenhos de 1993 e 1996, foi 

possível perceber a importância crescentemente dada à ideia de 

autonomia nas ações da organização. Essa participação colaborou 

inclusive com a construção de espaços exclusivos para discutir o que 

seria feminismo autônomo, como o I Encuentro Feminista Autónomo 
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que aconteceu em Sorata na Bolívia em 1998 organizado pelo grupo e 

que recebeu feministas de distintas partes do continente.  

A reflexão do que significava construir feminismo autônomo 

nesse momento foi fundamental na elaboração de princípios 

organizativos baseados na autogestão política e econômica, na 

horizontalidade da divisão e do valor atribuído ao trabalho, na 

cooperação e na solidariedade com outras lutas sociais; elementos 

chaves para entender a ideia de feminismo que foi se consolidando no 

Mujeres Creando. A ênfase dada à necessidade de espaços 

organizacionais autônomos e à elaboração de conhecimentos feministas 

próprios foi assumindo concomitantemente um papel primordial nos 

debates realizados pelo grupo ao longo da primeira década. Por isso, 

entender como se deu a valorização dessa questão e que elementos 

permitiram o desenvolvimento desses conhecimentos, foi, em 

continuação, o principal objetivo traçado para o terceiro capítulo do 

trabalho.  

A análise das interlocuções políticas diretas e indiretas – que 

aparecem numa série de publicações e recursos audiovisuais elaborados 

pelo Mujeres Creando – possibilitaram uma contextualização do 

destaque à estratégia de produzir conhecimento na trajetória do grupo. A 

instrumentalização de reflexões históricas feministas e a elaboração de 

conceitos, categorias, releituras e apropriações de acordo com as 

experiências e os diálogos estabelecidos em cada momento, são 

características da forma como essa produção de conhecimento esteve 

vinculada às demandas advindas de suas inserções sociais. Ao mesmo 

tempo em que são retomados temas que há anos são nodais para os 

movimentos feministas – como a maternidade, a prostituição e o aborto 

– o grupo articulou (articula) reflexões sobre desafios mais recentes 

vividos na Bolívia, como os debates sobre a ―descolonização‖ e a 

―despatriarcalização‖ que ganharam maior visibilidade nos últimos anos 

do governo do presidente Evo Morales. A partir do estudo das fontes 

impressas e audiovisuais que compuseram a pesquisa foi possível 

perceber como construir uma palavra feminista autônoma na sociedade 

boliviana foi estratégia empreendida crescentemente pelo Mujeres 

Creando.  

Esse trabalho de inserção social promovido pelo grupo através de 

suas diversas ações permitiu também a veiculação de visualidades 

feministas que, além de muita criatividade, expressam a retomada de 

discussões e representações que há décadas compõem as críticas 

feministas no campo das artes visuais. Essa questão foi discutida no 
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quarto capítulo da tese, no qual busquei problematizar como a estética e 

as representações visuais estiveram marcadas pelas intensas e contínuas 

interlocuções sociais do grupo, que transitaram em distintos espaços da 

sociedade, como os muros das cidades ou as paredes de instituições de 

arte.  De modo a complementar as questões discutidas desde o terceiro 

capítulo, a última parte da tese buscou compreender, portanto, o valor 

interpelativo da estética e do artístico para as ações políticas do grupo, 

além de analisar alguns dos elementos principais de suas representações.  

Dessa maneira, a compreensão de feminismo da organização perpassa 

também a construção de intervenções e circularidades visuais capazes de 

dialogar e questionar a naturalidade de muitos discursos opressores, 

especialmente patriarcais, em nossas sociedades.   

Através do conjunto de debates trabalhados ao longo dos 

capítulos, entendo que a ideia de feminismo desenvolvida e defendida 

pelo grupo Mujeres Creando se deu por meio de ativas e contínuas ações 

que buscaram garantir a autonomia política da organização, assim como 

construir uma presença e uma voz feminista forte e capaz de uma 

interpelação social cada vez mais ampla.  

Pensar esse feminismo a partir de uma perspectiva histórica, ou 

seja, considerando seu movimento temporal, permitiu perceber o caráter 

contingente e cotidiano em que ele foi se consolidando, assim como as 

dificuldades e as contradições que perpassam a sua efetivação. Nesse 

sentido, acredito que este trabalho pode contribuir na compreensão da 

emergência dessa organização, atentando para o aspecto processual da 

formulação de suas ideias e práticas, e também, para suas divergências 

em relação a outros feminismos desse momento.  

Entendo ser importante destacar também que o grupo não é fruto 

apenas da ação de poucas pessoas, ou principalmente de algumas de 

suas principais fundadoras como alguns textos deixaram a entender, mas 

é uma consolidação complexa da contribuição de ideias-ações de muitas 

mulheres que apenas passaram ou fizeram/fazem parte da organização; e 

justamente por isso, entender seu feminismo como uma trajetória 

coletiva foi igualmente fundamental para indagar sobre suas propostas 

políticas.   

Dessa maneira, e como dito anteriormente, espero que o trabalho 

possa se somar às reflexões políticas sobre as estratégias e as práticas de 

ativismo nesse contexto recente. Debates políticos excessivamente 

presentistas, ativismos polarizadores, individualizantes e pouco aptos ao 

debate político com as diferenças são dificuldades que seguem fazendo 

parte das nossas realidades ativistas. Entendo, cada vez mais, que 
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conhecer e entender a história dos movimentos feministas é fundamental 

para a realização de reflexões críticas e para a elaboração de estratégias 

criativas e substanciosas para os nossos movimentos; e desse modo, o 

projeto político do Mujeres Creando, com todas suas potencialidades, 

limites e contradições, pode nos trazer boas reflexões sobre essas 

questões.  

Concluo essa tese acreditando que umas das principais, senão a 

principal, contribuição das experiências de luta das Mujeres Creando é o 

contínuo convite a refletir as várias dimensões políticas do que significa 

construir movimento feminista.  Mais do que propor um modelo, uma 

estratégia ou um par de diretrizes universalistas, através da experiência 

de organização do grupo, somos interpeladas a entender a importância 

de nós mesmas criarmos estratégias contingentes e capazes de recuperar, 

contextualizar e entender as historicidades individuais e coletivas que 

nos marcam em termos de raça, de gênero, de classe, de sexualidade e 

de geração.   

Finalmente, afirmo que esse trabalho foi realizado dentro de um 

caminho cheio de erros e acertos, num percurso de aprendizado sobre o 

que é ser pesquisadora, sobre as responsabilidades, os prazeres e as 

angústias de construir uma pesquisa, em especial, uma pesquisa 

feminista. Ele também foi feito dentro de uma experiência quase 

indescritível de aprendizado a cada livro lido, a cada fonte fichada, a 

cada reflexão – que devo especialmente às mulheres que constituem o 

grupo Mujeres Creando, mas também, às inúmeras amigas feministas 

que me alimentam de amor e sonhos compartilhados. 
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APÊNDICE 

 

TABELAS 

 
TABELA 1 - PRODUÇÃO IMPRESSA - LIVROS E CARTILHAS 

(1992-2002) 

Título Autoria Tipo Edição Local/ 

Ano 
―Y si fuésemos una 

espejo de la otra? Por 

un feminismo no 

racista‖ 

 

María Galindo e 

Julieta Paredes 

Livro Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

1992  

―Mis pasos en la 

ciudad, aquí empieza 

el diario de mi vida‖ 

Mujeres Creando Diário/ 

Cartilha 

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

1992 

―Seamos creativas, 

hagamos lo imposible, 

un mundo no machista 

y sin opresiones‖ 

Mujeres Creando/ 

outras 

Livro Mujeres 

Creando/ 

Ediciones 

Gráficas 

―E.G‖. 

La Paz/ 

1993 

―Sexo, Placer y 

sexualidad: manual 

para conocer tu 

sexualidad por ti 

misma‖ 

María Galindo e 

Julieta Paredes  

Livro/ 

Cartilha 

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

1998 

―Piel, Pan y Sangre: 

éticas y estéticas 

......feministas‖ 

María Galindo e 

Julieta Paredes  

Livro Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

1999 

―Grafiteadas‖ Julieta Paredes  

 

Livro  Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[1999?] 

―Machos, varones y 

maricones: manual 

para conocer tu 

sexualidad por ti 

mismo‖ 

María Galindo e 

Julieta Paredes 

(MC) 

Livro/ 

Cartilha 

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[2001?] 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos coletados na pesquisa.*  

*Não tive acesso ao livro ―Y si fuésemos una espejo de la otra? Por un 

feminismo no racista‖. Todas as informações que obtive sobre essa publicação 

foram retiradas do livro de produção colaborativa, ―La Virgen de los Deseos‖, 

de 2005.  
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TABELA 2 - PRODUÇÃO IMPRESSA - LIVROS E CARTILHAS 

(2003-2014) 
Título 

 

Autoria Tipo Edição Local/ 

Ano 

 

―Porque la memoria 

no es puro cuento‖ 

Mujeres 

Creando 

Livro Mujeres Creando La Paz/ 

[2003?] 

―La Virgen de los 

Deseos‖ 

Mujeres 

Creando e 

Mesa de 

Escrache 

Popular de 

Buenos Aires; 

Movimiento de 

Trabajadores 

Desocupados 

de Solanos; 

Colectivo 

Situaciones 

(colaboradores) 

Livro Pensar en 

Movimiento e 

Tinta y Limón 

Buenos 

Aires/ 

2005 

―Mujeres Creando‖ María Galindo 

e Rosario 

Adrián  

Livreto Republicart/ 

Departamiento 

de Culturas 

Visuales 

Goldsmiths 

College de 

Londres 

Londres/ 

2005 

 

―Ninguna mujer 

nasce para puta: 

análisis feminista de 

la prostitución‖ 

María Galindo 

e Sonia 

Sánchez  

Livro Mujeres Creando 

com o apoio do 

Governo Vasco 

La Paz/ 

[ca.2007] 

―Mujeres 

Grafiteando... Más‖ 

Mujeres 

Creando 

Livro Mujeres Creando La Paz/ 

2009 

―La Pobreza: Un 

Gran Negocio. Un 

análisis crítico 

sobre Oeneges, 

Microfinancieras y 

Banca‖ 

Graciela Toro e 

Mujeres 

Creando (Ed.) 

Livro Mujeres Creando 

com o apoio do 

Governo Vasco 

La Paz/ 

[ca.2011] 

―Maternidad y 

soberanía sobre 

nuestro cuerpo: 

cuaderno de 

trabajo‖ 

Helen Álvarez 

Virreira e 

Rosario Adrián 

Cartilha  

 

Mujeres Creando La Paz/ 

[2011?] 
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―Detrás de una 

mujer feliz hay un 

machista 

abandonado‖ 

 

Paola Gutiérrez 

e Julieta Ojeda 

Marguay 

Cartilha Mujeres Creando La Paz/ 

[2011?] 

―Ni el útero abierto, 

Ni la boca cerrada: 

El aborto y su 

despenalización‖ 

 

Zulema Quispe 

Paredes e 

Julieta Ojeda 

Marguey.  

Cartilha  Mujeres Creando  La Paz/ 

[2013?] 

―No Se Puede 

Descolonizar sin 

Despatriarcalizar: 

teoría y propuesta 

de la 

despatriarcalización

‖ 

María Galindo Livro Mujeres Creando  La Paz/  

[ca. 

2012] 

―Ni una caricia a la 

fuerza‖ 

Gabriela Blas e 

Mujeres 

Creando 

(colaboram); 

Miguel Angel 

Siñani, El Alto 

(Desenhos) 

 

Livreto 

de 

desenhos 

Mujeres Creando 

con apoyo de 

Radio 

Pachamama, 

Museu Tambo 

Quirquincha e 

activistas de 

derechos 

humanos. 

S/d.  

―Nunca un beso a la 

fuerza‖ 

Gabriela Blas e 

Mujeres 

Creando 

(colaboram); 

Miguel Angel 

Siñani, El Alto 

(Desenhos) 

 

Livreto 

de 

desenhos 

Mujeres Creando 

con apoyo de 

Radio 

Pachamama, 

Museu Tambo 

Quirquincha e 

activistas de 

derechos 

humanos.  

La Paz/ 

[ca.2005] 

―El romántico 

Kamasutra del 

patriarcado‖ 

 

Mujeres 

Creando e 

Danitza Luna 

(Desenhos) 

Livreto 

de de 

desenhos 

Mujeres Creando La Paz/ 

[2014?] 

―Feminismo 

urgente. !A 

despatriarcar!‖ 

María Galindo Livro Lavaca Editora 

 

Buenos 

Aires/ 

2014 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos coletados na pesquisa.*  
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* O livro ―Feminismo Urgente: !A despatriarcar!‖ consiste na reedição pela 

editora argentina Lavaca do livro ―No Se Puede Descolonizar sin 

Despatriarcalizar: teoría y propuesta de la despatriarcalización‖ em 2014.  

 

TABELA 3 - PRODUÇÃO IMPRESSA - JORNAL (1992-2002) 
Título Autoria Edição Mês/ 

Ano 

Local 

 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº2. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Dez/ 

1995 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº3. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Dez/ 

1995 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 4. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Dez/ 

1995 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 5. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Dez/ 

1995 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 6. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jan/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 9. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jan/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, [nº 10?]. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Fev/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 11. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Fev/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 13. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Mar/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 14. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Mar/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 15. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Abr/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo 

Anarquista, Ano 1, nº 

16. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Maio/ 

1996 

La Paz 
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Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista. 

Sem Ano/nº. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jun/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 22. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Out/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 1, nº 23. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Nov/ 

1996 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 2, nº 24. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jan/ 

1997 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 2, nº 25. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Fev/ 

1997 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 2, nº 26.  

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Mai/ 

1997 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 2, nº 27. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jun-Jul/ 

1997 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 2, nº 28. (número 

especial para o oito de 

março) 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Mar/ 

1998 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 3, nº 29. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Mar/Abr 

1998 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 3, nº 30. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Maio/ 

1998 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 3, nº 31. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jun/Jul 

1998 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 3, nº 32. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Ago/ 

1998 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 4 [3?], nº 33. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jul/ 

1998 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 3, nº 34. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Ago/ 

1998 

La Paz 
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Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 3, nº 35. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Out/ 

1999[8?] 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Ano 5, nº 1. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Mar/ 

2002 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

Número especial, 

Muestra Casa 

Encendida. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Nov/ 

2002 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

número especial, série 

―Mamá no me lo dijo‖. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jun/ 

2004 

La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

número especial, serie 

―Mamá no me lo dijo‖. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Sem data La Paz 

Mujer Pública - 

Feminismo Anarquista, 

número especial, ―Las 

mini-tras d(el) 

presidente‖. 

Mujeres Creando 

e colaboradoras. 

Mujeres 

Creando 

Jan/ 

2007 

La Paz 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos coletados na pesquisa.*     

* Todos os números analisados foram consultados e estão disponibilizados no 

Archivo Histórico de La Paz, na Bolívia. Essas consultas foram realizadas em 

fevereiro e março de 2015. 

 

 

TABELA 4 - PRODUÇÃO IMPRESSA - REVISTA (2002-2014) 
 Título 

 

Autoria Edição Local/ 

Ano 

Distribuição 

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista 

Nº2,“¿A dónde 

va el 

feminismo?” 

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.) 

 

Mujeres 

Creando 

 

La Paz/ 

[2010?] 

Bolívia; 

Espanha; 

Argentina;  

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista Nº3, 

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.)  

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[2010?] 

Bolívia; 

Espanha; Perú; 

Argentina; 

Venezuela; 
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“¿Nos dice el 

feminismo algo 

sobre el amor?” 

Chile; México. 

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista Nº4,  

―¿Tenemos 

acaso memoria 

las mujeres?” 

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.)  

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[ca.2011] 

Bolívia; 

Espanha; Perú; 

Argentina; 

Venezuela; 

Chile; México. 

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista Nº5, 

―¿Jodemos o no 

jodemos?” 

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.)  

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[ca.2012] 

Bolívia, 

Espanha; Perú; 

Argentina; 

Venezuela; 

Chile; México; 

Centro 

América e El 

Salvador. 

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista Nº6, 

“Mujer 

globalizada, 

naturaleza 

aniquilada”  

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.)  

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[ca.2013] 

Bolívia; 

Espanha; Perú; 

Argentina; 

Venezuela; 

Chile; México; 

Centro 

América e El 

Salvador. 

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista Nº7, 

―Crisis” 

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.) 

 

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[ca.2013] 

Bolívia; 

Espanha; Perú; 

Argentina; 

Venezuela; 

Chile; México; 

Centro 

América e El 

Salvador. 

Mujer Pública - 

Revista de 

Discusión 

Feminista Nº8, 

“Hombres” 

María Galindo; 

Idoia Romano. 

(Coord.) 

Mujeres 

Creando 

La Paz/ 

[ca.2014] 

Bolívia, 

Espanha; Perú; 

Argentina; 

Venezuela; 

Chile; México; 

Reino Unido; 

Centro 

América e El 

Salvador. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos coletados na pesquisa.*  
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*A primeira edição da Revista de Discusión Feminista Mujer Pública não foi 

encontrada para análise no trabalho. A partir de 2013 o grupo começou a editar 

também o quinzenário Malhablada, que passou a ser vendido na Bolívia desde 

então. Por questões de recortes, o jornal não pôde ser analisado para a tese, e 

por isso, não fez parte da tabela.  

 

TABELA 5: PRODUÇÃO IMPRESSA/ CARTAZES E FOLHETOS 
Título 

 

Autoria Tipo Local/Ano 

 

―Todas somos Berta‖ Mujeres 

Creando 

Cartaz  [S.l.: s/d.] 

 

―Programa: soy marica y 

qué -Pedro Lamebel en La 

Paz‖  

 

Soy marica y 

qué/ Mujeres 

Creando  

Cartaz  La Paz 

[s/d.] 

 

―Súper héroes del año. 

Batman y Robin‖  

 

Mujeres 

Creando 

Cartaz  [S.l.: s/d.] 

 

―No quiero ser la madre de 

dios, de esse dios blanco, 

civilizado y conquistador - 

Pincipio Potosi‖  

 

Mujeres 

Creando/ Museu 

de Etnografia y 

Folclore [?] 

Cartaz La Paz 

[s/d.] 

 

¿Feliz día mamá?  

 

Mujeres 

Creando 

Folheto La Paz 

[s/d.] 

 

Jodamak 

 

Soy marica y 

qué/ Mujeres 

Creando 

 

Folheto [S.l.: s/d.] 

―Ninguna mujer nace para 

Puta‖ 

 

Museo Tambo 

Quirquincho 

 

Cartaz La Paz 

[s/d.] 

 

 

 

TABELA 6: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (1992-2002) 
Tipo/Título/Duração 

 

Autoria/Criação Produção Ano 

Série Creando Mujeres  Mujeres Creando Mujeres Creando e 

P.A.T. (Periodista 

Asociados Televisión 

2000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos coletados na pesquisa.  
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TABELA 7: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (2002-2015) 
Tipo/Título/Tempo 

 

Autoria/ 

Criação 

Produção Ano 

Série Mamá no me lo 

dijo (s/m) 

Mujeres Creando Mujeres Creando/ 

Ibermedia/ 

Conacine/ P.A.T 

 

2003 

 

Curta Amazonas, 

Mujeres Indomables 

(s/m) 

 

María Galindo Mujeres Creando 

 

[s/d] 

Curta La Virgen Cerro 

(14min) 

 

María Galindo  Mujeres Creando [ca. 2012] 

 

Curta La Virgen 

Barbie (14 min) 

 

 

María Galindo  

 

Mujeres Creando 

 

[ca. 2012] 

 

Curta America (40 seg) 

 

María Galindo  

 

Mujeres Creando 

 

[ca. 2012] 

 

Curta ¡La Ekeka soy 

yo! (18min) 

 

María Galindo  

 

Mujeres Creando 

 

[ca. 2014] 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos coletados na pesquisa.*  

* O curta ―Las exiliadas del neoliberalismo‖ [s/d] não foi encontrado para a 

análise na tese.  

 

 

TABELA 8: FONTES ORAIS 
 Integrante Entrevistadora Duração Data 

Danitza Mercedes 

Luna Tapia 

Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

44min 46seg 26 fev. 

2015 

Emiliana Quispe  Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

14min 35seg 02 mar. 

2015 

Helen Álvarez 

Virreira 

Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

19min 14seg 27 fev. 

2015 

Julieta Ojeda 

Marguay 

Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

1h 05min 7seg 25 fev. 

2015 

Luisa Sdenka 

Huaranca Vaca 

Cortés 

Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

30min 04seg 21 fev. 

2015 

Mayra Rojas 

Castro 

Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

33min 21seg 24 fev. 

2015 
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Rosario Adrián Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

30min 15seg 24 fev. 

2015 

Sonia Flores Luna Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

23min 26seg 26 fev. 

2015 

Vanessa Rojas 

Alvarez 

Gleidiane de Sousa Ferreira 

 

24min 09seg 27 fev. 

2015 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas realizadas na pesquisa.  
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CRONOLOGIA 

 

1992  

 Fundação do grupo Mujeres Creando. 

 Publicação do livro “Y si fuésemos una espejo de la otra? Por 

un feminismo no racista.  

 Publicação da cartilha-diário chamada “Mis pasos en la ciudad, 

aquí empieza el diario de mi vida”. 
 

1993 

 Início do governo do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 Abertura do Café Carcajada.  

 VI Encontro Latinoamericano e do Caribe, San Salvador em El 

Salvador.  

 Publicação do livro “Seamos creativas, hagamos lo imposible, 

un mundo no machista y sin opresiones”.   
 

1994  

 Preparatório para Beijin em Mar del Plata, Argentina. 

 Ley de Participación Popular (LPP), do governo Gonzalo 

Sánchez de Lozada. 

 

1995  

 Conferência de Beijin. 

 Lançamento do quinzenário Mujer Pública - feminismo 

anarquista.  

 Ley de Descentralización Administrativa (LDA) 

 Lei 1674 - Contra la Violencia Doméstica. 

 Marcha das Mulheres Cocaleras de Chapare a La Paz. 

 

1996 

 VII Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe no Chile. 

 

1997 

 Eleição do ex- governante militar, o ditador Hugo Bánzer, por 

vias democráticas.  

 Ley de Cuotas de Géneno no sistema eleitoral boliviano. 

 Greve de fome das MC pela liberdade de Raquel Gutiérrez e 

outros presos políticos. 
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1998 

 I Encontro Feminista Autônomo em Sorata na Bolívia. 

 Publicação do manual Sexo, Placer y Sexualidad: manual para 

conocer tu sexualidad por ti misma. 

 

1999 

 VII Encontro Latinoamericano e do Caribe, Santo Domingo-

República Dominicana.  

 Ley de Municipalidades (LM). 

 Provável data de publicação do livro Grafiteadas.  

 Participação das MC em exposição no Museu Reina Sofía, em 

Madri. 

 Participação em programa televisivo nacional na rede TAP, 

dirigido pelo ex-presidente Carlos Mesa. 

 Publicação do livro “Piel, Pan y Sangre: éticas y estéticas 

......feministas”.  

 

2000 

 Guerra del Agua  

 Realização e transmissão em rede nacional dos oito episódios 

da série chamada Creando Mujeres. 

 

2001 

 Mobilização das devedoras e devedores em La Paz.  

 Provável data de publicação do livro ―La memoria no es puro 

cuento. Mujeres Creando y feminismo autónomo 

latinoamericano.‖   

 Provável data de publicação do manual ―Machos, varones y 

maricones: manual para conocer tu sexualidad por ti mismo‖.  

 

2002 

 Marcha de los Pueblos de las Tierras Bajas.  

 

2003  

 Guerra do Impuestazo na Bolívia. 

 Guerra do Gás na Bolívia. 

 Greve de fome pela renúncia de Gonzálo Sánchez de Lozada. 
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 Participação das MC na LASA em Dallas e que encadeia a 

produção da coletânea ―No pudieron con nosotras: el desafío 

del feminismo autónomo de Mujeres Creando” em 2006. 

 Lançamento da série ―Mamá no me lo dijo‖ de María Galindo.  

 Provável data de publicação do livro ―La memoria no es puro 
cuento. Mujeres Creando y feminismo autónomo 

latinoamericano.‖  

 

2004 

---------------------- 

2005 

 Publicação do livro ―Virgen de los Deseos‖ em parceria com 

organizações argentinas.  

 Publicação da cartilha de nome Mujeres Creando a partir da 

conferência dada na Camden Arts Centre de Londres. 

 Provável data de publicação do livreto ―Nunca un beso a la 

fuerza‖.  

 

2006 

 Produção da exposição chamada ―Ninguna Mujer Nasce para 

Puta‖ na Bolívia. 

 Início do primeiro governo do presidente Evo Morales pelo 

MAS-IPSP. 

 Início do processo Constituinte. 

 Realização da assembleia Constituinte do governo Evo Morales.  

 

2007 

 Provável dada da publicação ―Ninguna mujer nasce para puta: 

análisis feminista de la prostitución‖.  

 Criação da ―Rádio Deseo‖.  

 Participação na Bienal de São Paulo.  

 

2008 

 Continuação do debate sobre a Constituinte na Bolívia.  

 

2009 

 Provável dada de publicação do livro “Mujeres 

Grafiteando...Más”. 
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 Referendo para aprovação da Constituição do Estado 

Plurinacional na Bolívia.  

 

2010  

 Provável data de publicação da Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública nº 2 e nº 3.   

 

2011 

 Provável data de publicação da cartilha ―Detrás de uma mujer 

feliz hay un machista abandonado‖.  

 Provável data de publicação da cartilha “Maternidad y 
soberanía sobre nuestro cuerpo: cuaderno de trabajo”.  

 Provável data de publicação do livro La Pobreza: Un Gran 

Negocio. Un análisis crítico sobre Oeneges, Microfinancieras y 

Banca”.  

 Provável data de publicação da Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública nº 4. 

 

2012 

 Provável data de publicação do livro “No Se Puede 

Descolonizar sin Despatriarcalizar: teoría y propuesta de la 

despatriarcalización”. 

 Provável data de publicação da Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública nº 5. 

 Provável data de produção dos curtas-metragens America; La 
Virgen Barbie; La Virgen Cerro.  

 

2013 

 Provável data de publicação da cartilha ―Ni el útero aberto, ni 

la boca cerrada. El aborto y su despenalización. ‖ 

 Provável data de publicação da Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública nº 6 e nº 7. 

 

2014 

 Publicação (aprox.) da cartilha “El romántico Kamasutra del 
patriarcado”.  

 Provável data de publicação da Revista de Discusión Feminista 

Mujer Pública nº 8.  
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 Provável data da produção do curta-metragem ¡La Ekeka soy 

yo. 

2015 

 Realização das entrevistas para a tese. 

 

 

 


