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RESUMO 

XAVIER, Mariana. Unidades de informação sobre mulheres: reflexões sobre sua 

constituição e desafios para sua consolidação. 2018. 229 f. Dissertação de mestrado (Pós-

graduação em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Estudo sobre a constituição e estado atual das unidades de informação especializadas em 

mulheres no Brasil. Trata-se de pesquisa exploratória que tem como referencial teórico os 

estudos sobre os movimentos de mulheres e feministas, os quais inspiraram a constituição das 

unidades de informação sobre mulheres, em âmbito internacional e nacional. Discorre-se sobre 

o surgimento e consolidação da disciplina Histórias das Mulheres. São identificadas as 

pesquisas que relacionam Estudos de Mulheres e Ciência da Informação no Brasil e aquelas 

sobre Unidades de Informação especializadas em mulheres. Como estudo empírico são 

analisados os documentos oficiais dessas unidades brasileiras e aprofundado, como estudo de 

caso, o Instituto Cultural Rose Marie Muraro. Concluí-se que o surgimento dessas instituições 

no Brasil tem forte influência dos grupos de mulheres surgidos na Ditadura Militar. A 

manutenção e consolidação dessas instituições são um desafio, tanto em âmbito nacional quanto 

internacional, devido à histórica omissão das mulheres na construção do conhecimento e da 

livre participação na sociedade, quanto sobre a dificuldade das instituições que lidam com 

história e a memória em superar a negligência de diverosos agentes. São apresentadas sugestões 

para fortalecimento/consolidação de tais unidades de informação, como a atuação em rede e a 

abertura de diálogo com coletivos políticos de mulheres jovens.  

Palavras-chave: Unidades de Informação sobre mulheres; Feminismo; Emancipação feminina; 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

XAVIER, Mariana. Units of information about women: observations about their formation 

and challenges for their consolidation. 2018. 229 f. Dissertação de mestrado (Pós-graduação 

em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

This study covers the emergence and the current state of the units of information specialized in 

women in Brazil. This is an exploratory search whose theoretical frame of reference are studies 

about feminist and women movements, which inspired the formation of the units of information 

about women, on both the national and international spheres. We elaborate over the formation 

and consolidation of the Women's History discipline. Researches that connect Women's Studies 

and Information Science in Brazil, and those about Units of Information specialized in women, 

were both identified. As an empirical investigation, we analized the official documents of these 

Brazilian units; and as a case study, we deepened into the Rose Marie Muraro Cultural Institue 

library. We conclude that the appearance of these places in Brazil have a strong influence of 

women groups that were formed during the Military Dictatorship. The maintenance and con-

solidation of these institues are a challenge, both nationally and internationally, not only for the 

historical omission of women in the world of formal knowledge and free participation in soci-

ety, as well as the difficulty of institutions dealing with history and the memory of overcoming 

negligence of diverting agents. Suggestions are presented for strengthening / consolidating such 

information units, such as networking and opening dialogue with young women's political 

groups. 

 

Keywords: Units of Information about women; Feminism; Female liberation; Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade cuja estrutura se baseia na opressão de sexo, raça e classe. 

O “patriarcado” designa uma formação social em que os homens detêm o poder, e tem seu 

sentido ligado à organização global da sociedade. Há, desse modo, uma hierarquia sexual na 

qual o sexo feminino é subordinado ao sexo masculino. Essa subordinação é exercida de 

diversas maneiras, desde a violência física e assassinatos (que chamamos de feminicídios) até 

as violências simbólicas. O poder-como-dominação é frequentemente exercido pelo controle 

de fontes de informação, de modo que as pessoas sequer conseguem perceber que têm queixas, 

muito menos protestar ou agir para mudar as condições de opressão.  

Os homens controlaram o conhecimento e sua produção e, desse modo, tornaram as 

mulheres invisíveis no mundo das ideias. Assim, é importante resgatar a história das mulheres 

e do conhecimento produzido por elas para que estas possam se reconhecer e conhecer aquilo 

que foi sistematicamente apagado da história.  

Muitos aspectos dessa história estão acumulados em diferentes tipos de unidades de 

informação especializadas em mulheres. Estas instituições conservam materiais como folhetos 

de propaganda, cartazes, cartas, notícias de acontecimentos da época, dossiês temáticos, 

biografias, jornais da imprensa feminista, manuscritos, fundos particulares, além de materiais 

audiovisuais, filmes e fotografias. Possibilitando o acesso à colcha de retalhos das memórias e 

do movimento de mulheres.  

O Movimento Feminista desenvolveu uma imensa interrogação sobre a vida das 

mulheres, e a disciplina de História das Mulheres teve a preocupação de tornar vidas de 

mulheres visíveis, também houve a preocupação acumular dados e instituir arquivos, 

bibliotecas, dicionários especializados, etc. 

A preocupação com a “memória do feminismo” inclui o patrimônio bibliográfico e 

documental gerado pelas associações feministas e pelos grupos de mulheres vinculadas ao 

movimento feminista. Também incluem as bibliotecas e centros de documentação fundados ao 

longo da história do movimento que podem ser vinculadas à políticas governamentais, às 

estruturas acadêmicas e de pesquisa ou às próprias entidades e associações nascidas com o 

feminismo. 
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Utiliza-se nesta pesquisa o termo Unidade de Informação, que é caracterizado no 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia como uma “entidade encarregada de adquirir, 

processar, armazenar e disseminar informações, com o objetivo de satisfazer as necessidades 

de informação dos usuários. Em muitos casos é sinônimo de biblioteca, centro, serviço e sistema 

de informação” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 270).  

Para Claire Guinchat e Michel Menou (1994, p. 33) as Unidades de Informação são 

um conjunto complexo de instituições, com diversas denominações e atividades variadas. Os 

autores classificam as unidades de informação em três ramos de atividades:  

- conservação e fornecimento de documentos primários (arquivos, 

bibliotecas, mediatecas e museus); 

- descrição de conteúdo dos documentos e sua difusão, bem como a 

sinalização das informações e das fontes (centros e serviços de 

documentação);  

- resposta a questões pela exploração das informações disponíveis e a 

sua avaliação e transformação (centros e serviços de informação). 

(GUINCHAT; MENOU, 1994, p. 333-334). 

As unidades de informação também podem ser classificadas de acordo com o campo 

em que operam, por tipos de documentos ou de fontes utilizadas e pelo público que pretende 

atingir. Efetivamente, para responder às necessidades dos usuários, todo serviço de informação 

acaba desenvolvendo atividades diversas que extrapolam estas classificações (GUINCHAT; 

MENOU, 1994, p. 334). 

Ao falar de “sistemas documentais: sistemas de bibliotecas, centros de documentação 

e arquivos especializados em Estudos de Mulheres”, Torres Ramírez (2003, tradução nossa) 

reflete que: 

Embora na origem e em seus objetivos possam ser considerados como 

unidades de informação não identificáveis, a verdade é que hoje é bastante 

difícil distinguir entre bibliotecas especializadas e centros de documentação 

pois, mesmo que tenham teoricamente funções distintas, na prática se 

confundem, uma vez que as bibliotecas especializadas - e mais 

especificamente as dedicadas especificamente aos Estudos das Mulheres - 

prestam serviços que já foram sinais identidade dos centros de documentação. 

(TORRES RAMÍREZ, 2003, tradução nossa). 
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Suzanne Hildenbrand (1986), Mason e Zanish-Belcher (1999) usam o termo “women’s 

collection”. Suzanne menciona que a definição, classificação e seleção do que ela chama de 

“women's collections” enfrenta inúmeros problemas:  

algumas dessas coleções ficam sozinhas em prédios separados, outras são o 

conteúdo de um arquivo ou duas salas usadas anteriormente para outros fins, 

algumas consistem em livros que circulam com a coleção geral, distinguidos 

apenas por uma etiqueta. O único guia para o que é uma “women's collection” 

ou não é se a instituição responsável a descreve como tal. As “Women's 

Collections” podem ser classificadas ou analisadas de uma variedade de 

perspectivas como tamanho, propósito, cobertura, instituição financiadora etc. 

(HILDENBRAND, 1986, p. 7, tradução nossa). 

No caso desta pesquisa, utilizamos o termo “Unidade de Informação” no sentido de 

bibliotecas, centros de documentação, arquivos e museus e todos os tipos de dispositivos 

especificamente voltados para armazenar e veicular informação. 

Nesta pesquisa, procurou-se, mapear e descrever as instituições que podem possibilitar 

conhecer melhor os aspectos importantes das lutas das mulheres por emancipação, no Brasil 

para, a partir desse levantamento, refletir sobre os aspectos envolvidos na constituição destas 

unidades de informação e os desafios para sua consolidação. 

Os resultados desta pesquisa estão organizados em oito seções, como segue: 

Na seção um que é a introdução, apresentam-se brevemente as questões que instigaram 

a realização da pesquisa. Contextualiza o ponto de vista masculino na construção da História, 

o problema da pesquisa é como estão constituidas as Unidades de Informação sobre mulheres 

no Brasil.  

Parte-se do pressuposto de que as mulheres são seres ativos na História e discute-se 

como podemos ter acesso e relevar esse papel das mulheres através das Unidades de Informação 

sobre Mulheres em consonância com as perpectivas da Ciência da Informação.  

O objetivo da pesquisa é descrever as Unidades de Informação especializadas em 

mulheres no Brasil e realizar um estudo de caso na Biblioteca do Instituto Cultural Rose Marie 

Muraro.  

Na seção 2, traça-se um breve histórico do surgimento do campo de estudo “História 

das Mulheres” e o desenvolvimento dessa disciplina no Brasil. A disciplina dialoga com o 
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objeto de pesquisa tanto para investigar como se deu a constituição das unidades de informação 

sobre mulheres no Brasil quanto para explicitar essas unidades como ricas fontes de pesquisas 

para essa área de estudo. 

Na seção 3, apresenta-se a literatura levantada sobre o movimento de mulheres no 

Brasil e as influências do Movimento de Mulheres e Feministas, pós-golpe militar de 1964, no 

surgimento dos centros de documentação e informação sobre mulheres. 

Para situar a presente pesquisa na produção sobre o tema Unidades de Informação 

sobre Mulheres no contexto brasileiro, na seção 4, realizou-se um levantamento das pesquisas 

com enfoque em Women’s studies, que traduzimos para Estudos de Mulheres, na literatura de 

Ciência da Informação nacional.  

Neste levantamento foram realizadas pesquisas bibliográficos no Portal de Busca 

Integrada da Universidade de São Paulo1, na BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos 

de Periódicos em Ciência da Informação)2 e na BENANCIB, base de dados que “contêm 

trabalhos e palestras apresentados nos Encontros Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Ciência da Informação - ENANCIBs, desde sua primeira edição em 19943”. 

Dentro do campo em que desenvolvemos a presente pesquisa - Ciência da Informação 

no Brasil -, fez-se o esforço para encontrar os trabalhos sobre estudos de mulheres. Verificou-

se que é um campo de pesquisa em expansão. Consideramos, portanto, que a proposta de se 

pensar a história das mulheres e suas lutas, a organização desse acervo em unidades de 

informação, além da preocupação sobre sua disseminação e acesso é um tema de importância 

no contexto dos estudos desenvolvidos no âmbito da Ciência da Informação. 

Na seção 5, apresenta-se, a produção estrangeira sobre Unidades de Informação Espe-

cializadas em Mulheres. 

Nesta revisão bibliográfica foram identificadas pesquisas sobre o tema na Europa e na 

                                                 
1 O Portal de Busca Integrada tem como premissa oferecer à comunidade uspiana e à sociedade em geral, 

uma interface única de acesso ao conteúdo impresso e digital disponível nas bibliotecas físicas e digitais da USP, 

bem como em bibliotecas de parceiros e, ainda, conteúdos relevantes de acesso aberto. 
2
 http://www.brapci.ufpr.br/brapci/ 

3
 http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/ 
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América do Norte.  

Discute-se aqui, a importância dessas intituições específicas e seu papel e apresenta-

se seu desenvolvimento em três fases, na primeira fase que se relaciona com a primeira onda 

do movimento feminista, ligado a luta pelo direito ao voto e à educação, surgem as unidades de 

informação sobre mulheres chamadas pioneiras. Na segunda onda do movimento feminista 

onde se inicia uma reflexão acerca das vivências das mulheres que se assemelhavam em muitos 

aspectos e de sua consciência enquanto classe sexual, o “pessoal é político” é o fruto da reflexão 

deste momento. Nesta segunda onda há uma multiplicação destas unidades de informação 

discutidas. Já na terceira onda movimento feminista, que deveria se relacionar com a ação 

política e consolidação das lutas iniciadas na segunda onda, surgem unidades de informação 

especializadas em mulheres com características em comum, como a institucionalização, os 

projetos voltado para a ação. A apresentação dessas unidades de informação é feita nesta seção 

nesta divisão por ondas do movimento feminista e em cada onda, dividiu-se por país. 

Na seção 6, é apresetando a metodologia utilizada na pesquisa que tem caráter 

exploratório, tendo em vista que a produção nacional sobre o tema que está em expansão. Para 

seu desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica preliminar e como os estudos 

exploratórios prevêem a descrição do objeto, neste caso, as instituições de informações sobre 

mulheres no contexto brasileiro, sua emergência e funções.  

Os dados levantados para contextualizar as Unidades de Informação foram: como essa 

Unidade se constituiu, quem foram as idealizadoras, data/período de fundação, justificação de 

fundação, objetivo, público-alvo e sua situação atual. 

Os dados técnicos e descritivos buscados são: critérios de organização do acervo, 

recuperação da informação. Também foi levantada a localização, sites e catálogos. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: 

 Consulta aos documentos oficiais; 

 Entrevista semi-estruturada e 

 Observação. 
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O estudo de caso foi realizado no Instituto Cultural Rose Marie Muraro (ICRM) e investi-

gou-se as seguintes facetas: a instituição mantenedora; a biblioteca - informações gerais;  

recursos humanos; recursos materiais; configuração do edifício; recursos informacionais - 

acervo; conservação e segurança do acervo; serviços relacionados à organização das coleções; 

registro; tratamento técnico das coleções - análise; análise temática; organização e manutenção 

dos catálogos; preparo do material para circulação; serviço ao público; reprodução de 

documentos; página na internet e usuários/usuárias. 

Na seção sete, apresenta-se os resultados de pesquisa, que são as descrições das 

dezenove unidades de informação especializadas em mulheres localizadas no Brasil. O Instituto 

Cultural Rose Marie Muraro é apresentado por último. 

Nas considerações finais discute-se a relação da disciplina de História das Mulheres e 

suas contribuições e reflexos na criação das Unidades de Informação sobre Mulheres e, 

também, a contribuição dos grupos de mulheres que criaram uma imprensa feminista em plena 

Ditadura Militar. Ressaltamos as similaridades entre as instituições brasileiras e estrangeiras 

que enfrentam desafios em comum para a consolidação. Também são discutidos aspectos 

relativos a essas instituições brasileiras, suas características, desafios e potencialidades. Sugere-

se a constituição de rede para que estas unidades de informação possam atuar em rede, a 

também a apropriação das tecnologias da informação para melhor administração não só das 

intituições, mas também do acervo, além de pode contribuir para ter contato com as novas 

gerações que apresentam potencial revolucionário de ação e conscientização política feminista. 
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2 A CONSTITUIÇÃO DA HISTÓRIA DAS MULHERES 

Nesta seção, traça-se um breve histórico do surgimento do campo de estudo “História 

das Mulheres” e o desenvolvimento desta disciplina no Brasil. Esta última dialoga com o objeto 

de pesquisa tanto para investigar como se deu a constituição das unidades de informação sobre 

mulheres no Brasil quanto para demonstrar que essas unidades são ricas fontes de pesquisas 

para essa área de estudo.  

A escola dos Annales, de acordo com Rachel Soihet (1997, p. 276), buscou “desven-

cilhar a historiografia de idealidades abstratas, preferindo voltar-se para a história de seres 

vivos, concretos, e à trama de seu cotidiano”; nesse momento, as mulheres não foram 

prontamente incorporadas, mas o caminho foi aberto. Já o marxismo, de acordo com a autora, 

“considera a problemática que divide homens e mulheres uma contradição secundária”. A 

contar da década de 1960,  

correntes revisionistas marxistas, engajadas no movimento da história social, 

apresentam uma postura diversa ao assumirem como objeto de estudo os 

grupos ultrapassados pela história, as massas populares sem um nível 

significativo de organização, e, também as mulheres do povo (SOIHET, 1997, 

p. 276). 

Com o desenvolvimento da história das mentalidades e da história cultural, avança-se 

na abordagem sobre as mulheres, segundo Soihet (1997, p. 276). A autora afirma que a segunda 

onda do movimento feminista, que se desenvolveu a partir dos anos 1960, muito contribuiu 

para o surgimento da História das Mulheres. 

A partir de 1973, de acordo com Soihet (1997, p. 277), atendendo às exigências 

suscitadas pela efervescência daqueles anos, surgiram cursos, colóquios e grupos de reflexões 

nas universidades francesas, com foco no novo objeto, proliferaram pesquisas e a disciplina de 

História das Mulheres tornou-se relativamente reconhecida em nível institucional. De acordo 

com a autora, na Inglaterra, iniciou-se a History Workshop e, nos Estados Unidos, 

desenvolveram-se os Women’s Studies. 

Michelle Perrot (2013, p. 18) reitera que o nascimento da História das Mulheres “deu-

se na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, nos anos de 1960, e, na França, uma década depois”, 

mencionando três fatores que provocaram esse nascimento: o científico, o sociológico e o 

político. Os fatores científicos, de acordo com a autora, decorreram de uma crise nos sistemas 

de pensamento, nos anos de 1970. Nesse período, a história se aliou à antropologia, 
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redescobrindo-se a instituição família. Das análises  da natalidade, da nupcialidade e da 

mortalidade começam a ser melhor investigadas as relações sociais de sexo. 

Dos fatores sociológicos, menciona-se o ingresso das mulheres nas universidades, e 

sobre os fatores políticos, foi decisivo o Movimento de Libertação das Mulheres (PERROT, 

2005, p. 17). Este movimento não visava construir um discurso acadêmico e suas motivações 

não incluíam a História, mas acabou tendo consequências no conjunto de saberes, “em busca 

de ancestrais e de legitimidade, por seu desejo de encontrar vestígios e torná-los visíveis, 

começou um ‘trabalho de memória’ que continua a desenvolver-se desde então” (PERROT, 

2013, p. 20). Esse movimento “desenvolveu em sua caminhada uma dupla necessidade: um 

desejo de memória, de reencontrar os traços - as figuras, os acontecimentos, os textos, de um 

movimento particularmente amnésico” (PERROT, 2005, p. 17). 

A longo prazo, segundo Perrot (2013, p. 20), o Movimento de Libertação das Mulheres 

desenvolveu teorias que criticavam os saberes constituídos, ditos universais e neutros apesar de 

seu cunho dominantemente masculino. Houve, de acordo com a autora, nos anos 1970-1980, 

uma crítica à epistemologia das ciências sociais e humanas, surgindo, a partir daí, o desejo de 

outra narrativa histórica. 

Sobre a “história da história das mulheres”, Del Priore (2000, p. 220) declara que esta 

é fundada “na constatação da negação e do esquecimento”. A autora reforça que a disciplina 

emergiu a partir de 1970, “atrelada à explosão do feminismo e articulada ao florescimento da 

antropologia e da história das mentalidades, à história social e às pesquisas até então inéditas 

em memória popular”. Esse 

foi um período fundamental, no qual as feministas fizeram a história da 

mulher, antes mesmo dos historiadores. Depois de um primeiro impulso dado 

à questão, as universidades abriram as portas aos grupos de pesquisa, criaram 

laboratórios para abrigar reflexões sobre o tema, encorajaram trabalhos e 

monografias. (DEL PRIORE, 2000, p. 220). 

Duas preocupações que estruturam essa efervescência intelectual são colocadas por 

Del Priore (2000, p. 220): “fazer surgir as mulheres no seio de uma história pouco preocupada 

com as diferenças sexuais e demonstrar a opressão, a exploração e a dominação que sofriam e 

que as subjugavam”. 

Sobre o que vêm a ser a história e a sua escrita, Michelle Perrot afirma: “A história é 

o que acontece, a sequência dos fatos, das mudanças, das revoluções, das acumulações que 



22 

 

tecem o devir da sociedade. Mas é também o relato que se faz de tudo isso.” (2013, p. 16, grifo 

da autora).  De acordo com a autora, “as mulheres ficaram muito tempo fora desse relato”.  

Há alguns fatores, elencados por Michelle Perrot (2005, 2013), que contribuem para 

que não se mencione as mulheres nas páginas da narrativa histórica tradicional. O primeiro fator 

é a invisibilidade: confinadas ao espaço privado, prestando serviços domésticos e cuidados não 

remunerados, as mulheres não eram vistas no campo público, cenário dos relatos políticos e de 

guerra (PERROT, 2013, p. 17). Outra razão do silêncio, sempre mencionado pela autora, são 

os silêncios das fontes. De acordo com ela, as mulheres deixam poucos vestígios, elas mesmas 

destroem suas correspondências e diários, e algumas destas 

destruições vêm dos acasos das sucessões e das mudanças de casa, de um 

gosto pelo secreto que cimenta a intriga familiar, mas também da indiferença 

de descendentes embaraçados pelos legados de seus predecessores que 

causam muito estorvo: indiferença agravada pelo caráter subalterno dado a 

estes escritos das mulheres. (PERROT, 2005, p. 36).  

Outro fator é a própria linguagem. No caso de greves mistas, por exemplo, ignora-se 

quase sempre o número de mulheres, as estatísticas quase sempre são assexuadas e a linguagem 

induz a entender que essas pessoas são apenas homens (PERROT, 2005, p. 11). 

Dialogando com o que Perrot afirma sobre o relato que se faz dos acontecimentos, a 

historiadora Gerda Lerner (1986, p. 4) diferencia a história da História, sendo a primeira todos 

os eventos do passado e, a última, o passado selecionado para ser registrado e interpretado. Essa 

História foi feita por homens que registraram somente o que foi considerado significante em 

relação aos feitos masculinos. Eles chamaram isso de História e reivindicaram sua 

universalidade; os feitos e as experiências femininas não foram registrados, mas negligenciados 

e ignorados nas suas interpretações. E quando registrados, o são sob uma visão masculina. 

Lerner (1986, p. 4, tradução nossa) sustenta que “as mulheres foram e têm sido agentes 

da história, centrais e não marginais na criação da sociedade e na construção da civilização, e 

têm, inclusive, contribuído para a preservação da memória coletiva por meio da tradição oral”. 

Dizer que possivelmente a maior parte dos homens foi por muito tempo eliminado do registro 

histórico pelos intelectuais que representavam os interesses de uma pequena elite dominante, é 

ignorar o problema: para a autora, a questão é que homens e mulheres foram excluídos e 

discriminados por causa da sua classe social, porém, nenhum homem foi excluído do registro 

histórico por causa do seu sexo, enquanto pelo menos metade da humanidade, as mulheres, o 

foram (LERNER, 1986, p. 4-5).  
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Em contraponto, ou complementando Michelle Perrot sobre a participação das 

mulheres na história: 

É um equívoco básico tentar conceituar mulheres principalmente como 

vítimas enquanto mulheres foram vitimadas por este e muitos outros aspectos 

da sua longa subordinação aos homens. Ao fazer isso, se obscurece o que deve 

ser assumido como um dado da situação histórica das mulheres: Mulheres são 

essenciais e centrais na criação da sociedade; elas são e sempre foram atores 

e agentes na história. Mulheres “fizeram história”, mesmo assim elas foram 

impedidas de conhecer a História e de interpretá-la, tanto a sua própria quanto 

a dos homens. As mulheres foram sistematicamente excluídas do 

empreendimento da criação de sistemas de símbolos, filosofias, ciência e 

direito. As mulheres não apenas foram privadas educacionalmente durante o 

tempo histórico em todas as sociedades conhecidas, elas foram excluídas da 

formação de teorias. Eu chamei de “a dialética da história das mulheres” essa 

tensão entre a experiência histórica real das mulheres e a sua exclusão na 

interpretação desta experiência. (LERNER, 1986, p. 5, tradução nossa). 

Dialogando com as afirmações de Gerda Lerner, Dale Spender (1982, p. 4-5) se 

pergunta sobre o desconhecimento geral das grandes movimentações de mulheres do início do 

século XX, que não foram pequenas. Nesse sentido,  Adrienne Rich afirma que  

toda a história da luta pela autodeterminação das mulheres foi ocultada uma e 

outra vez. Um dos obstáculos culturais mais sérios que encontra qualquer 

escritora feminista consiste que, frente a cada trabalho feminista, existe a 

tendência a recebê-lo como se tivesse saído do nada, como se cada uma nós 

não tenhamos vivido, pensado e trabalhado com um passado histórico e um 

presente contextual. Esta é uma das formas pelas quais se faz parecer o 

trabalho e o pensamento das mulheres como esporádico, errante e órfão de 

qualquer tradição própria. De fato, temos uma larga tradição feminista tanto 

oral, como escrita, uma tradição que se construiu sobre si mesma, uma e outra 

vez, reunindo elementos essenciais ainda quando aquelas mulheres tenham 

sido enforcadas ou exterminadas. (RICH, 1983, p. 19-20, tradução nossa). 

Spender (1982, p. 5, tradução nossa) considera que “uma sociedade patriarcal depende 

em grande medida da experiência e dos valores dos homens, sendo percebidos como o único 

quadro de referência válido para a sociedade” e que, portanto, é “de interesse patriarcal impedir 

que as mulheres compartilhem, estabeleçam e afirmem seu painel de referência como 

igualmente real e válido, embora diferente, pois é o resultado de experiências diferentes”.  

Spender (1982, p. 5, tradução nossa) concorda com Lerner (1986) no sentido de que 

“os homens descreveram e explicaram o mundo a partir de seu próprio ponto de vista, 

assumindo que sua experiência parcial do mundo é tudo o que existe, considerando a 

experiência das mulheres inexistente, invisível e irreal desde o início”. A opinião da autora é 
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que, para o “patriarcado” ser preservado, a invisibilidade das mulheres é essencial. Lerner 

(1986, p. 6, tradução nossa), aponta que o patriarcado “é um sistema e é histórico, ou seja, não 

é natural”. A autora supõe, a princípio, que “homens e mulheres são biologicamente diferentes, 

porém as implicações e valores baseados nessa diferença são resultados da cultura inserida 

nesse sistema”. Lerner (1986, p.6) enfatiza, portanto, que ocorreu uma negação da História das 

Mulheres, que foi obscurecida e negligenciada pelo pensamento patriarcal.  

1.1 Fontes de informação sobre mulheres. 

Relativamente a não se saber o que diziam, pensavam, viviam e escreviam as 

mulheres, no clássico estudo Um teto todo seu, de 1929, Virginia Woolf visita bibliotecas à 

procura de obras escritas por mulheres; constata o número quase insignificante dessa produção 

e atribui isso a um preconceito direcionado às mulheres, cuja inferioridade mental, moral e 

física do sexo feminino é continuamente afirmada.  

Acerca da escassez de fontes sobre e de mulheres, temos que 

para escrever a história, são necessárias fontes, documentos, vestígios. E isso 

é uma dificuldade quando se trata da história das mulheres. Sua presença é 

frequentemente apagada, seus vestígios, desfeitos, seus arquivos, destruídos. 

Há um déficit, uma falta de vestígio. (PERROT, 2013, p. 21).  

A destruição dos vestígios ocorre também de maneira singular; num casal cujo homem 

é célebre, seus arquivos serão conservados e os da esposa não (informação verbal)4. Outra 

problemática ao se perscrutar a história das mulheres é que “toda a história das mulheres foi 

feita pelos homens” (BEAUVOIR, 1949, p. 167). Nesse sentido, Perrot (2013, p. 24) menciona 

Georges Duby5 que discorre sobre a representação que os homens fazem das mulheres, sobre 

“a força da ação masculina que reduz as mulheres a espectadoras, mais ou menos submissas: 

as mulheres não representavam a si mesmas” afirma Duby, “elas eram representadas [...] Ainda 

hoje, é um olhar de homem que se lança sobre a mulher”, que a descreve, representa, analisa e 

reduz. 

Virginia Woolf (2014, p. 43) também observava, em 1929, que muito se falava das 

mulheres nas obras que ela encontrava, mas poucas em primeira pessoa, o que a levou a 

perguntar: “Vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um 

                                                 
4 Discussão no I Seminário Internacional Arquivos, Mulheres e Memória realizado no primeiro semestre 

de 2017 pelo Instituto de Estudos Brasileiros. 
5 Duby, Georges; Perrot, Michelle. Images de femmes. Paris: Polon, 1992. 
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ano? Vocês tem noção de quantos são escritos por homens?”. A escritora menciona que até os 

títulos dos livros suscitavam questionamentos, afirmando que é compreensível o sexo e a 

natureza atrair médicos e biólogos, mas questiona o porquê “jovens rapazes com título de 

mestre; homens sem título nenhum; homens sem qualquer qualificação aparente exceto o fato 

de não serem mulheres” têm algo a dizer sobre as mulheres. Outro fenômeno interessante 

observado por Woolf (2014, p. 44) é que as mulheres não escreviam livros sobre homens.  

O silêncio das fontes e das mulheres percorre toda a obra de Michelle Perrot. Além da 

destruição e da autodestruição das fontes, a autora chama a atenção para o fato de que “a matéria 

que constitui as fontes integra a desigualdade sexual e a marginalização ou desvalorização das 

atividades femininas” (PERROT, 2005, p. 12). 

A autodestruição e a violência patrimonial ocorriam àquelas que ousavam escrever, 

como mostra Duarte: 

A censura e a repressão trabalham juntas para destruir o arquivo, antes mesmo 

de tê-lo produzido [...]. Pulsões de morte jogam o arquivo na amnésia, na 

aniquilação da memória, na erradicação da verdade. Não foram poucos os 

poemas de Auta de Souza que seus irmãos alteraram, antes de enviá-los para 

publicação. Também não foram poucas as obras de escritoras queimadas e 

destruídas por filhos e maridos ciumentos de seus talentos. (DUARTE, 2009, 

p.15). 

Nos arquivos públicos, as mulheres aparecem quando perturbam a ordem, o que 

fazem menos que os homens, não por sua natureza dita “recatada e do lar”, aponta Perrot (2005, 

p. 12, grifo nosso), mas por sua socialização e hesitação em dar queixa quando vítimas.  

Sobre os arquivos do crime, Perrot (2005, p. 35) afirma que são abundantes para 

pesquisa, mas não sobre as mulheres, na medida em que a criminalidade das mulheres é em 

menor escala, novamente, não em virtude de uma dita natureza doce, pacífica ou maternal, mas 

devido a uma socialização que as excluem do campo da vingança ou do combate. A historiadora 

observa que até os arquivos públicos da polícia e da justiça devem ser analisados sob a ótica 

sexual, pois estes privilegiam o espaço público: “único domínio direto de intervenção do poder 

e campo dos valores verdadeiros. O século XIX distinguiu claramente as esferas, pública e 

privada”, e constata que  

grosso modo, o mundo público, sobretudo o econômico e o político, é 

destinado aos homens e é o mundo que conta. Essa definição dos papéis, clara 

e voluntarista, traduziu-se pela retirada das mulheres de certos locais: a Bolsa, 

o Banco, os grandes mercados de negócios, o Parlamento, os clubes, círculos 
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e cafés, grandes locais de sociabilidade masculina, e até mesmo as bibliotecas 

públicas. (PERROT, 2005, p. 34). 

A “constituição do Arquivo, da mesma forma que a constituição ainda mais sutil da 

Memória, é o resultado de uma sedimentação seletiva produzida pelas relações de força e pelos 

sistemas de valor” (PERROT, 2005, p. 14). A autora conclui que os arquivos públicos são um 

olhar dos homens sobre os homens (PERROT, 2005, p 35). 

Martha Ackelsberg (1996/1997, p. 46), observa, nesse sentido, que 

uma vez que as organizações têm sido, na sua maioria, dominadas por homens, 

e que tais organizações têm “alimentado” os arquivos, a maioria das coleções 

de arquivos lida muito mais diretamente com atividade organizacional (e, 

portanto, amplamente masculina) do que com atividade extra-organizacional 

(em geral, amplamente feminina). Assim, aqueles que desejam perceber o 

retrato completo devem “ler nas entrelinhas”; devem utilizar-se de registros 

impressos, memórias e o que mais possa estar disponível além das fontes 

“documentais” mais tradicionais. Esse é um processo que foi veementemente 

empreendido por historiadoras feministas, por volta dos últimos 15 anos. 

Sobre os arquivos privados, Perrot (2005, p. 12), como já mencionado, afirma que 

sua destruição foi feita por herdeiros e também pelas próprias mulheres, “pouco preocupadas 

em deixar traços de seus eventuais segredos. Por pudor, mas também por autodesvalorização, 

elas interiorizavam de certa forma o silêncio que as envolvia”.  

Após um interesse maior pela vida privada, Perrot (2005, p. 13) aponta que as “obras 

das mulheres sensibilizadas pela história de suas ancestrais e desejosas de reencontrá-las, e até 

mesmo de torná-las visíveis, como num ato de justiça e poesia” vêm sendo redescobertas. 

Ainda sobre os arquivos privados, Perrot (2005, p. 35) observa que estes podem dizer 

mais sobre as mulheres, muitas vezes sendo produzidos por elas, nos “[...] diários íntimos cuja 

prática é recomendada para as moças por seus confessores e mais tarde por seus pedagogos, 

como um meio de controle de si mesmas e [que] constituem um abrigo para os escritos das 

mulheres”. Essa memória 

é uma memória do privado, voltada para a família e para o íntimo, aos quais 

elas estão de certa forma relegadas por convenção e posição [...]. Cabe a elas 

a transmissão das histórias de família, feita geralmente de mãe pra filha, ao 

folhear álbuns de fotografias aos quais, juntas, elas acrescentam um nome, 

uma data, destinados a fixar identidades já em vias de apagamento. Cabe às 

mulheres o culto dos mortos e o cuidado com as tumbas, o que as incube de 

velar pela manutenção das sepulturas. Ir colocar flores no túmulos dos seus, 

no dia dos mortos [...]. (PERROT, 2005, p. 39-40). 
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Perrot (2013, p. 28) elucida que essa presença de mulheres nos arquivos privados “se 

dá em função que fazem da escrita: é uma escrita privada, e mesmo íntima, ligada à família, 

praticada à noite, no silêncio do quarto, para responder às cartas recebidas, manter um diário e, 

mais excepcionalmente, contar sua vida”. 

É preciso apontar que o contexto apresentado por Perrot (2005, 2013), é o da Europa 

burguesa, o que não deslegitima seus apontamentos, mas apenas é preciso situar que o acesso 

à leitura e à escrita era um privilégio permeado por questões de raça e classe. 

Na busca das vozes de mulheres nas bibliotecas, Perrot (2013, p. 31) defende que se 

abram não somente aqueles livros e publicações que falam delas, “mas também aqueles que 

elas escreveram. Folhear os jornais lançados por elas, desde o século XVIII”, pode ser uma 

fonte rica sobre diversos temas.  

De acordo com Perrot (2013, p. 32), “dois lugares foram propícios à escrita: os 

conventos e os salões, o claustro e a conversação. Na Idade Média, os conventos favorecem a 

leitura, [...] religiosas copiam os manuscritos e se apropriam do latim proibido”. Um outro fator 

também estimulou a escrita das mulheres a partir do século XIX: a existência de um público 

leitor feminino.  

Perrot (2013, p. 33), sobre esse período, declara que “não se pode falar de ‘febre’ ou 

de ‘invasão’, como o fazem os que são hostis à escrita das mulheres. Mas sim de ‘acesso’ à 

escrita, de uma inscrição no universo impresso, cada vez mais normal”. A partir de então, vamos 

ouvindo cada vez mais as vozes das mulheres, consultam-se seus livros, lêem-se suas palavras. 

A imprensa, de acordo com Perrot (2013, p. 33), é uma rica fonte para acessar a 

produção e consumo de informação, na qual as mulheres são leitoras e produtoras. A autora 

narra que a primeira imprensa feminina especializada na França foi a da moda, iniciando-se no 

século XVIII e se desenvolvendo no século XIX, em razão de seu sucesso junto às mulheres, 

que “se infiltraram” nesse nicho, introduzindo nas entrelinhas conselhos de emancipação 

através da educação e do trabalho. No século XX, de acordo com a autora, essa imprensa 

chamou a atenção de patrocinadores para captar consumidoras, guiar seus gostos e compras, ao 

mesmo tempo em que defende a contracepção, o que mostra a ambiguidade das iniciativas 

liberais. 

A imprensa feminista, por sua vez, é mais engajada, tendo na França três fases: de 

1830-1832, que põe em voga o direito ao divórcio e à liberdade amorosa e sexual. Em 1848, os 
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jornais publicados são mais políticos e sociais, reivindicando o direito das mulheres ao trabalho, 

a igualdade de salários, a formação de cooperativas e também ao voto. A imprensa feminista, 

com dezenas de títulos lançados entre 1880 e 1914, foi abundante, incluindo o La Fronde de 

Marguerite Durand, inteiramente concebido, redigido e editado por mulheres (PERROT, 2013, 

p. 35). 

“A memória das mulheres é verbo”, afirma Perrot (2005, p. 40), ela está ligada à 

oralidade das sociedades tradicionais que lhes confiavam a missão de contadora da comunidade 

da aldeia. Perrot alude que provavelmente houve no século XIX a desqualificação da fala 

feminina com o advento dos meios de comunicação e pela palavra escrita, muitas vezes 

inacessível para determinadas classes sociais de mulheres. 

De acordo com Perrot (2005, p. 40), o uso da metodologia de história oral6 poderia 

ser uma “revanche” das mulheres, pois o pressuposto deste procedimento seria “dar a palavra 

aos deserdados, às pessoas sem história”. Bastante difundida nos anos de 1970, “na esteira de 

um certo populismo cultural que queria fazer falar os mudos, os ausentes da história: os 

operários, as mulheres”, eles integraram as pesquisas tanto como testemunhas de seu tempo 

quanto de si mesmas (PERROT, 2013, p. 35). 

Soihet (1997, p. 296) também chama a atenção para a importância da história oral 

como um “instrumento dos mais adequados para registrar a memória feminina, na medida em 

que o acesso feminino à escrita não se deu no mesmo ritmo dos homens”. 

Na ausência de registros escritos, procurou-se coletar testemunhos orais de mulheres, 

mas Perrot sustenta que  

inicialmente as mulheres manifestaram muitas reticências e seu pudor 

abrigava-as atrás do pretexto de sua insignificância. Dizer ‘eu’ não é fácil para 

as mulheres a quem toda uma educação incultou a conveniência do 

esquecimento de si mesmo [...] Tudo depende finalmente da natureza da 

relação com a pesquisadora: uma certa familiaridade pode vencer as 

resistências e liberar, ao contrário, um desejo recalcado de falar de si, com o 

prazer de ser levada à sério e, enfim, considerada sujeito da história. (PER-

ROT, 2005, p. 42).  

Dialogando com Michelle Perrot,  Kären M. Mason e Tanya Zanish-Belchier (2007, 

                                                 
6 “é um método de realçar o registro histórico de grupos subdocumentados. Ela é especialmente importante para 

grupos que não criam registros escritos. As entrevistas também podem fornecer informações valiosas e adicionar 

perspectivas a respeito daqueles cujos papéis estão em arquivos”. (SWAIN , 2003 apud MASON; ZANISH-

BELCHIER, 2007, p. 349, tradução nossa). 
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p. 350, tradução nossa) reiteram que “não apenas as tradições orais documentam o passado, 

mas o processo de compilá-las ajuda a convencer as mulheres sobre a importância de seu papel 

na história. Gravar a tradição oral é uma experiência interativa, uma colaboração entre o 

arquivista e o narrador”. As autoras afirmam, que “participar de um projeto de história oral 

ajuda as mulheres entrevistadas a ver o valor de suas histórias de vida e também pode ajudar a 

aumentar a consciência de uma comunidade a respeito de seu próprio valor histórico”. 

No Brasil, de acordo com Del Priore (2000, p. 229), uma “abordagem utilizada com 

êxito para ouvir a história vinda de baixo baseou-se na história oral e na recuperação da 

memória feminina”.  

Manuela Tavares (2009, p. 30) se pergunta “se uma história dos movimentos 

feministas será possível sem se recorrer às fontes orais, ou seja, aos testemunhos, às vivências 

das mulheres que foram protagonistas desses mesmos movimentos”. Tavares (2009, p. 31) 

afirma que “a história oral e a ‘história das mulheres’ forçaram outro olhar da história 

tradicional sobre realidades ignoradas”, mas considera importante “entender que as fontes orais 

dão simultaneamente acesso aos factos, mas também ao significado que lhes é atribuído pelas 

pessoas entrevistadas, sendo essa percepção dos acontecimentos influenciada pelas 

experiências vividas posteriormente aos mesmos”. Essa subjetividade das fontes orais, observa 

Tavares (2009, p. 30), também está inserida “nos documentos escritos, dado que estes resultam 

não só dos factos históricos, mas da percepção dos acontecimentos por parte dos seus autores”, 

dados os silêncios e as subjetividades observadas também nesses documentos.  

Nesse sentido, Ackelsberg (1996/1997, p. 49) afirma que “a história oral pode ser vista 

como diários e memórias daqueles que não escreveram ou que não escrevem” e que “os 

estudiosos precisam ser cuidadosos com o seu uso (como com qualquer outra fonte), mas ela 

pode ser uma fonte extremamente valiosa” podendo fornecer dados valiosos. 

Porém, os registros orais e entrevistas mostram ser um desafio também no que 

concerne à sua conservação, indexação e difusão.  

1.2 História das mulheres no Brasil. 

No que concerne à história das mulheres no Brasil, o desenvolvimento desta área de 

estudos deu-se a partir do final dos anos 1970 como reflexo da efervescência internacional. A 

partir de 1978, de acordo com Del Priore (2000, p. 226), pesquisadores da Fundação Carlos 

Chagas de São Paulo começaram a coletar material para a realização de uma bibliografia 
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relacionada aos trabalhos da área de ciências humanas com o tema “mulher”; até 1985 houve 

concursos e bolsas concedidas pela Fundação Ford. 

Sobre o desenvolvimento da história das mulheres no Brasil, Del Priore (2000, p. 226) 

aponta que essa história “teria passado por uma verdadeira revolução documental, pela 

redescoberta da pesquisa em arquivos, por temas no seio dos quais, descortinavam-se as 

mulheres”; de acordo com a autora, 

vários historiadores, debruçados sobre as fontes egressas das instituições de 

poder - a Igreja ou o Estado - varriam os escaninhos da vida social no Brasil 

colonial e imperial, e também republicano, em busca de práticas que se 

desviavam da norma no campo dos amores e do imaginário. Surgiram, assim, 

em artigos, teses ou livros, as histórias das concubinas7, das prostitutas8, das 

escravas rebeldes9, das freiras10, das lésbicas11, das defloradas12, das “mal 

faladas” 13 , das pecadoras 14 , das “doidas” 15 , das pobres 16 , das escritoras 

feministas17. Devassavam-se processos de toda a ordem, lugar mesmo da 

transgressão. Interrogavam-se mulheres do Norte18 ou do Sul19 do país. Por 

outro lado, procurava-se compreender a perseguição movida por algumas 

instituições de poder masculinas (a Inquisição, a Igreja, a Magistratura, a 

polícia) contra essas que eram apresentadas como capazes de uma 

surpreendente bricolagem cotidiana, quando bricolagem significava invenção, 

engenhosidade, e a capacidade de criar, na precariedade do dia-a-dia, a malha 

mais fina do tempo social em torno do qual a história se fazia. (DEL PRIORE, 

2000, p. 227). 

Novamente, a questão das fontes é trazida à tona: para Del Priore (2000, p. 227) “a 

exploração de fontes documentais e arquivos, que até então não suscitavam maior interesse, foi 

fundamental para o desabrochar de uma história da mulher no Brasil”. 

Esse campo de estudos, de acordo com Del Priore (1992, p. 13), tornou visível o que 

foi preterido, tendo como pioneiras: Miriam Moreira Leite, Maria Odila Silva Dias e Maria 

Beatriz Nizza da Silva que marcaram a produção historiográfica nacional com significativos 

                                                 
7 Maria Beatriz Nizza da Silva tem vários artigos sobre a questão que mereceriam ser reunidos num livro  de acordo com Del 

Priore (2000, p. 226). 
8 ENGEL, Magali. Meretrizes e doutores: saber médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). São Paulo: Brasiliense, 

1989. 
9 MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca, uma santa africana no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. 
10 ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres na Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 
11 MOTT, Luiz. O lesbianismo no Brasil. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 
12 ABREU, Marta. Meninas perdidas: o cotidiano do amor na Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
13 PEDRO, Joana Maria. Mulheres honestas, mulheres faladas: uma questão de classe. Florianópolis: EDUSFC, 1994. 
14 ALMEIDA, Angela Mendes de. O gosto do pecado. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
15 CUNHA, Maria Clementina Pereira da Cunha. Loucura, gênero feminino: as mulheres do Juquery na São Paulo do início 

do século XVII, São Paulo, Revista Brasileira de História, v.9, n.18, ago./set., 1989. P. 121-144.  
16 MARCÍLIO, Maria Luiza (org.). A mulher pobre na história da Igreja latino-americana. São Paulo: Paulinas, 1984.  
17 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta - Vida e Obra. Natal: Editora da UFRGN, 1995. 
18 FALCI, Miridan Konx. Escravas do sertão. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1966. 
19 RENAUX, Maria Luiza. O outro lado da história: o papel da mulher no vale do Itajaí. Blumenau: EDIFURB, 1995. 
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trabalhos e o ineditismo das fontes com que lidaram; “a iconografia e a fotografia, os relatos de 

viajantes estrangeiros, os processos civis e criminais, a tradição oral, a documentação 

eclesiástica foram por estas brilhantes autoras diagnosticados e interpretados, introduzindo-nos 

no mundo feminino”. 

Como exemplo do uso de fontes primárias para a elaboração de trabalhos de história 

social e história das mulheres, os números 3 e 4 dos Cadernos AEL dedicaram-se ao tema “Mu-

lher, História e Feminismo”, com o objetivo “divulgar as possibilidades de pesquisa sobre a 

história das mulheres, as trajetórias femininas e o feminismo, que o acervo do AEL comporta”. 

O caderno reúne artigos que apresentam resultados de pesquisas realizadas no acervo e “artigos 

cujas questões instigantes, históricas ou teóricas contribuem para ampliar nossas perspectivas 

de investigação neste campo” (ARAÚJO; RAGO, 1995/1996, p. 7). 

1.3 Perspectiva feminista no passado e na documentação das ações e vida das 

mulheres. 

O feminismo gerou uma enorme interrogação sobre a vida das mulheres. Desse modo, 

“tornar visível, acumular dados, instituir lugares de memória (arquivos de mulheres, 

dicionários…) foram preocupações de uma história de mulheres em pleno desenvolvimento” 

(PERROT, 2005, p. 42). 

Tendo em vista a já mencionada destruição e autodestruição de seus vestígios, Perrot 

(2013, p. 30) afirma que surge “a vontade das mulheres, muitas delas feministas, de constituir 

arquivos de mulheres para lutar contra a dispersão e o esquecimento, desde o começo do século 

XX”. Nesse sentido, a autora cita algumas experiências na França, como a iniciativa de Marie-

Louise Bouglé, uma das fundadoras do jornal La Fronde, que reuniu textos, prospectos, 

cartazes, cartas e objetos provenientes do feminismo contemporâneo, recolhidos em sua 

maioria em sebos, com o objetivo de repassar esse material para a Biblioteca Marguerite 

Durand. 

A Biblioteca Marguerite Durant “é a primeira biblioteca de documentação feminista, 

criada por uma feminista de renome internacional – a própria Marguerite Durand – que em 

1931 doou à prefeitura da cidade a coleção de documentos e livros reunidos ao longo de sua 

vida” (DEL PRIORE, 1998, p. 175). 

Também existem na França os “Arquivos do Feminismo”, que contêm fundos 

importantes de mulheres políticas e feministas renomadas, organizado por Christine Bard em 

2000 (PERROT, 2013, p. 30). 
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Del Priore (2000, p. 231) enfatiza a importância da história do feminismo, que foi 

desenvolvido por cientistas sociais feministas, grupos feministas informais, alternativos, e 

comunitários que extraíam a energia de seus trabalhos da experiência e das vivências cotidianas. 

Manuela Tavares (2009, p. 30) observa que o feminismo precisa de memória histórica: 

“construir essa memória e transmitir uma história dos feminismos é um desafio político e 

historiográfico”. Na história do movimento de mulheres, a questão da memória é 

[...]fundamental por duas razões: a história tradicional não abriu espaço 

para que mulheres surgissem como sujeitos históricos; o eclodir dos 

movimentos feministas situa-se numa ‘história do tempo presente’, 

para qual a reconstituição da memória, o recurso às fontes orais e as 

fontes escritas de alguma especificidade são imprescindíveis. 

(TAVARES, 2009, p. 29). 

Lerner (1993, p. 267) chama a atenção para o que chama de “história compensatória”, 

exemplificando com as iniciativas de listar nomes de mulheres baseados em certos critérios 

como mulheres cristãs, ou mesmo, as listas de mulheres exemplares. Todas são passíveis de 

conter insconsistências. O exemplo dado pela autora é de um trabalho que apresenta 1470 

biografias, não havendo no conjunto uma única mulher afro-americana. Dessa maneira, as listas 

de mulheres de sucesso, como todos os esforços da “história compensatória”, revelam os 

preconceitos dos compiladores e servem aos seus propósitos educacionais. Lerner (1993, p. 

267) também aponta que as criadoras de listas confiavam em fontes feitas por homens e não 

sabiam ou não utilizavam o trabalho de mulheres que haviam sido publicado anteriormente. 

Assim, o impulso para criar a História das Mulheres, de acordo com a autora, se repete inumeras 

vezes: “women, ignorant of their history, had to reinvent the wheel over and over again”.  

No final do século XIX começa um movimento de coleta de materiais produzidos por 

mulheres. Ocorre a autoconsciência de reconhecer as mulheres como um grupo, não se 

restringindo às que se destacaram ou nos exemplos aplaudidos pela ordem patriarcal, mas 

reconhecendo as mulheres comuns como seres ativos e participantes em suas comunidades 

(LERNER, 1993, 278). 

Nesse sentido, com o feminismo, houve a tentativa de tornar a História subversiva, 

marcada por uma certa rebeldia, opondo-se à ordem existente, ousando ensaiar suas próprias 

utopias e dando às mulheres existência social. Entretanto, a memória tem suas armadilhas, pois 

existe aquela memória que nos ata à obediência irreflexiva ao patriarcado e a memória que nos 

vincula à formas ancestrais de resistência e de construção de espaços de liberdade 
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(BEDREGAL et al, 1993). É esta última que estamos tentando recuperar nesta pesquisa. 

3 O MOVIMENTO DE MULHERES NO BRASIL E O SURGIMENTO 

DAS UNIDADES DE INFORMAÇÃO DE MULHERES 

Nesta seção apresenta-se a literatura levantada sobre o movimento de mulheres no 

Brasil e as influências do Movimento de Mulheres e do Movimento Feminista, pós-golpe 

militar de 1964, no surgimento dos centros de documentação e informação sobre mulheres. 

3.1 A presença das mulheres na luta contra a Ditadura Militar 

Enquanto fervilhavam os movimentos estudantis de Maio de 1968, na França, 

pacifistas se manifestavam nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, ao lado dos 

movimentos pelos direitos civis dos negros e outras minorias políticas, a América Latina vivia 

ditaduras militares. Desse modo, o desenvolvimento do movimento feminista no Brasil foi 

muito particular pelo fato de os grupos de resistência de esquerda terem sido criminalizados e 

duramente perseguidos. Qualquer iniciativa política destes grupos era severamente reprimida. 

De acordo com Amelinha Teles e Rosalina Santa Cruz Leite, havia mulheres nos 

movimentos de resistência à Ditadura Militar comprometidas com a luta por democracia e 

liberdade para o povo. De acordo com as autoras: 

Houve mulheres assassinadas nas ruas, nas câmaras de tortura, nos 

movimentos de guerrilha. Sua presença causava grande impacto, o que podia 

ser percebido pela reação da imprensa e dos militares. Estes subestimavam a 

capacidade das mulheres, mas, ao vê-las atuando com desenvoltura na luta 

armada, tiveram reações de ódio e repúdio veementemente. As torturas eram 

usadas, intensamente, contra homens e mulheres. Mas estas foram 

submetidas, de modo mais intenso, à tortura sexual, aos estupros e mutilações 

(TELES, LEITE, 2013, p. 32). 

As autoras prosseguem:  

Muitas guerrilheiras são desconhecidas até hoje, foram desconsideradas e 

silenciadas pelo Estado, pela sociedade e pela própria vida em família. Há 

aquelas que não conseguem, ainda nos dias de hoje, falar de sua participação 

na luta armada. Outras morreram sob tortura e não houve um registro público 

de como elas teriam vivido seus dias na guerrilha e de como teriam realizado 

ações militares. Outras guerrilheiras voltaram para o cotidiano, marcadas, mas 

tocam suas vidas como qualquer mulher que vai à luta pela sobrevivência 

(TELES, LEITE, 2013, p. 33). 
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Amelinha Teles afirma que “aquelas que se dedicaram à luta pela libertação do povo 

mostraram mais uma vez que a mulher brasileira não deixou por menos: foi rebelde à tirania e 

enfrentou o inimigo cara a cara”. Em sua “Breve história do feminismo no Brasil” a autora 

destaca os nomes das que foram mortas ou ainda se encontram na lista de desaparecidas 

políticas (TELES, 1999, p. 65). No Anexo A apresentamos os nomes das mulheres que 

morreram nas lutas contra a ditadura militar e as que estão desaparecidas.  

Sobre a presença de mulheres na guerrilha urbana,  

Suzana Lisboa, militante da ALN (Ação Libertadora Nacional) na década de 

70, considera que “(...) era  vantajosa, do ponto de vista do desempenho da 

organização, a integração de mulheres na luta armada”. Ela afirma que numa 

“sociedade machista em que a mulher não era reconhecida e considerada, o 

próprio regime militar não a via, de imediato, como uma possível adversária 

na guerra. De início, os militares estavam preparados para combater 

guerrilheiros barbudos e armados, mas não mulheres, jovens, que pudessem 

sair facilmente de uma ação militar e se confundir na multidão com outras 

milhares de brasileiras que frequentavam as ruas e logradouros públicos (...)”. 

(TELES, 1999, p. 73). 

Mas o comando, de acordo com Teles (1999, p. 71), ficava a cargo dos homens, só 

excepcionalmente ele coube a uma mulher. De acordo com Teles e Leite (2013, p. 55), o maior 

cargo ocupado por uma mulher na luta armada foi o de vice-comandante. 

Não podemos esquecer, porém, que embora muitas mulheres tenham lutado à sua 

maneira contra a Ditadura Militar, muitas outras também trabalhavam nos organismos de 

repressão política; elas atuaram preparando emboscadas em atividades externas, integradas às 

“equipes de busca”. De acordo com Teles (1999, p. 73), era comum um “casal de namorados” 

espionar, perseguir e prender militantes de esquerda. Contudo, as equipes responsáveis pelos 

interrogatórios eram formadas exclusivamente por homens. 

3.2 Movimento Popular de Mulheres e Movimento Feminista 

De acordo com Céli Regina Jardim Pinto, um fato “fundamental da realidade 

brasileira, desde o princípio, é a presença dos movimentos de mulheres entre as classes médias 

e populares. Esse é um fenômeno anterior à década de 1970, que continuou a existir 

paralelamente a todo o desenvolvimento do feminismo” (PINTO, 2003, p. 43).  Os movimentos 

de mulheres que lutavam contra a carestia e por creches, dentre outros problemas enfrentados 

pelas mulheres pobres, foi marcado pela presença da Igreja Católica. Muitas vezes, esses 

movimentos  se aproximaram das ideologias feministas.  



35 

 

O movimento feminista no Brasil, por outro lado,  

(...) nasceu e se desenvolveu em um dificílimo paradoxo: ao mesmo tempo 

que teve de administrar as tensões entre uma perspectiva autonomista e sua 

profunda ligação com a luta contra a ditadura militar no Brasil, foi visto pelos 

integrantes desta mesma luta como um sério desvio pequeno-burguês (...)  

(PINTO, 2003, p. 45). 

Sobre o movimento de mulheres, Amelinha Teles e Rosalina Santa Cruz Leite relatam 

que 

organizadas nos bairros operários, com apoio de algumas paróquias de cunho 

progressista, em clubes de mães e associações de donas de casa, as mulheres 

da periferia lançaram um abaixo-assinado contra a alta do custo de vida. 

Assim, deram início ao Movimento do Custo de Vida. (TELES; LEITE, 2013, 

p. 50). 

Segundo Teles (1999, p. 75), durante os primeiros anos da década de 70, mulheres da 

periferia de São Paulo fizeram abaixo-assinados e questionários junto aos moradores de seus 

bairros na intenção de identificar os principais problemas das suas comunidades e em conjunto 

decidir meios de solucioná-los, mobilizando a população das periferias. Essas preocupações 

eram divulgadas em cartas públicas, lidas primeiramente em algumas paróquias durante as 

missas de domingo. 

(...) esses movimentos de mulheres surgiram em diversas regiões, num 

processo sempre crescente, em que a luta por seus direitos dava lugar 

prioritariamente às reivindicações da comunidade. Por exemplo: as mães da 

zona Sul de São Paulo começaram a se reunir em 1973 e dessas reuniões 

nasceu a luta por escolas para seus filhos, quando chegaram a fazer uma 

manifestação com mais de 500 mulheres na Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, em 1976. (TELES, 1999, p. 75-76). 

O Movimento de Custo de Vida foi a primeira manifestação popular e de massas que foi 

às ruas após a decretação do AI-5. Em 1975, as mulheres aproveitaram a declaração oficial do 

Ano Internacional da Mulher, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), para 

aparecerem em público (TELES, 1999, 79; TELES, LEITE, 2013, p. 51-52, grifo nosso).  

As mulheres da periferia foram as pioneiras desse movimento e as principais 

protagonistas desta iniciativa. Agrupando milhares de pessoas, inspiraram as lutas por 

democracia. É interessante observar como começou esse movimento a partir de documento 

elaborado por elas mesmas:  

“(...) aos poucos, as mães, conversando umas com as outras, foram percebendo 
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que o seu problema é o problema da vizinha também e que diante disso a gente 

não encontra solução sozinha. (...) Se ajuntar (sic) um grupo de mães de um 

bairro com outro, uma região com outra, é possível fazer com que todo o povo 

compreenda esses problemas, e assim encontrem uma verdadeira solução”. 

(TELES, 1999, p. 79).  

Um dos instrumentos de mobilização foi a realização de mutirões para colher 

assinaturas de adesão ao movimento. Um episódio histórico foi o do dia em que essas mulheres 

foram colher assinatura na Praça da Sé. No começo eram poucas, mas depois de algum tempo 

já eram mais de 100. Nesse dia colheram mais de 16 mil assinaturas, sendo vigiadas pela polícia 

durante todo o tempo (TELES, 1999 p. 80-81).  

No início, o chamado Movimento do Custo de Vida era dirigido por mulheres da 

periferia e por setores da Igreja; depois, o movimento foi cooptado por sindicalistas e 

agrupamentos políticos de esquerda que mudou seu nome para Movimento contra a Carestia 

(TELES 1999 p. 78, grifo nosso). 

Até então, essas mulheres, organizadas em seus bairros, erguiam suas vozes contra a 

carestia e reivindicavam creches, mas, com o crescimento do movimento, houve a participação 

de sindicatos e outras instituições, tendo a direção ficado nas mãos dos homens e a 

reivindicação por creche praticamente desapareceu (TELES, 1999 p. 80). 

A movimentação de mulheres que reivindicavam melhores condições de vida ocorreu 

ao mesmo tempo em que as mulheres de classe média organizaram o Movimento Feminino pela 

Anistia, que se empenhou na coleta de assinaturas em favor de anistia aos presos e perseguidos 

políticos (TELES; LEITE, 2013, p. 50). O embrião desse movimento ocorreu em 1968, com a 

prisão dos estudantes em Ibiúna, quando se formou uma comissão de mães pela libertação de 

seus filhos (TELES, 1999, p. 82). 

 Foi no Movimento Feminino pela Anistia que nasceu a ideia do jornal Brasil Mulher, 

em outubro de 1975, de uma parceria entre Joana Lopes, que vivia em Londrina (PR) e Tereza 

Zerbini. O primeiro número do Brasil Mulher foi patrocinado pela cantora Elis Regina. Joana 

era feminista e o jornal logo iria se tornar um veículo de ideias feministas, o que afastaria Tereza 

Zerbini (TELES, LEITE, 2013, p. 51). 

Esse Movimento também aproveitou o Ano Internacional da Mulher para preparar um 

abaixo-assinado, acompanhado do “Manifesto da Mulher Brasileira”, em favor da anistia  

(TELES, 1999, p. 82). A anistia foi promulgada em 1979 (PINTO, 2003, p. 63). 
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Um fato que teve impacto significativo no movimento feminista foi a definição do ano 

de 1975, por iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), como o Ano Internacional 

da Mulher (TELES, 1999, p. 84). 

O ano de 1975 tornou-se, de fato, um marco histórico no avanço das ideias feministas 

no Brasil, apesar da ditadura militar. Com o argumento de ter o apoio da ONU, a mulher 

brasileira, “passou a ser protagonista de sua própria história, em que a luta por seus direitos 

específicos se fundia com as questões gerais. Respondia de maneira forte aos anseios da época: 

de se expressar, de falar, de enfrentar, de agir”. Além disso, “mulheres dos países europeus e 

norte-americanos viam com desconfiança a iniciativa da ONU, mas no Brasil, ela caiu como 

uma luva: excelente instrumento legal para fazer algo público, fora dos pequenos círculos das 

ações clandestinas” (TELES,1999, p. 85);.  

Céli Regina Jardim Pinto também menciona que “o ano de 1975 tem sido considerado 

um momento inaugural do feminismo brasileiro” (PINTO, 2003, p. 56). 

Neste ano de 1975, no Brasil, ocorreu “o ressurgimento público do movimento 

feminista ‘organizado’ com uma reunião”, ocorrida em julho daquele ano, na Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, onde teve lugar a criação do Centro da Mulher 

Brasileira (CMB). Essa reunião foi, de acordo com Teles (1999, p. 86), o 1º Encontro de 

Mulheres do Rio de Janeiro “composto de debates, festas e outras atividades culturais” (TELES, 

1999, p. 86). Esse evento tinha o propósito de comemorar o Ano Internacional da Mulher e teve 

como nome “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira” (PINTO, 2003, p. 

56). 

O Centro da Mulher Brasileira (CMB), segundo Pedro (2012, p. 247), tinha como um 

de seus objetivos o estudo, a reflexão, a pesquisa e análise das questões da mulher, além da 

criação de um departamento de ação comunitária para tratar concretamente e localmente dos 

problemas da mulher. O Centro foi controlado pelo PCB - Partido Comunista Brasileiro, o que 

desagradou algumas ativistas que, em abril de 1979, formaram o Coletivo de Mulheres. 

Em outubro desse mesmo ano, em São Paulo, realizou-se o Encontro para o 

Diagnóstico da Mulher Paulista, patrocinado pelo Centro de Informação da ONU e pela Cúria 

Metropolitana. Liderado por mulheres do Partido Comunista Brasileiro (PCB) ou próximas a 

ele, o encontro deu origem ao Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB) 

(TELES, 1999, p. 86; TELES, LEITE, 2013, p. 53-54). Sobre essa reunião e a criação do centro, 
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menciona-se que “a reunião foi um sucesso e no seu decorrer foi pensada uma maneira de 

formalizar um centro que se preocupasse com a questão da mulher”. (GOLDBERG 20  apud 

PINTO, 2003, p. 58). Para a autora, “esta formalização é particularmente interessante porque 

aponta para uma virada radical na trajetória do movimento, que não só se tornava público como 

buscava a institucionalização”.  

A proposta de criação do Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira, decidida 

nessa reunião, foi a seguinte: 

Propomos a criação de um Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira 

que obedecerá à seguinte estrutura: a) um centro de estudo, reflexão, pesquisa 

e análise. b) um departamento de ação comunitária para tratar concretamente 

e em nível local dos problemas da mulher. (PINTO, 2003, p. 58). 

Em São Paulo, ainda em 1975, “um grupo de universitárias criou um espaço na 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para realizar discussões sobre o 

feminismo”. Segundo Teles e Leite (2013, p. 54), as discussões seriam realizadas anualmente 

nos encontros dessa entidade pelos próximos dez anos. De acordo com as autoras, essas 

universitárias inauguraram o que se chamaria de feminismo acadêmico. Segundo Pinto (2003, 

p. 62), as mulheres que impulsionaram esses encontros “eram as mesmas mulheres paulistas 

que haviam começado a se reunir em caráter privado em 1972” e reafirma que eles inauguraram 

“um tipo de atuação feminista que foi fundamental nas décadas que se seguiram: a pesquisa 

científica sobre a condição da mulher no Brasil”. 

É importante observar que as mulheres da periferia e as feministas não estavam 

isoladas umas das outras; muitas mulheres da periferia começaram a fazer questionamentos 

sobre sua existência, muitas vezes mais profundos que as discussões das feministas. De acordo 

com Teles (1999, p. 76), as feministas “passaram a frequentar os bairros, vinculadas a grupos 

políticos de esquerda ou ao trabalho de paróquias”. Segundo a mesma autora,  

se assuntos como aborto, sexualidade e lesbianismo são ainda hoje polêmicos, 

o que dizer daqueles anos que precederam 1980? Mas as mulheres da periferia 

começavam a se sensibilizar por seus problemas específicos, cada vez mais 

agravados pelas condições de vida e trabalho (TELES, 1999, p. 76). 

Entretanto, os encontros entre as mulheres enfrentavam dificuldades: 

                                                 
20GOLDBERG, Anette. Feminismo e autoritarismo: a metamorfose de uma utopia de liberação em ideologia 

liberalizante. 1987. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais - Sociologia) - Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais - Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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[…] dirigentes políticos ou religiosos do bairro cercavam as feministas para 

impedi-las de falar sobre sexualidade, violência sexual e doméstica, aborto e, 

enfim, tudo o que envolve mais de perto a condição feminina, a pretexto de 

que tais questões só “dividem o movimento operário” [...] O estupro era uma 

palavra quase proibida, só usada nos meios policiais. Os próprios militantes 

de esquerda chegavam a afirmar que ele ocorria apenas nos países da Europa 

(TELES, 1999, p. 76). 

É interessante observar que as questões sobre as mulheres eram consideradas perigosas 

para os homens da Igreja e da esquerda; as mulheres da periferia e da classe média, além da 

ditadura militar, tinham, paradoxalmente, seus “companheiros” como seus censores. 

3.3 Grupos de reflexão 

Céli Regina Jardim Pinto (2003, p. 45) narra que “a grande maioria das militantes 

feministas dos primórdios do feminismo no Brasil esteve envolvida ou foi simpatizante da luta 

contra a ditadura no país, tendo algumas delas sido presas, perseguidas e exiladas pelo regime”.  

Nos grupos de resistência à Ditadura Militar no Brasil, de acordo com Pedro (2012, p. 

245), as mulheres passaram a se queixar que suas atividades eram “datilografar, reproduzir 

material de divulgação, distribuir panfletos, fazer café, limpar os ambientes” enquanto as 

decisões políticas eram tomadas em sua maioria pelos homens, pois de acordo com a autora, 

mesmo aquelas que participavam das reuniões tinham suas opiniões desqualificadas ou 

ignoradas. Por essa razão, criaram grupos apenas de mulheres, os grupos de consciência ou 

reflexão, onde a fala de cada uma era considerada importante. 

Esses grupos tinham como um dos objetivos aumentar a solidariedade entre as 

mulheres, e de acordo com Pedro (2012, p. 246), esquemas semelhantes haviam sido utilizados 

pelos camponeses na China pré-revolucionária: “Fazer uso da palavra e expor suas queixas 

levavam as pessoas a compreender que os problemas vividos individualmente constituíam, em 

verdade, uma questão coletiva”, conclusão à qual as feministas da segunda onda também 

chegaram ao lançar o slogan “o pessoal é político”.21 

Esses grupos, de acordo com Pedro (2012, p. 246), se comunicavam em rede. De 

acordo com a autora, as mulheres participavam de um grupo enquanto estudavam numa cidade 

e levavam a iniciativa quando voltavam para suas cidades de origem, por exemplo. Segundo 
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Pedro (2012, p. 246), as reuniões eram feitas em círculos, por isso, os grupos tinham o nome 

de “coletivo” ou “círculo” e vários deles publicavam periódicos para divulgação de ideias e 

atividades. A autora ainda menciona que os títulos dessas publicações, em geral, traziam um 

sentido plural da palavra “mulher”, como Nós Mulheres e Mulherio, Nosotras no Chile e 

México, Nos/Otras na Espanha, Noi Donne na Itália. 

De acordo com Pinto (2003, p. 49), foi em 1972 que estes grupos começaram a 

aparecer nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas, devido à dispersão do movimento 

feminista e à clandestinidade, a autora diz ser impossível recuperar seu número preciso e sua 

localização. Teles e Leite salientam que: 

ideias feministas que fervilhavam nos Estados Unidos e Europa de maneira 

pública, chamavam a atenção nos anos de 1972 e 1973, em plena ditadura. 

Algumas mulheres das camadas médias se encontravam em reuniões em casas 

de amigas, onde puderam desenvolver os primeiros grupos de reflexão sobre 

a condição feminina. (TELES, LEITE, 2013, p. 51, grifo das autoras). 

Esses grupos de reflexão, de acordo com Pinto (2003, p. 49), eram informais e reuniam 

mulheres que se conheciam anteriormente e tinham um caráter bastante privado; elas uniam-se 

por amizade, afinidades intelectuais e até políticas. A entrada nesses grupos acontecia por meio 

de convites. Céli Regina menciona Costa, que entrevistou mulheres participantes de um grupo 

de reflexão criado em 1972, em São Paulo. Costa destaca o fato de que a criação desse grupo 

foi num período de grande vazio político, no qual a esquerda havia sido derrotada em todas as 

frentes, inclusive na luta armada. O sentimento desse momento é relatado a Costa na fala de 

uma participante desses grupos: 

A impossibilidade do exercício político, que todo o mundo tinha tido antes, 

nos levou a procurar alguma coisa para fazer que não fosse só individual, 

alguma coisa coletiva – reflexão coletiva (COSTA,22  1988 apud PINTO, 

2003, p. 50). 

Uma questão levantada por Céli Regina Jardim Pinto (2003, p. 51) é que os 

depoimentos das mulheres que participavam desses grupos soam quase como pedidos de 

desculpas por tratarem de suas questões e não das ‘lutas de classes’ como as acusavam seus 

companheiros. 

Foi na condição de expatriadas, como exposto por Pinto (2003, p. 53), que “algumas 

                                                 
22 COSTA, Albertina. É viável o feminismo nos trópicos? Resíduos de insatisfação - São Paulo, 1970. São Paulo, 

Fundação Carlos Chagas, Cadernos de Pesquisa, n. 66, ago, 1988, p. 65. 
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mulheres exiladas entraram em contato com o ideário feminista. Essa aproximação foi vista 

‘com grande desconfiança por seus companheiros homens’”.  

a esquerda exilada, marxista e masculina via no feminismo uma dupla 

ameaça: à unidade da luta do proletariado para derrotar o capitalismo e ao 

próprio poder que os homens exerciam dentro dessas organizações e em suas 

relações pessoais. Portanto, o feminismo, que no Brasil não era visto com bons 

olhos pelo regime militar ultradireitista, também não tinha guarida entre os 

militantes da extrema esquerda. (PINTO, 2003, p. 53). 

A tomada de consciência feminista acarretou problemas. De acordo com Céli Regina 

chegou-se 

ao extremo de a Frente de Brasileiros no Exílio ameaçar retirar o apoio 

financeiro às famílias cujas mulheres frequentassem essas reuniões. Houve 

pressão por parte dos homens para que as mulheres abandonassem o grupo, o 

que, segundo relato da própria Danda Prado, realmente veio a ocorrer. A 

grande acusação ao grupo era de ser apolítico e de em nada ajudar na luta 

contra a ditadura no Brasil. Talvez o grande problema encontrado pelos 

homens fosse que ele estava politizando a vida dentro de casa. (PINTO, 2003, 

p. 53).  

Em 1972, Danda Prado fundou o Grupo Latino-Americano de Mulheres, em Paris, que 

reuniu mulheres de muitos países da América Latina para discutir questões referentes à situação 

da mulher. O grupo obteve sucesso e chegou a reunir cem mulheres, estabelecendo ligações em 

muitos países, inclusive no Brasil, tendo publicado um boletim (Nosotras) que sobreviveu até 

1976 (PINTO, 2003, p. 53). 

Céli Regina considera o Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris a mais importante 

organização de mulheres brasileiras no exílio, que durou de 1975 a 1979. A autora relata que 

Paris recebeu um grande fluxo de exilados brasileiros vindos do Chile, entre eles muitas 

mulheres que, ainda no Chile, haviam se envolvido em grupos de mulheres, com o objetivo 

específico de mobilização contra a ditadura militar no Brasil. Em Paris, no entanto, fervilhavam 

na época as ideias do movimento autônomo de mulheres, que viam a luta de classes e a luta 

pela libertação das mulheres como duas questões distintas, que não podiam ser subordinadas 

uma à outra (PINTO, 2003, p. 54). 

Para as mulheres que pertenceram aos grupos de resistência ao regime, de acordo com 

Teles e Leite (2013, p. 58) “a experiência com dor, morte, estupro e outras violências sexuais e 

violações de direitos humanos foram absorvidas, conscientemente ou não, pelo feminismo que 

voltava, após décadas em silêncio, ao cenário político”. 
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Dessa forma, as mulheres começam a compor o feminismo a partir de experiências 

práticas, pioneiras, mas principalmente audaciosas, dolorosas, com força suficiente para romper 

com as barreiras do preconceito e da discriminação sexual contra elas. Tanto o feminismo como 

as publicações das feministas emergem com compromissos históricos contra todas as formas 

de opressão (TELES, LEITE, 2013, p. 58).  

3.4 Do surgimento dos periódicos a partir dos grupos de reflexão e exílio à 

imprensa feminista 

Teles e Leite (2013, p. 15) relatam que “os jornais não podem ser vistos de modo 

isolado do movimento de mulheres e do surgimento do feminismo no Brasil, uma vez que 

contribuíram para a emergência de indagações e reflexões sobre o cotidiano das mulheres, sua 

subordinação aos homens”. 

Sobre os militares e a questão “das mulheres”, Teles e Leite mencionam que “em 

janeiro de 1967, a revista Realidade, da Editora Abril, pertencente à grande imprensa, teve sua 

edição de número 10 apreendida por ter sido totalmente censurada”. Esse número era dedicado 

à mulher brasileira, e a manchete era: “A mulher brasileira hoje”, com os seguintes destaques: 

“Pesquisa: o que elas pensam e querem”; “Eu me orgulho de ser mãe solteira”; “Porque a 

mulher é superior” e “Assista a um parto até o fim” (TELES, LEITE, 2013, p. 42). 

Quase dez anos depois, em 1976, de acordo com Teles e Leite (2013, p. 43) “o jornal 

da imprensa alternativa Movimento teve sua 45ª edição totalmente vetada por ser um número 

especial sobre ‘O trabalho da mulher no Brasil’”. Até mesmo tabelas com dados estatísticos 

elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram censuradas 

(TELES, LEITE, 2013, p. 43). 

O Pasquim23, por outro lado, era declaradamente um jornal antifeminista, que tratava 

com deboche as questões das mulheres. Ao entrevistar Betty Friedan, uma feminista 

estadunidense reconhecida internacionalmente, que estava no Brasil a convite da Editora Vozes 

para o lançamento de seu livro Mística Feminista, O Pasquim, no número 94, de abril de 1971, 

colocou na capa a seguinte frase: “Desculpe, Dona Betty, mas nós vamos dar cobertura às 

                                                 
23

 Um tablóide que teve bastante influência na opinião pública de intelectuais da esquerda e que teve uma duração 

relativamente grande foi O Pasquim, que publicou mais de duas centenas de edições semanais entre 1969 e 1974, 

com sede no Rio de Janeiro [...] O jornal tratava de futebol, amenidades, música, cinema, teatro entre outros temas 

culturais. [....] (TELES, LEITE, 2013, p. 43-44). 
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furadoras da greve de sexo” (TELES, LEITE, 2013, p. 43-44). 

No que se refere a outras publicações direcionadas ao público feminino, estas 

abordavam temas como moda, beleza, comportamento, contos, amor, namoro, virgindade e, 

principalmente, fotonovelas. A imprensa considerada feminina projetava e procurava 

consolidar um perfil de mulher perfeita de corpo, capaz de realizar três ou mais atividades ao 

mesmo tempo, que estava sempre arrumada, de bom humor e com um sorriso no rosto. Em 

1968, esta imprensa percebe os efeitos da revolução sexual e a revista Capricho começa a falar 

constantemente de sexo (TELES, LEITE, 2013, p. 44-45). 

Tendo em vista esse cenário de censura e desqualificação, Teles e Leite (2013, p. 120) 

explicitam que “algumas militantes de esquerda optaram, inicialmente, pela militância no 

movimento de mulheres por meio dos jornais porque a repressão desqualificava a ação das 

mulheres, tornando a atuação nos jornais uma atividade protegida”. Amelinha Teles também 

revela, por sua própria experiência, que a esquerda também atribuía à prática feminista um valor 

menor. 

3.4.1 1970: Brasil Mulher e Nós Mulheres - os primeiros jornais feministas da década 

Na segunda metade dos anos 1970 surgiram publicações de mulheres e feministas no 

Brasil: 

os primeiros jornais nacionais dirigidos a mulheres e feitos por mulheres, no 

período de 1975 a 1980, são o Brasil Mulher e o Nós mulheres [...] com sede 

em São Paulo. Defenderam ideias e princípios relacionados ao contexto 

político do movimento nacional feminista pós-luta armada [...] estavam 

comprometidos com uma nova linguagem e com a difusão de reivindicações 

e propostas vinculadas diretamente às condições das mulheres e às novas 

formas de fazer política. (TELES, LEITE, 2013, p. 59). 

O Brasil Mulher teve 17 edições, mais três edições extras e o Nós Mulheres, oito 

números editados. Ambos duraram cinco anos e eram editados em formato de tabloide, em 

preto e branco, formato bastante comum na imprensa alternativa (TELES, LEITE, 2013, p. 59). 

As pautas desses jornais eram definidas em reuniões, que provocavam longos debates 

(TELES, LEITE, 2013, p. 65). As reuniões tinham um formato de grupo de estudos, nos quais 

se debatiam a invisibilidade do trabalho doméstico, a revolução das mulheres, que seria mais 

longa, que a maternidade não deveria ser compulsória, que o aborto era um direito de escolha 

de ser ou não mãe, a origem da opressão das mulheres, que estava baseada em diversos fatores, 
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mas principalmente na divisão sexual do trabalho (TELES, LEITE, 2013, p. 65-66). 

Novamente observa-se o encontro do movimento de mulheres e do movimento 

feminista: 

Ambos os jornais levavam os exemplares para as mulheres do campo popular 

e com elas liam as matérias e debatiam os temas, transformando estes 

momentos em atos de construção de um feminismo popular, contra a ditadura 

e comprometido com a luta de classes. As guerrilheiras se transformaram em 

feministas que faziam jornais, o que deu grande impulso às mobilizações e 

organizações de mulheres. (TELES, LEITE, 2013, p. 67, grifo das autoras). 

2.4.1.1 Brasil Mulher 

Sobre o Brasil Mulher, Pedro (2012, p. 248) relata que era um órgão ligado ao Centro 

da Mulher Brasileira (CMB) de São Paulo. Esse jornal, empregou a palavra feminismo somente 

em 1976, na sua segunda edição, o que incomodou algumas das editoras, pois estas alinhavam-

se mais à luta contra a ditadura e pela anistia política do que às questões feministas. A editoria 

do Brasil Mulher, afirma a historiadora, era formada por pessoas ligadas ao PCdoB (Partido 

Comunista do Brasil), à APML (Ação Popular Marxista Leninista) e ao MR8 (Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro). A publicação circulou até 1980 (PEDRO, 2012, p. 248). 

A primeira edição do Brasil Mulher foi financiada pela cantora Elis Regina (TELES, 

LEITE, 2013, p. 67), principalmente porque era um jornal comprometido com a anistia ampla, 

geral e irrestrita, luta pela qual a cantora tinha grande interesse. 

As brasileiras feministas exiladas, porém, achavam o jornal atrasado, divulgador de 

um feminismo tímido e raso. Teles e Leite argumentam que “a equipe do jornal pode ter 

começado a fazê-lo sem tanta consciência feminista, mas foi adquirindo esta consciência no 

processo de construção da imprensa feminista” (TELES, LEITE, 2013, p. 74). 

As militantes da Brasil Mulher eram vinculadas a organizações de esquerda, cuja 

atuação se estendia aos diversos lugares do país, o que se refletia em suas páginas, que 

continham matérias de diferentes regiões do Brasil. A Sociedade Brasil Mulher (responsável 

pelo jornal Brasil Mulher) se estendeu pelo país, assim, o Brasil Mulher era encontrado em 

Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais (TELES, LEITE, 2013, p. 

75). 

A Sociedade Brasil Mulher comparecia às reuniões da periferia, do movimento de 
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saúde, das associações de donas de casa, dos sindicatos onde mulheres faziam reivindicações 

(CARDOSO24 apud TELES, LEITE, 2013, p. 75). 

Como já mencionado, “mulher” era um assunto censurado pela ditadura militar:  

Na edição número 2 (1976) do Brasil Mulher, a principal denúncia foi a 

censura do jornal Movimento25, em sua edição número 45, dedicada à situação 

da mulher no trabalho. A elaboração da edição, num esforço que reuniu 

dezenas de pessoas em todos o país, levantou informações sobre trabalhadoras 

como boias-frias, empregadas domésticas, varredoras de rua, professoras 

primárias, secretárias e trabalhadoras nas indústrias. O trabalho resultou em 

305 laudas, além de fotos e gráficos nos quais se mostravam dados sobre a 

dupla jornada de trabalho, o valor econômico do trabalho doméstico, a 

desigualdade salarial entre os sexos, a ausência de equipamentos sociais, 

como creches, lavanderias e restaurantes populares. A censura prévia vetou 

287 laudas, 58 fotos e até gráficos do IBGE, o que inviabilizou a publicação 

do jornal. Foi publicada uma carta aberta protestando contra a censura ao 

jornal endereçada ao presidente da República, general Ernesto Geisel, 

assinada pelo Movimento Feminino pela Anistia, Sociedade Brasil Mulher, 

Grupo Nós Mulheres, entre outros. (TELES, LEITE, 2013, p. 77-78). 

É interessante observar que já havia uma “efervescência feminista”, pois de acordo 

com Teles e Leite (2013, p. 79), a edição número 7 do Brasil Mulher, de junho de 1977, divulga 

os endereços dos grupos de mulheres em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco 

e Bahia, valorizando, de acordo com as autoras, “os passos decisivos para a organização dos 

movimentos de mulheres”. 

O Brasil Mulher resistiu por cinco anos, nem sempre mantendo sua periodicidade. Para 

Teles e Leite (2013, p. 130) foram cinco anos de lutas, de 1975 a 1980. As autoras concluem 

que o jornal resistiu 

(...) até o momento em que, no Brasil da abertura já não era tão importante a 

imprensa alternativa, pois já eram possíveis outras formas mais 

institucionalizadas de divulgar ideias feministas, como o jornal Mulherio, 

apoiado financeiramente pela Fundação Carlos Chagas e pela Fundação Ford. 

(TELES, LEITE, 2013, p. 130). 

2.4.1.2 Nós, mulheres 

O Nós, Mulheres, surgiu em junho de 1976, em São Paulo. Segundo Pedro (2012, p. 

                                                 
24

 CARDOSO, Elizabeth P. Imprensa feminista brasileira pós-1974. Dissertação (Mestrado em Jornalismo) – 

Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2004. 
25

 Jornal da chamada imprensa democrática da década de 1970. 
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248) era composto em sua maioria por ex-exiladas. Esse jornal logo no primeiro número se 

declarou feminista. 

Começou a ser editado um ano após a publicação do número zero do Brasil Mulher e 

foi uma iniciativa de um grupo de mulheres, que já tinha contato com o feminismo em reuniões 

entre feministas realizadas no exílio. Tinham participado da revista Debate 26  e do já 

mencionado Círculo de Mulheres de Paris (TELES, LEITE, 2013, p. 82). 

O Nós, Mulheres, de acordo com Teles e Leite (2013, p. 83) “versava sobre política e 

condições de vida, relações afetivas, organização popular das mulheres e o papel social imposto 

às mulheres numa sociedade patriarcal”. 

Assim como o Brasil Mulher, Teles e Leite (2013, p. 83) relatam que o Nós, Mulheres 

criou, em 1976, a Associação de Mulheres para fazer o jornal.  

Rachel Moreno, umas das primeiras mulheres a tomar a iniciativa de fazer o jornal 

Nós, Mulheres, relata que desde o encontro de 1975, no Rio de Janeiro, realizado com o intuito 

de discutir as questões das mulheres, começou a se reunir com outras mulheres para pôr em 

prática o projeto do jornal (TELES, LEITE, 2013, p. 83). De acordo com Rachel Moreno, antes 

que conseguissem organizar o Nós, Mulheres, o Brasil Mulher foi lançado, mas ao se depararem 

com o fato que na primeira edição o Brasil Mulher não se colocava enquanto feminista, elas 

decidiram que o Nós, Mulheres seria abertamente feminista27 (TELES, LEITE, 2013, p. 84). 

No número 3 de novembro/dezembro de 1976, a matéria “Um momento de nossa 

história” mostra que o feminismo no Brasil “não é, como querem muitos, uma coisa de agora, 

influenciada por ‘forças obscuras’, estranhas à nossa realidade. A memória feminista se perdeu 

como tantas outras em nosso país. Porém, cabe a nós restituí-la”. De acordo com Teles e Leite 

(2013, p. 88), esse artigo mostra que a luta das mulheres pela conquista de seus direitos no 

Brasil não surgiu no vácuo. Podemos observar, também, que havia a consciência da importância 

de se preservar a memória do movimento feminista e a preocupação em reconstituir essa 

história. 

Teles e Leite (2013, p. 105) observam que “a maior parte dos editoriais do Brasil 
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 Publicação aberta a todas as correntes da esquerda no exílio, editada em Paris e fundada por João Quartim de 

Moraes (TELES, LEITE, 2013, p. 82).  
27

 LEITE, Rosalinda Santa Cruz. A imprensa feminista no pós-luta-armada: os jornais Brasil Mulher e Nós 

mulheres. 2004. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004. 
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Mulher e do Nós, Mulheres divulga a proposta de articular a luta de libertação das mulheres 

[...] à luta contra a ditadura, tema fundamental naquela conjuntura”. 

“Essa imprensa é uma imprensa de mulheres para mulheres sem se firmar em 

estereótipos”, questionando a ordem patriarcal (TELES e LEITE, 2013, p. 106). “O editorial do 

número 1 do Nós Mulheres, publicado em 1976, cujo título é ‘Quem somos’, “inova, 

principalmente na linguagem, quando utiliza a primeira pessoa do plural, o “Nós” do título, que 

rompe com o tratamento dado às mulheres pela imprensa feminina tradicional, em chamada de 

‘você, mulher’”. (TELES e LEITE, 2013, p. 106). As autoras ressaltam que:  

o editorial começa por denunciar a educação diferenciada entre meninos e 

meninas e o lugar que a sociedade patriarcal reserva às mulheres [...] Fala 

sobre o aprendizado a que as mulheres são submetidas, para viverem em 

função do homem: “Aprendemos, também, que devemos estar sempre 

preocupadas com nossa aparência física, que devemos ser dóceis, submissas 

e puras, para podermos conseguir marido.” [...] trata também, das relações de 

trabalho e das desigualdades entre mulheres e homens, no mercado de 

trabalho. (TELES, LEITE, 2013, p. 106-107). 

O encontro entre o movimento de mulheres e o movimento feminista, segundo a 

militante Maria Amélia de Almeida Teles era efetivo. As feministas levavam exemplares do 

Brasil Mulher para bairros da periferia de São Paulo onde havia clubes de mães e discutiam 

seus artigos em 18 desses clubes, formando grupos de reflexão; Maria Lygia Quartim de Moraes 

também usava o periódico Nós, Mulheres em discussões que promovia em clubes de mães em 

São Paulo (PEDRO, 2012, p. 248). 

3.4.2 1980: Mulher liberta mulher, Mulherio e Chanacomchana 

Na década de 1980 surgiram inúmeros periódicos autoproclamados feministas, tais 

como: Mulher Liberta Mulher (1980), Mulherio e Chanacomchana (ambos de 1981).  

O jornal Mulherio, publicado entre 1981 e 1988, financiado pela Fundação Ford, foi, 

de acordo com Pinto (2003, p. 86) “a mais importante publicação feminista da década, sendo 

leitura obrigatória para todas as feministas brasileiras”. A comissão editorial era formada por 

“destacadas feministas paulistas”. O jornal ficou sediado na fundação até 1983, tendo sido 

publicados 15 números. A partir de 1984, passou a ser editado por um órgão especialmente 

criado para tal, denominado Núcleo de Comunicação Mulherio. O último número do jornal (nº 

39) saiu em 1988 (PINTO, 2003, p. 86-87). 
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 Em sua edição de março-abril de 1981, o título é explicado: 

Por que Mulherio? Mulherio. Quase sempre a palavra é empregada em sentido 

pejorativo, associado a histerismo, gritaria, chatice, fofocagem, ou então, 

“gostosura”. Mas qual é a palavra relacionada à mulher que não tem essa 

conotação? [...] Mulherio, por sua vez, nada mais é do que “as mulheres”. É o 

que somos, é o que este jornal será. “Sim, nós vamos nos assumir como 

Mulherio e, em conjunto, pretendemos recuperar a dignidade, a beleza e a 

força que significam as mulheres reunidas para expor e debater seus 

problemas. De uma maneira séria e conseqüente, mas não mal-humorada, 

sisuda ou dogmática. (MULHERIO, 1981, p. 1). 

De acordo com as idealizadoras do jornal, havia uma maneira de se reivindicar os 

direitos das mulheres, sem ser “mal-humorada, sisuda ou dogmática”. Elas acreditavam que 

poderiam conseguir uma revolução de valores “sem descer do salto”, embora o próprio ato de 

denunciar a estrutura patriarcal vigente tentasse transformar uma mulher de atraente, recatada 

e do lar em “mal-humorada, sisuda ou dogmática”. Esse discurso, além de separar as feministas 

“más odiadoras de homens” das femininas e comportadas, vai ao encontro da política neoliberal 

que coopta os movimentos sociais e os tornam palatáveis, e, portanto, inofensivos. O que 

podemos observar pelo próprio patrocínio pela Fundação Ford, questiona-se porque uma 

fundação neoliberal teria interesse em financiar um movimento que deveria ser revolucionário. 

Nesse sentido, o editorial do Jornal ChanacomChana anuncia as intenções provocativas, 

transgressoras e revolucionárias das militantes: 

Chanacomchana foi um pulo do conformismo para a participação. Nosso 

jornal é nossa ponte. A palavra CHANA não pode ser sumariamente definida 

como “órgão sexual feminino”. É algo tão mais amplo, quanto os contrapontos 

de existir. Que a palavra CHANA soe para uns como “CHANCE”; para outros 

como “CHANCA” (pé grande - sapatão?), e para outros como “CHAMA”. 

[...] sabemos que CHANACOMCHANA é um sopro, mas há horas em que 

um sopro pode representar tudo, inclusive a vida. E a vida é negra, é prostituta, 

é homossexual, é mulher, e amamos todas estas suas facetas politicamente 

minoritárias. (BOLETIM CHANACOMCHANA28, 1981, p. 4 apud LESSA, 

2008, p. 307 ).29 

Esses jornais e boletins estão depositados de maneira fragmentada em diversas 

unidades de informação de mulheres. 

Também é importante mencionar que não foi a primeira vez, em nosso país, que 

emergiu a imprensa feminista. No século XIX e nas primeiras décadas do século XX, houve 

                                                 
28 BOLETIM CHANACOMCHANA, São Paulo, GALF, n.1, 1982. 
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uma robusta imprensa feminista que defendeu o direito do voto feminino, o direito à educação, 

ao divórcio e ao trabalho (TELES, LEITE, 2013, p. 279). 

Como quem monta um grande mosaico, Constância Lima Duarte, no seu “Dicionário 

Ilustrado da Imprensa Feminina e Feminista no século XIX”, recolheu títulos, datas e nomes 

daquelas que ensaiaram as primeiras investidas na imprensa feminista no Brasil. São 143 jornais 

e revistas femininos e feministas que circularam no Brasil ao longo do século XIX e início do 

XX. A autora crê que esse foi apenas a ponta do iceberg, pois muitos outros podem ter existido 

e se perderam por falta de conservação e interesse. Esse material circulou no litoral, interior, 

metrópole e nas províncias mais afastadas (DUARTE, 2016). Essa imprensa também representa 

a primeira onda do movimento feminista brasileiro. 

Após essa primeira onda dos periódicos feministas, “passados mais de 100 anos, a 

imprensa feminista voltou com força suficiente para registrar os primeiros passos dos 

movimentos feministas da segunda onda e criar condições para construir marcos teóricos e 

trajetórias, ainda que vivêssemos sob a ditadura militar” (TELES, LEITE, 2013, p. 279). Para 

as autoras, 

A imprensa feminista do pós-luta armada (1975-1980), inserida nessa segunda 

onda do feminismo, foi ao encontro dos incipientes, fragmentados e 

audaciosos movimentos populares de mulheres numa conjuntura de intensa 

repressão política, sob a vigência da ditadura militar, e construiu junto com 

elas um feminismo de resistência, de luta e ação, com propostas de denúncia 

e defesa da igualdade com liberdades democráticas e anistia ampla, geral e 

irrestrita às pessoas perseguidas por razões políticas. (TELES, LEITE, 2013, 

p. 179-180). 

“A imprensa feminista contribuiu na realização dos congressos de mulheres, que 

tiveram papel preponderante na popularização das ideias feministas, na organização e 

mobilização de mulheres no final da década de 1970 e início dos anos 1980”, criando as “bases 

políticas para formulação de uma plataforma de lutas que ainda hoje são atuais e estão presentes 

nos diversos encontros e manifestações feministas”. (TELES e LEITE, 2013, p. 282) 

No fim da década de 1970, é inegável que 

o movimento feminista existia no Brasil. Frágil, perseguido, fragmentado, 

mas muito presente, o suficiente para incomodar todos os poderes 

estabelecidos, tanto dos militares como dos companheiros homens da 

esquerda. Na década seguinte, o feminismo brasileiro virá a experimentar a 

redemocratização. (PINTO, 2003, p. 66). 
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3.5 Dos grupos de consciência e imprensa aos Centros 

A imprensa feminista, afirmam Teles e Leite (2013, p. 288), impulsionou as mulheres 

a buscarem espaços autônomos organizativos. Nos anos iniciais da década de 1980 surge uma 

série de grupos e coletivos feministas, como o SOS Corpo, o SOS-Mulher, o CIM (Centro 

Informação Mulher), o Coletivo Feminista Sexualidade Saúde, o Coletivo de Mulheres Negras, 

a União de Mulheres de São Paulo, entre outros (TELES, LEITE, 2013, p. 288). 

Maria Amélia de Almeida Teles narra que “o ano de 1981 foi marcado pelo 

aparecimento de várias entidades feministas”. Fruto da dissolução dos grupos de reflexão, 

algumas dessas organizações “tiveram como objetivo estabelecer a prestação de serviços 

alternativos em determinadas especialidades”. A militante lista essas organizações:  

Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Centro de Informação Mulher 

(CIM), SOS-Mulher e Casa da Mulher da Bela Vista. Outras iniciativas 

nasceram para ser um espaço de atuação e organização, como a União de 

Mulheres de Município de São Paulo, o Comitê de Mulheres do São Bernardo 

do Campo, a Casa da Mulher do Grajaú, entre outras (TELES, 1999 p. 122-

123, grifo nosso).  

Margareth Rago (2003) também menciona que na segunda metade da década de 

setenta e início de oitenta, “nasceram inúmeros grupos feministas, mais ou menos próximos do 

campo marxista e dos grupos políticos de esquerda, ao mesmo tempo em que abertos para os 

novos horizontes teóricos e políticos que se surgiam no país, sobretudo com os ‘novos’ 

movimentos sociais”.  

Desta experiência, surgiram inúmeras associações feministas no país, como o 

Centro Brasileiro da Mulher, no Rio de Janeiro, a Associação de Mulheres, 

de São Paulo, futuramente denominada “Sexualidade e Política”, o Coletivo 

Feminista do Rio de Janeiro, o Coletivo Feminista de Campinas, SOS Vio-

lência de São Paulo, o SOS Campinas,  o SOS Corpo, no Recife, o Maria 

Mulher, em João Pessoa, o Brasília Mulher, o Brasil Mulher, o Grupo 

“Sexo Finalmente Explícito”, o Centro de Informação da Mulher – CIM, 

de São Paulo, entre outros. (RAGO, 2003, grifo da autora). 

No início dos anos de 1980, de acordo com Céli Regina, surge o SOS Corpo, de Recife, 

que se tornará uma importante referência nacional no que se refere à saúde da mulher e, na 

mesma época, surge em São Paulo o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Esses grupos, de 

acordo com Pinto (2003, p. 84), como os que se formaram ao redor da questão da violência, 

têm natureza dupla: por um lado, são grupos de discussão que elaboram documentos e 
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demandam políticas públicas e, por outro, fazem uma espécie de assistência social qualificada 

às mulheres das classes populares (PINTO, 2003, p. 84). 

Os primeiros grupos de mulheres fora do eixo Rio-São Paulo surgiram na Paraíba, no 

final do regime militar brasileiro. O Grupo Feminista Maria Mulher foi criado em 1979; o 

Grupo Raízes, em 1984 e por último a União de Mulheres de Cruz das Armas, em 1986. Os 

grupos tinham o seu foco nas questões pertinentes à saúde da mulher, questão que estava 

emergindo dentro do movimento de mulheres da época. O Grupo Maria Mulher e Grupo Raízes 

eram autônomos, compostos por universitárias, e não recebiam apoio de agências financeiras, 

enquanto a União de Mulheres de Cruz das Armas era integrado por mulheres da periferia, 

ligado ao Partido Comunista do Brasil. O Grupo Feminista Maria Mulher, inicialmente 

chamado de Centro da Mulher de João Pessoa, é considerada a primeira organização de 

mulheres da Paraíba. Foi um grupo autônomo, formado por mulheres acadêmicas e militantes 

feministas que, através da imprensa, seminários e encontros, contribuíram para divulgação das 

idéias de emancipação da mulher. Sua atuação se deu tanto no meio urbano, desenvolvendo 

trabalho junto às favelas de João Pessoa, quanto no meio rural. Essas mulheres contribuíram 

intensivamente para o movimento feminista e para a criação de novos espaços para a mulher. 

Por ser um dos primeiros grupos no país a incluir a questão da mulher como objeto de estudo 

na área acadêmica, incentivou o desenvolvimento de pesquisas, projetos de estudo e a criação 

de um grupo de estudo sobre a mulher na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O Grupo 

Feminista Maria Mulher se dissolveu no final da década de 80 (ALBUQUERQUE30, 1992 apud 

ABATH; TIMOTHY, 1998, p. 6). 

3.6 O feminismo da redemocratização, a entrada na Academia e a instituição 

das Organizações não governamentais (ONGS) 

Em 1982, segundo Pinto (2003, p. 68), no processo de redemocratização, surgia uma 

nova questão entre as feministas: algumas lutavam pela institucionalização do movimento e por 

uma aproximação com a esfera estatal e as autonomistas viam nessa aproximação um sinal de 

cooptação.  

Dando continuidade ao processo de formação de grupos de atuação, “surgem ao longo 

da década fortes grupos feministas temáticos, associados ou não a essa dicotomia, entre os quais 

                                                 
30

 ALBUQUERQUE, Sandra M. Craveiro. Feminismo: o fim do exílio da cidadania feminina. Cunhã Coletivo 

Feminista: João Pessoa, 1992.  
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se destacaram os que passaram a tratar da violência contra a mulher e da sua saúde”, afirma 

Pinto (2003, p. 68). 

Nos anos de 1980 surgiu e se desenvolveu o que se poderia chamar de feminismo 

acadêmico, ancorado no Departamento de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em São 

Paulo, com o conjunto de concursos, de dotação de recursos para pesquisa sobre a mulher, 

promovidos pela Fundação e financiadas pela Fundação Ford, de 1978 a 1998. Desenvolveram-

se as pesquisas em ciências humanas e educação realizadas nas grandes universidades do país, 

em algumas das quais surgiram Núcleos de Pesquisa em Estudos da Mulher (PINTO, 2003, p. 

68). 

É importante mencionar que antes das bolsas e prêmios de pesquisa da Fundação Ford 

e da instituição de 1975 como o Ano da Mulher, pela ONU, já existia produção acadêmica sobre 

a condição das mulheres. Segundo Pinto (2003, p. 86), há um texto fundador e definitivo: a tese 

de livre-docência defendida em 1967 por Heleieth Saffioti, A mulher na sociedade de classes: 

mito e realidade. Para a autora, “o trabalho de Saffioti foi um marco por uma série de razões, 

principalmente por seu inegável mérito acadêmico, mas também por ter trazido o tema da 

opressão da mulher para dentro do debate marxista, que até então não a admitia de forma 

alguma” (PINTO, 2003, p. 86).  

O Departamento de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas tornou-se 

referência nacional e internacional para o estudo das mulheres no Brasil, 

levando à publicação de um tesauro e à organização de um banco de dados 

sobre o trabalho da mulher, disponibilizado na página eletrônica da Fundação 

Carlos Chagas (PINTO, 2003, p. 86).  

Sobre os estudos sobre mulheres no Brasil, Pinto (2003, p. 88) observa que, “ao 

contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, e mesmo em alguns centros universitários 

europeus, os estudos sobre a mulher, com raríssimas exceções, não se institucionalizaram em 

cursos, departamentos, programas de pós-graduação”. Eventualmente surgiram disciplinas 

monográficas que tratam da questão. 

O primeiro Núcleo de Estudos sobre a mulher surgiu na PUC (Pontifícia Universidade 

Católica) do Rio de Janeiro, em 1982, por iniciativa de uma das pioneiras dos estudos 

acadêmicos sobre a mulher no Brasil, Fanny Tabak (PINTO, 2003, p. 88). 

Em relação à produção acadêmica sobre a mulher, chama a atenção a existência, desde 

1992, da Revista de Estudos Feministas, como também a Labrys, études féministes/estudos 
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feministas, uma revista multidisciplinar, internacional, multilingue e gratuita. Muitas vezes, 

essas publicações estão vinculadas à Unidades de Informação especializadas em mulheres. 

Céli Regina observa que o fato de haver nos últimos anos uma expansão muito grande 

das organizações não governamentais (ONGS) no Brasil, sendo que muitas delas tiveram sua 

origem em movimentos sociais. No caso do feminismo, para a autora: 

há um elevado número de mulheres que militaram no movimento das décadas 

de 1970 e 1980, tornaram-se profissionais nas mais diferentes carreiras 

(advogadas, médicas, assistentes sociais, psicólogas, sociólogas, educadoras) 

e fundaram ONGS onde passaram a exercer suas profissões a partir de um 

trabalho comprometido com as causas feministas. (PINTO, 2003, p. 96). 

Segundo Pinto (2003, p. 96), “essas organizações são financiadas primordialmente por 

fundações internacionais, mas em alguns casos recebem dinheiro do próprio governo, numa 

espécie de terceirização de serviços e responsabilidades”. Esse modelo é econômico e traz uma 

séria limitação, de acordo com Pinto (2003, p. 96): “muitas vezes as ações das ONGS são 

pautadas pela agenda das fundações internacionais em função dos critérios estabelecidos para 

a dotação de fundos. Outra questão presente nesse tipo de organização é a institucionalização”. 

A transformação dos grupos autônomos em ongs implicará a mudança dos 

critérios de inserção nos grupos. De grupos abertos a toda e qualquer 

interessada, ‘fecham-se’ em diretorias e conselhos. As ongs passam por 

diferentes etapas de constituição: de um projeto igualitário, no qual a utopia 

da abertura à participação de qualquer um estava presente, o grupo fecha-se 

cada vez mais, criando regulamentos e diferenças entre participantes. 

(GROSSI31, 1997 apud PINTO, 2003, p. 96). 

Dessa maneira, “os partidos ficam com os grandes temas e com candidatos mais 

universalistas, e os movimentos sociais e, atualmente, as ONGs, com as representações nos 

espaços institucionais não eleitos que tratam de questões específicas” (PINTO, 2003, p. 99). 

  

                                                 
31 GROSSI, Mirian. Feministas históricas e novas feministas no Brasil. Sociedade e Estado, v. XII, n. 2, jul-dez. 

1997 Brasília, UnB. 
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4 ESTUDOS DE MULHERES NA PRODUÇÃO EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO 

Para situar a presente pesquisa na produção sobre o tema Unidades de Informação 

sobre Mulheres no contexto brasileiro, apresentamos um levantamento das pesquisas com 

enfoque em Women’s studies, que traduzimos para Estudos de Mulheres, na literatura de 

Ciência da Informação nacional, conforme previsto na metodologia. 

Para levantamento bibliográfico utilizado nesta seção e na seguinte, foram realizadas 

pesquisas bibliográficos no Portal de Busca Integrada da Universidade de São Paulo32, na 

BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação)33 

e na BENANCIB, base de dados que “contêm trabalhos e palestras apresentados nos Encontros 

Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação - ENANCIBs, desde sua 

primeira edição em 199434”. 

Para melhor visualização dos temas que abordam os movimentos de mulheres e 

feministas, os estudos de mulheres e as relações sociais de sexo na Ciência da Informação 

Brasileira, foi elaborado um gráfico, que se encontra na página 65, e quadros que se encontram 

no anexo, sobre trabalhos que abordam esses temas. 

A leitura preliminar dos trabalhos identificados permitiu agrupá-los, inicialmente, nas 

seguintes categorias: “usos da informação”, “usos da informação no enfrentamento à violência 

contra a mulher”, “estudos de mulheres na Ciência da Informação”, “estudos de mulheres na 

representação da informação e do conhecimento”, “mulheres pesquisadoras”, “mediação da 

informação”, “feminização da profissão” e “estudos de mulheres e unidades de informação”.  

Na categoria “Usos de informação” foram incluídos trabalhos sobre hábitos de leitura, 

necessidades de informação de mulheres, uso de informação na vida cotidiana e uso das 

tecnologias da informação por mulheres. Como se pode perceber, encontra-se uma 

                                                 
32 O Portal de Busca Integrada tem como premissa oferecer à comunidade uspiana e à sociedade em 

geral, uma interface única de acesso ao conteúdo impresso e digital disponível nas bibliotecas físicas e digitais da 

USP, bem como em bibliotecas de parceiros e, ainda, conteúdos relevantes de acesso aberto. 
33

 http://www.brapci.ufpr.br/brapci/ 
34

 http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/ 
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heterogeneidade de abordagens, como um estudo que “identifica e examina o acesso e uso de 

fontes de informação de natureza impressa, audiovisual e oral junto a um grupo de mulheres 

donas de casa”, verificando “a possível correlação dessas fontes na construção da identidade 

feminina. Os dados mostraram que as mulheres como receptoras de diferentes conteúdos 

informacionais se representam dentro de um modelo tradicional de mulher - esposa, mãe e dona 

de casa” (EGGERT, p. 167, 1994). Outro que trata da “necessidade, formas de busca e uso da 

informação da mulher catarinense”, mais especificamente com professoras da rede pública, 

conclui que é necessário reestruturar as bibliotecas escolares, implantar laboratórios de 

informática a fim de “satisfazer suas necessidades de informação, possibilitando, assim 

exercerem sua profissão e cidadania com dignidade” (NASCIMENTO, 2003, p. 123).  

Patrícia Espírito Santo e Ligia Maria Moreira Dumont apresentaram, no Oitavo 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – ENANCIB, de 2007, um trabalho 

que “procura identificar os elementos necessários para inserir a mulher como leitora de jornais 

impressos e seu objetivo ao lê-los” (ESPÍRITO SANTO; DUMONT, 2007). Em 2009, 

publicaram o artigo baseado na mesma pesquisa onde estudam “a leitura e a interação feminina 

com o jornal Estado de Minas”, procurando “identificar os elementos necessários para inserir a 

mulher como leitora de jornais, e como ela se reporta e interage com aqueles que ‘constroem’ 

e divulgam a notícia”. Analisam “a linguagem dos jornais e conclui que a produção da 

informação se dá através de um discurso masculino”. Analisam “ainda como a mulher se insere 

neste contexto e os possíveis impactos que a informação jornalística traz para o gênero 

feminino” (ESPÍRITO SANTO; DUMONT, p. 20, 2009).  

Tania Maria Wolf, Rosinha Machado Carrion, Vinicius Coelho Lima e João Luiz 

Becker apresentam o relato de um projeto “desenvolvido em uma cooperativa de costureiras, 

estruturada em moldes solidários, com o objetivo de promover, através da inclusão digital”, a 

autonomia “de mulheres que trabalham no setor de corte dessa organização” (WOLF et al, 

2009, p. 106). Já Carmen Lucia Ribeiro Pereira “discute a construção da memória do 

movimento feminista brasileiro pelo discurso da divulgação científica produzido no calor da 

hora, na segunda metade do século XX” (PEREIRA, 2011). 

Ainda na categoria de “usos da informação” Valmira Perucchi e Beatriz Alves de Sousa 

investigam “de que maneira se dá o uso da informação pelas gestoras da Reitoria do IFPB” e 

“os resultados se apresentam frustrantes tendo em vista que nos dias atuais, ainda não 

conseguem ter suas necessidades de informação atendidas” (PERUCCHI; SOUSA, p. 110, 
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2012). Com um estudo que se insere na área de estudo de usuários, Rita de Cássia do Vale 

Caribé, Alejandra Aguilar Pinto e Fabiene Castelo Branco Diogenes relatam “os resultados de 

um survey, realizado no Distrito Federal (DF), Brasil, com o objetivo de identificar as 

necessidades e o uso de informação pelas mulheres” (CARIBÉ; PINTO; DIOGENES, p. 418, 

2015). 

Nathalia Paulino Oliveira e Fabrício José Nascimento da Silveira investigam “as 

práticas de leitura empreendidas pelas mulheres cariocas dos anos de 1920, adotando como 

objeto de análise duas revistas endereçadas especificamente a esse público”, efetuando “um 

estudo documental com vistas a identificar as necessidades e os usos da informação que se 

mostram associados às práticas de leitura das assinantes de ambos os periódicos”. Os autores 

“além de salientar as dinâmicas de socialização instituídas para e pelo público feminino”, 

ressaltam “como as duas revistas se converteram em ferramentas auxiliares à formação 

intelectual da mulher carioca na década de 1920 e como as mesmas agiam em favor do lazer, 

da educação e da disseminação da informação entre suas leitoras” (OLIVEIRA, SILVEIRA, p. 

33, 2016). 

Bianca Santana e Thaís Pereira da Silva publicaram o resumo sobre suas pesquisas na 

Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (RBBD) por terem participado do 

Seminário de Pesquisa em Ciência da Informação realizado na Escola de Comunicações e Artes 

(ECA), em Junho de 2017. Bianca, focando nas mulheres negras, sua pesquisa “tem o objetivo 

de registrar e analisar táticas cotidianas de compartilhamento em rede dessas mulheres como 

práticas do comum (commons), que vêm de longa data, buscando compreender o papel da 

memória, da circulação da informação/conhecimento e dos usos da internet nestas práticas” 

(SANTANA, ALMEIDA, 2017, p. 57). Thaís Silva aborda as formas de organização e 

mobilização social das classes subalternas em movimentos sociais, relacionando a produção e 

disseminação de informação como conteúdo simbólico através das tecnologias da informação 

e do conhecimento pelos grupos excluídos das narrativas das mídias hegemônicas, como as 

mulheres negras (SILVA, 2017, p. 67). 

Abordando os “usos da informação”, foram lidos trabalhos que associam os usos da 

informação no enfrentamento à violência contra as mulheres. Devido à quantidade trabalhos 

que fazem essa relação, criou-se a categoria  “Usos da informação no enfrentamento à violência 

contra a mulher”.  
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Situou-se nesse conjunto o relato de experiência de Gisele Rocha Côrtes, Maria Cris-

tiana Félix Luciano e Karla Cristina Oliveira Dias sobre o uso da informação no enfrentamento 

à violência contra mulheres no Centro de Referência da Mulher “Ednalva Bezerra”. Para as 

autoras, “um dos grandes desafios nas ações de prevenção e combate à violência contra as 

mulheres é a visibilidade do fenômeno, por isso é essencial disseminar a informação para 

prevenir e publicizar a violência” (CÔRTES; LUCIANO; DIAS, 2013, p. 134).  

Outro trabalho que se encontra nessa categoria “relata experiência de pesquisa que 

explora três diferentes abordagens metodológicas na análise de Centros de Referência de 

Atendimento às Mulheres em Situação de Violência com o objetivo de verificar a qualidade 

dos serviços prestados e identificar as práticas existentes” (NOVELLINO, TAVARES, p. 10, 

2013). 

Novamente se debruçando sobre o Centro de Referência da Mulher, Ednalva Bezerra, 

Gisele Rocha Côrtes e outros, verificam que “um dos grandes desafios nas ações de prevenção 

e combate à violência contra as mulheres, no âmbito dos órgãos de atendimento [...] incide na 

ausência de um sistema de informação, de automação, de padronização na classificação dos 

dados e fluxos de atendimento”. Os autores têm como objetivo “apresentar a experiência de 

implantação de uma política de gestão informacional a partir de um sistema de automação dos 

dados de atendimento” do Centro em questão, visando “aperfeiçoar o fluxo de informação 

relevante no âmbito da instituição, desencadeando um processo de conhecimento e de tomada 

de decisão e intervenção” nos casos de violência contra as mulheres (CÔRTES; ARAÚJO; 

SILVA, 2014, p. 85). Gisele Rocha Côrtes, no XVI ENANCIB, juntamente com Edvaldo 

Carvalho Alves e Leyde Klebia Rodrigues da Silva, toma outro Centro de Referência como 

objeto e apresenta os resultados alcançados nesta pesquisa que tem como objetivo geral “expli-

citar a centralidade da articulação entre a mediação da informação e a violência doméstica 

contra as mulheres, por meio da criação de um banco de dados e a disseminação de dados 

quantitativos no Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes” (CÔRTES; ALVES; 

SILVA, 2015, p. [1]). 

Kaliandra de Oliveira Andrade e Izabel França de Lima também tratam do papel do 

Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra que caracterizam como “um serviço 

especializado e coadjuvante no processo de acesso e uso da informação pelas mulheres em 

situação de violência doméstica”, no relato apresentado no XVI ENANCIB (ANDRADE, 

LIMA, 2015). No XVII ENANCIB, as autoras apresentam os resultados finais desta pesquisa, 
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considerando o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra como  

uma unidade informacional, que evoca através de atendimento especializado 

e multiprofissional as violências sofridas pelas usuárias atendidas, 

oportunizando que as mesmas encontrem alternativas jurídicas, sociais e 

psicológicas, que possam culminar na emancipação dessas mulheres. 

(ANDRADE, LIMA, 2015). 

Verificaram também, uma possível relação entre a informação como dispositivo 

catalisador de autonomia e preservação de suas vidas. Os resultados, obtidos “apontam que as 

informações disseminadas pelas profissionais do serviço, impactaram positivamente as 

mulheres na tomada de decisão em romper com o ciclo da violência sofrido por elas, além de 

oportunizar a elevação da autoestima e o sentimento de liberdade” (ANDRADE, LIMA, 2016).  

O último e mais recente trabalho da categoria “usos da informação no enfrentamento 

à violência contra a mulher” é de autoria de Mariana de Lima Campos e Gustavo Henrique 

Moreira Dias Almeida, que afirmam, no que tange à violência contra as mulheres,  

um importante mecanismo para identificar e diagnosticar incidências 

relativas a este fenômeno constitui-se nos sistemas de informação e 

comunicação do setor público, pois não só permitem o mapeamento de 

casos, como a construção de indicadores e certo dimensionamento do 

problema, possibilitando, portanto, a construção de iniciativas mais 

eficazes relacionadas ao seu enfrentamento. (CAMPOS, ALMEIDA, 

2017, p. 350) 

Outra categoria em que os trabalhos foram inseridos é a “Estudos de Mulheres na 

Ciência da Informação”, como o de Espírito Santo (2008, 2008a), que faz um levantamento das 

pesquisas com enfoque nos Estudos de Mulheres realizadas pelas diversas linhas de pesquisa 

em Ciência da Informação no Brasil e no mundo. A autora apresentou essa pesquisa no IX 

ENANCIB e publicou o artigo no periódico Em Questão, de Porto Alegre, também em 2008, 

sempre enfatizando que são poucas as pesquisas que abordam o tema. Francisca Rosimere 

Alves de Lima e Karla Cristina Oliveira Dias apresentam um levantamento das pesquisas sobre 

mulheres publicadas em periódicos da Ciência da Informação no período de 1972 a 2011 que, 

de acordo com as autoras, apesar de avanços, principalmente a partir da década de noventa, 

constatou-se que há poucos estudos sobre a temática (LIMA; DIAS, 2013, p. 1). De lá pra cá 

houve um crescimento de pesquisadoras e pesquisadores interessados no tema, como podemos 

notar nesta seção. 

Dentre os trabalhos que questionam se há Estudos de Mulheres na Ciência da 
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Informação foram encontrados dois que abordam os Estudos das Mulheres na Representação 

da Informação e do Conhecimento. Decidiu-se então, criar uma categoria de “Estudos de 

mulheres e Representação da Informação e do Conhecimento”, na qual foram inseridos os 

seguintes trabalhos: Suellen Oliveira Milani e José Augusto Chaves Guimarães analisam a 

presença de desvios na representação do conhecimento nas seguintes linguagens documentais 

brasileiras: Terminologia de Assuntos da Fundação Biblioteca Nacional, Vocabulário 

Controlado Básico, Vocabulário Controlado USP e Classificação Decimal de Direito (MILANI, 

GUIMARÃES, 2016). Miriam Gontijo Moraes, por sua vez se baseia no Tesauro para Estudos 

de Gênero e Sobre Mulheres, com o objetivo de refletir sobre as estratégias metodológicas na 

construção de Sistemas de Organização e Representação do Conhecimento (MORAES, 2013; 

2014). 

Outra categoria criada foi “Mulheres Pesquisadoras”. Dentro dessa perspectiva, Gilda 

Olinto analisa o sexo e a idade dos pesquisadores de alto nível que recebem bolsas de fomento 

à pesquisa, do CNPq, com argumentos que destacam a relevância do tema da participação da 

mulher no mercado de trabalho e na pesquisa em Ciência e Tecnologia, assim como o da 

absorção de mulheres e de novos pesquisadores na liderança da pesquisa, apresentando análises 

que incluem distribuição das bolsas por sexo e idade, assim como análises de diferenças 

regionais e de áreas acadêmicas (OLINTO, 2003). Juliana Ravaschio Franco de Camargo e 

Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi, através de análise bibliométrica, investigam a 

coautoria feminina e a participação das mulheres no corpo editorial de periódicos científicos 

brasileiros da área de cirurgia publicados entre 2010 e 2014 (CAMARGO; HAYASHI, 2017, 

p. 148). 

Ainda em “Mulheres Pesquisadoras” Leilah Santiago Bufrem e Bruna S. do 

Nascimento pesquisaram, por meio de uma análise bibliométrica, a presença da mulher como 

produtora de informação científica e analisaram como a temática das relações sociais de sexo 

vem sendo trabalhada na literatura da área de Ciência da Informação no Brasil (BUFREM; 

NASCIMENTO, 2012). Beatriz Alves Sousa e Valmira Perucchi examinam os artigos 

publicados nos anais do XIII ENANCIB com o objetivo de identificar a frequência da produção 

científica de mulheres e homens no referido evento (SOUSA, PERICCHI, 2013). 

Na categoria sobre “Mediação da informação”, Crippa (2011), propõe um modelo 

teórico de mediação centrado na diferença sexual para o acesso ao conhecimento 

institucionalizado e público em biblioteca pública. Em 2012, a autora expôs “um mapeamento 
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mais amplo sobre as mulheres no papel de protagonistas na circulação da cultura impressa 

dentro de bibliotecas ficcionais, tanto como profissionais quanto no papel de agentes que se 

apropriam da informação” (CRIPPA, 2012). Carvalho e Crippa (2013, p. 472) propõem “uma 

nova maneira de lidar com a mediação da informação, nas bibliotecas públicas, a partir do 

conceito de diferença cultural presente nos Estudos Culturais, relacionando com os conceitos 

de diferença sexual”.  

Ainda na categoria “Mediação da informação” encontramos, Silva et al (2013, p. [1]) 

buscando “compreender como se dão os processos de disseminação, democratização e 

preservação da informação étnico-racial produzida e/ou apropriada pela organização de 

mulheres negras da Paraíba”. Esta categoria, também inclui Pereira, Santos e Barreira (2016, p. 

114) afirmando que “o processo mediacional das Comunidades Quilombolas constitui-se como 

elemento facilitador para o processo de inclusão social”. Carvalho e Carvalho (2016, p. 136), 

por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, procuram identificar de que modo as 

bibliotecas prisionais femininas, com projetos de mediação de leitura e acervos atualizados e 

condizentes com as necessidades e demandas informacionais, culturais, de lazer e educação das 

presidiárias, são relevantes na ressocialização e recuperação de mulheres presidiárias. 

Foram localizados também trabalhos que tratam da “Feminização da profissão”, como 

a pesquisa de Elizabeth Márcia Martucci que contribui para a 

compreensão do fenômeno da feminização da biblioteconomia, com 

suporte teórico nas explicações sociológicas e psicológicas da 

feminização do magistério, aceitando como pressuposto a existência de 

uma aproximação histórica entre o desenvolvimento da escola e da 

biblioteca e entre as profissões. (MARTUCCI, 1996, p. 225). 

A categoria “Feminização da profissão”, também inclui De Rasche (1998, p. 77) que 

realiza uma pesquisa de campo com o de objetivo conhecer melhor a formação acadêmica de 

mulheres estudantes de biblioteconomia do Estado de Santa Catarina, analisando os dados com 

uma “abordagem teórica a respeito de fatos envolvendo a visão e papéis ocupados pelas 

mulheres, conforme a literatura levantada”.  

Localizamos três trabalhos em que Maria Mary Ferreira discute a “feminilização da 

profissão”. O primeiro, de 2003 “aborda o papel da mulher no mundo do trabalho, tendo como 

principal enfoque as profissões ditas femininas”. Procurando “dar ênfase ao/à profissional da 

informação, bem como aos condicionantes que demarcam a escolha dessa profissão” 

(FERREIRA, 2003, p. 189). O segundo discorre sobre as relações sociais de sexo no campo da 
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Biblioteconomia no Maranhão refletindo sobre as desigualdades nessa profissão, aprofundando 

o debate sobre as diferenças sexuais no campo da Biblioteconomia, situando o/a profissional 

da informação no mundo do trabalho (FERREIRA, BORGES, BORGES, 2010). E, no terceiro, 

é feita uma análise sobre as relações de classe e sexo na profissão, tendo como “foco as relações 

de trabalho nas economias capitalistas; as relações desiguais que se instauram nesse modelo 

econômico; e a análise dos salários percebidos pelas/os profissionais bibliotecárias/os onde a 

sua grande maioria são mulheres” (FERREIRA et al, 2013).  

Ainda na categoria “Feminização da profissão”, Dumont e Pires (2014) observaram 

que nos últimos tempos no Brasil houve uma maior procura de homens pelos cursos de 

Biblioteconomia, sobretudo após os anos 1980. O objetivo da pesquisa dos autores “foi 

investigar as razões que levam os homens a escolher o curso de Biblioteconomia, um espaço 

majoritariamente feminino” realizando uma pesquisa social, de caráter histórico e descritivo. 

Na categoria “Estudos de Mulheres e unidades de informação”, foram integrados 

quatro trabalhos.  O mais antigo, pretende “esboçar, à luz da análise do discurso de matriz 

francesa, gestos de leitura sobre o papel da memória e a questão do arquivo em relação à posição 

da mulher, interpretando uma sequência de três fotos coletadas em um acervo pessoal de álbum 

de uma família do interior de São Paulo” (PACÍFICO; ROMÃO, 2006,  p. 74). Pode-se observar 

que se trata de um arquivo pessoal, de família, não especializado em mulheres, que é o nosso 

tema central. Já Constância Lima Duarte (2007), em “Arquivos de mulheres e mulheres 

anarquivadas: histórias de uma história mal contada” menciona a dificuldade de encontrar 

vestígios das mulheres escritoras do Século XIX nos arquivos generalistas. Silva et al (2016) 

“analisa como ocorre o processo de preservação da informação étnico-racial na organização de 

mulheres negras da Paraíba (BAMIDELÊ)” identificando “as ações adotadas pela Bamidelê 

para a preservação da memória cultural da população negra, a partir de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa de caráter interpretativista”.  

Também se insere na categoria de “Estudos de mulheres e unidade de informação”, 

Binah Ire (2018), que se volta para os acervos acadêmicos, tendo como objeto o acervo do 

Acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e História LEGH da UFSC, no qual contextualiza 

os principais conjuntos documentais e levanta “questões acerca de sua especificidade temática, 

sua função na preservação da memória dos estudos feministas e constituição como fonte de 

pesquisa para histórias das mulheres”. A pesquisadora também menciona “experiências de 

arquivos feministas na América Latina como forma de ilustração das potencialidades do acervo 
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do LEGH” (IRE, 2018, p. 573). Esse trabalho dialoga diretamente com o nosso, Xavier e 

Kobashi (2017) que procura compreender o contexto de surgimento das Unidades de 

Informação Sobre Mulheres no Brasil, quantas são, localização e situação atual. 

Como mencionado, para melhor visualização dos temas que abordam os movimentos 

de mulheres e feministas, os estudos de mulheres e as relações sociais de sexo na Ciência da 

Informação Brasileira, foi elaborado o gráfico 1:  

Gráfico 1 - Trabalhos no campo da Ciência da Informação Brasileira que abordam as relações 

sociais de sexo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Podemos notar que, em maior quantidade, temos trabalhos que abordam os “usos da 

informação” de maneira ampla, e “usos da informação no enfrentamento à violência contra a 

mulher”, os outros assuntos estão distribuídos de maneira equílibrada. 
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5 TRABALHOS ESTRANGEIROS QUE ABORDAM UNIDADES DE 

INFORMAÇÃO SOBRE MULHERES E MOVIMENTO FEMINISTA 

Contextualizados os Estudos de Mulheres nas pesquisas de Ciência da Informação no 

Brasil, apresentamos, a seguir, a produção estrangeira sobre Unidades de Informação Especia-

lizadas em Mulheres. 

Foram localizados trabalhos espanhóis sobre o tema, tais como o que analisa a 

Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison (CABÓ I CARDONA, 1995), sobre a Red de Cen-

tros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres e as bibliotecas de mulheres na Espanha e 

Europa (SANCHIS PÉREZ;  LATORRE ZACARÉS, 1999; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 2002; 

TORRES RAMÍREZ, 2003; ANITUA VALLÉS et al, 2007; MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE 

JIMÉNEZ, 2010, MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015;), sobre o European Wo-

men's Thesaurus (ARGENTE JIMÉNEZ; CABÓ CARDONA, 2000), sobre a história das 

instituições espanholas de mulheres do começo do século XX (CASTILLO MARTÍN, 2001), 

sobre a Asociación de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres “María Moliner” 

(FRAILE, 2000), sobre a memória do movimento feminista através das unidades de informação 

especializadas em mulheres (JORNET I BENITO; TUSET PÁEZ, 2016) e uma proposta de um 

centro de arquivos com a documentação gerada pelo movimento feminista  (CODINA-CANET; 

SAN SEGUNDO MANUEL, 2016). 

Sobre a França, Del Priore (1998) analisa a Bibliothèque Marguerite Durand (BMD). 

Michelle Perrot (2013, p. 36) elenca algumas bibliotecas e acervos especializados: “na Europa 

(em Amsterdã), nos Estados Unidos (a Schlesinger Library) e em Paris, [...] Marguerite 

Durand”. Perrot (2013, p. 36) menciona ainda a Biblioteca Nacional da França, afirmando que 

em seu “mar das histórias”, “abriga livros delas e sobre elas, manuscritos (coleção integral dos 

manuscritos de Simone de Beauvoir, de Simone Weil)”, também menciona “o Guide (2004) 

redigido por Annick Tillier que contém uma apresentação das fontes impressas sobre as 

mulheres (e também sobre história religiosa), dispersas no acervo da Biblioteca Nacional”. 

A bibliotecária e pesquisadora Suzanne Hildenbrand editou um estudo sobre as 

diversas Women’s collections norte-americanas, o “Women's Collections: Libraries, Archives 

& Consciousness” no qual há trabalhos sobre diversos tipos de coleções, selecionadas para 

ilustrar a origem, amplitude e profundidade desse tipo de coleções (HILDENBRAND, 1986, p. 
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7). 

Kären M. Mason e Tanya Zanish-Belcher (1999) analisam o crescimento de “Women's 

Archives” nos anos 2000 nos Estados Unidos. Gerda Lerner (1993, p. 247-273) no “Chapter 

11 - The search for Women's History” relaciona o advento da disciplina de História das 

Mulheres com o desenvolvimento de uma “autoconsciência das mulheres como um grupo, sua 

consciência do valor de seu trabalho em comunidades e organizações encontrando expressão 

em uma atitude nova e diferente em relação à documentação” (LERNER, 1993, p. 268, tradução 

nossa). Martha Ackelsberg (1996/1997) discute a importância do Arquivo da História das 

Mulheres/Coleção Sophia Smith. 

 Tanya Zanish-Belcher e Anke Voss (2013) editaram o “Perspectives on Women’s 

Archives” fornecendo uma base sólida sobre os desenvolvimentos históricos do campo, debates 

teóricos e desafios práticos; o livro fornece informações de onde e como encontrar Coleções de 

Mulheres na América do Norte, e discorrem sobre omissões e lacunas que precisam ser 

preenchidas e estratégias para o crescimento contínuo dessas “coleções”. 

Sara Jong e Sanne Koevoets (2013) editaram o “Teaching Gender with Libraries and 

Archives: The Power of Information: Teaching with Gender. European Women’s Studies in 

International and Interdisciplinary Classrooms” que contém pesquisas e ensaios que abordam 

questões sobre Unidades de Informação sobre mulheres em diversos países como Reino Unido 

(MAXWELL, 2013), Alemanha (ALEKSANDER, 2013), Holanda (JONG; WIERINGA, 

2013) e Itália (RADICIONI; VIRTÚ, 2013). 

Norma Mogrovejo (2000), por sua vez, menciona em sua pesquisa sobre a memória 

do movimento lésbico feminista a constituição do Centro de Documentación y Archivo Histó-

rico Lésbico de México y America Latina Nancy Cárdenas (CDAHL). 

A partir do simpósio internacional intitulado “Women’s Memory: The Problem of 

Sources” realizado em Istambul, de 17 a 19 de abril de 2009, pela Kadir Has University com o 

Women’s Library and Information Center Foundation, a primeira e única biblioteca de 

mulheres da Turquia, foi editado por D. Fatma Türe e Birsen Talay Keşoğlu o livro Women’s 

Memory: The Problem of Sources que aborda muitas questões da Turquia (TÜRE; KEŞOĞLU, 

2011). 

Torres Ramírez, professora da Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la 
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Universidad de Granada, membro do Seminario de Estudios de la Mujer desde 1989 e co-

fundadora da Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, também foi autora, 

junto com Ana María Muñoz-Muñoz, de Fuentes de información para los estudios de las mu-

jeres35, um dos livros referência no âmbito acadêmico da pesquisa em Estudos Feministas. 

Para uma abordagem sistemática dos dados encontrados, apresentamos abaixo uma 

reflexão sobre a importância dessas Unidades de Informação sobre Mulheres. Em outras três 

seções da presente dissertação se apresentam as três fases de desenvolvimento dessas “cole-

ções” com subdivisões entre sobre as Unidades de Informação por países.  

4.2.1 O papel das Unidades de Informação sobre mulheres. 

Uma característica comum nos trabalhos estrangeiros sobre Unidades de Informação 

sobre Mulheres é que estes relacionam diretamente o desenvolvimento do Movimento 

Feminista, com a disciplina História das Mulheres e os Women’s Studies na criação dessas 

Unidades. Por essa razão, iniciamos o presente trabalho apresentando o desenvolvimento da 

História das Mulheres, também no Brasil, para verificar se houve relação dos estudos sobre as 

mulheres e a criação das Unidades de Informação sobre Mulheres Brasileiras. 

O patrimônio conservado nessas Unidades de Informação, de acordo Zacan36 (2003, p. 

10 apud JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 2, tradução nossa), “documenta, em 

primeiro lugar, a experiência e a reflexão do movimento feminista, marcando o legado dos 

movimentos políticos das mulheres e consequentemente, faz parte da história das mulheres”.  

A existência dessas Unidades de Informação, de acordo com Mason e Zanish-Belcher 

(1999, p. 39, tradução nossa), pode ser defendida por duas razões: “Primeiro, elas fornecem um 

meio de corrigir a negligência anterior com os papéis das mulheres e impedir que tais lacunas 

na documentação ocorram no futuro. Em segundo lugar, fornecem um veículo para promover 

e aprimorar o estudo da História das Mulheres”. De acordo com as autoras, “as Coleções de 

Mulheres são estabelecidas pelos mesmos motivos que motivou a criação de outros repositórios 

de assuntos especiais: para documentar um assunto ou grupo subestimado e, assim, chamar a 

atenção para ele” (MASON; ZANISH-BELCHER, 1999, p. 39, tradução nossa). 

                                                 
35

 TORRES RAMÍREZ, Isabel de; MUÑOZ MUÑOZ, Ana María. Fuentes de Información para los 

Estudios de las mujeres. Granada: Universidad de Granada, 2000. 
36

 ZACAN, Marina. Conservare, progettare, comunicare, 2003. In: Archivi del femminismo. Conser-

vare, progettare, comunicare. Atti del convegno, 5–6 ottobre, 2001. Milano: Fondazione Elvira Badaracco, p. 

9–20. 
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Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 2, tradução nossa) chamam a atenção para o 

significado político do ato de fazer e preservar a memória, que vai além do valor intrínseco da 

memória histórica do patrimônio construído e preservado por feministas. Para as autoras, “este 

é o valor político de fundar um centro de documentação, de captar material para documentar e 

compreender o papel do movimento político das mulheres na história, o desejo de criar uma 

memória de mulheres e genealogia”. As autoras reiteram que   

a necessidade de informação relacionada às mulheres e à ação política, a 

educação, direitos ou pesquisa tem estado por trás da criação de muitos dos 

centros e bibliotecas sobre mulheres ao longo do século XX, centros criados 

com o objetivo preciso de coletar e documentar o que é conhecido como “wo-

men's information”. (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 2, tradução 

nossa). 

A consciência política de preservar a memória dos feitos e lutas feministas pode ser 

exemplificada pelo lançamento, em 1881, do livro History of Woman Suffrage, pelas sufragistas 

Elizabeth Cady Stanton, Matilda Joslyn Gage, Susan B. Anthony e Ida Husted Harper. De 

acordo com Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 2, tradução nossa), estas sufragistas já 

mencionam “no prefácio, o valor que a informação poderia ter no próprio desenvolvimento do 

movimento”: “Ao preparar este trabalho, nosso objetivo foi colocar em formato permanente os 

poucos relatórios dispersos do Woman Suffrage Movement e torná-lo um arsenal de fatos para 

aqueles que estão começando a investigar as demandas e os argumentos das líderes desta 

reforma” (STANTON; ANTHONY; GAGE, 1881, p. 7, tradução nossa). De acordo com Lerner 

(1993, p. 269, tradução nossa), “as feministas envolvidas nesse esforço já estavam conscientes 

do que a ausência da História das Mulheres tinha significado para as mulheres, como grupo, e 

perceberam, por mais vago que seja, que a primeira necessidade para aqueles que criam História 

é a existência de fontes”.  

Lerner menciona que as editoras do History of Woman Suffrage estavam cientes do 

perigo de seu movimento cair no esquecimento se seus registros fossem perdidos. A 

historiadora aponta, porém, falhas óbvias e flagrantes, como a decisão de ignorar as lutas das 

mulheres dentro das Igrejas e a deliberada exclusão de ativistas importantes que romperam com 

elas por discordâncias, como Lucy Stone. A historiadora afirma que a coleção de seis volumes 

é uma contribuição imensa, considerando-a um milestone, que além de representar os primeiros 

esforços de narrar a História das Mulheres, na história das atividades organizacionais das 

mulheres é uma tentativa precoce de uma exploração teórica sobre o status das mulheres em 

diferentes sociedades ao longo do tempo histórico (LERNER, 1993, p. 269). 
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No que concerne à preocupação de registrar, manter e refletir sobre esse patrimônio, 

outra autora afirma que: 

Se não houver registros de movimentos de mulheres e vidas de mulheres (e o 

mesmo vale para atividades, emoções e sonhos), as futuras gerações não po-

derão ser inspiradas por elas. Eles poderão achar que essas questões não foram 

relevantes para nossos tempos. Arquivos e bibliotecas não devem ser tesouros 

onde uma única verdade pode ser encontrada, mas fontes de inspiração e re-

flexão teórica para um grande grupo de pessoas com múltiplas identidades 

(VRIEND, 2011, p. 4, tradução nossa). 

Ainda no sentido de refletir sobre a missão e objetivos das Unidades de Informação 

sobre Mulheres e sua relação com a História e Memória das mulheres, acrescenta-se que: 

esta dimensão, da informação ligada à história e à memória, e a forte ligação 

entre informação, cultura e política das mulheres, passou pelo feminismo 

desde o seu início e aparece com diferentes acentos nas missões e objetivos 

dos centros nascidos com este movimento (JORNET BENITO; TUSET 

PÁEZ, 2016, p. 3, tradução nossa). 

Vriend (2011, p. 4) também menciona que assim como a história nunca é uma disciplina 

neutra, os arquivos e as bibliotecas nunca serão neutros politicamente. De Haan e Mevis (200837 

apud VRIEND, 2011, p. 4, tradução nossa) afirmam: “fatores econômicos, políticos e culturais 

influenciam ou determinam qual material de arquivo é salvo. Esses fatores incluem o impacto 

de guerras e outros conflitos violentos”. Nesse sentido, a autora menciona que, durante a 

Segunda Guerra Mundial, os alemães que ocuparam os Países Baixos retiraram todo o conteúdo 

do IIAV/Atria (Unidade de informação sobre Mulheres da Holanda) e o transportaram para 

Berlim. O motivo principal foi a palavra "Internacional" presente no nome do Instituto o que 

significava para os nazistas uma indicação de comunismo e/ou conexões judaicas; o segundo 

motivo foi o ativismo pela paz de Rosa Manus, uma das fundadoras. A partir desse relato, 

Vriend (2011, p. 4, tradução nossa) enfatiza que as “forças políticas podem determinar o que 

um arquivo pode ou não pode manter”. 

Atualmente, na Espanha, muitas Unidades de Informação sobre Mulheres estão sendo 

afetadas pela crise econômica e pelas políticas de cortes, conforme Jornet Benito e Tuset Páez 

(2016, p. 6) e Vriend (2011, p. 4).  

“A falta de recursos dificulta a continuidade dessas coleções, geralmente geridas pelo 

                                                 
37

 HAAN, Francisca de; MEVIS, Annette. The IAV/IIAV’s Archival Policy and Practice. In: 

WIERINGA, Saskia E. (ed.). Travelling Heritages: New Perspectives on collecting, preserving and sharing 

Women’s History. Amsterdam: IIAV, 2008. p. 23-43. 
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próprio serviço voluntário da associação e, na maioria dos casos, não teve a oportunidade de 

receber treinamento técnico específico” (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 

61, tradução nossa). Adiante também observamos como as crises econômicas e políticas 

também influenciam o desenvolvimento dessas Unidades no Brasil. 

Muitas autoras contextualizam as Unidades de Informação sobre Mulheres nas etapas 

de desenvolvimento do Movimento Feminista. Mas, a primeira autora a estabelecer tal relação 

foi Suzanne Hildenbrand (1986), aspecto presente na Introdução do livro “Women's Collec-

tions: Libraries, Archives & Consciousness”. Sobre isso, que a autora chama de Women's 

collections, pode-se entender que 

As “Women's collections” devem seu número, tamanho e vigor ao feminismo, 

com seu duplo compromisso com ativismo e educação em nome das mulheres 

[...]. Reconhecer o feminismo como a força dinâmica por trás das “Women's 

collections” fornece um pano de fundo para entender a história dessas cole-

ções. O desenvolvimento de coleções contemporâneas de mulheres america-

nas pode ser ligado ao desenvolvimento do feminismo (HILDENBRAND, 

1986, p. 1, grifo nosso, tradução nossa). 

Embora a autora esteja se referindo às coleções norte-americanas, essa análise pode ser 

estendida sà unidades de informação sobre mulheres de outras regiões. De acordo com a autora,  

As coleções de mulheres americanas, analisadas contra esse pano de fundo de 

um pico do feminismo seguido por um longo declínio e ressurgimento, mos-

tram três fases distintas, às vezes sobrepostas. Cada fase é caracterizada por 

uma atividade diferente. [...] A primeira fase é caracterizada pela preservação, 

a segunda pelo crescimento e desenvolvimento, e a terceira pela construção 

da consciência. (HILDENBRAND, 1986, p. 1-2, grifo da autora, tradução 

nossa). 

Essas fases coincidem com as “ondas” do movimento feminista, ou seja, a fase de 

“preservação” das Unidades de Informação sobre Mulheres coincide com a primeira onda do 

movimento feminista, que se caracteriza pela luta pelo direito ao voto. A fase de “crescimento 

e desenvolvimento” está ligada à segunda onda, caracterizada pela consciência de que o 

“pessoal é político” e com o desenvolvimento de teorias do patriarcado e das relações sociais 

de sexo. A terceira fase das Unidades de Informação sobre Mulheres, que promove a 

“construção de conciência” está diretamente ligada com a terceira onda do movimento 

feminista, que deveria estar relacionada com esse objetivo também.  
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4.2.2 Unidades de Informação sobre mulheres pioneiras 

Núria Jornet Benito e Núria Tuset Páez (2016, p. 1, tradução nossa), também 

relacionam as ondas do Movimento Feminista ao surgimento da Unidades de Informação sobre 

Mulheres, em um artigo que apresenta “uma visão geral, histórica e atual dos centros de 

informação europeus e espanhóis (bibliotecas, arquivos e centros de documentação) 

especializados em mulheres”. As autoras afirmam que: 

dos movimentos sufragistas que se desenvolveram desde o final do século 

XIX (com foco especial nos países anglo-saxões) e a chamada primeira onda 

de feminismo que atravessa a década de 1900, surgem alguns dos centros e 

bibliotecas de documentação europeus que ainda existem. (JORNET 

BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4, tradução nossa).  

Na Alemanha, de acordo com Aleksander (2013, p. 38, tradução nossa), “os primeiros 

centros de estudos de mulheres na Alemanha Ocidental existem há séculos, mesmo que muitas 

vezes sejam ignoradas nas histórias tradicionais das bibliotecas”. De acordo com a autora, “du-

rante a primeira onda do movimento de mulheres na Alemanha, uma sociedade de mulheres em 

Leipzig abriu sua biblioteca em 1866”. Aproximadamente em 1909, cerca de 490 das mais de 

4200 membros regionais da German Umbrella Organization of Women’s Societies tinham suas 

próprias bibliotecas (ALEKSANDER, 2013, p. 38). 

Nessas primeiras “bibliotecas de mujeres”, o 

objetivo principal era preservar os documentos e informações que serviriam 

de fonte para traçar a história do movimento de mulheres, que tem colaborado, 

em grande medida, para erradicar o androcentrismo e a marginalização secular 

a que foram submetidas (ANITUA VALLÉS et al., 2007, p. 110, tradução 

nossa). 

As bibliotecas espanholas de primeira geração estão ligadas a grupos de mulheres 

que tentavam elevar o nivel cultural das mulheres. Esses grupos destoavam do que se 

esperava das mulheres nesse início do século, porém, nem todas estavam ligadas ao 

movimento sufragista, tampouco se consideravam feministas. Portanto, as bibliotecas 

pioneiras espanholas de mulheres eram bibliotecas para mulheres, mas não eram 

especializadas em materiais de e sobre mulheres. 

Embora tenha sido em Barcelona, onde surgiu a primeira biblioteca europeia 

para mulheres, na Espanha não foi dada atenção especial ao campo da infor-

mação e documentação especializada sobre mulheres até depois dos anos se-

tenta do século XX (ANITUA VALLÉS et al., 2007, p. 110, tradução nossa). 
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As Unidades de Informação especializadas em mulheres, consideradas pioneiras ou da 

primeira fase de desenvolvimento são: A Biblioteca Francesca Bonnemaison (Barcelona - 

Espanha), The Women's Library - Fawcett Library (Londres - Inglaterra), Bibliothèque 

Marguerite Durand (Paris - França), Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de 

Vrouwenbeweging - IIAV/Atria (Amsterdam - Holanda), Biblioteca de la Residencia de 

Señoritas (Madrid - Espanha) e a Biblioteca del Lyceum Club (Madrid - Espanha). 

4.2.2.1 Biblioteca Francesca Bonnemaison (Barcelona - Espanha)  

A primeira biblioteca para mulheres da Europa foi fundada em 1909, em Barcelona. A 

“Biblioteca Popular per a la Dona”, foi idealizada por um grupo de mulheres denominadas 

"Dames Cooperadores" da Parroquia de Santa Anna de Barcelona. Uma das integrantes, 

Francesca Bonnemaison, conhecida por ter sido pedagoga e bibliotecária, sugeriu que a 

biblioteca fosse aberta a todas as mulheres e não somente às associadas do grupo. Uma 

iniciativa social, com função pedagógica, esta Biblioteca promovia o treinamento, educação e 

cultura das mulheres trabalhadoras, princípios que fazem parte do objetivo do Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. O Instituto foi criado por Francesca Bonnemaison 

um ano depois da inauguração da biblioteca. No seu intuito de educar as mulheres 

trabalhadoras, a biblioteca abria aos domingos e feriados  (CABÓ I CARDONA, 1995, p. 66-

68; SANCHIS PÉREZ, LATORRE ZACARÉS, 1999, p. 44; TORRES RAMÍREZ, 2003; ANI-

TUA VALLÉS et al., 2007, p. 110; JORNET BENITO, TUSET PÁEZ, 2016, p. 6;). Essa 

biblioteca continua ativa com o nome de “Biblioteca Francesca Bonnemaison” (SANCHIS 

PÉREZ; LATORRE ZACARÉS, 1999, p. 44). De acordo com Isabel de Torres Ramírez (2003), 

o nome atual foi adotado em memória de umas das fundadoras, em 1976, sendo hoje uma 

biblioteca generalista que tem um importante fundo histórico sobre mulheres. 

4.2.2.2 The Women's Library - Fawcett Library (Londres - Inglaterra) 

Esta biblioteca foi fundada em Londres em 1926, por Millicent Fawcett, sob a inicia-

tiva da London Society for Women's Services (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4). 

Elisa Pérez Sanchis, Nacho Zacarés Latorre (1999, p. 44), Jornet Benito e Tuset Páez (2016, 

p.5) a chamam de “Fawcet Library”. 

 Em suas origens se encontram importantes coleções sobre o movimento sufragista de 

mulheres e hoje está integrada à London Guidhall University (TORRES RAMÍREZ, 2003).  

Essa biblioteca, de acordo com Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 5), foi vinculada 
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ao mundo universitário depois de dois momentos críticos em que foi absorvida, pela primeira 

vez, em 1977, pela City of London Polytechnic e desde 2013, pela London School of Economics 

and Political Sciences, que administra a sua coleção histórica, sua biblioteca e museu. 

4.2.2.3 Bibliothèque Marguerite Durand - BMD (Paris - França) 

Foi fundada em Paris em 1932 com doação do fundo pessoal de Marguerite Durand, 

jornalista e editora da revista feminista La Fronde. Durand doou seu acervo para a cidade de 

Paris com a condição de que se criasse uma biblioteca de mulheres. A biblioteca foi integrada 

desde o início à rede de bibliotecas municipais do país e à Atria (SANCHIS PÉREZ; LA-

TORRE ZACARÉS, 1999, p. 44; TORRES RAMÍREZ, 2003; JORNET BENITO; TUSET 

PÁEZ, 2016, p. 4).  

Falando “dos lugares para a história as mulheres”, Michelle Perrot (2013, p. 36) 

menciona “a célebre biblioteca Marguerite Durand, fundada entre as duas guerras por 

Marguerite Durand e enriquecida por numerosas doações”. De acordo com a autora “comporta 

milhares de livros e documentos e um importante acervo de jornais e manuscritos. Nos últimos 

trinta anos tornou-se um lugar de pesquisa muito frequentado”. 

No segundo semestre de 2017, a prefeitura de Paris tinha a intenção de mover a 

biblioteca para dar espaço para a biblioteca de mídia com a qual divide o prédio. A associação 

Archives de Féminisme criou grupos de defesa, abaixo-assinados e foi realizada uma 

manifestação contra a iniciativa em frente à Biblioteca (M.-A. G, 2017). De acordo com Moran 

(2017), em 4 de dezembro, o grupo de apoio à BMD recebeu uma carta do vice-prefeito 

cancelando a mudança, com dizeres “Após quatro meses de intenso diálogo [...], a preservação 

da biblioteca Marguerite-Durand em suas atuais premissas é o compromisso que pode unir 

todos, porque nossos objetivos convergem: dar maior visibilidade a essa biblioteca que é nosso 

orgulho”. 

4.2.2.4 Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging - 

IIAV/Atria (Amsterdam - Holanda) 

Nascido em 1935 como International Archives for the Women’s Movement (IAV) em 

Amsterdam, do legado e fundo bibliográfico de Aletta Jacobs, hoje é um centro de referência 

reconhecido mundialmente (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4). Foi denominado 

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) e hoje 

denomina-se Atria. Muitas autoras ainda se referem a essa Unidade de Informação como IIAV 
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ou IAV. 

 Elisa Pérez Sanchis e Nacho Zacarés Latorre (1999, p. 44, tradução nossa) consideram 

o IIAV um “líder no campo das bibliotecas, arquivos e centros de documentação europeias 

dedicadas exclusivamente à mulher”. Em sua criação, de acordo com Torres Ramírez (2003), 

o IIAV surgiu “com o objetivo de ser um centro internacional de informação e documentação 

sobre a situação da mulher”. De acordo com os autores, esse objetivo foi atingido. 

Sara de Jong e Saskia Wieringa (2013, p. 13-14, tradução nossa) mencionam que os 

perfis das três fundadoras do então IIAV, Johanna Naber (historiadora), Rosa Manus (líder do 

sufrágio feminino internacional e movimentos de paz), e Willemijn Posthumus-van der Goot (a 

primeira mulher com doutorado em economia na Holanda e autora de diversos estudos 

científicos sobre o trabalho feminino), refletem sobre a missão original do instituto que é 

preservar o patrimônio cultural do movimento de mulheres para as gerações futuras. De acordo 

com as autoras, “havia uma sensação de urgência, já que as protagonistas da primeira onda do 

movimento das mulheres holandesas, como Aletta Jacobs (que tinham deixado a coleção de 

papéis do movimento e livros para Rosa Manus) estavam morrendo”. Assim, “o objetivo inicial 

do IIAV foi o de preservar seu legado para que as futuras gerações pudessem aprender com 

suas experiências”. Além disso, “o instituto visava promover o conhecimento e o estudo 

científico do movimento de mulheres no sentido mais amplo, nacional e internacional. Desde o 

início, o pessoal dos arquivos do IIAV, incluindo suas fundadoras, também publicavam artigos 

e realizavam pesquisas”.  

Em 1937, por exemplo, publicaram uma pesquisa entre as “Veterans of the 

Women’s Movement”. [...] Internacional e orientada para a pesquisa, estes 

foram os conceitos-chave das fundadoras do IIAV. Sem comprometer esses 

princípios, a ênfase passou mais tarde para a história do movimento das 

mulheres holandesas e para a emancipação e capacitação; mais tarde, a 

inclusão do patrimônio das mulheres migrantes na Holanda tornou-se um 

ponto focal. Durante as últimas décadas, as discussões centraram-se em como 

coletar material relevante para a sua missão, sem privilegiar o mainstream do 

movimento de mulheres holandês, consistindo principalmente de feministas 

de classe média e brancas - tradicionalmente ligadas ao instituto. Mais 

concretamente, a questão se tornou: como coletar as memórias das mulheres 

migrantes e das mulheres de outros grupos marginalizados que nem sempre 

deixaram atas ou outros documentos em papel de suas reuniões (que 

frequentemente ocorreram nas mesas da cozinha, nas fábricas onde elas 

trabalharam, ou em outros locais não oficiais ou não institucionalizados). Isso 

exigiu duas mudanças políticas: Primeiro, novas ligações tiveram que ser 

estabelecidas com os grupos e representantes dos primeiros grupos de 

mulheres negras, migrantes e refugiadas (como se chamavam). Em segundo 

lugar, novos métodos, como a história oral, tiveram que ser mobilizados para 

coletar esses materiais. (JONG; WIERINGA, 2013, p. 15, tradução nossa). 
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A missão do IIAV/Aletta, de acordo com Sara de Jong e Saskia Wieringa (2013, p. 18, 

tradução nossa) “permaneceu basicamente inalterada desde a sua criação”. Suas fundadoras 

“foram uma combinação única de excelência acadêmica, perspicácia internacional e 

compromisso com a causa das mulheres e isso ainda se reflete nos objetivos e políticas da 

Aletta”.  

Para Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 5, tradução nossa) o IIAV é “o referencial 

feminista mais conhecido da Holanda e dos Países Baixos em matéria de história das mulheres, 

tendo se firmado com um ponto de referência de intercâmbio nacional de informação sobre o 

movimento de mulheres”. De acordo com as autoras, “o Instituto lidera projetos de plataformas 

europeias que conservam e difundem o principal legado documental do feminismo”, se 

encarregando da atualização do European Women's Thesaurus, cuja versão original em Dutch 

Vrouwenthesaurus foi iniciada em 1992 e está disponível online. Esse tesauro é utilizado e foi 

traduzido para diversas línguas, em diversos países, inclusive no Brasil. 

O IIAV também mantém o Mapping the World of Women’s Information Services, um 

banco de dados on-line onde se encontra informações de contato sobre centros de informações, 

bibliotecas e arquivos sobre mulheres em todo o mundo. Atualmente, contém aproximadamente 

400 centros de informação para mulheres de mais de 140 países. O banco de dados contém 

endereços, sites, detalhes sobre os objetivos das organizações e assuntos das coleções. 

4.2.2.5 Biblioteca de la Residencia de Señoritas (Madrid - Espanha) 

Outra instituição pioneira também foi a Biblioteca de la Residencia de Señoritas de 

Madrid da Residencia de Señoritas criada em 1915 e dirigida pela pedagoga María de Maeztu 

(MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 57). 

Sua criação está diretamente relacionada ao movimento intelectual da fase “moderna”, 

do início de século, movimento intimamente ligado à criação de redes culturais. Antecedeu os 

movimentos sociais como os de paz dos anos vinte, a luta sufragista e a consolidação de 

sindicatos especificamente femininos (MANGINI GONZÁLEZ38, 2001 apud MUÑOZ-MU-

ÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 57). 

                                                 
38

 MANGINI GONZÁLEZ, Shirley. Las modernas de Madrid: las grandes intelectuales españolas de la van-

guardia. Barcelona: Península, 2001. 
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Com a crescente demanda por vagas, a Residencia de Señoritas recebeu apoio do Inter-

national Institute for Girls (IIG), transferindo alguns departamentos para esse Instituto e uniram 

seus fundos bibliográficos, somando mais de 12 mil volumes e abriram a biblioteca a todas as 

mulheres que quisessem frequentá-la. Entre 1928-29, Mauda Polley e Phella Phipps iniciaram 

a classificação da biblioteca com a Classificação Decimal de Dewey39 e um curso sobre esse 

sistema de classificação que foi muito concorrido, teve a participação das jovens que visavam 

a um futuro socialmente bem visto e com retorno rápido (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE 

JIMÉNEZ, 2015, p. 57). Em 1933, Biblioteca de la Residencia de Señoritas, já instalada no 

edifício do IIG, possuía quinze mil volumes e seu horário de funcionamento era amplo: das 

nove da manhã às nove da noite, com serviço de empréstimo (TORRES SANTO DOMINGO40, 

2007 apud MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 58).  

A partir de 1940, a Residencia de Señoritas foi rebatizada de Colegio Mayor "Teresa 

de Cepeda". Após a Guerra Civil, a biblioteca passou a fazer parte do legado da Biblioteca da 

Universidaded Complutense de Madrid (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 

58). 

4.2.2.6 Biblioteca del Lyceum Club (Madrid - Espanha) 

O Lyceum Club Femenino de Madrid foi fundado em 1926. Sua equipe eram formada 

por militantes e dirigentes do feminismo espanhol. Essa biblioteca se tornaria, nos anos 1920, 

um ponto de encontro de mulheres intelectuais, onde poderiam discutir os problemas das 

mulheres e  a cultura em geral, dar palestras e conferências ou estudar todo tipo de disciplina. 

Foi significativo o trabalho desenvolvido pelas diferentes comissões de estudos, que 

reivindicavam a revisão do Código Civil em prol da igualdade legal e da educação das 

mulheres. A partir de 1931, sob a direção de María Martos, foram organizadas conferências 

sobre arte, literatura, noites musicais, cursos específicos, exposições e subgrupos de trabalho 

sobre o problema das mulheres (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 58-59). 

Após a proclamação da Segunda República (1931-1939), o Lyceum tornou-se um fórum 

para mulheres liberais e socialistas progressistas. Foi dissolvido em 1939, data em que o prédio 

                                                 
39

A classificação Decimal de Dewey foi desenvolvida em 1876 por Melvil Dewey, atualmente é o sistema de 

classificação bibliográfica mais utilizada em todo o mundo, desde sua criação até os dias atuais passou por várias 

edições. 
40

 TORRES SANTO DOMINGO, Marta. De la Biblioteca de la Universidad Literaria de Madrid a la Biblioteca 

de la Universidad Complutense. In: MARIA GALLEGO RUBIO, Cristina; MÉNDEZ APARICIO, Juan Antonio 

(ed.). Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Editorial Complutense, pp. 

133-168, 2007. 
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em que se situava tornou-se sede da Falange espanhola e suas instalações foram vendidas a um 

preço muito baixo (CASTILLO MARTÍN, 2001). 

4.2.2.7 As Unidades de Informação pioneiras nos Estados Unidos 

Dale Spender (1982), Suzanne Hildenbrand (1986), Gerda Lerner (1993) e Voss-

Hubbard (1995) mencionam a historiadora Mary Ritter Beard (1876-1958), ativista do 

movimento operário e feminista da década de 1920. De acordo com Lerner (1993, p. 271, 

tradução nossa) Mary Ritter Beard foi uma “historiadora bem treinada que deliberadamente 

escolheu não fazer parte da academia [...] Beard afirmou corajosamente que as mulheres sempre 

foram e têm sido uma força na história”. Segundo Beard, “A mulher é e faz história” e ela 

dedicou sua vida a ganhar reconhecimento para esse fato. 

Mary Ritter Beard, juntamente com um grupo de sufragistas, passou anos na luta para 

criar um World Center for Women's History, que seria um centro para incentivar o 

reconhecimento das mulheres como seres ativos na História. Mary Ritter Beard chamava a 

atenção para a necessidade de um centro para preservar os registros sobre as mulheres. Tal 

como concebido por Beard, os arquivos deveriam ser altamente ativos na promoção do que nós 

hoje chamamos de Women’s Studies, com seminários, ensino, palestras públicas, 

compartilhamento de investigação sobre as mulheres, e com a tarefa de ligar teoria e prática. 

Seu esforço fracassou por falta de apoio na década de 1940, mas não falhou totalmente, pois 

durante esta luta foram criados os maiores arquivos da história das mulheres nos Estados 

Unidos: em 1942 foi inaugurada a Sophia Smith Collection e em 1943 a Women's Rights Collec-

tion/Shlesinger Library Archives no Radcliffe College. Ambas detêm material proveniente do 

World Center for Women's Archives doados pela própria Mary Beard. A historiadora não só 

consolidou a História das Mulheres como um tema acadêmico, mas também escreveu quatro 

trabalhos pioneiros sobre o assunto (SPENDER, 1982, p. 496; HILDENBRAND, 1986, p. 3; 

LERNER, 1993, p. 375, VOSS-HUBBARD, 1995, p. 17). 

De acordo com Anke Voss-Hubbard (1995, p. 19), a busca de Mary Ritter Beard para 

coletar e estudar a documentação sobre mulheres começou com seriedade em 1935, quando a 

feminista e pacifista de origem húngara Rosika Schwimmer dela se aproximou com a idéia de 

estabelecer o World Center for Women's Archives (WCWA). Rosika queria que o WCWA 

representasse a luta pacifista, mas Mary acreditava que deveria expandir coletando documentos 

sobre variadas atividades das mulheres, funcionando como um arquivo e um centro educacional 

de estudos sobre mulheres (VOSS-HUBBARD, 1995, p. 20). 
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Voss-Hubbard (1995, p. 22) afirma que, em parte devido ao trabalho inicial de Mary 

Beard com o WCWA, várias faculdades e universidades, além da Radcliffe College e da Sophia 

Smith College, começaram a colecionar fontes primárias para o estudo da História das 

Mulheres. De acordo com a autora, depois que as duas coleções mencionadas tomaram forma 

no início da década de 1940, várias outras instituições em todo o país lançaram projetos em um 

esforço para documentar, preservar e proporcionar um melhor acesso a fontes sobre a história 

das mulheres.  

Em um movimento separado de Mary Beard, de acordo com Hildenbrand (1986, p. 3, 

tradução nossa), “um pequeno grupo de mulheres negras incluindo a ativista e educadora Mary 

McLeod Bethune, trabalharam para coletar e preservar as fontes de uma história das mulheres 

na perspectiva da história negra”. De acordo com Kären M. Mason e Tanya, Zanish-Belcher 

(1999, p. 41), o Bethune Museum Archives for Black Women's History, estabeleceu-se em 1979 

em Washington, D.C. e foi a culminância de quatro décadas de trabalho do Archives Committee 

of the National Council of Negro Women”. 

Nascida em Mayesville, na Carolina do Sul, em 1875, Mary McLeod tinha 16 irmãos 

e ajudava a mãe a lavar roupas em casa de brancos. Aos 12 anos, ao pegar um livro na estante, 

ouviu da filha de uma das patroas que “você é negra, negros não sabem ler”. Mary percebeu 

então a importância da alfabetização no abismo social entre negros e brancos, e conseguiu entrar 

em uma escola que aceitava negros. Caminhava 16 km diariamente para frequentar as aulas. 

Alfabetizou os pais e os irmãos. Destacou-se e conseguiu uma bolsa de estudos para o Instituto 

Dwight L. Moody. Depois de formada, dedicou-se a alfabetizar negros em fazendas e periferias, 

e os orientou a tirar documentos, ensinou matemática financeira e história da escravidão. Graças 

à sua influência nos meios políticos e religiosos, conseguiu ajuda para fundar uma escola 

particular para afro-americanos, e a escola alcançou ótimos lugares nos pódios das melhores 

escolas da Carolina do Sul, vindo a se transformar mais tarde na Universidade Bethune-

Cookman. Mary McLeod também conseguiu uma licença para alfabetizar dentro dos presídios, 

para que os internos pudessem se encaminhar para o mercado de trabalho. Em 1940, finalmente 

veio o reconhecimento como porta voz do movimento negro, quando foi nomeada conselheira 

sobre assuntos raciais, por Franklin Delano Roosevelt. Calcula-se que Mary tenha, durante toda 

sua vida, ensinado mais de cinco mil pessoas a ler, mas o alcance de seus ensinamentos é in-

calculável. Morreu de tuberculose, em 1955, aos 79 anos, ano em que Rosa Parks se recusou 

bravamente a se levantar de um assento no ônibus para dar lugar a um branco, fato esse que foi 
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o estopim para a maior luta da história do Movimento pelos Direitos Civis dos Negros nos EUA 

(PAVIOTTI, 2017). 

Outro exemplo é a “Woman's Collection” da Texas Woman's University Library “que 

começou a coletar, em 1932, escritos por e sobre as mulheres na literatura, nas artes e na 

política; nos anos 1970, adquiriu sua primeira grande coleção de manuscritos e tornou-se um 

grande repositório de documentos de mulheres no Texas e Sudoeste” (MASON; ZANISH-

BELCHER, 1999, p. 40, tradução nossa).  

Hildenbrand (1986, p. 7) afirma que o sucesso das coleções norte-americanas de 

mulheres não deve obscurecer a natureza limitada e frágil desse sucesso, pois existem inúmeras 

mulheres para as quais não há coleções de investigação adequadas, como para as mulheres 

latino-americanas nos EUA, mulheres francófonas no Canadá, mulheres nativas americanas e 

mulheres periféricas. Muitas organizações de mulheres orientadas para a ação carecem de 

serviços de informação adequada. Segundo ela, é necessário lembrar que gerações de mulheres 

têm lutado por direitos, mas, sem os registros não haverá a história dessas conquistas. Também 

nesse sentido, Kären M. Mason e Tanya Zanish-Belchier (2007, p. 347) mencionam que quando 

acadêmicos apontam o caráter hegemônico das coleções, eles falam especificamente da 

ausência de mulheres negras, mas que mulheres rurais e trabalhadoras domésticas também têm 

registros esparsos.  

Da mesma maneira, Kären M. Mason e Tanya Zanish-Belcher (1999, p. 44, tradução 

nossa) observam que “se os repositórios das mulheres alteram significativamente o cenário 

arquivístico, eles devem ampliar seu escopo, tornando prioritário documentar grupos até então 

negligenciados”. De acordo com as autoras, esses “repositórios” “devem promover a 

compreensão e o conhecimento das mulheres de várias etnias, classes, orientações sexuais, 

afiliações políticas, crenças, ocupações e religiões”.  

4.2.2.8.1 Shlesinger Library Archives na Radcliffe College (Cambridge - Estados 

Unidos) 

A partir da doação dos documentos da ex-aluna Maud Wood Park, em 1943, que foi 

uma notória sufragista, se estabeleceu a Woman’s Rights Collection na Radcliffe College. O 

diretor então contatou Mary Ritter Beard pedindo conselhos sobre como melhorar a coleção e 

Mary passou anos escrevendo para ele sobre a coleção (VOSS-HUBBARD, 1995, p. 23). 



78 

 

A Shlesinger Library Archives conserva toda a documentação do movimento sufragista 

norte-americano, desde 1848 até 1920 (ANITUA VALLÉS, 2007). 

4.2.2.8.2 Coleção Sophia Smith na Sophia Smith College (Northampton - Estados 

Unidos) 

Convidada a falar sobre o tecer da história social e do arquivo onde é pesquisadora, o 

Arquivo da História das Mulheres/Coleção Sophia Smith, do Smith College em Massachusetts, 

Martha Ackelsberg (1996/1997, p. 38) aponta que este foi fundado em 1942 recebendo o nome 

da fundadora da faculdade, Sophia Smith, “cujo objetivo (no estabelecimento da faculdade em 

1875) era oferecer para mulheres jovens uma educação universitária equivalente ao melhor 

então disponível aos homens”. De acordo com Ackelsberg (1996/1997, p. 37) “a Coleção 

Sophia Smith possui milhões de itens, especialmente materiais relacionados à história das 

mulheres nos Estados Unidos, do final do século XVII até o presente”, concentrando-se em 

história das mulheres, atividades e organização de mulheres. A fundadora da faculdade e do 

arquivo “escolheu esse foco, em grande parte, para começar a corrigir a relativa falta de atenção 

sobre as contribuições de mulheres em muitas coleções de arquivos”.  

Mary Ritter Beard também se envolveu no estabelecimento dessa coleção; de acordo 

com Voss-Hubbard (1995, p. 24), o sucesso dessa coleção deveu-se à “amizade íntima e 

duradoura” entre Beard e a arquivista da Smith College, Margaret Grierson. Elas tinham uma 

admiração mútua e compartilhavam o compromisso de promover a história das mulheres, 

trocando correspondências de 1940 até a morte de Beard em 1958. Grierson tinha todas as 

habilidades que Beard recomendava para uma diretora de uma Women’s Archive: ela era capaz 

de interpretar as fontes, coletá-las, conseguir patrocínio e também trabalhou muitos anos para 

o crescimento e estabelecimento do arquivo. 

Em 1945 a coleção foi denominada “Historical Collection of Books By and About 

Women” e em 1946 é renomeada “Sophia Smith Collection” (VOSS-HUBBARD, 1995, p. 20). 

4.2.3 Unidades de Informação sobre Mulheres da “segunda geração” 

De acordo com Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 4, tradução nossa), “a segunda 

onda do feminismo vê a criação de novos centros de documentação, bibliotecas e arquivos de 

mulheres”. As autoras mencionam 

Annamaria Tagliavini, chefe da Biblioteca Italiana de Bolonha, descreve 
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como, especialmente na Itália, no final da década de 1970 e 1980, grupos e 

coletivos de autoconsciência, de reconstrução da subjetividade e identidade 

feminina que lutavam pela liberdade das mulheres começam a pensar e a 

construir centros que fossem “deposite di riserva symbolica”. (JORNET BE-

NITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4, grifo nosso, tradução nossa).  

Nesse contexto,  

surgem em muitas cidades centros de documentação, bibliotecas e arquivos, 

dedicados à experiência histórica das mulheres, sem perder de vista o que as 

mulheres estavam fazendo na época em relação ao movimento político. São 

centros ligados, muitas vezes, a outros projetos e iniciativas relacionados à 

promoção da cultura e do conhecimento das mulheres, como livrarias de 

mulheres e editoras feministas. (JORNET BENITO, TUSET PÁEZ, 2016, p. 

4, tradução nossa). 

É interessante observar que o desenvolvimento do feminismo da segunda onda, na Itália, 

é semelhante ao que ocorreu no Brasil e também na Espanha com a criação dos grupos de 

autoconsciência e também com a relação com livrarias e editoras feministas. 

A literatura, principalmente espanhola, estabelece três tipos de Unidades de Informação 

sobre mulheres que surgiram a partir da segunda onda: os centros de documentação, arquivos 

e bibliotecas sobre mulheres a partir de estruturas governamentais, aquelas que contam com o 

apoio das estruturas acadêmicas e de pesquisa criadas com a configuração dos Estudos 

Feministas; o terceiro tipo são aquelas que surgiram de grupos autônomos de mulheres 

(JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4; MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 

2015, p. 61). Essas três tipologias são identificadas em outros países além da Espanha, inclusive 

no Brasil, como veremos adiante. 

 

Quadro 1 - Tipologias de Unidades de Informação de acordo com a procedência. 

Governamentais Acadêmicas Autônomas 

Surgidas a partir de políticas pú-

blicas voltadas para a igualdade 

de direitos entre homens e mu-

lheres. Enfatizando na necessi-

dade de atenção às mulheres de-

vido à hierarquia sexual, onde 

as mulheres tem desvantagem. 

Surgidas a partir de questiona-

mentos nos meios acadêmicos 

sobre a diferenças sociais entre 

os sexos e nas tentativas de res-

ponder diversas questões no que 

concerne às mulheres. 

Surgidas de movimentos sociais 

e grupos de mulheres autôno-

mas. Sem vinculos governa-

mental ou acadêmicos, estas 

unidades de informação sobre 

mulheres podem ser considera-

das espontâneas da sociedade 

civil. 
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Fonte: a autora. 

Nesse momento de expansão da pesquisa especializada em women’s studies, a reflexão 

feminista atinge também a área de Informação e Documentação e, a partir das Unidades de 

Informação sobre Mulheres, surge o questionamento crítico sobre os sistemas de classificação 

e indexação utilizados e a necessidade de uma atividade documental sob uma perspectiva 

feminista (ARGENTE JIMÉNEZ; CABÓ CARDONA, 2000). Nesse período, inicia-se  

um trabalho em torno das linguagens documentais criando ferramentas de 

indexação vinculadas à experiência das mulheres, aos dados que em paralelo 

foram descobertos com pesquisa e estudos sobre mulheres, a partir de 

reflexões teórica feminista (a relação entre mulheres, autoconsciência, etc.), a 

fim de superar a classificação tradicional, marcada por um masculino 

entendido como genérico.  (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4, 

tradução nossa). 

Hildenbrand (1986, p. 3-4, grifo nosso, tradução nossa), nessa segunda fase, que 

denomina de “crescimento e desenvolvimento 41 ”, observa que “muitas dessas coleções 

definharam por décadas, sem suporte e funcionários”. De acordo com a autora, “o ressurgi-

mento de uma consciência feminista, contudo, estimulou um enorme crescimento e desenvol-

vimento de ‘women's collections’”. Mas, “paradoxalmente, essa fase muito positiva também 

estimulou a insatisfação em como a biblioteconomia tradicionalmente acomodava os materiais 

de mulheres”. O crescimento se manifestou de três maneiras: 

Primeiro, houve a criação de muitas coleções novas. Muitos eram ação-orien-

tadas, refletindo as demandas das mulheres contemporâneas. [...] Em segundo 

lugar, as coleções antigas se expandiram enormemente em tamanho e escopo. 

Uma tendência marcante que refletia a evolução da história das mulheres era 

a de coletar materiais sobre mulheres que  não eram das elites. O Betune Ar-

chive contém não apenas os documentos do National Council of Negro Wo-

men, mas também os de trabalhadoras domésticas. [...] Um terceiro tipo rele-

vante de crescimento ocorreu nas coleções gerais onde as propriedades das 

mulheres se tornaram mais importantes. Um resultado desse rápido cresci-

mento foi a competição por grandes coleções de capital privado. (HILDEN-

BRAND, 1986, p. 4, tradução nossa). 

Hildenbrand (1986, p. 4) também menciona que nessa fase houve o desenvolvimento 

de atividades voltadas ao acesso e compartilhamento dos recursos como a publicação de 

catálogos, bibliografias e boletins informativos, assim como bibliografias sobre Women’s 

Studies. 

                                                 
41

 “Growth and development”. 
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Dividimos os centros surgidos com influência desse contexto de segunda onda feminista 

pelos seus países, iniciando pela Espanha, seguido de Itália, Alemanha, Russia e Inglaterra. 

4.2.3.1 Espanha de segunda geração 

 Na Espanha, 

a criação de bibliotecas e centros de documentação para mulheres na Espanha 

não ocorrerá até a segunda geração, a partir da década de 1960, embora na 

Espanha por motivos políticos não seja incorporada nesse movimento até a 

década de 1980. (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 56, tra-

dução nossa). 

Nesse sentido, a Espanha 

terá que esperar até o momento da transição democrática para se reconectar-

mos com o movimento feminista internacional - que foi imerso no que tem 

sido chamado de segunda onda - o que também levará ao surgimento de novos 

centros de documentação (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 6, tra-

dução nossa). 

Esse momento, marcado pela “transição democrática”, se deu com o fim da ditadura 

franquista. Assim, a segunda geração de Unidades de Informação sobre Mulheres apenas 

ocorreu depois do fim da ditadura no país. 

De acordo com Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 6), neste período começam as 

“grandes mobilizações”, como as Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer que 

ocorreram em 1975; o Año Internacional de la Mujer, também em 1975 e as Primeres Jornades 

Catalanes de la Dona em 1976. As Jornades foram parte da campanha iniciada na sequência 

da proclamação das Nações Unidas, de 1975, como o Ano Internacional das Mulheres. 

Sanchis Pérez e Latorre Zacarés (1999, p. 44) salientam que na Espanha, embora um 

pouco mais tarde que no resto da Europa, também emergiram os “Women’s Studies”, muito 

ligado ao movimento feminista, sendo 1975, o ano chave em que o movimento feminista é 

divulgado publicamente na Espanha. Assim, as primeiras bibliotecas de mulheres são criadas 

por associações feministas, das quais algumas ainda estão em funcionamento. Na década de 80, 

em plena democracia, aparecem os primeiros Centros de Documentação públicos como o Ins-

tituto de la Mujer, em 1983, apoiados por Organismos para la Igualdad estatais e de 

comunidades autônomas. Aproveitando esta movimentação, que foi 

parte da campanha iniciada após a proclamação as Nações Unidas declarar o 

ano de 1975 como o Ano Internacional das Mulheres, a Conferência foi a 

ocasião para compartilhar as reflexões e aspirações de muitas mulheres 
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diversas, que em anos anteriores começaram a debater em pequenos grupos, 

em grupos de autoconsciência, em organizações políticas e em movimentos 

reivindicativos, onde algumas mulheres se atreviam a fazer ouvir suas vozes. 

(BOFILL ABELLÓ42, 2011 apud JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, 

p. 6, tradução nossa). 

Torres Ramíres (2003) menciona que o Centro de Documentación del Instituto de la 

Mujer foi criado em Madrid, em 1983, juntamente com o Instituto e tem entre outras funções a 

de recompilar informação e documentação relativa as mulheres, trata-las técnicamente, gerir e 

difundir entre aqueles que solicitam. 

Esses Centros 

são criados com o objetivo de disseminar as novas políticas de igualdade, os 

esforços realizados no campo da coeducação, na ciência não-androcêntrica, 

na pe squisa sobre as mulheres e, por sua vez, respondendo às demandas por 

informações que surgiam por parte de estudantes, pesquisadores e profissio-

nais.(SANCHIS PÉREZ; LATORRE ZACARÉS, 1999, p. 44, tradução 

nossa). 

A realidade espanhola, na segunda onda, é muito parecida com a do Brasil, que passa 

por um período de ditadura política, tendo sido o Ano Internacional da Mulher a oportunidade 

para publicizar o que vinha sendo discutido nos grupos de autoconsciência, no período de 

repressão política e surgimento de pesquisas e Unidades de Informação com foco em mulheres. 

No final dessa segunda fase de desenvolvimento das Unidades de Informação sobre 

Mulheres e de suas Coleções, é importante mencionar que este 

período de crescimento e desenvolvimento, alimentado por uma crescente 

consciência feminista, foi claramente uma fase positiva tanto para o femi-

nismo quanto para o ‘women's collections movement’. [...] Uma maior expe-

riência com materiais de mulheres e o aumento da consciência mostraram que 

as práticas tradicionais de bibliotecas eram frequentemente inadequadas às 

necessidades das ‘women's collections’. (HILDENBRAND, 1986, p. 5, tradu-

ção nossa). 

Essa insatisfação culminará em novas soluções na próxima fase do movimento 

feminista. 

                                                 
42 BOFILL ABELLÓ, Mireia. Les Jornades Catalanes de la Dona, 2011. p. 141–142. 
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4.2.5.1 Biblioteca de Mujeres de Madrid (Madrí - Espanha) 

Em reportagem no El Pais, Alexandra Lores (2007, tradução nossa), relata que “em 

1985, quase uma década depois de o ditador falecer, Marisa Mediavilla começou um projeto 

que vinha crescendo há anos entre as fileiras do movimento feminista”.   

“Naquela época, as mulheres começaram a questionar certos comportamentos 

sociais. Mas precisávamos de informações e isso era difícil de localizar em 

instituições públicas. Como eu sou bibliotecária, pensei que seria uma boa 

idéia criar uma Biblioteca de Mulheres para valorizar o que outras bibliotecas 

não mantiveram e assim criar um arquivo com o que gerou o Movimento 

Feminista de Madri”, lembra Mediavilla. (LORES, 2017, tradução nossa). 

 Mediavilla relata para Elena Plaza (2018) que nada sabia sobre todas as mulheres do 

primeiro terço do século XX:  

como uma rata de biblioteca, Mediavilla começou a investigar, a estudar sobre 

aquelas mulheres, e foi descobrindo aquela parte da história silenciada que 

pertencia à metade da população: a feminina. Chama-se herstoria (um jogo 

de palavras entre o possessiva feminino em inglês her e a palabra história). 

"Por que nós, as mulheres, não reivindicamos uma biblioteca de mulheres? 

Nós vemos de maneira tão natural que tudo se refira a homens…”, pensou 

Mediavilla (PLAZA, 2018, nossa tradução). 

Entre os 30 mil itens existem livros, revistas, quadrinhos de mulheres, cartazes, 

crachás e documentos do Movimento Feminista, de acordo com Lores (2017). A biblioteca 

recebeu ajuda voluntária por muitos anos, inclusive de alunas de biblioteconomia. Também 

detém obras misóginas, pois, de acordo com Mediavilla,  

“essas obras são necessárias para conhecer a origem e o porquê de tanta 

discriminação e crueldade contra as mulheres. Se os homens não tivessem dito 

(e continuam a fazê-lo) que somos seres inferiores, que o nosso cérebro é 

menor, que a nossa única missão no mundo é ser mães, que somos objetos 

sexuais e outra série de florilégios como estes, não teríamos que continuar 

lutando por nossos direitos”. (LORES, 2017, tradução nossa). 

A Biblioteca foi desalojada e Marisa Mediavilla continua lutando para conseguir um 

espaço próprio com pessoal especializado e recursos econômicos adequados para seu 

funcionamento (LORES, 2017).  

Virginia Woolf (2014) menciona que uma mulher precisa de recursos econômicos e 

“um quarto todo seu” para produzir literatura. Alba Mareca (2017) observa que Woolf se refere 
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ao que ela considerava essencial para a autonomia das mulheres a nível individual, mas Medi-

avilla, a fundadora da Biblioteca de Mujeres de Madrid enfatiza o coletivo: a historia e a me-

moria das mulheres.  

No decorrer do ano de 2017 houve manifestações, debates e muitas reportagens sobre 

a luta de Mediavilla para a obtenção de “um espaço que sirva como o lar de mais de 25.000 

livros e outros documentos com os quais, durante quase 40 anos, a Biblioteca da Mulher de 

Madri foi construída” (MARECA, 2017, tradução nossa). 

De acordo com Inés Martín Rodrigo (2017) a Biblioteca passou da sede na Calle Bar-

quillo para a Calle Villaamil e após um convênio de 10 anos com o Consejo de la Mujer de la 

Comunidad de Madrid, ficou sem espaço e Mediavilla decidiu doar o acervo ao Instituto de la 

Mujer. O acervo foi catalogado, mas colocado num depósito de uma empresa. Mediavilla 

conseguiu que o acervo fosse transferido para o Museo del Traje, que não é o lugar adequado 

segundo Mediavilla, mas ao menos é possível consultar o acervo. 

Se por séculos as mulheres foram proibidas de ler e estudar, parece que ainda 

incomoda que estas tenham preocupações, que desenvolvam a consciência crí-

tica, que tenham mais conhecimento e coloquem questões na mesa que inco-

modam o patriarcado. “A Biblioteca tem que ser a memória das mulheres. É 

a memória histórica das mulheres na Espanha. Esse é a finalidade da visibili-

dade”, conclui Marisa Mediavilla (PLAZA, 2018, tradução nossa). 

A manutenção desse legado mostra  ser um desafio, mas Mediavilla e um grupo de 

“Amigos da Biblioteca” resistem. 

4.2.3.2 Itália 

No final da década de 1970, na cidade de Bolonha, a Associazione Orlando decidiu 

fundar uma instituição autônoma para promover a cultura e a presença pública das mulheres: o 

Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne de la Città di Bologna, que inclui 

a Biblioteca Italiana delle Donne. Atualmente, é a principal instituição bibliotecária do país e 

uma das mais importantes da Europa especializada em mulheres (JORNET BENITO; TUSET 

PÁEZ, 2016, p. 4). De acordo com Torrez Ramíres (2003), “no momento, é a principal insti-

tuição bibliotecária sobre mulheres da Itália e reúne tudo o que se escreve sobre ou por elas”.  

Ligada a esse Centro, temos a Biblioteca Digitale delle Donne, que começou em 2006 

e pretende tornar visível e dar sentido aos documentos de mulheres.  

Inclui documentação diversificada (monografias, artigos de revistas, 
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manifestos, fotografias, materiais não-livros), um patrimônio documental re-

lacionado à memória histórica, cultural, política e social das mulheres italianas 

e dos movimentos de emancipação e libertação, desde o início do século XX 

até o feminismo chamado de segunda onda (JORNET BENITO; TUSET 

PÁEZ, 2016, p. 5, tradução nossa).  

O Archivio di storia delle donne (Bolonha - Itália)  inclui o arquivo histórico da 

Associazione Orlando, sendo 

um conjunto de arquivos pessoais de protagonistas do movimento feminista e 

também conserva o material (especialmente de caráter audiovisual, gravações 

sonoras de mulheres vinculadas ao movimento feminista, folhetos, cartazes, 

documentação de seminários e encontros de feminismo contemporâneo, etc.) 

que se gerou com as investigações históricas sobre o feminismo italiano, de 

modo que combina as tarefas documentais, de inventário e conservação 

próprias de um arquivo, com as tarefas de recuperação, investigação e 

interpretação históricas (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 5, 

tradução nossa). 

A Fondazione Elvira Badaracco. Studi e Documentazione delle donne (Bolonha - Itália), 

de acordo com Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 4) é uma instituição “de segunda onda”, 

assinalando que ela começou a partir de um precedente: o Centro di Studi Storici sul Movimento 

di Liberazione della Donna de Milão (1979), que reuniu o Archivio Riuniti delle Donne di 

Milano e a histórica Unione femminile Nazionale di Milano (1899).  

4.2.3.3 Alemanha 

Entre 1933 e 1945, segundo Aleksander (2013, p. 38, tradução nossa), “muitas 

organizações do movimento das mulheres da primeira onda se dissolveram, enquanto outras 

ficaram sob o controle ou a direção do governo nazista”. Levaram muitos anos para reavivar, 

na Alemanha, a consciência do movimento feminista e das bibliotecas de mulheres após a crise 

política das décadas de 1930 e 1940 (ALEKSANDER, 2013, p. 39). 

De acordo com Karin Aleksander (2013, p. 36, tradução nossa) “as 

bibliotecas/arquivos de mulheres modernas foram (re) estabelecidas como um dos resultados 

práticos do movimento feminista de segunda onda, na antiga República Federal da Alemanha, 

em meados da década de 1970”.  Neste momento, de acordo com a autora, houve um debate 

entre as defensoras pioneiras dos estudos feministas sobre a questão da autonomia versus 

integração. Na antiga Alemanha Ocidental (particularmente em Berlim Ocidental), as 

entusiastas em formação de base em “women’s studies” se encontraram divididas em dois 

campos: um grupo de mulheres queria que os Estudos de Mulheres permanecessem autônomos, 

ou seja, elas queriam trabalhar dentro de sua própria rede e dentro do recém-criado Centro de 
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estudos de mulheres, que estava equipado com uma biblioteca e arquivo. O outro grupo de 

mulheres queria estabelecer um centro especial de estudos para mulheres dentro das estruturas 

universitárias existentes (ALEKSANDER, 2013, p. 36). 

Em Berlim, as duas alternativas foram realizadas: o Women’s Research, Education and 

Information Center em 1979, com um arquivo e biblioteca e o Women’s Studies Center at the 

Freie Universität Berlin - Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauenstudien und 

Frauenforschung em 1981, que também tinha sua própria biblioteca. Ambos os centros ainda 

existem, mas o status de seus arquivos e bibliotecas mudou, sendo assimilados por outras 

instituições, de acordo com Aleksander (2013, p. 37). A autora ainda observa que ambas as 

mudanças ocorreram quando as bibliotecárias principais se aposentaram, questionando como é 

possível manter e preservar essas instituições. É interessante notar que o Instituto de la Mujer 

na Espanha também sofreu mudanças após a aposentadoria de sua bibliotecária. 

A grande maioria dos arquivos/bibliotecas de mulheres estabelecidos na Alemanha 

Ocidental fazia parte de instituições de Estudos de Mulheres. De acordo com Aleksander (2013, 

p. 38), a biblioteca feminista mais antiga, afiliada a um Instituto de Estudos de Mulheres, é a 

Frauenarchiv na Dortmund University, fundada em 1977. Em 1980, a Interdisziplinäres 

Zentrum für Frauenforschung (IFF) foi criada na Bielefeld University. A Zentraleinrichtung 

zur Förderung von Frauenstudien und Frauenforschung na Freie Universität Berlin surgiu em 

1981. Os arquivos e biblioteca de lésbicas "Spinnboden" foram fundados como uma instituição 

autônoma em 1973 (ALEKSANDER, 2013, p. 38). Torres Ramírez (2003) menciona que, em 

1983, se estabelece em Kassel, na Alemanha o Archive of the Historical Women's Movement. 

4.2.3.4 Russia 

Torres Ramírez (2003) também menciona as Women's History Collections, localizado 

na Gothenburg University Library (Gothenburg - Russia), desde o final dos anos 60. 

4.2.3.5 Inglaterra 

Fundada em 1975, a Feminist Library em Londres na Inglaterra também teve 

problemas com o local onde a biblioteca sempre existiu. Em dezembro de 2015, o Southwark 

Council quase triplicou o preço do aluguel. As mulheres que mantinham a biblioteca viva e 

ativa tiveram que fazer manifestações, abaixo-assinados para resolver a situação e conseguiram 

outro local para abrigar a biblioteca (THATCHER, 2016). 
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4.2.4 Unidades de Informação da “terceira geração” 

Na realidade europeia, menciona-se que 

a partir da década de 1980, consolidam-se os centros que trabalham com do-

cumentos e publicações de mulheres ou sobre mulheres, se desenvolve a pes-

quisa especializada em estudos sobre mulheres e uma reflexão feminista na 

área de documentação e informação (JORNET BENITO E TUSET PÁEZ, 

2016, p. 4, tradução nossa). 

Argente Jiménez e Cabó Cardona (2000, p. 43) apontam que os centros de informação 

especializados em mulheres, a partir da prática cotidiana, passam a criticar os sistemas de 

classificação e indexação amplamente utilizados. 

De acordo com Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 4, tradução nossa), foi a partir 

dessas reflexões que surgiram os tesauros específicos como o Linguaggiodonna criado pela 

Fondazione Elvira Badaracco, a partir da versão original em holandês Vrouwenthesaurus do 

IIAV/Atria. As autoras também mencionam que nesta época aparecem também as bases de 

dados especializadas, como a Mapping the World of Women's Information Services (1998), 

“gerenciada por Atria, que contém endereços e informação sobre mais de 400 centros de 

informação para  mulheres, de cerca de 140 países” . O objetivo desta base de dados é aumentar 

a visibilidade das Unidades de Informação para e sobre as mulheres. As autoras também trazem 

à tona a importância das redes de centros, citando a italiana Rete Lilith (1980) e a espanhola 

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres (1994), além da abrangente WINE-

Women's Information Network of Europe (1996). 

Sobre a América do Norte, Hildenbrand (1986, p. 5, tradução nossa) afirma que “nesta 

última fase, algumas coleções pioneiras sobre mulheres passam a ter um novo papel, que pro-

move a consciência feminista e a pesquisa, de forma ativa”. De acordo com a autora, 

provavelmente o mais conhecido entre as atividades de conscientização foi o 

projeto conduzido pela Schlesinger; este projeto desenvolveu-se como cons-

ciência da história das mulheres em muitas localidades, e também ajudou a 

criar materiais de história das mulheres na forma de fitas de história oral e 

transcrições. (HILDENBRAND, 1986, p. 5, tradução nossa). 

Essa fase de “consciousness-building”, pode ser observada na iniciativa do IIAV: 

a partir da década de 1980, o centro também ampliou as áreas de interesse e 

passou a coletar além de documentos de mulheres holandesas (geralmente fe-

ministas) ativas na vida pública, a voz e a memória de mulheres anônimas. 

Fazia isso através do projecto Egodocuments, que propiciava, e ainda propi-

cia, a busca de material escrito por mulheres, especialmente de comunidades 
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ou grupos, de mulheres imigrantes, por exemplo, que até então não estavam 

presentes no arquivo. Desde então, o centro tem estado envolvido na linha de 

memórias orais com o projeto de entrevistas com mulheres significativas do 

movimento feminista holandês, mantendo ou não o seu arquivo pessoal. (JOR-

NET BENITO, TUSET PÁEZ, 2016, p. 5, tradução nossa). 

 As unidades de informação desta fase são apresentadas iniciando-se pela Espanha, se-

guido por México, Turquia, França, Reino Unido, Portugal e Estados Unidos. 

4.2.4.1 Espanha da terceira geração 

Um fruto da “terceira fase” das Unidades de Informação sobre mulheres na Espanha 

foi a constituição da Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, constituída 

em 1994. A ideia dessa Red nasceu nas Jornadas Feministas, realizada em Madrid, em 1993, 

com o objetivo de compartilhar experiências e problemas das diferentes Unidades de 

Informação sobre Mulheres da Espanha, além de controlar a explosão documental em torno do 

tema ‘mulher’ e dar um melhor atendimento aos usuários desses serviços de informação. Em 

1995, a Rede foi devidamente constituída no II Encuentro de Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres, em Madri, ocasião em que um diretório especializado foi elaborado, o 

Guía de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres en España, que é atualizado 

periodicamente no Directorio de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres 

(consultar ANEXO B).  

Seus fundos documentais são acessíveis e abertos ao público e são especializados em 

estudos feministas e mulheres em geral. Sua missão é coletar, sistematizar, preservar e divulgar 

informações sobre as mulheres, obras de criação escritas por elas, documentos relativos a 

políticas estatais e autônomas de igualdade entre mulheres e homens e aqueles gerados pela 

pesquisa, grupos de mulheres feministas e espanholas. Desde a sua criação, a Red organiza 

encontros anuais, sendo que o último foi em Barcelona, em maio de 2018, no XXV Encuentro 

de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, com o fim de trocar 

informações, opiniões e propostas e apresentar novidades e boas práticas de cada Unidade de 

Informação, estabelecer as linhas de ação e os projetos a serem seguidos anualmente pelas 

comissões de trabalho (SANCHIS PÉREZ; LATORRE ZACARÉS, 1999 p. 44; MENÉNDEZ 

MENÉNDEZ, 2002, p. 50; MUÑOZ-MUÑOZ, ARGENTE JIMÉNEZ, 2010, p. 508; JORNET 

BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 7). 

Desde sua criação em 1994, a  

finalidade da rede é a cooperação entre bibliotecas e o trabalho colaborativo. 

Entre seus objetivos estão unificar critérios de tratamento de documentação 
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para facilitar o intercâmbio de informações, bem como produzir produtos do-

cumentários que facilitem o trabalho dos centros que compõem a rede. Assim, 

controla a bibliografia gerada na temática sobre as mulheres, trabalha na ca-

talogação coletiva de publicações periódicas, empréstimo entre bibliotecas, 

troca de publicações e na manutenção do Thesaurus. (JORNET BENITO; TU-

SET PÁEZ, 2016, p. 7, tradução nossa). 

Sanchis Pérez e Latorre Zacarés (1999, p. 42) dividem as unidades de informação que 

constituem a Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres em três categorias: 

as que pertencem aos organismos dos poderes públicos, as vinculadas às universidades e as 

autônomas, que são as bibliotecas de mulheres criadas por associações vinculadas ao 

movimento feminista, que também se encontram ligadas também a uma mini-rede chamada 

Asociación de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres “María Moliner”, que 

tem sua origem, como projeto, no 2º Encuentro de la Red de Centros de Do-

cumentación y Bibliotecas de Mujeres, realizado em Madri em 1995; e sua 

fundação definitiva em 1998, no 5º Encuentro de la Red em Telde (Canárias) 

[...] esses centros autônomos perceberam a necessidade de se agrupar especi-

ficamente, para unir forças, melhorar serviços e realizar atividades conjuntas. 

(FRAILE, 2000, p. 81, tradução nossa). 

Essa mini-rede, foi 

chamada "María Moliner" em homenagem e reconhecimento a uma das mu-

lheres mais importantes na cultura do nosso país, autora do Diccionario de 

Uso del Español, e que também foi bibliotecária e desenvolveu um plano em 

1937 para bibliotecas públicas. (FRAILE, 2000, p. 81, nossa tradução). 

Um exemplo de Unidade de Informação de Mulheres ligada às Universidades é a 

experiência da Universitat de Barcelona que, em 1982, foi a primeira em toda a Espanha, a ter 

um Centre d'Investigació Històrica de la Dona (CIHD), atualmente Duoda - Centro de Inves-

tigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona. Nesse momento na Espanha, “os 

primeiros programas de mestrado e de doutorado também são criados, as primeiras teses são 

defendidas e as publicações especializadas são iniciadas” (ARGENTE JIMÉNEZ43, 2007, p.14 

apud JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 6). 

Como já mencionado, a literatura, principalmente a espanhola, estabelece três tipos de 

Unidades de Informação sobre mulheres surgidas a partir da segunda onda: os centros de 

documentação, arquivos e bibliotecas sobre mulheres criados a partir de estruturas 

                                                 
43

 ARGENTE JIMÉNEZ, Montse. Las unidades de información y documentación sobre mujeres y gé-

nero. Origen y tipología de las unidades de información y documentación sobre mujeres y género. In:  PÉREZ 

PAIS, Carmen; MARIÑO COSTALES, Mariam (coord.). Xénero e documentación: Unha ferramenta de achega 

ao tratamento documental. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2007. 
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governamentais (Instituto de la Mujer, Institut Català de la Dona, Emakunde, Casa de la Mujer 

de Alcobendas, Casa de Encuentro de las Mujeres de Avilés, Programa Municipal per a la Dona 

del Ajuntament de I'Hospitalet...), aquelas que contam com o apoio das estruturas acadêmicas 

e de pesquisa criadas com a configuração dos Estudos Feministas (Seminário Interdisciplinar 

de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios de la Mujer de la 

Universidad de Granada) e o terceiro tipo são aquelas que surgem de grupos autônomos de 

mulheres (Vindicación Feminista, Fundación 8 de marzo, Centro de documentación Alecrin) 

(MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 2002, p. 49; MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, 

p. 61; JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 4). Essas três tipologias são identificadas 

também em outros países, além da Espanha. 

Menéndez Menéndez (2002, p. 52) apresenta iniciativas diretamente relacionadas com 

a construção de consciência realizadas pelos centros da Red, que são a organização de oficinas 

de leitura para mulheres e a biblio-maleta. A iniciativa deu certo e foram criadas outras biblio-

maletas “uma delas dedicada à violência de gênero e outra, mais geral, à história das mulheres 

e pensamento feminista” (MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 2002, p. 53, tradução nossa). 

Jornet Benito e Tuset Páez (2016, p. 6-7, nossa tradução) afirmam que apesar do 

trabalho de processamento técnico de classificação, descrição, catalogação e digitalização, 

“falta ainda maior visibilidade e fazer conhecidos estes centros, por toda a sociedade” com o 

intuito de aumentar o uso e estudo das fontes, gerando pesquisa e novos conhecimentos. 

Outra questão enfrentada por esses centros de informação é que 

a situação atual de muitos desses centros espanhóis está sendo afetada pela 

crise econômica e pelas políticas de cortes. A falta de recursos dificulta a con-

tinuidade dessas coleções, que geralmente são gerenciadas por voluntários e, 

na maioria dos casos, não tiveram a oportunidade de receber treinamento téc-

nico específico. (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 61, 

nossa tradução). 

Nesse sentido, é proposta a criação de um Centro de Archivo del Feminismo, pois com 

a 

análise da situação, há inúmeras razões para projetar o Centro de Archivo del 

Feminismo. Outra razão que contribui para que as mulheres sejam menos re-

presentadas nos livros de história é a precariedade das fontes primárias para o 

estudo da história e da memória, “os arquivos”. As mulheres em geral e as 

ativistas feministas em particular deveriam saber que seus documentos parti-

culares e suas histórias de vida são valiosos para a história e para a memória 

coletiva. (CODINA-CANET; SAN SEGUNDO MANUEL, 2016, p. 11, tra-

dução nossa). 
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4.2.4.2 México 

Norma Mogrovejo (2000, p. 221), historiadora e ativista mexicana, teve dificuldades 

para rearticular a história do movimento lésbico na América Latina, por causa da “grande 

dispersão das fontes de informação e arquivos”. Segundo a autora, as fontes históricas 

encontravam-se em arquivos pessoais com o perigo de perder-se. Assim, em 1994, no IV En-

cuentro Lésbico Nacional se expressou a urgente necessidade de formar um arquivo histórico 

lésbico para evitar a perda da história deste movimento, tendo sido feita uma convocatória para 

a doação de materiais, estabeleceu-se em 1995 o “CDAHL - Centro de Documentación y Ar-

chivo Histórico Lésbico de México y America Latina Nancy Cárdenas”.  

A necessidade de articular um arquivo lésbico respondia a uma estratégia política, 

segundo Mogrovejo (2012), pois se opunha à ausência de voz e à consequente invisibilidade 

lésbica nos arquivos e bibliotecas tradicionais; a autora afirma que quem não se pronuncia, não 

existe, sendo estratégico para a sociedade patriarcal afirmar a inexistência lésbica. Ainda de 

acordo com a autora, o trabalho arqueológico de recuperar a voz daquelas que iniciaram o 

caminho também é uma tarefa política.  

“Além de se dedicar à tarefa permanente de resgate da história do movimento lésbico 

latinoamericano, o CDAHL iniciou o projeto de uma editora lésbica em 1996, com a publicação 

de dois livros” (MOGROVEJO, 2000, p. 222). 

Essa recuperação histórica, de acordo com Mogrovejo (2012), também significou uma 

recuperação genealógica da ancestralidade lésbica e, infelizmente, para o CDAHL, coletar e 

proteger esta fonte de material histórico tornou-se impossível, pois não dispunham de espaço. 

Assim, o acervo foi colocado sob a tutela do Centro Académico de la Memoria de Nuestra 

América (CAMeNA), da Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que ficou 

responsável por digitalizar e disponibilizar o conteúdo online. 

4.2.4.3 Turquia 

O Women’s Library and Information Centre Foundation - WLIC, em Istambul na 

Turquia, é a primeira instituição do tipo no país. Foi inaugurada em 14 de abril de 1990, e desde 

essa data trabalha para coletar, catalogar e preservar os arquivos privados das mulheres na 

Turquia. Após quase um ano de sua inauguração, em outubro de 1991, organizou o First Inter-

national Symposium on Women's Libraries em Istambul. Os trabalhos deste simpósio foram 
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publicados tanto em turco como em inglês e se tornaram uma das principais publicações da 

biblioteca desde então (VRIEND, 2011, p. 2; 3). 

Essa Unidade de Informação, de acordo com Tilly Vriend (2011, p. 3), mostrou grande 

profissionalismo ao traduzir, adaptar e publicar o Thesaurus Turco das Mulheres, com base no 

tesauro de mulheres do IIAV/Atria, além de estar envolvida em outras atividades relacionadas 

com a História das Mulheres e Unidades de Informação. 

4.2.4.4 França 

Na França, por exemplo, o papel que a histórica Biblioteca Marguerite Durand em 

Paris desempenhou desde 1932 foi concluído em 2000 pelo Centre des Archives du féminisme. 

Este centro é o resultado do acordo entre a associação Archives du féminisme e a Université 

d'Angers, em um modelo recém-criado de uma coleção especializada e um depósito de arquivos 

feministas de uma biblioteca universitária. O principal objetivo desta associação é preservar as 

fontes do feminismo, dando a conhecer e tornando acessíveis os arquivos feministas privados, 

sejam eles pessoais ou associativos (JORNET BENITO; TUSET PÁEZ, 2016, p. 5).  

Em 2017 abriu as portas, na cidade de Nogent-sur-Seine, a uma hora de Paris, o Musée 

Camille Claudel, “dedicado à obra de uma escultora que morreu abandonada em um asilo. Sua 

obra teve de esperar décadas para ser finalmente reconhecida como um dos maiores nomes da 

escultura em todos os tempos” (PAIVA, 2017). 

De acordo com Milton Ribeiro (2013) 

ela era uma talentosa escultora que, quando tornou-se amante de Rodin, caiu 

em desgraça junto à sociedade parisiense. Afinal, o escultor era casado, 

célebre e a ligação foi um escândalo. Após quinze anos de tortuoso 

relacionamento, Camille rompeu e mergulhou cada vez mais na solidão e na 

loucura. Por iniciativa de seu irmão mais novo, o escritor Paul Claudel, foi 

internada em 1913 num manicômio. (RIBEIRO, 2013). 

4.2.4.5 Reino Unido 

A Glasgow Women's Library (Glasgow - Reino Unido), vem fornecendo informações, 

recursos e serviços desde 1991. Desenvolveu-se a partir de uma organização de artes ampla 

chamada Women in Profile, criada em 1987, com o objetivo de garantir a representação da 

women’s culture durante o ano de Glasgow como a Cidade Europeia da Cultura em 1990. A 

Glasgow Women's Library (GWL) desenvolveu uma variedade de estratégias criativas para 
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desafiar a negligência e a invisibilidade das contribuições culturais das mulheres para a 

sociedade escocesa. Foram estabelecidos projetos inovadores, como o Black and Minority Eth-

nic History Project, o Women Make History Project e o Mapping Memorials of Women in 

Scotland Programme, que trazem as experiências das mulheres à tona, um objetivo que também 

está no cerne da pesquisa feminista contemporânea (MAXWELL, 2013, p. 125). 

4.2.4.6 Portugal 

Biblioteca Especializada Ana de Castro Osório (Lisboa - Portugal) foi inaugurada em 

2013 na Biblioteca Municipal de Belém, de acordo com Maria Antónia Palla. O projeto foi 

pensado para “um espaço já existente, numa biblioteca municipal, como um espaço público, 

para todos”. Isto porque “há bibliotecas feministas e especializadas nas universidades, mas não 

saem do meio universitário, são para consulta dos alunos dessas universidades”. Também é 

mencionado que é importante que as mulheres tenham um lugar para depositar seus espólios. 

No acervo se encontra literatura de ficção, ensaístico, história e diversos clássicos do feminismo 

internacional, bem como português (ALMEIDA, 2013). 

4.2.4.7 Estados Unidos de “terceira geração” 

Kären M. Mason e Tanya Zanish-Belcher (1999, p. 37) no artigo A Room of One’s 

Own: Women’s Archives in the Year 2000, observam que, nos Estados Unidos, “o número de 

repositórios dedicados à coleta de trabalhos de mulheres cresceu substancialmente no último 

quarto de século, com nada menos do que 15 estabelecidos após 1990” (Consultar anexo C).  

Elas elencam dois fatores que explicam o crescimento das Coleções de Mulheres no 

final dos anos 90: o primeiro é que a geração que fundou o movimento feminista dos anos 1960 

e 1970, as feministas da “segunda onda”, se preocuparam em preservar a história do movimento 

e nesse momento, final dos anos 90, algumas delas estavam em uma fase de suas vidas ou 

carreiras em que possuíam recursos para financiar esforços para preservar essa história. Em 

segundo lugar, o amadurecimento da História das Mulheres, dos Estudos de Mulheres e Estudos 

Feministas como áreas de pesquisas criou a necessidade de materiais primários mais amplos e 

variados. Os pesquisadores, arquivistas e ativistas responderam a essa necessidade com novas 

iniciativas de coleta e arquivos (MASON, ZANISH-BELCHER, 1999, p. 42). 

No Brasil, exploraremos o surgimento dessas Unidades de Informação sobre Mulhe-

res. Muito do apresentado até agora, se relaciona com a realidade brasileira.  
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6 DIAGNÓSTICO INFORMACIONAL NAS UNIDADES DE 

INFORMAÇÃO SOBRE MULHERES NO BRASIL 

O diagnóstico realizado tem caráter exploratório, tendo em vista a produção nacional 

sobre o tema que está em crescimento. Para seu desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica preliminar, o primeiro passo de qualquer tipo de trabalho científico (FACHIN 

1993, P. 98; MARCONI E LAKATOS, 1991, p. 174). Por ser exploratório, “não parte de 

hipóteses a serem testadas, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informações 

sobre determinado assunto de estudo” (CERVO E BERVIAN, 1983, p. 56). Os estudos 

exploratórios prevêem a descrição do objeto, neste caso, as instituições de informações sobre 

mulheres no contexto brasileiro, sua emergência e funções. Esse tipo de estudo é recomendável 

quando não há muito conhecimento sobre o problema a ser estudado. 

5.1 Etapas da pesquisa bibliográfica 

Nesta etapa, buscaram-se informações sobre os seguintes temas: 

● Principais aspectos da história sobre o movimento de mulheres, em âmbito nacional; 

● Formação da disciplina “história das mulheres”; 

● Movimentos de mulheres no Brasil (para obter informações sobre esses movimentos e 

sua relação com o surgimento das unidades de informação de mulheres); 

● Estudos sobre mulheres na produção em Ciência da Informação no Brasil; 

● Principais trabalhos internacionais e nacionais sobre unidades de informação de 

mulheres e movimento feminista. 

Essa primeira etapa da pesquisa bibliográfica (LAKATOS E MARCON, 1991, p. 183), 

“não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame 

de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 

5.2 Pesquisa de campo 

Considerando-se importante aliar a pesquisa bibliográfica a uma pesquisa que 

possibilitasse coletar dados da realidade que fundamentassem o diagnóstico, foram 

identificadas e, posteriormente, descritas as Unidades de Informação sobre mulheres 

identificadas no contexto brasileiro. 
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5.2.1 Procedimentos 

Foi realizado um diagnóstico exploratório em todas as instituições identificadas, pois, o 

primeiro passo de uma avaliação é observar, descrever e, acima de tudo, entender como o 

sistema de informação em estudo está funcionando. A análise da instituição deve incluir, em 

um primeiro momento, o funcionamento total do sistema, uma vez que seu conhecimento é 

essencial para contextualizar os resultados obtidos. Neste primeiro momento, o sistema é 

observado e descrito como um todo, para permitir que, em fases posteriores, o estudo se 

concentre nos aspectos específicos que serão descritos (ABAD GARCÍA, 2005, p. 41). 

 No início da pesquisa foram feitos contatos com todas instituições identificadas. 

Selecionou-se uma Unidade de Informação como instituição de teste para elaborar o 

instrumento de pesquisa de campo. Foi definido como foco da abordagem a descrição a 

unidade. 

Na abordagem preliminar do objeto, foi feito um contato inicial, por e-mail, com as 

pessoas responsáveis pelas unidades de informação para apresentar o escopo da pesquisa e 

explicar o motivo do contato. No levantamento preliminar realizado observou-se que algumas 

unidades estão desativadas ou foram extintas. De qualquer modo, mesmo para aquelas que 

pareciam não existir mais, foi enviado um e-mail solicitando informações adicionais sobre a 

instituição. 

Foram acessados os documentos oficiais das Unidades de Informação encontradas para 

obter dados sobre o contexto sociopolítico no qual surgiram essas unidades, qual o ano/período 

de surgimento, quais eram os objetivos e ações dessas unidades. Sobre a atualidade, se buscou 

questionar qual o papel dessas unidades hoje e os problemas enfrentados atualmente. 

Selecionou-se uma instituição em específico para realização de um Diagnóstico apro-

fundado, visto que não seria possível estudar em profundidade, no tempo disponível para o 

mestrado, todas as Unidades de Informação mapeadas. 

Para a coleta de dados sobre a instituição, incluindo todos os seus serviços e recursos, 

o profissional deverá valer-se de todos os instrumentos normativos existentes 

(regulamentos, manuais de serviço etc.), do gráficos de organização 

(organogramas, funcionogramas, fluxogramas etc.) que, quando existem, 

permitem um exame aprofundado da instituição. Os formulários utilizados na 

biblioteca, tanto os serviços quanto os estatísticos, deverão merecer análise 
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muito especial, em face das informações que revelam. (MACIEL, 1997, p. 

23). 

“Os relatórios” observa Maciel (1997, p. 23), “são documentos que fornecem dados 

sobre a biblioteca, acervo, serviços e desempenho durante um determinado período, inventari-

ando, também os recursos de que ela dispõe [...]. São, portanto, peças básicas para obtenção de 

dados para o diagnóstico”. 

O processo de tomar decisões, de acordo com Maximiano (2008, p. 89), para resolver 

problemas e aproveitar oportunidades, constitui-se em cinco fases: a identificação do problema 

ou oportunidade, a realização de diagnóstico, geração de alternativas, escolha de uma 

alternativa e avaliação da decisão. 

Para o autor, o momento de identificação do problema é quando se percebe que há um 

problema e que será necessário tomar uma decisão. O Diagnóstico consiste em procurar 

entender o problema ou oportunidade e identificar as causas e consequências. O princípio de 

Pareto é uma técnica que permite selecionar prioridades quando se enfrenta um grande número 

de problemas ou quando é preciso localizar as mais importantes dentre um grande número de 

causas possíveis. De acordo com esse princípio, encontrar as poucas causas significativas 

permite resolver a maioria dos problemas, ou seja, o primeiro problema a ser resolvido torna-

se encontrar as prioridades, as causas ou problemas que provocam as consequências mais 

danosas (MAXIMIANO, 2008). 

Definido e diagnosticado o problema, é preciso desenvolver alternativas para solucioná-

los (Maximiano, 2008, p. 94); nesse momento, é preciso gerar ideias e esse processo pode ser 

estimulado por brainstorming e brainwriting. O primeiro é a tempestade de ideias e, o segundo, 

a tempestade de ideias escritas. Ambas consistem em obter ideias e sugestões de soluções dos 

envolvidos, sem julgamentos. Em seguida, essas ideias são ponderadas para propor soluções. 

Ainda segundo Maximiano (2008, p 101) “a avaliação de uma decisão reinicia o ciclo 

do processo de resolver problemas. Uma decisão pode gerar outras decisões ou processos de 

resolver problemas”. 

Embora cada autor liste diferentes etapas, percebe-se que apontam para um mesmo 

percurso. Nos modelos citados, as fases listadas, mesmo com descrições distintas, iniciam-se 

com a reflexão sobre a necessidade de mudança, ou de uma solução de um problema; em 
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seguida há a elaboração de um plano, seguido da inplantação das ações, e, por fim, o 

acompanhamento e avaliação da execução do plano. 

Foi selecionado o modelo proposto por Alba Costa Maciel (1997) por ser o mais 

abrangente e sintético e, seguindo sua divisão, adicionaram-se as contribuições dos demais 

pesquisadores: Abad García (2005) e Maximiano (2008).  

O roteiro utilizado está no apêndice B, e elenca os seguintes dados a serem levantados: 

 a instituição mantenedora;  

 a biblioteca - informações gerais;  

 recursos humanos;  

 recursos materiais;  

 configuração do edifício;  

 recursos informacionais - acervo;  

 conservação e segurança do acervo;  

 serviços relacionados à organização das coleções;  

 registro;  

 tratamento técnico das coleções - análise;  

 análise temática;  

 organização e manutenção dos catálogos;  

 preparo do material para circulação;  

 serviço ao público;  

 reprodução de documentos;  

 página na internet e  

 usuários/usuárias. 

5.2.2 Estudo de caso 

A Unidade de Informação objeto do diagnóstico organizacional aprofundado – estudo 

de caso - é a biblioteca do Instituto Cultural Rose Marie Muraro (ICRM). O Instituto foi 

selecionado para realização do diagnóstico aprofundado, pois após os primeiro contato por e-

mail, que ocorreu com todas as Unidades de Informação pesquisadas, sua Diretora respondeu 

rapidamente e de maneira muito solícita. Dentre as Unidades de Informação que responderam 

ao primeiro contato, esta é a única autônoma, o que quer dizer, sem vínculo com a Prefeitura, 
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Universidades e Organizações não governamentais, ou seja, não dispunha de um projeto de 

diagnóstico e não ofereceu resistência. 

5.2.3 Questão de pesquisa do diagnóstico 

A questão central de pesquisa em relação à Unidades de Informação pode ser enunciada 

como segue: como está estabelecida esta Unidade de Informação. 

5.2.4 Objetivo do diagnóstico 

O objetivo principal do diagnóstico  podem ser sintetizado em: descrever a Instituição 

em toda sua amplitude. 

5.2.5 Objetivos específicos do diagnóstico 

Para obter os dados acima mencionados, foram definidos os objetivos específicos, que 

servirão de guias dos procedimentos. São eles: 

 Realizar o levantamento sobre características do acervo na Unidade em questão; 

 Verificar se os documentos estão digitalizados ou se foi criado um repositório; 

 Levantar dados sobre as formas de difusão da informação: se é feita através de sites, os 

tipos de interface adotados para recuperação dos documentos digitalizados, 

classificados e catalogados. 

5.2.6 Metodologia de coleta de dados 

Os dados levantados para contextualizar as Unidades de Informação foram: como essa 

Unidade se constituiu, quem foram as idealizadoras, data/período de fundação, justificação de 

fundação, objetivo, público-alvo e sua situação atual. 

Os dados técnicos e descritivos buscados são: critérios de organização do acervo, 

recuperação da informação. Também foram levantadas a localização, sites e catálogos. 

Esses dados foram levantados sobre todas as unidades mapeadas, mas a Unidade de 

Informação objeto do Estudo de Caso selecionada teve um tratamento mais aprofundado. Nessa 

perspectiva, foi realizado um "diagnóstico organizacional" que, de acordo com Almeida (2005, 



99 

 

p. 53) “consiste numa intervenção na rotina da organização, com o uso de conceitos e métodos 

das ciências sociais para avaliar o estado da organização num determinado momento”. 

A coleta de dados foi realizada a partir dos relatórios gerados pelo software utilizado 

na Biblioteca do Instituto Cultural Rose Marie Muraro e também por outras fontes. Segundo 

Maciel (1997, p. 23),  na “coleta de dados sobre a biblioteca, incluindo todos os seus serviços 

e recursos, o profissional deverá valer-se de todos os instrumentos normativos existentes [...], 

dos gráficos da organização [...] que, quando existem, permitem um exame aprofundado da 

instituição”. 

Nesse sentido, a coleta foi feita nos documentos oficiais das unidades. Na Unidade 

objeto do diagnóstico informacional, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, com um 

roteiro preliminar, moldada à situação concreta de entrevista, tendo-se a liberdade de acrescen-

tar novas perguntas a esse roteiro, com o objetivo de aprofundar a clarificar pontos relevantes. 

Outra técnica de coleta de dados foi feita através da observação, ao visitar a Unidade de 

Informação e fotografias foram tiradas do que foi observado nas visitas. 

Resumindo, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: 

 Consulta aos documentos oficiais; 

 Entrevista semi-estruturada e 

 Observação. 

5.2.7 Planejamento da implantação do projeto de diagnóstico 

Para implantar o projeto de diagnóstico, foram seguidos os passos: 

1- Localizar informações exaustivas sobre as Unidades de Informação por meio de 

consulta aos documentos de acesso público, publicações que as mencionam, suas próprias 

publicações e sites. 

2 - Entrar em contato com as responsáveis pelas Unidades de Informação solicitando as 

informações que não encontradas na etapa anterior. 

3 - Na Unidade de Informação estudo de cado do diagnóstico informacional, que é o 

Instituto Cultural Rose Marie Muraro, foram realizadas visitas a fim de obter informações que 

não foram obtidas nos passos anteriores, observar o ambiente e tirar fotografias. 
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4 - Realizar coleta de informações no Instituto Cultural Rose Marie Muraro seguindo o 

roteiro adaptado de Maciel (1997, p. 44-67) com acréscimos a partir de Fuentes (1999), que se 

encontra no Apêndice B. 

5.2.8 Roteiro para a apresentação do diagnóstico 

 O documento final que contém o diagnóstico deve ser estruturado. A seguir, apresenta-

se o roteiro que será seguido para a elaboração do relatório final do diagnóstico na Unidade de 

Informação do Instituto Cultural Rose Marie Muraro. 
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Quadro 2 - Roteiro para a apresentação do diagnóstico. 

 
Fonte: adaptado de Almeida (2005, p. 90). 

A redação de um documento resumido, denominado documento gerencial, é uma das 

últimas etapas do diagnóstico. Outro passo consiste em promover uma apresentação formal e a 

discussão do diagnóstico com o pessoal da unidade de informação, com o intuito fomentar 

mudanças (ALMEIDA, 2005, p. 90). 
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7 RESULTADOS DA PESQUISA: UNIDADES DE INFORMAÇÃO 

SOBRE MULHERES NO BRASIL 

Apresentam-se a seguir, as Unidades de Informação sobre Mulheres encontradas no 

Brasil. O Instituto Cultural Rose Marie Muraro é apresentado por último e de forma mais 

detalhada, pois foi objeto do diagnóstico. 

Algumas unidades de informação já eram conhecidas, outras foram encontradas em 

menções de trabalhos de historiografia; alguns centros de atendimento à mulher criados no final 

dos anos 1980, de maneira orgânica, também originaram centros de documentação. Essa busca, 

como aponta Constância Lima Duarte (2007, p. 68) ao falar da busca de escritoras do século 

XIX no Brasil, aponta que uma “a primeira ‘escavação’ demanda outra, e mais outra, e muitas 

outras, e nada pode ser desprezado”. O Centro de Documentação e Memória da Mulher do 

Distrito Federal, por exemplo, havia sido mapeado, mas após o processo de impeachment 

sofrido no Brasil (2017), muitas informações dos sites do Governo Federal desapareceram. 

No apêndice C está um quadro com a localização das Unidades de Informação Brasi-

leiras sobre Mulheres e, no apêndice D, foi adicionado um quarto com um resumo histórico das 

Unidades de Informação em questão. 

As Unidades de Informação sobre mulheres, identificadas no contexto brasileiro, foram 

as seguintes: 
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Quadro 2 - Unidades de Informação sobre mulheres no Brasil. 

Nome da unidade de informação Cidade - Estado 

Centro de documentação, estudos e pesquisa - THEMIS Porto Alegre - Rio Grande do Sul 

Centro de Documentação - Instituto de Estudos de Gênero 

(CEDOC-IEG) - Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) 

Florianópolis - Santa Catarina 

Acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e História 

(LEGH) - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Florianópolis - Santa Catarina 

Centro de Documentação e Pesquisa Carolina de Jesus - Casa 

da Cultura da Mulher Negra (CCMN) 
Santos - São Paulo 

Centro Pagu Unisanta Santos - São Paulo 

Centro Informação Mulher (CIM) São Paulo - São Paulo 

Biblioteca da Sempreviva Organização Feminista (SOF) São Paulo - São Paulo 

Centro de Documentação Lélia Gonzalez - GELEDÉS - 

Instituto da Mulher Negra 
São Paulo - São Paulo 

Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina Guaianazes - São Paulo 

Biblioteca Beth Lobo - Núcleo de Estudos de Gênero- PAGU - 

Unicamp 
Campinas - São Paulo 

Biblioteca Heleieth Saffioti - UNESP Araraquara Araraquara - São Paulo 

Biblioteca Rose Marie Muraro - Instituto Cultural Rose Marie 

Muraro (ICRM) 
Rio de Janeiro - São Paulo 

Centro de Documentação Pagu/PAGU - Documentação e 

Informação - CEMINA 
Rio de Janeiro - São Paulo 

Acervo Centro de Memória Mulheres do Brasil e Pesquisa - 

Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH) 
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

Espaço Cultural CEDIM Heloneida Studart - Conselho Estadual 

dos Direitos da Mulher/RJ 
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher 

(CEDOICOM) 
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

Centro de Documentação e Memória - Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM) 
Brasília - Distrito Federal 

Centro de documentação, informação e memória Zahidê 

Machado - Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Salvador - Bahia 

Centro de Documentação e Apoio Pedagógico (CEDAP) - SOS 

Corpo - Instituto Feminista para Democracia 
Recife - Pernambuco 

Fonte: elaborado pela autora. 



104 

 

Se fossemos utilizar a classificação das unidades de informação sobre mulheres no 

Brasil, conforme a literatura espanhola sobre o tema, que as divide em: aquelas ligadas à órgãos 

estatais, as ligadas à centros de pesquisa e universidades e as surgidas de grupos de atuação 

política (autônomas), teríamos a seguinte divisão: 

Gráfico 2 - Distribuição das Unidades de Informação Brasileiras em categorias. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Observa-se que as chamadas unidades autônomas são em maior número, seguidas 

daquelas ligadas aos centros de pesquisa e universidades. Observa-se, também que há falta de 

conhecimento geral sobre a existência dessas unidades, sendo também quase nulos os 

investimentos em sua manutenção e funcionamento. 

Tomando a contextualização das unidades de informação, segundo Hildenbrand 

(1986), que divide o surgimento destas instituições segundo as ondas do movimento feminista, 

no Brasil teríamos representantes das segunda e terceira ondas, visto que a primeira onda está 

relacionada com os movimentos de luta sufragista, não tendo sido encontrada nenhuma 

instituição que tenha resistido e sido mantida. Assim, poderíamos considerar como de segunda 

onda as Unidades de Informação sobre Mulheres que surgiram no seio da luta contra a Ditadura 

Civil Militar e das iniciativas posteriores. Como da terceira onda, podemos classificar aquelas 

que surgiram a partir dos anos 1990: 
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Quadro 4 - Unidades de Informação sobre Mulheres de segunda e terceira ondas. 

Segunda Onda Terceira Onda 

Acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e 

História (LEGH) - Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC (Florianópolis - Santa 

Catarina) 

Centro de documentação, estudos e pesquisa - 

THEMIS (Porto Alegre - Rio Grande do Sul) 

Centro de Documentação e Pesquisa Carolina de 

Jesus - Casa da Cultura da Mulher Negra 

(CCMN) (Santos - São Paulo) 

Centro de Documentação - Instituto de Estudos 

de Gênero (CEDOC-IEG) - Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) 

(Florianópolis - Santa Catarina) 

Centro Pagu Unisanta (Santos - São Paulo) 
Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina 

(Guaianazes - São Paulo) 

Centro Informação Mulher (CIM) (São Paulo - 

São Paulo) 

Biblioteca Beth Lobo - Núcleo de Estudos de 

Gênero- PAGU - Unicamp (Campinas - São 

Paulo) 

Biblioteca da Sempreviva Organização 

Feminista (SOF) (São Paulo - São Paulo) 

Acervo Centro de Memória Mulheres do Brasil 

e Pesquisa - Rede de Desenvolvimento Humano 

(REDEH) (Rio de Janeiro - Rio de Janeiro) 

Centro de Documentação Lélia Gonzalez - 

GELEDÉS - Instituto da Mulher Negra (São 

Paulo - São Paulo) 

Espaço Cultural CEDIM Heloneida Studart - 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/RJ 

(Rio de Janeiro - Rio de Janeiro) 

Biblioteca Heleieth Saffioti - UNESP 

Araraquara (Araraquara - São Paulo) 

Centro de Documentação e Informação Coisa de 

Mulher (CEDOICOM) (Rio de Janeiro - Rio de 

Janeiro) 

Biblioteca Rose Marie Muraro - Instituto 

Cultural Rose Marie Muraro (ICRM) (Rio de 

Janeiro - São Paulo) 

Centro de Documentação e Memória - Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

(Brasília - Distrito Federal) 

Centro de Documentação Pagu/PAGU - 

Documentação e Informação - CEMINA Rio de 

Janeiro - São Paulo 

 

Centro de documentação, informação e memória 

Zahidê Machado - Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) (Salvador - Bahia) 

 

Centro de Documentação e Apoio Pedagógico 

(CEDAP) - SOS Corpo - Instituto Feminista 

para Democracia (Recife - Pernambuco) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Dessa classificação, oito Unidades foram inauguradas a partir de 2000. Tendo isso em 

vista, podemos inferir que o assunto está na ordem do dia.  

Outra questão foi que as unidades se concentram próximas à costa do território 

nacional, principalmente no eixo Rio-São Paulo. 
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7.1 Centro de documentação, estudos e pesquisa - THEMIS (Porto Alegre - 

RS) 

A organização THEMIS foi fundada em 1993 pelas advogadas Denise Dourado Dora, 

Márcia Soares e Helenara Iabel. O atendimento é voltado às mulheres em vulnerabilidade 

social, por meio das ações Promotoras Legais Populares (capacitação legal de lideranças e 

instalação do Serviço de Informação à Mulher), Advocacia Feminista (acompanhamento 

judicial de casos) e Centro de documentação, estudos e pesquisa (suporte teórico à intervenção 

da Themis em relação aos temas de relações sociais de sexo, direitos humanos, teoria feminista 

e direito) (SEERGER; MELLO, 2012). 

De acordo com Alinne de Lima Bonetti,   

a Themis se organiza internamente em três diferentes programas: 1. 

Promotoras Legais Populares: Foi o projeto que deu origem a entidade e é o 

eixo central da atuação da Themis. Se desdobra em duas grandes áreas de 

atuação: a capacitação legal demulheres lideranças comunitárias e a instalação 

do Serviço de Informação à Mulher (SIM) nas comunidades de atuação destas 

mulheres; a minha inserção como assessora técnica se dá mais diretamente 

neste programa, o qual detalharei mais adiante. 2. Advocacia Feminista: 

acompanha judicialmente casos relacionados à violência, discriminação, 

direitos sexuais e reprodutivos que são encaminhados pelas promotoras legais 

populares dos bairros onde vivem e visa alcançar jurisprudência favorável às 

mulheres. 3. Centro de documentação, estudos e pesquisa: visa dar suporte 

teórico à intervenção da Themis em relação aos temas [...] direitos humanos, 

teoria feminista e direito. Para tanto promove palestras, debates, publicações, 

cursos e parcerias com instituições do mundo jurídico. (BONETTI, 

2004/2005, p. 3-4). 

 Foram enviados diversos e-mails, tentativas de contato telefônico e mensagens pelas 

redes sociais, mas não foi respondido se o Centro de Documentação ainda está ativo, embora a 

organização mantenedora ainda esteja, não há informação sobre o Centro de Documentação em 

nenhum local nas redes sociais tampouco no site da organização. 

7.2 Centro de Documentação - Instituto de Estudos de Gênero (CEDOC-

IEG) - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (Santa Catarina - 

SC) 

De acordo com Joana Vieira Borges (2018), coordenadora do CEDOC-IEG, o Instituto 
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de Estudos de Gênero foi criado em 2005 e reúne as atividades permanentes de organização do 

evento bianual Seminário Internacional Fazendo Gênero, a editoração e publicação da Revista 

Estudos Feministas e a área de concentração de Estudos de Gênero do Programa de Doutorado 

Interdisciplinar em Ciências Humanas. Ainda segundo a Coordenadora, o IEG agrega os 

núcleos de pesquisa em gênero da UFSC e da Universidade do Estado de Santa Catarina - 

UDESC, incluindo o Laboratório de Estudos de Gênero e História (LEGH). 

O IEG programa e participa de diferentes atividades no estado de Santa Catarina, junto 

a órgãos federais de pesquisa e educação e de instituições internacionais. Recebe também 

pesquisadoras e pesquisadores de outros países, com as quais mantém intercâmbio acadêmico, 

incluindo a permuta de periódicos e doações de livros (BORGES, 2018). 

Atualmente, de acordo com Borges (2018), o IEG conta com a participação de duas 

bolsistas de extensão, Lidia Mallet e Beatriz Floriano, encarregadas da organização 

(processamento técnico e acondicionamento) dos documentos sob guarda do IEG e, ainda neste 

semestre, estarão responsáveis pela abertura e funcionamento do acervo para consulta pública. 

As bolsistas auxiliam ainda no desenvolvimento de atividades que são realizadas no espaço do 

centro (como, por exemplo, oficinas e minicursos). 

A Coordenadora do CEDOC enfatiza que  

queremos que o acervo do IEG, atualmente com livros e revistas devidamente 

catalogados, e um conjunto de documentos ainda por ser totalmente 

organizado, esteja disponível para à consulta pública e que possa atender não 

apenas estudantes da graduação e pesquisadoras e pesquisadores vinculados 

aos programas de pós-graduação, mas especialmente às professoras e 

professores da rede pública. A intenção é que o Centro de Documentação do 

Instituto de Estudos de Gênero se constitua como um espaço permanente de 

estudo e desenvolvimento de pesquisas, promovendo o intercâmbio entre 

estudantes, pesquisadores/as, professores/as, e pessoas ligadas aos 

movimentos sociais. (BORGES, 2018). 

O CEDOC-IEG tem por objetivo abrigar conjuntos documentais a respeito dos estudos 

de mulheres e feminismo, divulgar conhecimento ao público e apoiar pesquisas institucionais, 

acadêmicas ou individuais, e também o trabalho de professoras e professores de ensino 

fundamental e médio. Composto por materiais bibliográficos, hemerográficos e arquivísticos, 

o acervo do Instituto de Estudos de Gênero (IEG) foi adquirido por meio de compra, doação e 

permuta, sendo alguns ainda materiais resultantes de eventos e atividades promovidas por 

professoras e integrantes do instituto ao longo dos últimos anos (INSTITUTO, [2018?]). 

Em sua página na internet, é possível consultar os livros e periódicos por um sistema de 
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busca por título, autoria, imprenta, ISBN/ISSN e assunto. 

Figura 1- Sistema de consulta ao acervo do CEDOC - IEG. 

 
Fonte: Instituto, [2018?]. 

 Joana Vieira Borges, coordenadora do CEDOC-IEG prontamente respondeu ao e-mail 

enviado pedindo por mais detalhes do CEDOC, ou seja, estão em processo de estruturação, mas 

ativas e abertas à consulta. 

7.3 Acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e História (LEGH) - 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Em 1985, o laboratório se chamava Núcleo de Informação e Pesquisa da História do 

Trabalho em Santa Catarina. Em 1993, passou a se chamar Laboratório de História Social e em 

2006, devido ao foco das pesquisas realizadas, passou a se chamar Laboratório de Estudos de 

Gênero e História - LEGH. O Laboratório tem como objetivo a produção do conhecimento 

historiográfico sobre as relações sociais de sexo (LABORATÓRIO, 2018a). 

Desde 2005, o Laboratório tem investigado sobre relações sociais de sexo, feminismo e 

as ditaduras no Cone Sul, nesse período, foi acumulada documentações levantadas pelas 

pesquisas.  

o acervo já existente no Laboratório de Estudos de Gênero e História da 

UFSC, acumulado no âmbito do Projeto Gênero, Feminismos e Ditaduras no 
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Cone Sul [...] se constitui de entrevistas orais; periódicos da imprensa 

alternativa; documentos das organizações de resistência como manifestos, 

cartas, folhetos, entre outros; livros de memórias e outros textos 

autobiográficos, além de bibliografia sobre cada um dos países pesquisados. 

(LABORATÓRIO, 2018). 

Em sua página na internet, o Laboratório tem uma sessão “acervo” com uma lista dos 

documentos que estão sob sua tutela. Há também, no repositório da Universidade de Santa 

Catarina, uma lista denominada “Listas de livros do Acervo físico do Laboratório de Estudos 

de Gênero e História” que dentre dissertações, monografias, livros, teses, xerox de livros, 

relatórios e textos avulsos somam-se 734 unidades (SILVA; ROSALEN, 2013). 

A pesquisadora Binah Ire (2018) está trabalhando a relação do acervo do LEGH com os 

Estudos de Mulheres, e em um primeiro diagnóstico, aponta que além da já citada 

documentação produzida a partir das pesquisas centrais realizadas no Laboratório, há também 

publicações feministas das décadas de 1970 e 1980, brasileiras, argentinas, chilenas, paraguaias 

e uruguaias. Ire (2018, p. 577) ressalta que “parte da documentação do LEGH é anterior à sua 

institucionalização, acompanhando a trajetória das professoras e de suas pesquisas”. De 

maneira mais descritiva, podemos citar que 

Este acervo é composto, dentre outros materiais, por três grandes coleções: 

coleção bibliográfica, de periódicos feministas latino americanos e de 

entrevistas de história oral. As entrevistas estão subdivididas de acordo com 

os países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), pois 

foram produzidas no âmbito dos projetos de pesquisa que investigaram as 

manifestações feministas nestes países, suas relações com as resistências às 

ditaduras instauradas neles durante as décadas de 1960, 1970 e 1980 e suas 

produções intelectuais e ativistas. A coleção de entrevistas se constitui em três 

formatos de documentos: áudio em suporte de fita K7 e digitalizados, 

respectivas transcrições e autorizações de uso das entrevistas, as primeiras 

exclusivamente em meio digital e as segundas em meio físico e digital. (IRE, 

2018, p. 578-579). 

 A professora Janine Gomes da Silva, coordenadora do LEGH, também prontamente 

respondeu ao e-mail enviado solicitando mais informações sobre o acervo do laboratório, o que 

indica que tanto o Laboratório quanto o acervo estão ativos e abertos ao diálogo e pesquisa. 

7.4 Centro de Documentação e Pesquisa Carolina de Jesus - Casa da Cultura 

da Mulher Negra (CCMN) (Santos - SP) 

A Casa da Cultura da Mulher Negra, fundada em 1988, foi criada com o objetivo de 
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auxiliar na luta contra o preconceito, oferecendo assistência jurídica a mulheres e crianças víti-

mas de violência doméstica/sexual, além de assistir homens, mulheres e crianças negras em 

caso de racismo. Oferece aconselhamento psicológico para mulheres e crianças assistidas pelo 

serviço jurídico da CCMN. Mais de cinco mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos, 

chegaram a ser atendidos por mês (PIMENTEL, 2014). 

O Centro de Documentação e Pesquisa Carolina de Jesus, de acordo com Alzira Rufino 

([2012?]), diretora da CCMN, reúne o maior acervo da Baixada Santista sobre Mulher, História 

e Cultura Negra. De acordo com a diretora, o Centro de Documentação e Pesquisa é considerado 

ponto de referência para estudantes e professores de escolas e universidades, que recebem 

orientação pedagógica das educadoras da Casa.  

A Casa também atende às demandas de professores sobre o conteúdo e metodologia que 

podem utilizar para ensinar a história e cultura negra em sala de aula para o cumprimento da 

Lei 10639/03. Todos os anos, as escolas de diversos municípios da Baixada Santista agendam 

visitas de classes do Ensino Fundamental para conhecerem o acervo cultural da CCMN que 

inclui, além de livros, jornais e revistas negras, esculturas e máscaras africanas e uma exposição 

permanente de fotos de Pierre Verger sobre os orixás na África e na Bahia, doadas pelo autor 

quando lançou o livro os Orixás na Casa em 2003 (RUFINO, [2012?]). 

Infelizmente, “ao completar 25 anos de existência, a Casa da Cultura da Mulher Negra 

na Baixada Santista, está a procura de novos apoiadores. Desde o final de 2013, a instituição, 

que se tornou referência nacional na luta a favor da igualdade racial, está sem sede”. O acervo 

foi levado para a casa da presidente, Alzira Rufino, que afirmou que a Casa não pararia suas 

atividades, apenas precisava encontrar outra sede (PIMENTEL, 2014). 

Em contato telefônico, foi informado que o acervo do Centro de Documentação e 

Pesquisa Carolina de Jesus foi doado para outras instituições e o que foi adquirido pela própria 

diretora está em sua chácara pessoal. 

7.5 Centro de Estudos Pagu Unisanta (Santos -SP) 

Fundado em 2005 pela escritora e pesquisadora Lúcia Maria Teixeira, o Centro Pagu 

Unisanta, em Santos, reúne ao redor de três mil arquivos originais e digitalizados sobre Patrícia 

Galvão, a grande maioria inédita, colaborando para difundir essa memória. Constitui-se de 

material resultante de pesquisa iniciada em 1987 pela fundadora, a partir de seu primeiro livro 
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sobre Pagu, “Patrícia Galvão: livre na imaginação no espaço e no tempo44”, transformado em 

filme, em 2001, ao qual se seguiram obras como “Croquis de Pagu: e outros momentos felizes 

que foram devorados reunidos 45 ”, que culminaram com a organização do maior arquivo 

existente no Brasil sobre Patrícia Galvão: o Centro de Estudos Pagu Unisanta (TEIXEIRA, 

2010?). 

O Centro de Estudos está ativo e prontamente respondeu e-mail com informações sobre 

o Centro e o acervo.  

7.6 Centro Informação Mulher (CIM) (São Paulo - SP) 

O CIM surgiu em 1981 da iniciativa de algumas mulheres que, participando 

ativamente do movimento feminista, sentiam a falta de um centro de informação e 

documentação que subsidiasse o movimento e, ao mesmo tempo, registrasse a história de suas 

lutas. Os documentos do acervo começaram a ser recolhidos em 1979, antes mesmo de sua 

constituição enquanto grupo e o trabalho efetivo de organização teve início em 1981 com várias 

bibliotecárias que se incorporaram ao grupo (CENTRO INFORMAÇÃO MULHER, 1986). 

Em documento de 2012, Marta Baião afirma que o CIM possui um dos maiores 

acervos da América Latina sobre a história das mulheres e atualmente está em processo de 

restauração e informatização. De acordo com Marta, o CIM foi criado “para responder a uma 

omissão histórica, restaurar a memória e reintroduzir as mulheres na história oficial da 

humanidade, instrumento decisivo na desconstrução da  lógica patriarcal”.  

O Centro desenvolve atividades e ações com o objetivo de acumular, acervar, 

registrar, recuperar, divulgar e socializar a história das mulheres nos 

movimentos sociais, no cotidiano, no trabalho, nas artes, em todos os espaços, 

com vistas a desfazer referências e representações deformadas, empobrecidas 

e desqualificadas do feminino que  povoam o imaginário social e por isso 

referendam a dominação/exploração das mulheres (BAIÃO, 2012). 

7.6.1 Acervo 

É considerado uma referência para acadêmicos, para o movimento de mulheres, 

estudantes e população em geral. Formou-se a partir de doações de acervos pessoais e 
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instituições dos movimentos de mulheres, como grupos feministas que encerraram suas 

atividades em décadas anteriores e doações de editoras (GRUPO, 2011; BAIÃO, 2012). 

Os números sobre o acervo, nos diversos documentos sobre ele, variam em:  

● 30 mil títulos entre livros, periódicos, teses, brochuras, folhetos, cartazes, 

dossiês de imprensa, fitas cassetes, fotos, entre outros. (GRUPO, 2011).  

● 10 mil livros, 500 periódicos e 1.500 exemplares de jornais (MULHERES, 

2011). 

● 12000 livros, 1700 títulos de periódicos, 3060 cartazes nacionais e 

internacionais, sobre a história da vida e luta das mulheres (MANIFESTO CIM, 

2011; PARTIDO DOS TRABALHADORES SÃO PAULO, 2011). 

● Material sobre as causas e organizações feministas desde 1979, quando 

brasileiras exiladas em Paris começaram a coleção. Além de livros, a biblioteca 

tem 1.700 periódicos e 3.400 cartazes (DESIDÉRIO, 2011).  

O CIM detém os seguintes fundos: Acervo da Associação das Mulheres de SP, Acervo 

do SOS Mulher de SP, Acervo do Brasil Mulher - SP, Acervo do Jornal Mulherio - SP, Acervo 

da feminista Danda Prado - RJ, Acervo da feminista Mariza Figueredo - RJ, Acervo da 

feminista Maria Carneiro Cunha - SP, Acervo da feminista Maria Elisa Leonel - DF, Acervo da 

feminista Rosa Beatriz Gouveia - SP, Acervo da feminista Simone Raskin - SP, Acervo da 

feminista Florisa Verucci - SP, Acervo de mulheres do Centro Ecumênico - CEDI - SP, Acervo 

da Associação Brasileira de Entidades Planejamento Familiar - ABEPF - SP e Rede Mulher de 

Educação (BAIÃO, 2012).  

Além de publicações sobre temas como saúde, trabalho e política, o centro feminista 

guarda ainda atas e listas de presença dos congressos da mulher paulista. “São produções dos 

movimentos sociais, que você não encontra numa livraria, mesmo nas melhores bibliotecas 

públicas nem na internet” (DESIDÉRIO, 2011). 

No entanto, a partir de 2005 o CIM foi perdendo financiadores e passa por 

dificuldades, assim, a diretoria está fazendo um trabalho de recuperação para voltar a atender 

todo tipo de público (GRUPO, 2011). 
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7.6.2 Desalojamento 

Em 2011, o CIM foi desalojado de sua sede na Praça Roosevelt, 605, onde ocupava 

por decreto de permissão de uso, assinado na administração da Prefeita Luiza Erundina, um 

imóvel municipal, desde 1991. Por estar localizado na região central, foi um espaço solidário 

para os movimentos sociais, tornando-se sede das reuniões históricas para organização das 

manifestações do Dia 8 de Março, entre outras manifestações/ações feministas. O Centro foi 

desativado em Janeiro de 2011, saindo da Praça sem ter lugar para ir, alugou um espaço e, em 

março de 2011, buscava parcerias para se fixar. Segundo a prefeitura, o projeto inicial da praça 

previa abrigar o CIM, porém o prédio foi vetado pelo Conpresp (Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental), que proibiu construções maiores 

na praça (DESIDÉRIO, 2011; MULHERES, 2011, GRUPO, 2011). 

Organizadoras e apoiadoras do CIM lançaram um abaixo-assinado com um manifesto 

contra “mais essa ação que privatiza o direito à cidade, à circulação, acesso, informação, à 

memória” (PARTIDOS DOS TRABALHADORES SÃO PAULO, 2011). 

7.6.3 Projetos 

Além da biblioteca, “o CIM desenvolve projetos que privilegiam a cultura e as artes, 

valendo-se de procedimentos efetivos para a desconstrução da ordem patriarcal, discursos e 

práticas que inviabilizam a vida das mulheres” (BAIÃO, 2012). 

Como exemplo, pode ser citada a exposição “Fábrica de Imagens” que, em 2012, em 

Vitória/ES continha o “Corredor de Mulheres”, com cartazes e fotografias nacionais e 

internacionais do acervo do CIM contando a história de vida e luta das mulheres desde a década 

de 70 (EXPOSIÇÃO, 2012). 

A Exposição “Manifesto Poético Feminista – 16 dias de ativismo pelo fim da violência 

contra a mulher” lançada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em 2014, 

continha fotos e cartazes do acervo do Centro Informação Mulher (CIM) com o intuito de 

reforçar especialmente a questão da memória das mulheres (SECRETARIA ESPECIAL DE 

COMUNICAÇÃO, 2014). 

A presidente do CIM e diretora do grupo das Mal Amadas, Marta Baião, que organizou 

a exposição aponta que  

Temos a grande preocupação de nos recontar e de nos incluir na história da 
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humanidade. Isso significa falar de nossas lutas e das nossas conquistas nesse 

momento da contemporaneidade. Para nós, é importante que as mulheres se 

vejam de forma qualificada e saibam que tiveram um papel importante na luta 

contra o patriarcado e a opressão. (SECRETARIA ESPECIAL DE COMU-

NICAÇÃO, 2014). 

Em 2016, o grupo de teatro feminista Mal-Amadas Poética do Desmonte, grupo 

sediado no CIM, apresentou a peça “Vulvar (no Lugar Dela)” que denuncia histórias de 

violência contra a mulher. A peça foi encenada primeiramente no próprio CIM e depois em 

outras organizações feministas e espaços culturais (CATRACA LIVRE, 2016). 

Em agosto de 2017, o CIM abriu suas portas para o lançamento do livro “Um silêncio 

a cada esquina – Representações sociais de prostitutas sobre a regulamentação da profissão” de 

Mariana Luciano Afonso. O evento contou com roda de conversa com a presença de Sônia 

Coelho, representante da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempreviva Organização 

Feminista (SOF), Cleone dos Santos, presidente da ONG Agentes da Cidadania e Mayara 

Mendonça, integrante do coletivo da Coletiva Feminista Radical Manas Chicas. 

O CIM também realiza atividade de prevenção de DSTs (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis), dando orientação a mulheres vítimas de violência e atende mulheres em 

situação de prostituição (MULHERES, 2011). 

Em conversa informal com a Diretora do CIM, esta afirmou que o acervo encontrava-

se em estágio de organização, mas devido a dificuldades de patrocínio, o trabalho está 

aguardando retorno. 

7.7 Biblioteca da Sempreviva Organização Feminista (SOF) (São Paulo - SP) 

A SOF Sempreviva Organização Feminista é uma organização não governamental 

com sede em São Paulo que faz parte do movimento de mulheres no Brasil e em âmbito 

internacional (SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA, [2017]). 

Feminismo, movimento social e transformação social: este é o trinômio a 

partir do qual a SOF elabora a sua estratégia. A SOF tem como perspectiva a 

auto-determinação das mulheres; a efetivação de processos de resistência e 

articulação de um campo democrático-popular com discursos e ações contra-

hegemônicos que incorporem o feminismo para a construção de um projeto 

alternativo de desenvolvimento (SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO 

FEMINISTA, [2017]). 

Uma das contribuições centrais da SOF está no campo da formação, que tem sido uma 
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forte área de atuação, desde os anos 1980. A SOF coordenou atividades educativas desde o 

âmbito local até regional e na América Latina, com um público diverso como mulheres rurais 

e urbanas, negras, indígenas e jovens, lideranças e ativistas de base, técnicas e técnicos de 

ONGs e órgãos públicos (SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA, [2017]). 

A Organização considera de extrema importância o acesso e protagonismo das 

mulheres nos espaços de poder, assim como é crítica à perspectiva de transformação centrada 

exclusivamente nas desigualdades de classe. Sobre transformação social, a SOF “baseia-se na 

visão sobre a capacidade dos movimentos de influenciar a democratização do Estado; elaborar 

discursos e desencadear ações de resistência e contra-hegemonia ao capitalismo patriarcal, 

construindo um projeto alternativo de sociedade com perspectiva feminista” (SEMPREVIVA 

ORGANIZAÇÃO FEMINISTA, [2017]). 

7.7.1 O acervo da SOF 

No site da Organização, existe uma aba “Biblioteca” que contém uma coletânea de 

jornais publicados por mulheres, de 1881 à 2010, como podemos observar na figura 2. 
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Figura 2 - Coletânea de jornais publicados por mulheres (1881-2010). 

 
Fonte: Sempreviva Organização Feminista (c2017). 

Na mesma aba, há uma parte que parecia ser destinada a um banco de dados da 

biblioteca da organização, mas não está disponível, como podemos observar: 

Figura 3 - Biblioteca (banco de dados). 

 
Fonte: Sempreviva Organização Feminista (c2017). 
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 Em conversa informal, foi informado que a Biblioteca está inativa, não há possibilidade 

de empréstimo, mas é possível marcar horário para consulta ao acervo. 

7.8 Centro de Documentação Lélia Gonzalez - GELEDÉS - Instituto da 

Mulher Negra (São Paulo -SP) 

 O Geledés - Instituto da Mulher Negra foi criado por Sueli Carneiro e um grupo de 

mulheres negras, em 30 de abril de 1988. De acordo com Borges (2009):  

As conquistas políticas engendradas no âmbito do Coletivo das 

Mulheres Negras de São Paulo, as progressivas mudanças sociorraciais 

na década de 1980, a abertura e ocupação de novos espaços 

certificaram o elevado grau de maturidade de muitas mulheres negras 

nessa década (BORGES, 2009, p. 72). 

Nesse contexto, o Centro de Documentação Lélia Gonzalez que alude à pensadora, 

militante negra e feminista, trabalha na construção da memória institucional, estimulando a 

pesquisa e a produção na área de relações raciais, de sexo e direitos humanos. Disponibiliza ao 

público visitas e consultas ao acervo, instituindo-se como uma estratégico prestador de serviço 

na área da construção do conhecimento (BORGES, 2009, p. 80). 

Foram enviados inúmeros e-mails, sem obter respostas de como se encontra o acervo 

atualmente. 

7.9 Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina (Guaianazes - SP) 

A Biblioteca Infantil de Guaianazes foi inaugurada em 21 de maio de 1966 e 

denominada Biblioteca Infanto-Juvenil Cora Coralina, em homenagem à poetisa goiana (1889 

- 1985), em julho de 1986. Em 2008 foi reformada e ganhou um auditório com capacidade para 

84 pessoas, possibilitando a ampliação das atividades culturais. Sua entrada principal passou 

para a Praça Jesus Teixeira da Costa onde foi instalada uma plataforma elevatória para facilitar 

o acesso de pessoas com necessidades especiais e de terceira idade. Nesse ano passou a se 

chamar Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina (SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-

TURA, [2015]).  

Conhecida como Biblioteca Feminista Cora Coralina, porque em 4 de julho de 2015 

foi inaugurada uma sala temática feminista que conta com pouco mais de mil obras voltadas 

para o feminismo, o espaço foi inspirado na Biblioteca de Paris e, assim como na biblioteca 
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francesa, a maioria das obras acessíveis foram doadas pelas próprias feministas (AGUIAR, VI-

EIRA, 2017; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, [2015]). 

A programação que marcou a abertura do espaço dentro da biblioteca começou ao 

meio-dia com uma apresentação da poeta Tula Pilar, ex-moradora de rua que lançou um livro 

de poesias. Na sequência, apresentaram-se as rappers Amanda Negrasim, Yzalú e Sharylaine. 

O Sarau do Coletivo Juntas na Luta, que combina música, dança e poesia encerrou a noite 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 2015). 

Figura 4 - Divulgação inauguração biblioteca temática feminista. 

Fonte: Secretaria Municipal De Cultura (2015). 
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Figura 5 -  Divulgação inauguração biblioteca temática feminista. 

Fonte: Secretaria Municipal De Cultura (2015). 

Além desse acervo com mais de mil obras para consultas, estudos e pesquisas, a 

Biblioteca quer se consolidar como um ponto de referência cultural na discussão de feminismo 

em São Paulo, a partir de uma programação cultural continuada, com atividades de cinema, 

música, teatro, literatura, rodas de conversa e oficinas (SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-

TURA, [2015]). 

A iniciativa é fruto de uma parceria entre as secretarias municipais da Cultura e de 

Políticas para as Mulheres e o acervo que foi desenvolvido a partir de doações. Ainda está em 

formação e aceita doações (ANJOS, 2018; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

[2015]). 

De acordo com Anna Beatriz Anjos, a intenção da criação do espaço é descentralizar 

os movimentos sociais, visto que a Zona Leste é uma região periférica, além da já mencionada 

intenção de ser referência em estudos e pesquisas sobre o feminismo (ANJOS, 2018). 

Idealizada por e para mulheres, a biblioteca teve seu processo de estruturação 

pensado também por elas, a muitas mãos. Denise [Dau, secretária Municipal 
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de Políticas para as Mulheres] explica que o cômodo onde ela funciona estava 

bastante deteriorado e precisou passar por reformas antes de receber os livros. 

Em seguida, a ambientação temática, orientada pela artista plástica Biba Rigo, 

reuniu ativistas de movimentos diversos em oficinas artísticas. Iris participou 

de duas, e em uma delas foram produzidas telas de autorretrato agora 

penduradas nas paredes da sala. “Foi um processo extremamente democrático, 

de partilha mesmo com as mulheres aqui da região. Fomos bastante ouvidas”, 

conta. “As oficinas começaram dois meses antes [da inauguração], eram 

encontros semanais, aos sábados, que duravam das 8h às 13h. E nesse espaço, 

além de fazermos as oficinas, a gente compartilhava a vida, trocava histórias.” 

(ANJOS, 2018). 

Além de proporcionar literatura qualificada sobre feminismo, a sala temática pretende 

dar visibilidade à produção não apenas literária, mas também acadêmica e artística das 

mulheres, incentivando e difundindo esse conteúdo, numa perspectiva de que as mulheres se 

apropriem do espaço e produzam seus conhecimentos e não só “aprendam” com o que há ali 

(ANJOS, 2018). 

Esse é o sentido do termo “equipamento híbrido”, empregado pela gestão 

municipal para caracterizar a biblioteca: um ambiente que não só disponibiliza 

o acervo para consultas, pesquisas e estudos, mas que funciona como terreno 

de encontro, debate, construção e articulação da militância. (ANJOS, 2018). 

Uma programação cultural para a sala temática é uma das prioridades da gestão e seu 

planejamento é aberto à participação de coletivos. Um dos desafios é atrair a atenção de 

mulheres, e homens, que nunca tiveram contato com esse tipo de debate, num esforço de um 

“despertar para os mecanismos de opressão que vitimam as mulheres em nossa sociedade – e 

que muitas vezes se somam, como no caso das [mulheres] negras” (ANJOS, 2018). 

7.9.1 Fechamento 

Quando estava para completar 50 anos, em 20 de maio de 2016, a Biblioteca se 

encontrava fechada por dois meses. “O fechamento do local ocorreu depois de uma forte chuva 

que atingiu o bairro [em novembro] e provocou o destelhamento de parte do local. Desde então, 

os únicos serviços realizados são a devolução de livros emprestados aos usuários”. Em maio, 

as telhas derrubadas pelo temporal ainda estavam no chão e no portão havia avisos que 

sinalizam sobre o ocorrido, informando sobre uma reforma no local e a localização de outras 

duas bibliotecas mais próximas. A Secretaria Municipal de Cultura afirmou que os trabalhos 

começaram em 15 de abril [de 2016], que foi feita a limpeza do telhado que caiu, lavagem da 

laje superior, solicitada a confecção da estrutura metálica que suporta o telhado e das telhas sob 

medida. A previsão de término da obra seria 15 de setembro [de 2016]. A Secretaria garantiu 
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que o acervo foi preservado em local seguro (VELOSO, 2016). 

A Biblioteca reabriu as portas em 24 de setembro de 2016 e desde então tem realizados 

centenas de eventos, não só na temática feminista, de acordo com publicação em sua página no 

facebook (BIBLIOTECA CORA CORALINA, 2016). 

É interessante observar que a Biblioteca Temática Feminista Cora Coralina é citada 

como a primeira biblioteca feminista de São Paulo (ANJOS, 2018; AGUIAR, VIEIRA, 2017). 

Na notícia sobre a inauguração da sala, é enfatizado que é a primeira biblioteca temática 

feminista de São Paulo, pois as bibliotecas temáticas são uma iniciativa da prefeitura: 

A rede de bibliotecas temáticas da cidade de São Paulo é organizada pela 

Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas da Secretaria Municipal 

de Cultura. Além da oferta de acervo dedicado a um tema específico, os 

espaços recebem programação sobre o assunto, fortalecendo a sua divulgação. 

Atualmente, a rede já conta com 13 unidades que trazem os seguintes temas: 

Poesia (Biblioteca Alceu Amoroso Lima), Literatura Fantástica (Biblioteca 

Viriato Corrêa), Arquitetura e Urbanismo (Biblioteca Prestes Maia), Ciências 

(Biblioteca Mário Schenberg), Cinema (Biblioteca Roberto Santos), Cultura 

Afro-brasileira (Biblioteca Paulo Duarte), Cultura Popular (Biblioteca 

Belmonte), Literatura Policial (Biblioteca Paulo Setubal), Meio Ambiente 

(Biblioteca Raul Bopp), Música (Biblioteca Cassiano Ricardo), Conto de 

Fadas (Biblioteca Hans Christian Andersen), Direitos Humanos (Biblioteca 

Maria Firmina dos Reis – no Centro de Formação Cultural de Cidade 

Tiradentes) e, agora, Feminista (Biblioteca Cora Coralina). (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, 2015). 

 A Biblioteca respondeu rapidamente à mensagem enviada, mantém uma viva 

programação de eventos culturais. 

7.10 Núcleo de Estudos de Gênero- PAGU - Unicamp (Campinas - SP) 

O Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu, “Integra o Sistema COCEN (Coordenadoria de 

Centros e Núcleos) vinculado à reitoria da Universidade Estadual de Campinas, que congrega 

21 centros e núcleos interdisciplinares”, de acordo com Núcleo (2013a). Sua institucionalização 

ocorreu em 1993 como 

resultado do trabalho de pesquisadoras inseridas em campos disciplinares 

distintos que buscavam dialogar com as teorias feministas. A 

interdisciplinaridade, marca das pesquisas realizadas no Pagu, ramifica-se 

pelas diversas vertentes da problemática associadas às relações sociais de sexo 

– sociais, econômicas, antropológicas, históricas, políticas. (NÚCLEO, 

2013a). 

Com a proposta de “disseminar conhecimentos, o Pagu promove eventos nacionais e 

internacionais, seminários periódicos com pesquisadores vinculados a universidades nacionais 
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e estrangeiras”. Mantém, também, três linhas de publicações: revista semestral Cadernos Pagu, 

Coleção Encontros e coleção Gênero & Feminismos (NÚCLEO, 2013a). 

4.3.9.1 Biblioteca Beth Lobo - Núcleo de Estudos de Gênero- PAGU - UNICAMP 

O acervo da Biblioteca Beth Lobo, de acordo com Piscitelli (c2013), “se desenvolveu 

através de doações de pesquisadores, interações com organizações não governamentais, centros 

de pesquisa, instâncias governamentais, outras universidades, agências de fomento à pesquisa 

e através de permutas”. Sua missão é constituir um acervo especializado na produção 

acadêmica, nacional e internacional, em diálogo com o campo de estudos do feminismo e da 

sexualidade. 

Os objetivos da biblioteca são organizar e disseminar os suportes informacionais 

especializados para auxiliar as pesquisas desenvolvidas no Núcleo e desenvolver produtos e 

serviços que contribuam para que os usuários e usuárias utilizem com maior eficácia e 

eficiência os suportes informacionais (PISCITELLI, c2013). 

O nome da Biblioteca, de acordo com Adriana Piscitelli (c2013), é um tributo  a 

Elizabeth Souza Lobo, que “foi uma relevante acadêmica feminista brasileira: socióloga, 

professora da USP e ativa militante pelos direitos sociais e, de maneira mais específica, pelos 

direitos das mulheres, com especial atenção às trabalhadoras”. Beth Lobo deixou um “legado 

extremamente rico constituído por pesquisas, reflexões, artigos e livros, entre eles ‘A classe 

operária tem dois sexos46’ e ‘Emma47’, uma bela biografia de Emma Goldman, publicado pela 

Brasiliense, em 1983”. (PISCITELLI, c2013) 

Além de sua importância como pesquisadora e feminista, seu nome foi escolhido para 

a biblioteca, pois Beth Lobo planejou um curso sobre feminismo que não chegou a ministrar, 

mas que foi a base para a reunião do grupo de estudos que se converteria no Núcleo de Estudos 

de Gênero - PAGU (PISCITELLI, c2013). 

Seu acervo é formado por livros, periódicos, teses, dissertações, monografias e outras 

mídias com as temáticas de estudos e pesquisas desenvolvidas no Núcleo. A comunidade de 

usuários da biblioteca é formada por pesquisadores do Pagu, orientandos dos pesquisadores, 

pós-doutorandos, bolsistas e funcionários do Pagu. Para a comunidade da Unicamp, os 

empréstimos domiciliares são feitos de acordo com o Regulamento do Sistema de Bibliotecas 

da Unicamp e para o público em geral é aberta para consulta (NÚCLEO, c2013). 

                                                 
46

 SOUZA-LOBO, Elizabeth. A classe operária tem dois sexos. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
47

 SOUZA-LOBO, Elizabeth. Emma Goldman: a vida como revolução. São Paulo: Brasiliense, 1983. 



123 

 

A Biblioteca Beth Lobo, subordinada ao Sistema de Bibliotecas da Unicamp, tem um 

regulamento interno específico.  

7.11 Biblioteca Heleieth Saffioti - UNESP Araraquara (Araraquara - SP) 

A Biblioteca Heleieth Saffioti (HEL) foi inaugurada no dia 20 de agosto de 2015, sua 

família esteve presente ao evento, que incluiu a mesa-redonda sobre os “impactos e tendências 

sobre estudos feministas”, com as professoras da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp - 

Araraquara, Lucila Scavone e Maria Dolores Aybar Ramírez. O prédio está localizado na 

Chácara Sapucaia, em Araraquara, onde a socióloga viveu. Conta com 7,5 mil obras de seu 

acervo pessoal e é aberto ao público. Não realiza empréstimos, mas autoriza fotografar as obras 

e disponibiliza scanner no espaço (ARARAQUARA, 2015; BIBLIOTECA HELEIETH SAF-

FIOTI, 2017; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, 2015). 

Heleieth Iara Bongiovani Saffioti nasceu no interior de São Paulo, em uma cidade 

chamada Ibirá, em 4 de janeiro de 1934. Estudou Ciências Sociais na Universidade de São 

Paulo (USP) na década de 1960, onde iniciou suas pesquisas sobre a questão das mulheres, 

tema de sua tese de livre-docência, defendida em 1967, na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Araraquara, (atual UNESP- Araraquara), orientada pelo professor Florestan 

Fernandes. Este trabalho foi um marco para os estudos sobre a posição da mulher na sociedade, 

sendo posteriormente publicado em livro com o título “A mulher na sociedade de classes: mito 

e realidade 48 ”. Considerada uma das principais referências em feminismo nacional e 

internacionalmente, foi professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e viveu em 

Araraquara por 30 anos, aprofundando os debates sobre o feminismo e o marxismo no Brasil. 

Ao longo da carreira, escreveu 12 livros sobre a condição da mulher na sociedade, entre eles 

“O poder do macho49” que vendeu mais de 60 mil exemplares. Na década de 1970 retornou à 

UNESP e posteriormente tornou-se pesquisadora do CNPq junto ao Departamento de 

Psicologia da USP, professora participante da PUC de São Paulo e professora visitante da 

UFRJ. Em 2005, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, juntamente com outras 49 brasileiras 

que participaram no Projeto Mil Mulheres que buscava o reconhecimento do papel feminino 

nos esforços pela paz (ARARAQUARA, 2015; BIBLIOTECA HELEIETH SAFFIOTI, 2017). 
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 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Petrópolis: Vozes, 

1976. 
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 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. O poder do Macho. São Paulo: Moderna, 1987. 
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Em 2009, a Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara concedeu- lhe o 

título de Professora Emérita. Em 2012, a Câmara Municipal de São Paulo, criou o Prêmio 

Heleieth Saffioti, destinado às mulheres e entidades de classe que tenham se destacado no 

combate à discriminação social, sexual e racial (BIBLIOTECA HELEIETH SAFFIOTI, 2017). 

Heleieth doou a chácara à UNESP-Araraquara, e no local foi criado o Centro Cultural 

Professores Waldemar e Heleieth Saffioti. De acordo com os termos de doação do imóvel à 

Unesp, o Centro Cultural desenvolve projetos educativos e culturais, beneficiando adolescentes 

e jovens adultos da comunidade, preferencialmente os de 14 a 25 anos de idade. Proposto como 

Centro Interunidades e vinculado ao Instituto de Química, procura atingir seus objetivos por 

meio da integração do conhecimento gerado nas Unidades Universitárias do Campus de 

Araraquara - Instituto de Química, Faculdade de Ciências e Letras, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas e Faculdade de Odontologia - e de outras Unidades da UNESP (BIBLIOTECA 

HELEIETH SAFFIOTI, 2017; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, 2015). 

Após seu falecimento, em 13 dezembro de 2010, a socióloga Teresa Telarolli, 

responsável pelo Centro Cultural, contactou a família indicando o interesse da Universidade 

em receber o acervo pessoal da socióloga para alocá-lo na Chácara Sapucaia. A proposta foi 

aceita e a equipe do Centro Cultural e da Biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras iniciaram 

o projeto de instalação da Biblioteca na Chácara Sapucaia. Esse acervo é uma extensão da 

Biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras e tem por objetivo colocar à disposição do público 

toda a produção da pesquisadora a respeito dos estudos feministas e “com vocação para se 

tornar uma das bibliotecas mais importantes do país nesta temática” (BIBLIOTECA HELEI-

ETH SAFFIOTI, 2017). 

7.12 Centro de Documentação Pagu/PAGU - Documentação e Informação - 

CEMINA (Rio de Janeiro - RJ) 

O objetivo deste Centro é preservar a memória do movimento de mulheres e reunir 

informações sobre as diversas áreas relativas aos seus direitos. Possui um vasto arquivo sobre 

juventude, crianças e adolescentes, comunicação, ecologia, biotecnologia, saúde e outros. O 

acervo informatizado é composto por livros, publicações periódicas, revistas, teses, registros de 

conferências, artigos de jornais, folhetos, cartazes e vídeos (AFFONSO, 1997). 

De acordo com Sandra Infurna (2002), o Centro foi criado a partir do material reunido 

em anos de atividades do movimento feminista brasileiro em organizações não governamentais 
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REDEH - Rede de Desenvolvimento Humano e CEMINA - Comunicação, Informação e 

Educação em Gênero, do Rio de Janeiro. As bases de dados com toda a documentação recebida 

pelas instituições estiveram à disposição do público em geral e atendiam a uma população de 

estudantes, pesquisadores e pós-graduandos. Todo o processo de instalação, manutenção e 

divulgação para que o Centro de Documentação se tornasse um centro de referência nessa 

temática a nível local e nacional foi realizado por Infurna (2002). 

Em contato com a REDEH por telefone, no dia 30 de maio de 2018, foi informado que 

o Centro de Documentação Pagu foi desmembrado, parte de seu acervo foi doado para o 

CEDIM e outras instituições. 

7.13 Acervo Centro de Memória Mulheres do Brasil e Pesquisa - Rede de 

Desenvolvimento Humano (REDEH) (Rio de Janeiro - RJ) 

 Através do projeto “Mulher 500 Anos Atrás dos Panos” que faz parte do Programa 

Pesquisa e Documentação, a REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano, desenvolve, desde 

1997, atividades com o objetivo de “contribuir para romper com o silêncio secular que envolve 

a atuação, o olhar, o corpo, o saber e a fala das mulheres na nossa história”. Este material é  

divulgado através do site Mulher 50050 e do “Acervo” (REDE DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO – REDEH, c2018, grifo do autor). 

O Acervo Centro de Memória Mulheres do Brasil e Pesquisa, de acordo com REDEH 

(c2018) “é um dos maiores Acervos sobre a História de Luta e o Protagonismo das Mulheres 

do/no Brasil”, afirmando que, por isso, “tem recebido pesquisadoras/es, estudiosas/os, ativistas 

e demais interessados nesta temática. Abriga um conjunto de documentos, tais como: fotos, 

imagens, dissertações, teses, biografias de mulheres, matérias jornalísticas, artigos, cartazes”. 

Este espaço pretende socializar as informações colhidas pela equipe da Redeh 

além daquelas a nós encaminhadas pelas/os colaboradoras/es. É uma obra 

aberta, uma vez que está em constante construção e produção sobre a história 

das mulheres em distintos espaços e lugares. Nosso objetivo é, sobretudo, 

oferecer a/ao usuário/a o maior número possível de dados sobre as questões 

tratadas, colaborar com a pesquisa histórica e dar visibilidade a participação 

das mulheres na história do Brasil. Há preocupação expressa em contemplar 

obras de estudiosas/os de todo Brasil a fim de mapear as diversas análises e 

abordagens (REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – REDEH, 

c2018). 

 Em contato telefônico, no dia 30 de maio de 2018, foi informado que esse projeto está 
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encerrado, o acervo está na sede da Redeh, mas é necessário agendar visita, sem garantia, 

porém, de acesso ao acervo. 

7.14 Espaço Cultural CEDIM Heloneida Studart - Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher/RJ (Rio de Janeiro - RJ) 

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM/RJ), de acordo com Elas (2018), 

“foi criado em 1987 e foi um dos primeiros conselhos de direitos da mulher do país, como 

resultado das lutas e reivindicações dos movimentos feministas e de mulheres no Estado do Rio 

de Janeiro”. 

O CEDIM tem em sua sede o Espaço Cultural CEDIM Heloneida Studart, inaugurado 

em março de 2002, foi idealizado para ser o primeiro espaço socioeducativo cultural do Brasil 

com com foco nas relações sociais de sexo, propondo contribuir para a construção e 

fortalecimento da cidadania das mulheres, através do resgate, da preservação e divulgação do 

patrimônio cultural, artístico e científico da mulher brasileira. O Espaço Cultural é composto 

de Teatro, Galeria, Sala de cursos, Sala de eventos, Auditório, Biblioteca e Jardins. Possui um 

amplo acervo especializado em feminismo (ELAS, 2018; GUIA CULTURAL DO CENTRO 

HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015; CEDIM:CONSELHO ESTADUAL DOS 

DIREITOS DA MULHER/RJ, 2013?). 

7.15 Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (CEDOICOM) 

(Rio de Janeiro - RJ) 

O Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (Cedoicom) é uma 

organização não governamental fundada em 04 de Dezembro de 1994 por sete mulheres negras 

(Neusa Das Dores Pereira, Vanda Maria Ferreira, Carmem Luz, Paula Waldasen, Claudia, 

Elizabeth Calvet e Rosangela Oliveira). Seu propósito principal é contribuir para a eliminação 

de todas as formas de opressão sofridas por mulheres. Fazem parte do CEDOICOM mulheres 

de diferentes movimentos, líderes acadêmicas e comunitárias do Rio de Janeiro, todas 

comprometidas com a defesa dos direitos humanos e da cidadania de mulheres que vivem em 

situação social desprivilegiada (COISA DE MULHER, 2014). 

Em entrevista, ao ser questionada sobre como surgiu a ideia de fundar o CEDOICOM, 

Neusa das Dores Pereira relata: 
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Quando fiz uma viagem à Alemanha e conheci um centro de documentação, 

cujo objetivo era o de reunir saberes técnicos, científicos e populares. Saberes 

que as mulheres pudessem ter acesso por meio de gravações, DVDs, 

seminários e cursos. Enfim, era algo movimentado e não estático. Isso me 

inspirou, encontrei outras companheiras e formamos o Centro de 

Documentação e Informação Coisa de Mulher. Esse nome é bonito e 

pomposo. Pensamos num nome que dissesse que era um centro de 

documentação e informação e também que fosse um nome fantasia para que 

reconhecessem que era um espaço de mulheres. (CHEQUER, 2008). 

Neusa Pereira comenta sobre a dificuldade de conseguir financiamento: “temos 

algumas dificuldades em conseguir financiamento, principalmente de empresas. Nenhuma 

empresa quer colar seu nome a quem trabalha com esse tipo de população”, o CEDOICOM tem 

como foco mulheres negras, presidiárias, lésbicas, pobres, analfabetas e, por isso, Neusa 

comenta que  

eu costumo dizer que quem quer ter financiamento empresarial não pode abrir 

uma ONG que privilegie mulheres e muito menos essas mulheres. Quando 

optamos por trabalhar com as mulheres, eu sabia que iria enfrentar isso. Para 

se ter idéia, eu também sou fundadora do Fundo Angela Borba de Recursos 

para Mulheres e temos o mesmo problema. Ninguém entende o motivo de 

investir em mulher. (CHEQUER, 2008). 

Em 2003, O CEDOICOM realizou o projeto Feminização da Pobreza, com o apoio da 

BrazilFoundation, promovendo ações de reintegração e promoção social de mulheres internas 

e egressas do sistema prisional. Com atividades de conscientização sobre os direitos de 

cidadania e de cursos profissionalizantes. As ações também se estenderam à prevenção do 

HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis (BRAZIL FOUNDATION, [2003?]). 

 Seus projetos incluem “Direitos Humanos das Mulheres”, “Sexualidade” e “Jovens 

Negras”. Atualmente, está sediada em um espaço cultural "Casa das Pretas”, que oferece cursos 

e eventos diversos (CENTRO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO COISA DE 

MULHER, [2018]). 

A Casa das Pretas foi fundada em 2017 por Edmeire Exaltação e Ruth Pinheiro. A casa 

é um sobrado no coração da Lapa que passou a servir como ponto de referência para mulheres 

negras do Rio de Janeiro. A Casa das Pretas abriga o Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Osvaldo dos Santos Neves e o CEDOICOM (VANINI, 2018). 

Em 14 de março de 2018, a vereadora feminista e militante contra o extermínio da 

juventude negra foi assassinada após participar de um evento na Casa das Pretas, “Jovens negras 

movendo estruturas”, a Casa foi o último local onde Marielle esteve antes de ser executada. 

Marielle Franco foi homenageada em ato na Casa e na rua no dia 22 de março de 2018. 
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Figura 6 - Protesto em frente à Casa das Pretas, onde Marielle foi assassinada. 

 
Fonte: PELAS (2018) - Foto: Felipe Uruatã. 

Figura 7 - Protesto em frente à Casa das Pretas, onde Marielle foi assassinada em frente. 

 
Fonte: PELAS (2018) - Foto: Felipe Uruatã. 

7.16 Centro de Documentação e Memória - Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher (CNDM) (Distrito Federal - DF) 

Com a intenção de resgatar a memória da luta pelos direitos das mulheres brasileiras, 
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a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) fez uma parceria com o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). O CNDM, que tem sede em Brasília. Disponibiliza 

ao público o seu Centro de Documentação e Memória que contém livros, periódicos, cartilhas, 

folhetos, fascículos, fitas de vídeo e fitas cassetes, totalizando 5.252 documentos que marcaram 

a trajetória da luta pelos direitos das mulheres no Brasil, nos últimos 20 anos. (SECRETARIA 

ESPECIAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, 2010). 

Em notícia no site da Secretaria Especial De Política Para Mulheres foi divulgado que 

a memória da luta pelos direitos das mulheres brasileiras está sendo resgatada 

pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) em parceria com 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Nos próximos meses, o 

CNDM, que tem sede em Brasília, disponibilizará ao público o seu Centro de 

Documentação e Memória. São livros, periódicos, cartilhas, folhetos, 

fascículos, fitas de vídeo e fitas cassetes, totalizando 5.252 documentos que 

marcaram a trajetória da luta pelos direitos das mulheres no Brasil, nos últi-

mos 20 anos. (SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA 

MULHERES, 2010). 

De acordo com a notícia “o trabalho de recuperação do acervo documental é resultado 

de um convênio da SPM com a Universidade de Brasília (UNB) e apoio técnico do Arquivo 

Nacional do Rio de Janeiro” (SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, 

2010). 

Sobre o acervo, a notícia informa que “noventa por cento do material são obras – 

livros, periódicos e revistas. Ao todo são 250 metros lineares de documentos e obras textuais, 

além de mídias especiais: 1.221 fotografias, 95 negativos, 173 fitas de vídeo (VHS e Umatic) e 

267 cartilhas”. O material do Centro de Documentação do CNDM estava sendo digitalizado e 

disponibilizado no site da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. O site em questão 

não está mais acessível, como podemos ver na figura 8. O intuito seria criar um sistema eficiente 

de busca da informação, o que facilitaria a pesquisa para muitos especialistas, estudantes, 

professores, pesquisadores e organizações da sociedade civil que tratam do tema 

(SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, 2010). 

Afirma-se no site da Secretaria Especial de Política para Mulheres (2010) que o Centro 

de Documentação e Memória, além de ser composto por documentos e uma vasta biblioteca, 

também recebe doações de publicações relativas ao tema. 



130 

 

Foram enviados e-mails para a Universidade de Brasília (UNB) e para o Arquivo 

Nacional do Rio de Janeiro. Da UNB não se obteve resposta, e o Arquivo Nacional não tinha 

nenhuma informação. 

Figura 8 - Acervo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher indisponível. 

 
Fonte: Secretaria Especial De Política Para Mulheres (2010). 

7.17 Centro de documentação, informação e memória Zahidê Machado - 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Salvador - BA) 

 O Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEIM, foi criado em maio de 

1983, como núcleo vinculado ao Mestrado em Ciências Sociais da UFBA. Afirma ser o núcleo 

de estudos feminista mais antigo do país, com atividades nas áreas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, tendo sempre em vista a formação de uma consciência crítica acerca das relações 

sociais de sexo hierárquicas e da conseqüente especificidade da condição feminina (NÚCLEO 

DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER, [2018]). 

Formado inicialmente por um pequeno grupo de professoras e alunas da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, muitas oriundas do Grupo 

Feminista Brasil Mulher, o NEIM logo passou a contar também com a 

participação de docentes vinculados a outras unidades de ensino e pesquisa da 

UFBA (NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A 

MULHER, [2018]).  

Em 1995, o NEIM ascendeu à categoria de órgão suplementar e hoje é reconhecido 

nacional e internacionalmente, destacando-se dentre os principais centros de ensino e pesquisa 

na área dos estudos sobre a mulher. Tal reconhecimento materializa-se com a criação do 

programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Estudos Interdisciplinares sobre 
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Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM), o primeiro nessa temática no país e na América 

Latina (NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER, [2018]). 

A equipe do NEIM criou, em 1984, o Centro de Documentação e Informação e Memória 

Zahidê Machado (CDIM) com o objetivo de centralizar e difundir a grande fonte de 

informações existentes sobre estudos e ações das e sobre as mulheres, das relações sociais de 

sexo e do feminismo com vista a quebrar o isolamento entre as instituições acadêmicas, 

pesquisadoras e pesquisadores e interessados nestas temáticas (NÚCLEO DE ESTUDOS 

INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER, [2018]).  

“O CDIM possui um valioso acervo especializado de documentos que retratam o 

cotidiano das lutas das mulheres no seu processo de emancipação”, segundo Núcleo ([2017]), 

como, por exemplo,  

documentos frutos dos diversos encontros de mulheres (estadual, nacional, 

latino-americano, internacional), documentos referentes à criação de vários 

Conselhos, o registro das lutas do movimento de mulheres pela criação das 

Delegacias de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, bem como a 

contribuição das mulheres nos processos constituintes. (NÚCLEO DE 

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER, [2017]). 

“Todo esse acervo documental encontra-se hoje classificado, catalogado e indexado, à 

disposição de todas as pessoas interessadas” de acordo com Núcleo ([2018]), “o CDIM tem 

sido a base documental fundamental ao desenvolvimento das pesquisas, do ensino, da 

assessoria a órgãos governamentais e não governamentais e de programas de formação popular 

na Bahia e em todo o Nordeste” (NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE 

A MULHER, [2017]). 

O CDIM é composto pelo arquivo do Grupo Feminista Brasil Mulher em seus 10 anos 

de atuação; de vários documentos da Federação Baiana pelo Progresso Feminino criada em 

abril de 1931; todo o arquivo documental sobre a mulher pertencente à historiadora baiana Ana 

Montenegro e a Antologia de Escritoras Baianas - pesquisa realizada pela Profa. Ivía Alves 

através do grupo de pesquisa Mulher e Literatura51. Todos os livros e periódicos que integram 

o acervo do CDIM estão disponíveis para consulta e empréstimo através da Biblioteca Isaias 

Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas no Campus de São Lázaro. O acervo está 
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132 

 

cadastrado, através do sistema PERGAMUM52, na Biblioteca Central da UFBA. O Centro de 

Documentação digitalizou documentos como folhetos, cartilhas, folders, textos para discussão 

em grupo. Recortes de jornais entre as décadas de 1970 a 2000, foram escaneados e também 

pode ser concultados consultados. Os livros e artigos publicados  pela equipe do Neim também 

estão disponíveis na site da instituição53. O CDIM aceita doações de documentos históricos 

(NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER, [2017]). 

7.18 Centro de Documentação e Apoio Pedagógico (CEDAP) - SOS Corpo - 

Instituto Feminista para Democracia (Recife - PE) 

“O SOS CORPO – Instituto Feminista para a Democracia é uma organização da 

sociedade civil, autônoma, sem fins lucrativos, fundada em 1981, com sede na cidade do Recife 

– Pernambuco”. O Instituto “visando à emancipação das mulheres, propõe-se a contribuir para 

a construção de uma sociedade democrática e igualitária”. Para a organização, “a luta contra a 

pobreza, o racismo e a homofobia são dimensões fundamentais do feminismo da transformação 

social para o enfrentamento do sistema capitalista e patriarcal, produtor de desigualdades e 

sofrimento humano” (SOS CORPO, 2017). 

Com diversos materiais sobre “mulheres e feminismo” a biblioteca do SOS Corpo, de 

acordo com Pereira (c2017), é um centro de documentação único no Nordeste, “voltado para a 

organização de um acervo que contribui para a memória e a reflexão crítica sobre as relações 

sociais entre mulheres e homens, nas suas dimensões de sexo, raça e classe”. A busca da 

comunidade acadêmica do Estado do Pernambuco por informações atualizadas e a partir de 

fontes do movimento feminista tem sido uma constante nos anos de funcionamento da 

biblioteca. O acervo é constituído por publicações avulsas, periódicos, vídeos e programas de 

rádio, fotografias (impressas e digitais), cartazes e panfletos. Em 2011, teve inicio uma tentativa 

de catalogação do acervo de publicações, que hoje contém aproximadamente 5 mil títulos. Os 

demais materiais (audiovisuais, imagens, cartazes, panfletos e outros documentos, inclusive 

manuscritos) ainda carecem de tratamento (PEREIRA, c2017).  
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Possível acessar em: 

<http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1>. 
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 Repositório NEIM/ Ufba: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13193>.  

Repositório PPGNEIM/ Ufba: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/2336>. 
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 Na bibliografia do livro “Mulheres e Movimentos54” de Claudia Ferreira e Claudia 

Bonan, o Centro de Documentação e Apoio Pedagógico (CEDAP) do SOS Corpo é mencionado 

e foram encontrados artigos que mencionam que consultaram o CEDAP para realização de suas 

pesquisas55, porém, não foi encontrada nenhuma menção ao CEDAP em seu site. 

Em conversa informal com Raldianny Pereira, foi informado que a biblioteca do SOS 

Corpo é a mais importante do Nordeste, tem cerca de 5 mil títulos. A Professora está desde 

2013 trabalhando com alunos na triagem, organização, catalogação e digitalização do acervo. 

Figura 9 - Localização no mapa das Unidades de Informação Brasileiras sobre Mulheres. 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de um aplicativo de geoprocessamento (https://pt.batchgeo.com/) 

com dados do googlemaps.com. 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742011000200011&lng=en&nrm=iso
https://pt.scribd.com/document/31926114/A-CONSTRUCAO-DAS-REPRESENTACOES-DA-MULHER-PRODUZIDA-POR-SUAS-LIDERES-Rafaela-Vasconcellos
https://pt.scribd.com/document/31926114/A-CONSTRUCAO-DAS-REPRESENTACOES-DA-MULHER-PRODUZIDA-POR-SUAS-LIDERES-Rafaela-Vasconcellos
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7.19 Diagnóstico organizacional - Instituto Cultural Rose Marie Muraro 

 Este diagnóstico foi realizado para identificar como está constituída a biblioteca 

especializada do Instituto Cultural Rose Marie Muraro. Como esses aspectos técnicos não estão 

descolados da realidade da Unidade de Informação de maneira ampla, aspectos de natureza 

administrativa, política e estrutural serão analisados para se ter uma visão abrangente da 

Instituição. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: consulta aos documentos oficiais, 

entrevista semi-estruturada e observação. 

7.19.1 Rose Marie Muraro: uma mulher impossível 

 O nome de Rose Marie Muraro, de acordo com Instituto Cultural Rose Marie Muraro 

(c2015b), “se tornou um ícone dos movimentos sociais mais importantes do século XX, como 

o Movimento de Mulheres e a Teologia da Libertação”. 

 De acordo com Pinheiro (2015), Rose nasceu praticamente cega, no dia 11 de novembro 

de 1930, na cidade do Rio de Janeiro, em uma família rica de origem sírio-libanesa e mesmo 

com sua deficiência visual, aprendeu a ler sozinha. 

 Rose iniciou uma formação universitária em física, mas não a concluiu. Desde jovem 

escrevia para jornais estudantis. Em 1960 começou a trabalhar na União Católica de Imprensa. 

Ingressou em 1961 na Editora Vozes como responsável pela organização do catálogo de livros 

nacionais (PINHEIRO, 2015). 

Em 1971, como editora da Vozes, Rose promoveu o lançamento no país do livro “A 

Mística Feminina56”, da feminista norte-americana Betty Friedan, cuja visita ao Brasil teve 

grande repercussão na imprensa do país. Rose deu uma entrevista sobre seus escritos ao jornal 

O Pasquim, que apesar de simbolizar a resistência política ao regime militar, possuía profundo 

caráter machista e antifeminista, mas a entrevista de Rose ao jornal, certamente, contribuiu para 

popularizar o debate sobre a condição feminina no país (PINHEIRO, 2015).  

 De acordo com Pinheiro (2015), em 1974, Heloneida, Rose Marie e Cidinha Campos 

escreveram uma peça de teatro chamada “Homem não entra”. A peça parte de um enredo que 

levanta questões acerca do cotidiano das mulheres e o público, exclusivamente feminino, era 

                                                 
56

 FRIEDAN, Betty. A mística feminista. Rio de Janeiro: Vozes, 1971. 
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convidado a se manifestar à vontade, longe da censura e da repressão dos homens. A peça foi 

representada durante anos, arrastando multidões por todo o Brasil. De acordo com Rose, foi a 

partir da montagem dessa peça que os militares teriam passado a vigiá-la mais insidiosamente 

(MURARO57, 1999 apud PINHEIRO, 2015). 

 Em 1975, ajuda na organização de evento patrocinado pelo Centro de Informação da 

ONU intitulado “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira” juntamente 

com Heleieth Saffioti, por esse motivo, a principal organizadora do evento, Romy, passou a ser 

reprimida pela ditadura militar, pois Rose Marie e Heleieth eram consideradas subversivas. Os 

livros de Rose Marie foram censurados pela ditadura militar (PINHEIRO, 2015). 

 Em 1985, de acordo com Pinheiro (2015) já com o fim da ditadura, torna-se  membro 

fundador do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher a convite do Governo Federal. Em 

1986, é expulsa junto com Boff, da Editora Vozes, por ordem do Vaticano. O motivo seria a 

defesa que os dois faziam da Teologia da Libertação e por Rose ter publicado o livro “Sexuali-

dade, Libertação e Fé, por uma Erótica Cristã: Primeiras Indagações58”. 

Tendo saído da Vozes, Rose continuou, entretanto, a trabalhar com livros, fundando em 

1986 a editora Espaço e Tempo, onde permaneceu até 1988. Depois, em companhia de Laura 

Civita, Neuma Aguiar, Ruth Escobar e a Editora Record, fundaram, em 1990, a Rosa dos 

Tempos, primeira editora de mulheres no Brasil (PINHEIRO, 2015). 

Rose tenta ingressar na vida política em 1986 e 1994. Segundo Pinheiro (2015), de sua 

primeira experiência como candidata, publicou mais um livro onde discutiu as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres que adentram o espaço político dominado pelos homens. O livro 

intitulou-se “Os seis meses em que fui homem59” e vendeu doze mil exemplares. 

A intelectual publicou mais de 40 livros, inúmeros artigos e poesias, além de 

editorar aproximadamente 1.600 livros. Trabalhou na editora Vozes e fundou 

suas próprias editoras, denominadas Editora Forense Universitária (1965) e 

Rosa dos Tempos (1990), sendo esta a primeira editora de mulheres do Brasil. 

Nos últimos tempos, dedicava-se ao Instituto Cultural Rose Marie Muraro, 

fundado em 2009, que funciona em um imóvel cedido pelo Patrimônio 

                                                 
57

 MURARO, Rose Marie. Memórias de uma Mulher Impossível. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1999. 
58

 MURARO, Rose Marie. Sexualidade, Libertação e Fé, por uma Erótica Cristã: Primeiras Indagações. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1985. 
59 MURARO, Rose Marie. Os seis meses em que fui homem.  Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 1990. 
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Histórico da União (ZUCCO; LISBOA, 2014). 

Do conjunto de sua produção bibliográfica marcaram época as obras: Sexualidade da 

mulher brasileira: corpo e classe social no Brasil (1983); Os seis meses em que fui homem 

(1990); Memórias de uma mulher impossível (1999); Textos da fogueira (2000); Feminino e 

masculino: uma nova consciência para o encontro das diferenças (2002), juntamente com 

Leonardo Boff; Os avanços tecnológicos e o futuro da humanidade (2009); e Reinventando o 

capital/dinheiro (2012). 

De 1990 a 2000, foi diretora da única editora dedicada aos estudos feministas na 

América Latina, a Editora Rosa dos Tempos. Em 2003, foi nomeada pelo Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

por seu notório saber em Estudos sobre Mulheres. Em 2005, recebeu junto com cinquenta e 

uma mulheres brasileiras, inclusive com Heleieth Saffioti, a indicação para o Prêmio Nobel da 

Paz no Projeto Mil Mulheres. Em 2008, recebeu o Prêmio Bertha Lutz, concedido pelo Senado 

Federal do Brasil. Foi nomeada Patrona do Feminismo Brasileiro pela Lei 11.261 do dia 2 de 

janeiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União. No mesmo mês, 600 universidades 

norte-americanas adquiriram cinco de suas obras para seus departamentos de Estudos Latino-

americanos e Estudos da Mulher. Em 2009, Rose criou o Instituto Cultural Rose Marie Muraro 

para tornar-se um polo de referência no estudo dos principais conceitos culturais, econômicos 

e socioambientais do ponto de vista do papel da mulher na sociedade (INSTITUTO, c2015b). 

Rose foi uma mulher impossível, segunda ela, nasceu cega e vendeu milhões de livros, 

iniciou uma vida destinada ao casamento e aos filhos, mas sua audácia a tornou uma feminista 

midiática e polêmica. Os vídeos de Rose Maria falando são impressionantes, pela coragem e 

reflexões que fazia. 

7.19.2 Descrição da instituição - Objetivos, metas e prioridades do Instituto Rose Marie 

Muraro 

De acordo com o documento “Consolidação do estatuto do Instituto Cultural Rose 

Marie Muraro” (2009), o Instituto também pode ser designado pela sigla ICRM. Foi constituído 

em 28 de fevereiro de 2009 como uma associação civil sem fins lucrativos.  

De acordo com o artigo 2º de seu estatuto, o ICRM destina-se a: 

(I) preservar o patrimônio intelectual a partir do acervo pessoal da escritora 
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Rose Marie Muraro que se compõe de uma biblioteca com vários exemplares 

de suas 34 obras e aproximadamente 4 mil títulos diversos, uma hemeroteca 

com aproximadamente mil artigos, dois documentários sobre sua vida, diversos 

vídeos de conferências, material de pesquisa e material de seu portfólio de 1969 

até os dias de hoje (40 anos), incluindo sua autobiografia; (II) criar um centro 

cultural focado na equidade dos sexos com a principal finalidade de 

disponibilizar ao público em geral, através de seu legado, o conhecimento de 

parte da História do Brasil e das mulheres e continuar propagando os ideais 

pelos quais a escritora lutou a vida inteira; (III) promover seminários e debates 

sobre temas diversos que abranjam a condição humana ; (IV) criar grupos que 

pensem o Brasil do ponto de vista das relações sociais de sexo, respaldados no 

trabalho que a escritora já realizou em nível municipal, estadual e federal, sobre 

a reforma do Estado com foco em eqüidade dos sexos e também, de acordo com 

a sua formação, estudar a modernidade e as tecnologias que moldarão o futuro; 

(V) disponibilizar espaço para oficinas e eventos culturais; (VI) produzir 

eventos culturais em geral e (VII) realizar trabalhos junto a comunidades 

carentes com foco na igualdade de classe e sexo (CONSOLIDAÇÃO DO 

ESTATUTO DO INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 2009). 

Resumidamente, o ICRM acredita que “expandir e preservar o legado cultural de Rose 

Marie Muraro é deixar viva a trajetória do movimento de emancipação das mulheres brasileiras 

dos últimos 60 anos” (INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, c2015a). 

O ICRM iniciou suas atividades no ano de 2009. Em 2010, uma casa foi cedida pela 

União para ser a sede do Instituto.  

A casa cedida fica na Rua Hermenegildo de Barros, 44, no Alto Glória (Rio de Janeiro 

- RJ). 

Figura 10 - Fachada do Instituto Cultural Rose Marie Muraro. 

 
Fonte: a autora. 
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Figura 11 - Espaço de eventos e confraternização do ICRM.

 
Fonte: a autora. 

Figura 12 - Hall de entrada com quadros, troféus e prêmios. 

 
Fonte: a autora. 

Sua estrutura administrativa atualmente é a seguinte:  
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Figura 13 - Organograma administrativo do Instituto Cultural Rose Marie Muraro. 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Consolidação do Estatuto do Instituto Cultural Rose Marie 

Muraro (2009) e Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015). 

 O Instituto é composto por um número ilimitado de sócios interessados em participar e 

contribuir com seus objetivos. Sua organização administrativa tem três órgãos de 

administração: a assembléia geral, a diretoria e o conselho fiscal. A Assembléia Geral é a 

instância máxima decisória e se constitui de sócios fundadores e efetivos. A  Assembléia Geral  

é responsável por eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal (CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO 

DO INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 2009). 
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Figura 14 - Organização administrativa do ICRM. 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Consolidação do Estatuto do Instituto Cultural Rose Marie 

Muraro (2009). 

 De acordo com o Artigo 18 do Estatuto do Instituto, compete à Assembléia Geral: 

a) Propor e aprovar a admissão de novos sócios efetivos. 

b) Examinar e aprovar o relatório, balanço e contas da Diretoria. 

c) Eleger, nomear e destituir membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal. 

d) Determinar e atualizar as linhas de ação do ICRM. 

e) Examinar as contas da Diretoria aprovadas pelo Conselho Fiscal. 

f) Deliberar sobre modificações no presente Estatuto. 

g) Deliberar sobre o destino do patrimônio. 

h) Decidir sobre a suspensão ou exclusão de qualquer associado. 

i) Decidir sobre conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 

bens materiais. 

j) Estabelecer o montante da mensalidade a ser recebido dos sócios. 

k) Aprovar o Regimento Interno do ICRM. (CONSOLIDAÇÃO DO 

ESTATUTO DO INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 

2009). 

  

Sobre a diretoria, de acordo com o Artigo 21, este “é um orgão subordinado a 

Assembléia Geral e responsável pela representação social do ICRM, bem como tem a 

responsabilidade administrativa da associação e será constituída por um Diretor Presidente e 

um Diretor Executivo” (CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO DO INSTITUTO CULTURAL 

ROSE MARIE MURARO, 2009). De acordo com o Artigo 23, à Diretoria Presidente compete: 

I. Representar o ICRM ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente. 

II. Coordenar as atividades do ICRM e as atividades do Diretor Executivo. 

III. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno do ICRM. 

IV. Presidir a Assembleia Geral. 

V. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria. (CONSOLIDAÇÃO DO 

ESTATUTO DO INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 

2009). 

A Diretoria Presidente pode ser substituída pela Diretoria Executiva. Já ao Conselho 

Fiscal compete: 
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a) Analisar e fiscalizar as ações da Diretoria e demais atos 

administrativos e financeiros. 

b) Examinar os livros de escrituração do ICRM. 

c) Opinar sobre balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e 

sobre operações patrimoniais realizadas, emitindo os competentes pareceres 

para o orção superior do ICRM. 

d) Responsabilizar-se pela análise do balanço no final de cada exercício. 

e) Requisitar à Diretoria, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 

operações econômico-financeiras realizadas pelo ICRM. 

f) Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. (CONSOLIDAÇÃO 

DO ESTATUTO DO INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 

2009). 

Os recursos financeiros necessários à manutenção do ICRM, de acordo com 

Consolidação do Estatuto do Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2009), poderão ser obtidos 

por parcerias, convênios e contratos firmados com o Poder Público.  

7.19.3 Biblioteca Rose Marie Muraro 

A Biblioteca Rose Marie Muraro foi criada em 2015. É considerada 

a primeira no Brasil, em formato físico e virtual, especializada no estudo da 

condição da mulher [...] com o objetivo de propiciar a reflexão e uma visão 

crítica sobre nossa cultura, condição e sociedade, democratizando o acesso ao 

acervo cultural de Rose. (INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE 

MURARO, c2015). 

A implantação da biblioteca se deu pelo convênio com a SPM/PR – Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República, por meio de emendas parlamentares 

das deputadas Jandira Feghali, Benedita da Silva e Jô Moraes (INSTITUTO CULTURAL 

ROSE MARIE MURARO, 2015). 

O objetivo de criar a Biblioteca Rose Marie Muraro é o de disponibilizar a 

estudantes, pesquisadores e interessados no assunto todo o acervo de Rose 

Marie Muraro, que foi cuidadosamente mantido pela escritora ao longo de sua 

vida, para que as gerações de hoje e de amanhã possam buscar aqui a 

compreensão para trilharem novos caminhos para uma sociedade mais justa e 

sem preconceitos (INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 

2015). 

O Instituto foi criado, principalmente, para abrigar a biblioteca de Rose Marie que foi 

inaugurada em 20 de março de 2016. Seu acervo é composto de aproximadamente mil obras 

literárias. Dos mil livros tratados, 500 estão digitalizados e disponíveis na biblioteca virtual60.  

                                                 
60

 http://icrmrio.org.br/cadastro/ 
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7.19.4 Arquivo Rose Marie Muraro 

O Arquivo Rose Marie Muraro é composto por 50 mil documentos descritos e 

organizados, dos quais foram digitalizados 10 mil. O acesso aos documentos é apenas 

presencial, por meio de uma planilha local que contém a descrição e localização dos 

documentos (INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 2015; ENTREVISTA I, 

2018). 

7.19.5 Dados do acervo 

Quadro 5 - Quantidade de livros e documentos tratados e digitalizados. 

Biblioteca Centro de documentação 

Livros tratados Livros digitalizados Documentos tratados Documentos digitalizados 

939 unidades 500 unidades 50.000 unidades 10.000 unidades 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015) e Entrevista I 

(2018). 

O ICRM disponibiliza o acervo de forma física e em três terminais em sua sede para o 

acesso virtual à biblioteca, também disponibiliza scanner e autoriza tirar fotografias das obras 

e documentos. O atendimento e acesso ao acervo de livros e ao arquivo é feito mediante a 

marcação de hora por telefone ou e-mail (INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE 

MURARO, 2015; ENTREVISTA I, 2018).  

Figura 15 - Terminais com internet para pesquisa e acesso ao acervo digitalizado. 

 
Fonte: a autora. 
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7.19.6 Processo de organização do acervo 

O tratamento e digitalização dos livros e documentos foram realizados por uma empresa 

que apresentou um projeto de inplantação da biblioteca e também tratou a documentação 

pessoal de Rose Marie. A empresa e as funções envolvidas podem ser analisadas a partir do 

seguinte organograma: 

Figura 16 - Organograma equipe da implantação da Biblioteca. 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015). 

 Tivemos acesso à “Proposta para prestação de serviços de gestão documental” elaborada 

pela empresa que realizou a implantação da biblioteca, que não poderá ser anexado 

integralmente, pois contém informações confidenciais. Foi realizado um levantamento da 

situação em que se encontrava o acervo do Instituto. De uma maneira geral, foi constatado que 

• há documentos convencionais (papel), produzidos e acumulados em 

decorrência das atividades intelectuais relacionadas a Feminista Sra. Rose 

Marie Muraro, como por exemplo, contratos, relatórios, desenhos, artigos, 

jornais, manuscritos, entre outros, além de livros pertencentes a sua biblioteca; 

• não existe um plano de classificação de assuntos, nem tabela de 

temporalidade documental e de descarte em uso; 

• não são utilizados instrumentos para recuperação da informação que auxilie 

a busca e a consulta de documentos arquivados tanto em meio físico; 

• não há política estabelecida de segurança da informação; 
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• há limitação de espaço físico para o armazenamento de documentos nas 

instalações do escritório da instituição; 

• a quantidade de documentos arquivados não foi identificada neste primeiro 

momento, porém, a quantidade de livros levantada foi de 1.000 peças. No 

entanto, verificou-se que trata-se de suportes tais como: caixas box, pastas 

organizadoras (tipo pasta A-Z), containers com matérias iconográficos 

(jornais, fotografias, manuscritos, etc); 

• O mobiliário disponível para o armazenamento de documentos está 

distribuído entre armários de madeira e estantes com prateleiras; 

• As condições ambientais no escritório são favoráveis à conservação dos 

documentos e boa parte dos mesmos não apresentam sinais de deterioração; 

• A Instituição está aberta para novas tecnologias e aprendizado de novos 

procedimentos e rotinas de gestão documental; 

• A instituição não tem website, somente blog e facebook. (MURARO, 2014).  

Figura 17 - Processo de implantação da Biblioteca. 

 
Fonte: Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015b). 

De acordo com o projeto da empresa sobre a documentação e bibliografia física, foi 

realizada a higienização e reparo dos documentos e livros e a catalogação de livros. Os 

documentos em papel foram organizados e acondicionados em caixas/pastas e identificados nas 

respectivas caixas/pastas; foi feita. uma relação dos documentos com respectiva localização em 

caixas/pastas. O mobiliário (estantes) foi identificado; também foi feita uma seleção e triagem 

de duplicidades e redundâncias documental, além da descrição arquivística dos documentos e 

um treinamento sobre a utilização e manutenção do acervo físico (MURARO, 2014). 

De acordo com a proposta, no que diz respeito à digitalização de documentos 

arquivísticos e bibliográficos, a proposta seria digitalizar 1000 livros e todos os documentos. 

Os documentos seriam armazenados nos terminais com acesso pelo Instituto Rose Marie 

Muraro e os livros seriam disponibilizados em uma biblioteca virtual. Como a verba não foi 

suficiente, foram digitalizados 500 livros, como mencionado no quadro 5, que estão disponíveis 
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online. Recebemos a relação destes livros. Como mencionado também, dos 50 mil documentos 

que o Instituto detém, foram digitalizados 10.000 unidades. Também foi planejado, elaborado 

e implementado o website.  

A relação de livros digitalizados está no Anexo E. 

Figura 18 - Biblioteca organizada. 

 
Fonte: a autora. 

Figura 19 - Biblioteca organizada. 

 
Fonte: a autora. 
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Figura 20 - Biblioteca organizada. 

 
Fonte: a autora. 

 Como mencionado, o arquivo de Rose Marie também foi tratado e organizado. 

Figura 21 - Documentação pessoal de Rose Marie Muraro. 

 
Fonte: Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015b). 
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Figura 22 - Documentação pessoal de Rose Marie Muraro. 

 
Fonte: Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015b). 

Figura 23 - Documentação pessoal de Rose Marie Muraro. 

 
Fonte: Instituto Cultural Rose Marie Muraro (2015b). 

 Após a finalização do processamento técnico, digitalização, indexação e organização 

nas estantes, a empresa não presta mais serviços ao Instituto e este não conta com funcionários. 

7.19.7 Recursos materiais 

Sobre a estrutura física, a partir das fotos, é possível verificar como estão dispostos os 

livros e a documentação.  

O Instituto tem três salas importantes de se mencionar: a já mostrada sala com três ter-

minais para realização de pesquisa, a biblioteca onde estão os livros tratados e dispostos nas 

estantes e a sala onde estão os documentos pessoais de Rose. O mobiliário disponível nas salas 

pode ser verificado no seguinte quadro: 
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Quadro 3 - Mobiliário constante na Biblioteca. 

Setores Mobiliário 

Biblioteca Cadeira de escritório, escrivaninha, caixa do 

servidor, três estantes e dois armários com os 

livros ainda não inseridos no sistema. 

Arquivo documental Dez prateleiras de madeira, estante com 

quatro prateleiras com o material não 

preparado. 

Sala de pesquisa Mesa longa com três computadores para 

consulta ao acervo e pesquisa, três cadeiras. 

Fonte: roteiro adaptado de Maciel (1997, p. 32). 

 

Quadro 4 - Mobiliário para atendimento ao público da Biblioteca. 

Setores Equipamentos 

Biblioteca 1 computador, uma impressora/scanner, 

telefone. 

Arquivo documental - 

Sala de pesquisa 3 computadores, amplificador de som. 

Fonte: roteiro adaptado de Maciel (1997, p. 33). 

7.19.8 Configuração do edifício 

O ICRM tem localização privilegiada, ao lado do metrô da Glória e de muitos pontos 

de ônibus. Também fica ao lado do Centro do Rio de Janeiro. Não tem estacionamento e é 

acessível para chegar a pé ou de bicicleta, apesar de se encontrar em uma subida. 

O acesso de fora para dentro do edifício para pessoas com muletas e cadeiras de rodas 

só possível até o pátio da frente, onde são realizadas rodas de samba, capoeira, oficinas, aulas 

e reuniões. Não é possível o acesso de pessoas nessas condições para dentro do edifício por que 

há degraus e, para a biblioteca, não é possível, pois o acesso é feito por uma escada caracol. 

  



149 

 

Figura 24 - Escada que dá acesso ao acervo. 

 
Fonte: a autora. 

7.19.9 Recursos informacionais - Acervo - Levantamento dos documentos que compõem 

o acervo 

Tônia Maria Gebara Muraro (informação verbal)61 , filha de Rose Marie Muraro e 

Diretora Executiva do Instituto, menciona que há livros e documentação que não foram 

tratados, tanto quanto as fitas VHS e fitas cassete com palestras e aulas que Rose Marie deu em 

Universidades nos Estados Unidos durante o período de seis meses. 

  

                                                 
61

 Entrevista concedida por MURARO, Tônia Maria Gebara. Entrevista I. [jun. 2018]. Entrevistadora: Mariana 

Xavier. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (30 min.). 
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Figura 25 - Acervo de livros ainda não classificados e catalogados. 

 
Fonte: a autora. 

Figura 26 - Acervo de livros ainda não classificados e catalogados. 

 
Fonte: a autora. 
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Figura 27 - Acervo de livros ainda não classificados e catalogados. 

 
Fonte: a autora. 

Figura 28 - Fitas VHS, cassete e cartazes ainda não tratados. 

 
Fonte: a autora. 

 Sobre o acervo, os livros estão em bom estado de conservação. No acervo catalogado, 

classificado e disponibilizado para consulta, as etiquetas são claras e visíveis e a sinalização de 

assunto também é visível e compreensível. 
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Figura 29 - Detalhe das etiquetas e sinalização de assunto. 

 
Fonte: a autora. 

 

Quadro 5 - Inventário geral do acervo. 

ACERVO 

ACERVO PROCESSADO 

Livros 

(volumes) 

Periódicos  

Outros materiais (outros 

materiais) Correntes 

(títulos) 

Não-correntes 

(títulos) 

Fasciculos 

avulsos 

936 unidades - - 3 títulos  

50.000 unidades do Arquivo 

Documental 

ACERVO NÃO PROCESSADO 

Livros (volumes) Periódicos 

(volumes) 

 

Outros materiais (volumes) 

2722 unidades 50 unidades 9 caixas plásticas de 30 litros com diversos 

materiais 

Fonte: roteiro adaptado de Maciel  (1997, p. 41). Informações extraídas de Instituto Cultural Rose Marie 

Muraro (2015) e Entrevista I (2018). 

 Esses 2722 materiais bibliográficos que não foram catalogados estão organizados da 

seguinte maneira: 
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Quadro 6 - Acervo não processado. 

América Latina 54 títulos 

Antologia 36 títulos 

Antropologia 69 títulos 

Artes e Contos - Rosa dos 

tempos 30 títulos 

Automação 114 títulos 

Biografia 06 títulos 

Brasil 416 títulos 

Ciência 03 títulos 

Comunicação e linguística 139 títulos 

Ecologia 45 títulos 

Economia 93 títulos 

Educação 105 títulos 

Epistemologia 70 títulos 

Espaço e tempo 33 títulos 

Ficção 255 títulos 

Filosofia 59 títulos 

História 49 títulos 

I Ching 03 títulos 

Livros grandes 65 títulos 

Meneghetti 07 títulos 

Poesia 106 títulos 

Psicologia 238 títulos 

Religião 360 títulos 

Saúde 27 títulos 

Sociologia 123 títulos 

Teatro 30 títulos 

Vários 45 títulos 

Títulos não classificados 142 títulos 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Muraro (2018). 
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 Essa organização foi feita pela própria Rose Marie Muraro com a ajuda de Tônia 

Muraro. Também são listados, materiais outros, como podemos verificar no quadro 7. 

 

Quadro 7 - Acervo não processado. 

Cartazes 1 caixa 

Fitas de vídeo 35 títulos 

DVD 34 títulos 

Fitas cassete 134 fitas + 1 caixa 

CD 14 CDs 

Disquetes 50 unidades 

Peças de roupa 

2 pares de sapatos; 1 

cinto; 2 bolsas; 9 

óculos; 3 lentes e 2 

medalhas. 

Originais, fotolitos e 

pesquisas 10 títulos 

Revista Painel Brasileiro 50 exemplares 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Muraro (2018). 

7.19.10 Conservação e segurança do acervo 

 Sobre a conservação, o acervo tratado está em boas condições, seria de fácil execução, 

se houvessem voluntários e uma higienização do acervo. Já o material não tratado necessita 

com urgência ser migrado de mídia, higienizado e re-armazenado. Os livros não tratados podem 

ser também higienizados para melhor conservação até ser possível catalogá-los e inseri-los no 

acervo para consulta. 

 No quesito segurança, há extintores em pontos da casa, a casa é fechada na frente com 

cadeado e correntes e possui alarme e câmeras de segurança. 

7.19.11 Serviços relacionados à organização das coleções 

Não há uma política de seleção da coleção, mas entram materiais novos no acervo da 

biblioteca. Também não dispõe de verba para compras, mas o Instituto recebe doações. 
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 O serviço de catalogação e classificação está parado por falta de recursos humanos e 

financeiros. 

7.19.12 Registro 

O registro inicial das obras foi feito e refeito muitas vezes pela própria Rose Marie e 

depois da criação do ICRM, uma empresa fez o registro e tratamento de parte do acervo. O 

material bibliográfico recebido por doação recebe registro manual e em excel, apenas para 

controle interno até ser possível registrar, catalogar e classificar o acervo por completo. 

7.19.13 Tratamento técnico das coleções - Análise descritiva 

Analisando a descrição dos itens no catálogo online, observa-se que o nível de catalo-

gação adotado é em primeiro nível, descrito no AACR2 (AMERICAN LIBRARY 

ASSOCIATION, p. 1.0D) com o esquema ilustrativo: 

“Título / primeira indicação de responsabilidade. - Indicação de edição. - Detalhes 

específicos do material (ou do tipo de publicação). - Primeiro editor etc., data de publicação 

etc. - Extensão do item. - Nota (s). - Número normalizado”. 

7.19.14 Análise temática 

A classificação adotada para os livros, periódicos e demais materiais é a Classificação 

Decimal de Dewey. No catálogo é possível identificar dois termos no campo de “assunto 

tópico”, mas esses termos não estão descritos em nenhum tipo de controle de terminologia 

adotado como cabeçalhos de assunto, catálogos internos de cabeçalhos de assunto, tesauros etc. 

A título de ilustração, como a biblioteca é especializada em mulheres e feminismo, ao 

se buscar pelo termo “mulher” no catálogo, recupera-se um total de 208 registros, dentre os 

quais são 11 no campo de “autor”, 122 no campo “título”, 99 no campo “título” e 4 para o 

campo “editora”. Nas buscas com o termo “mulheres”, que deveria recuperar menor quantidade 

de documentos do que para “mulher”, retornam 262 registros, 4 para “autor”, 227 para “as-

sunto” e 5 para “editora”. Ao se buscar por “feminismo”, recupera-se um total de 133 registros, 

127 no campo “assunto”, 14 no “título” e 1 no campo autor. 



156 

 

7.19.15 Organização e manutenção dos catálogos 

A Biblioteca e o Arquivo contam com catálogos manuais e informatizados. Existem 

critérios uniformes para a descrição dos documentos constantes dos catálogos da biblioteca. Os 

catálogos informatizados não estão atualizados por falta de verba e de pessoal. O catálogo é 

utilizado pelos usuários com frequência como fonte de busca de informações. 

 É possível acessar o catálogo remotamente e 50% do material catalogado também está 

disponível digitalizado. 

O catálogo propicia a localização rápida do material desejado. 

7.19.16 Preparo do material 

Figura 30 - Tipo de etiqueta utilizada para a lombada das publicações. 

 
Fonte: a autora. 

7.19.17 Página na internet 

 O ICRM tem uma página na internet disponível no endereço <http://icrmrio.org.br/>. O 

site disponibiliza muitas informações. Formulários para contato e cadastro, tanto para receber 

informações sobre o Instituto quanto para se cadastrar na biblioteca. Há uma secção “Sobre o 

Instituto” que contém os objetivos, atividades até 2014, oficinas oferecidas e documentação. 

 Quanto aos documentos oficiais, foi possível ter acesso ao documento de consolidação 

do Instituto e ao seu cadastro do CNPJ. 

 Também há um acervo de fotografias e outro de vídeos, com registro de todo o processo 

de implantação da biblioteca, desde a entrega do imóvel pela União, inauguração da biblioteca, 

oficinas realizadas e festas diversas. 
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 Na seção da agenda, o Instituto abriga eventos fixos todos os primeiros e terceiros 

domingos do mês. No primeiro, tem roda de samba e choro e no terceiro domingo, roda de 

capoeira do Grupo Ilê de Angola. 

 Há uma seção com os projetos do Instituto, que infelizmente, estão aguardando 

possibilidade de concretização, dentre eles: um projeto de ampliação da sede, a criação de uma 

exposição permanente da vida de Rose Marie Muraro, o lançamento de uma coleção de livros 

sobre mulheres brasileiras que romperam barreiras em diversos âmbitos. 

 Pelo site também é possível acessar o catálogo online da biblioteca, mas o acesso só é 

possível após o Instituto responder à solicitação de acesso com a criação de um usuário e senha. 

 O Instituto também mantém uma página na rede social facebook, onde é possível maior 

interação entre usuários e local onde criam eventos que não são fixos. 

7.19.18 Considerações do diagnóstico no Instituto Cultural Rose Marie Muraro 

 Dentro das possibilidades do orçamento que o Instituto dispunha, a administração e tra-

tamento do acervo não deixa a desejar. A biblioteca digital é uma ferramenta importante, pois 

é possível realizar pesquisas remotamente e o que foi digitalizado não se perde facilmente, 

tendo em visto que são realizados back-ups periódicos. 

 Dentre todos os desafios enfrentados pelo ICRM, o principal, é a falta de verba para 

manutenção do espaço e continuação do tratamento dos livros e documentos, além da impossi-

bilidade de abertura do espaço dentro de um horário continuo. É urgente a realização de capta-

ção de recursos para regulizar a contabilidade do Instituto afim de ser possível concorrer à 

editais de cultura e outros. 

 É possível, no momento, criar um mutirão de higienização do acervo tratado e do que 

se encontra armezenado no armário. Uma higienização auxiliaria na preservação do acervo, 

mesmo que seu tratamento de classificação, catalogação e armazenamento não ocorra imedia-

tamente. 

 A segunda situação urgente seria providenciar a migração das mídias, pois o acervo 

inclui fitas de vídeo, de áudio, disquetes e CD-ROM. 
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 É também necessário classificar, catalogar e indexar o acervo ainda não tratado, termi-

nar de digitalizar os matériais possíveis de serem digitalizados e disponibilizá-los na plataforma 

online. Além da elaboração de manuais de classificação e catalogação. A elaboração ou adoção 

de um tesauro seria de grande valia no auxílio à indexação e recuperação dos materiais.  

Há um projeto de expansão do espaço. No fundo do terreno existe um espaço para edi-

ficar. Neste projeto, está prevista a construção de um elevador para acessar a parte mais alta, de 

um auditório para conferências, banheiros, escritório, varanda, loja, cantina e espaço para ofi-

cinas. Não foi possível realizar, ainda, devido às dificuldades financeiras. 

Tônia aponta inúmeros desafios para manter o Instituto em funcionamento, 

mencionando que  

Ela [Rose Marie] organizou essa biblioteca inteira ao longo da vida dela. Ela 

não queria que isso simplesmente morresse [...], mas que isso fosse passado 

para as próximas gerações. Agora que as meninas estão começando… [a ter 

contato com as discussões feministas] tem gente que não conhece, nunca 

ouviu falar, normal, porque era um assunto reservado, porque eram poucas 

pessoas que estudavam isso, hoje em dia já está mais amplo [...]. Ainda vai 

ser para o futuro isso aqui, isso aqui ainda não é pra agora, é o tipo de trabalho 

que a gente faz sabendo que não vai ter o reconhecimento da sociedade civil 

nem governamental, mas é uma coisa que você deixa pra que lá pros meus 

netos é que vão aproveitar mais e poder conhecer a sua história, senão você 

apaga, se deixar no mundo que a gente vive hoje. Essa memória toda vai ser 

apagada. Vai voltar para uma minoria estudar. (MURARO, 2018). 

Mesmo diante dessas dificuldades, o Instituto Cultural Rose Marie Muraro é uma insti-

tuição viva, muito eventos ocorrem mensalmente em seu espaço. Seria imprescindível uma 

maior divulgação do seu espaço e do seu acervo a fim de gerar engajamento e aumentar a pos-

sibilidade de parceiras, voluntariado e obtenção de recursos. Nesse sentido, seria possível ex-

pandir e preservar o legado cultural de Rose Marie Muraro e deixar viva a trajetória do movi-

mento de emancipação das mulheres brasileiras, que é o objetivo principal do ICRM. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo descrever Unidades de Informação sobre Mu-

lheres no contexto brasileiro, quantas eram e como estão constituídas.  

O percurso teórico, na primeira seção, sobre a constituição da História das Mulheres 

como campo de estudo e a História das mulheres no Brasil, referenciou-se, principalmente em 

Michelle Perrot, Gerda Lerner, Dale Spender, Virginia Woolf, Rachel Soihet e Mary Del Priore. 

Sobre o movimento de mulheres no Brasil e o surgimento das unidades de informação de mu-

lheres, foi primordial a contribuição de Amelinha Teles, Rosalina Santa Cruz Leite, Céli Regina 

Jardim Pinto, Joana Maria Pedro e Margareth Rago. Sobre os Estudos de Mulheres na produção 

em Ciência da Informação no Brasil, considera-se Patrícia Espírito Santo, Gisele Rocha Côrtes, 

Ligia Maria Moreira Dumont e Maria Mary Ferreira pioneiras na discussão. 

Sobre os trabalhos estrangeiros que abordam as Unidades de Informação sobre Mu-

lheres e movimento feminista, autoras espanholas e Suzanne Hildenbrand foram essenciais para 

o embasamento teórico. A pesquisa empiríca – estudo de caso - foi baseada no modelo de di-

agnóstico informacional proposto por Alba Costa Maciel (1997) com contribuições de Maria 

Francisca Abad García (2005) e Antonio Cesar Amaru Maximiano (2008). Foram acessados os 

documentos oficiais das Unidades de Informação encontradas para obter dados sobre o contexto 

sociopolítico no qual surgiram essas unidades, o ano/período de surgimento e os objetivos e 

ações dessas unidades. Sobre a atualidade, buscou-se compreender o papel dessas unidades e 

os problemas enfrentados atualmente. 

No início da pesquisa haviam sido localizadas oito Unidades de Informação sobre 

Mulheres no território brasileiro. Ao final somam-se 18, porém algumas delas não responderam 

às tentativas de comunicação, não sendo possível, assim, precisar se continuam ativas. As 

unidades ligadas a Universidades e Prefeituras mostraram-se abertas ao diálogo, possibilitaram 

a consulta aos seus acervos, tais como a Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina, a 

Biblioteca Heleieth Saffioti, que pertence à UNESP Araraquara, e o Centro de Estudos Pagu 

Unisanta.  

A Diretoria do Instituto Cultural Rose Marie Muraro também abriu suas portas para 

aprofundarmos a pesquisa. A partir do estudo de caso, pudemos verificar que o  ICRM enfrenta 
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dificuldades de manutenção, mas resiste à adversidades, tem parte do acervo minimamente 

tratado e boa parte digitalizada. 

As dificuldades enfrentadas pelo ICRM e as outras Unidades de Informação estudadas 

são as mesmas enfrentadas pelas instituições espanholas: “a situação atual de muitos destes 

centros espanhóis vem sendo afetada pelas crises econômicas e políticas de corte. A falta de 

recursos dificulta a continuidade das coleções que estão sendo geridas pelo voluntariado das 

proprias associações (MUÑOZ-MUÑOZ; ARGENTE JIMÉNEZ, 2015, p. 61, nossa tradução). 

É interessante observar que nas descrições das Unidades, muitas afirmam ter “o maior 

acervo”, ser “a primeira biblioteca feminista”, o que indica, de certo modo, que cada Unidade 

atua de modo independente, não tendo acesso às demais para troca de experiências. É desejável 

que essa situação se modifique de modo a dar maior visibilidade a essas unidades, promovendo, 

inclusive a formação de redes de informação sobre mulheres. A importância dessas instituições 

é preservar a memória dos movimentos de libertação das mulheres e difundi-las. Uma 

organização adequada dessas unidades poderá contribuir também para fortalecer o campo 

científico dos Women’s Studies e a História de Mulheres. A formação de redes de informação 

sobre mulheres é um modelo de cooperação que podemos observar em diversos países como a 

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres da Espanha que atua em rede, 

realiza encontros anuais, pesquisa e ações de consciência feminista, assim como a Rede Lilith 

italiana. 

A pesquisa mostra que a imprensa feminista brasileira impulsionou as mulheres a 

buscar espaços autônomos organizativos, nos anos iniciais da década de 1980. Nesse período, 

surgiram uma série de grupos e coletivos feministas, como o SOS Corpo, o SOS-Mulher, o 

CIM (Centro Informação Mulher), o Coletivo Feminista Sexualidade Saúde, o Coletivo de 

Mulheres Negras, a União de Mulheres de São Paulo, entre outros. Nesse contexto, o SOS 

Corpo continua ativo até hoje e detém o Centro de Documentação e Apoio Pedagógico 

(CEDAP). O Centro Informação Mulher - CIM, também está ativo até hoje e recebeu o acervo 

do Coletivo Feminista Sexualidade Saúde, que ainda está ativo. Do Coletivo de Mulheres 

Negras surgiram duas líderes do Movimento de Mulheres Negras: Alzira Rufino e Sueli 

Carneiro. Rufino fundou a Casa da Cultura da Mulher Negra (CCMN) que abrigava o Centro 

de Documentação e Pesquisa Carolina de Jesus e Sueli Carneiro funda o GELEDÉS - Instituto 

da Mulher Negra que abriga o Centro de Documentação Lélia Gonzalez. 
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Membros do Grupo Feminista Brasil Mulher, fundado na década de 1970 com a 

efervescência da imprensa feminista, fundaram o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 

Mulher - NEIM, que detém o Centro de documentação, informação e memória Zahidê 

Machado. Isso mostra como a movimentação de mulheres na ditadura promoveu a criação de 

núcleos de Estudos de Mulheres e deu lugar ao nascimento de Unidades de Informação sobre 

Mulheres, em uma rede não constituída, porém interligadas de algum modo. 

No processo de fortalecimento do movimento feminista deve-se mencionar Rose 

Marie Muraro que, com o fim da ditadura, torna-se membro fundador do Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher - CNDM, a convite do Governo Federal. O CNDM abriga hoje o Centro 

de Documentação e Memória.  

É importante salientar a coragem incalculável das mulheres que participaram da luta 

contra a ditadura. O que acontecia com as mulheres naquela época era pior do que acontecia 

com os homens, pois além do ódio de classe, havia a misoginia dos militares. A mesma coragem 

se imputa àquelas que se juntaram em grupos de autoconsciência, pois qualquer reunião poderia 

ser considerada perigosa. Nesse período surgiram muitas feministas e grupos que atuam até 

hoje. Aquelas que retornaram do exílio trouxeram debates que estavam na ordem do dia, 

internacionalmente, e participaram da construção do feminismo brasileiro, tendo contribuído 

para a construção de unidades de informação sobre Mulheres. 

Essas mulheres mostraram ter consciência sobre a importância do resgate histórico do 

movimento de mulheres: no número 3 do periódico Nós, mulheres, de novembro/dezembro de 

1976, a matéria “Um momento de nossa história” mostra que o feminismo no Brasil “não é, 

como querem muitos, uma coisa de agora, influenciada por ‘forças obscuras’, estranhas à nossa 

realidade. A memória feminista se perdeu como tantas outras em nosso país. Porém, cabe a nós 

restituí-la”. De acordo com Teles e Leite (2013, p. 88), esse artigo mostra que a luta das mu-

lheres pela conquista de seus direitos no Brasil não surgiu no vácuo.  

A pesquisa mostra que as décadas de 1970 e 1980 foram particularmente importantes. 

Sobre a realidade italiana, Annamaria Tagliavini descreve como especialmente na Itália, no 

final das décadas de 1970 e 1980, grupos e coletivos de autoconsciência, que lutavam pela 

liberdade das mulheres, surgem e começam a pensar e a construir centros que fossem “deposite 

di riserva symbolica”. Também na Espanha, neste período começam as “grandes 

mobilizações”, como as Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer que ocorreram em 
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1975; o Año Internacional de la Mujer, também em 1975 e as Primeres Jornades Catalanes de 

la Dona em 1976. As Jornades foram parte da campanha iniciada na sequência da proclamação 

das Nações Unidas de 1975 como o Ano Internacional das Mulheres. A realidade espanhola e 

Italiana, na segunda onda, é muito parecida com a do Brasil, que passa por um período de 

ditadura política, tendo sido o Ano Internacional da Mulher a oportunidade para publicizar o 

que vinha sendo discutido nos grupos de autoconsciência, no período de repressão política e 

surgimento de pesquisas e Unidades de Informação com foco em mulheres. 

Outro fator, que se assemelha ao contexto das unidades de informação sobre mulheres, 

da Espanha, e também da Europa, pode ser exemplificado, com o fato de Rose Marie ter 

fundado uma editora de estudos feministas no Brasil. Algumas unidades da Europa estavam 

envolvidas com editoras e publicações feministas também. 

Uma questão sobre as unidades ligadas à Universidades é que 3 delas editam revistas 

científicas sobre o feminismo: o Instituto de Estudos de Gênero (IEG) edita a Revista de 

Estudos Feministas; o Núcleo de Estudos de Gênero- PAGU, publica os Cadernos Pagu e o 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM publica a Revista Feminismos. 

Isso exemplifica a relação entre a formação da unidades de informação e os Estudos de 

Mulheres. 

Manter essas instituições é um Direito à Memória e à Verdade, pois a história das 

mulheres no Brasil, mais especificamente a história das lutas das mulheres, se relaciona 

diretamente com a luta contra a Ditadura Militar. Nota-se que trabalhos sobre os Centros de 

Documentação políticos e populares nada mencionam sobre as unidades de informação sobre 

mulheres, sobre os movimentos feministas, nem sobre documentos das movimentações 

populares das mulheres. Mas há alguns trabalhos sobre acervos de movimentos homossexuais, 

por exemplo. 

Dessa maneira, e tendo em conta que os trabalhos sobre o mapeamento e análise das 

unidades de informação de mulheres no Brasil, no âmbito da Ciência da Informação, são 

escassos, julga-se que este trabalho poderá contribuir para mostrar esse importante segmento 

de dispositivos históricos construídos para preservação, manutenção e difusão de informações 

sobre o tema. Esses dispositivos são importantes porque, como apontado por Vriend (2011, p. 

4), se não houver registros de movimentos de mulheres e das vidas de mulheres (e o mesmo 

vale para atividades, emoções e sonhos), as gerações futuras não podem ser inspiradas por elas. 
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Eles são relevantes para compreender o passado e agir nos dias de hoje. Arquivos e bibliotecas 

não devem ser tesouros onde uma única verdade pode ser desenterrada, mas fontes de inspiração 

e reflexão teórica para um grande grupo de pessoas com múltiplas identidades. A história 

mostra como essas unidades de informação foram e são importantes nos EUA e na Europa para 

subsidiar a construção e o fortalecimento dos Estudos sobre mulheres  

Este trabalho pode, portanto, contribuir aos Estudos de Mulheres, à História das 

Mulheres no Brasil na luta por emancipação, fornecendo a localização de acervos ainda 

inexplorados. Pretende-se, além dos aspectos acadêmicos da pesquisa, contribuir para dar 

visibilidade às instituições e pessoas que se dedicaram ao trabalho de preservar os materiais 

produzidos por mulheres, visando à preservação da memória, o acesso à informação e a 

construção de uma consciência política feminista. Além disto, é de suma importância o papel 

da Ciência da Informação dando subsídio técnico-científico para a manutenção destas 

instituições e, em contrapartida, estas instituições e este tipo de pesquisa pode fomentar o debate 

na área. 

A criação e desenvolvimento das Unidades de Informação de Mulheres na Europa, e 

especificamente, na Espanha, assim como o Movimento de Libertação das Mulheres, ocorreu 

em ondas. Há momentos de explosão de criação e uso, e momentos de abandono e crise. Essas 

instituições enfrentam desafios para se manterem por muitas razões, dentre as quais a 

dificuldade de ampliação, manutenção e conservação de seus acervos e, por outro lado, pela 

aposentadoria das bibliotecárias e ativistas pioneiras que estiveram à frente dessas iniciativas. 

Outro desafio encontrado é a apropriação das tecnologias de informação para auxiliar 

não só na organização e administração dessas instituições, mas também no que concerne à 

divulgação e interação com possíveis usuários e usuárias. 

A Espanha é tida como um exemplo por atuar em rede e produzir livros, artigos e 

pesquisas no assunto. A análise  das Unidades de Informação Brasileira sobre Mulheres, mostra 

ser importante a criação de uma rede visando ao diálogo entre as instituições e a atuação 

coordenada e cooperativa para a divulgação, captação de recursos e prática política. 

É imprescindível também, o diálogo com as novas gerações, que vivem um momento 

de grande efervescência feminista, principalmente no sentido de olhar para as feministas 

ancestrais que tanto trabalharam para a emancipação da mulher e seu lugar na história e 

aprender com os erros e acertos já vividos.  
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APÊNDICE A - Trabalhos no campo da Ciência da Informação Brasileira 

que abordam as relações sociais de sexo. 

Quadro A - Trabalhos no campo da Ciência da Informação Brasileira que abordam as 

relações sociais de sexo. 

Usos da informação 

Usos da informação 

no enfrentamento à 

violência contra a 

mulher 

Estudos de mulheres 

na Ciência da 

Informação 

Estudos de mulheres 

e representação da 

informação e do 

conhecimento 
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Quadro B - Trabalhos no campo da Ciência da Informação Brasileira que abordam as 

relações sociais de sexo. 

Mulheres 

Pesquisadoras 

Mediação da 

informação 

Feminização da 

profissão 

Estudos de Mulheres 

e unidades de 

informação 
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SILVA, Leyde Klebia Rodrigues 

da et al. Apropriação, 

disseminação e democratização da 

informação étnico-racial na 

organização de mulheres negras 
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XAVIER, Mariana; KOBASHI, 
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sua consolidação. 2017. 

 

PEREIRA, Cleyciane Cássia 

Moreira; SANTOS, Jaires 

Oliveira; BARREIRA, Maria 

Isabel de Jesus Sousa. 

Empoderamento das mulheres 
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desenvolvidas na ciência da 

informação. 2016. 

FERREIRA, Maria Mary et al. As 
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estado do maranhão. 2013. 
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LEGH-UFSC. 2018. 

 

CARVALHO, Cristina de; 

CARVALHO, Marcelo Dias. 
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femininos. 2017. 

DUMONT, Lígia Maria Moreira; 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B – Roteiro de coleta de dados na Biblioteca Rose Marie 

Muraro. 

1 A instituição mantenedora. 

Nome: 

Endereço: 

Objetivos: 

Data de fundação: 

Estrutura administrativa: (anexar o organograma) 

2 A biblioteca - Informações gerais. 

Nome: 

Tipo da biblioteca (quanto ao acervo): 

( ) Pública 

( ) Escolar 

( ) Universitária 

( ) Especializada 

Objetivos: 

Campo de especialização: 

Data de abertura: 

Estrutura administrativa:  

Tipo de acesso às coleções: 

( ) Livre 

( ) Fechado 

Horários de funcionamento: 

Publicações da biblioteca: 

3 Recursos humanos. 

Pessoas que trabalham na biblioteca: 

Nome: 

Formação acadêmica: 

Função exercida: 
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4 Recursos materiais. 

Levantamento de todo o mobiliário e equipamento da biblioteca. Considera-se mobiliário de 

biblioteca: balcão de atendimento, mesas de trabalho, mesas de leitura (de diferentes tipos e 

tamanhos), cadeiras, banquetas, armários, estantes etc. Observar o estado físico do mobiliário 

e dos equipamentos. Preencher o Quadro  com o mobiliário disponível. 

 

Quadro 8 - Mobiliário constante na biblioteca. 

Setores Mobiliário 

Biblioteca  

Arquivo documental  

Sala de pesquisa  

Fonte: adaptado de Maciel  (1997, p. 32). 

Considera-se equipamento de biblioteca: computadores, impressora, scanner, projetor 

de filmes, rádio, videocassete, dvd etc. Preencher o quadro 2 para facilitar análise. 

 

Quadro 9 - Mobiliário para atendimento ao público da Biblioteca. 

Setores Equipamentos 

Biblioteca  

Arquivo documental  

Sala de pesquisa  

Fonte: adaptado de Maciel  (1997, p. 33). 

5 Configuração do edifício 

Proximidade do edifício aos meios de transporte. 

Estacionamento. 

Acessibilidade para pessoas a pé ou de bicicleta. 

Acesso de fora para dentro do edifício, com rampas para pessoas com muletas e cadeiras de 

rodas. 

Distância do centro da cidade. 
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6 Recursos informacionais - Acervo - Levantamento dos documentos que compõem o 

acervo. 

O levantamento total das coleções que compõem o acervo, tanto no que concerne à 

forma (livros, periódicos, folhetos, mapas, etc), quanto no que concerne ao conteúdo 

(percentuais de ocupação do acervo por assuntos ou classes), é realizado nesta seção. 

É possível aproveitar o levantamento geral para verificar: o estado físico das coleções 

detectando-se livros que necessitem de encadernação, restauração ou outras providências; a 

visibilidade das etiquetas de localização da publicação nas estantes (nas lombadas das obras); 

a sinalização geral das coleções e a específica; as condições de armazenamento e preservação 

de materiais especiais, tais como os documentos audiovisuais, as obras raras e os equipamentos 

de informática. 

O Quadro 10 fornece o total sobre o acervo: 

 

Quadro 10 - Inventário geral do acervo. 

ACERVO 

ACERVO PROCESSADO 

Livros 

(volumes) 
Periódicos Folhetos 

(volumes) 
Outros 

materiais 

(outros 

materiais) 
Correntes 

(títulos) 
Não-

correntes 

(títulos) 

Fasciculos 

avulsos 

         

ACERVO NÃO PROCESSADO 

Livros (volumes) Periódicos 

(volumes) 
Folhetos 

(volumes) 
Outros materiais (volumes) 

        

Fonte: adaptado de Maciel (1997, p. 41). 

Algumas dessas informações são possíveis de conseguir através do catálogo online, 

como também sobre os livros e periódicos. Verificar se os documentos estão indexados no 

sistema. 

Solicitar relatórios sobre o acervo gerados pelo software utilizado pela biblioteca. 
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7 Conservação e segurança do acervo. 

A discriminação de serviços de conservação do acervo deverá ser mencionada neste 

item (encadernação, restauração, desinfecção, desinfestação etc.). Se tais serviços são 

realizados com regularidade. Observar conservação, como luminosidade e umidade. 

Anotar a existência de extintores, alarmes, grades, trancas e outros dispositivos 

utilizados. 

8 Serviços relacionados à organização das coleções. 

Verificar se há princípios de seleção. 

Se entram novos materiais no acervo. 

Há verba para compra de material? 

Verificar sobre a catalogação e classificação. 

9 Registro. 

Verificar se o registro é automatizado. 

Verificar como é feito o registro: 

Do material bibliográfico (livros e periódicos): 

Do material documental (folhetos, teses, audiovisuais, mapas etc.): 

Observar o tipo e o formato dos carimbos utilizados: 

10 Tratamento técnico das coleções -  Análise descritiva. 

Tipo de catalogação adotada: 

11 Análise temática. 

Classificação adotada para os livros, periódicos e demais materiais (CDD, CDU etc.): 

Tipo de controle de terminologia adotado (cabeçalhos de assunto, catálogos internos de 

cabeçalhos de assunto, tesauros etc.): 

Nível de detalhamento: 

Forma de recuperação das informações contidas em materiais que não sejam livros: 

Para verificar o nível de especificidade oferecido pelo catálogo de assunto, um assunto a ser 

explorado por ocasião do diagnóstico da classificação, pode selecionar um dos temas 

prioritários para os usuários e verificar os documentos classificados dentro deste assunto. Fazer 
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um levantamento no catálogo e verificar o nível de especificidade ou verticalidade oferecido 

aos usuários. 

12 Organização e manutenção dos catálogos. 

Com que tipo de catálogos internos conta a biblioteca para o apoio dos serviços de catalogação 

e classificação. 

Quais tipos de catálogos contam os usuários da biblioteca? 

( ) Manuais 

( ) Informatizados 

Existem critérios uniformes para a descrição dos documentos constantes dos catálogos da 

biblioteca? 

( ) Sim 

( ) Não. Se não, por quê? 

Os catálogos informatizados estão atualizados? 

( ) Sim 

( ) Não. Se não, por quê? 

O catálogo é utilizado pelos usuários com frequência como fonte de busca de informações? 

( ) Sim 

( ) Não. 

O catálogo propicia a localização rápida do material desejado? 

( ) Sim 

( ) Não. 

O arranjo interno dos catálogos inclui outros materiais que não os livros? 

( ) Sim 

( ) Não. 

13 Preparo do material para circulação. 

Observar e anotar: 

- Tipo de etiqueta utilizada para a lombada das publicações; 

- Tipo de fita adesiva; 

- Tipo e formato dos carimbos e sua localização; 

14 Serviço ao público. 

- O acervo é de consulta local ou realiza empréstimo. 
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Divulgação: registrar atividades de divulgação realizadas pela biblioteca, tanto de suas 

coleções, como de seus serviços, a saber: publicações. 

Eventos patrocinados pela biblioteca: palestras, noites de autógrafos, debates. 

Circulação de coleções: inscrição de usuários, consultas, empréstimos. 

15 Reprodução de documentos. 

- Tipo de equipamento que a biblioteca possui: 

- Se o serviço é gratuito ou pago: 

16 Página na internet. 

- Informações disponibilizadas. 

17 Usuários usuárias. 

- Solicitar o contato de alguns usuários para entrar em contato. 
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APÊNDICE C – Localização das Unidades de Informação Brasileiras sobre 

Mulheres. 

Quadro 14 - Localização das Unidades de Informação Brasileiras sobre Mulheres. 

Nome da unidade de informação Endereço Cidade Estado CEP 

Centro de documentação, estudos e pesquisa 

- THEMIS 

Rua dos 

Andradas nº 

1137, sala 

2205 

Porto 

Alegre 

Rio 

Grande do 

Sul 

90020

-015 

Centro de Documentação - Instituto de 

Estudos de Gênero (CEDOC-IEG) - 

Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) 

R. Eng. 

Agronômico 

Andrey 

Cristian 

Ferreira, s/n 

Trindad

e, 

Florian

ópolis 

Santa 

Catarina 

88040

-900 

Acervo do Laboratório de Estudos de 

Gênero e História (LEGH) - Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC 

Campus Reitor 

João David 

Ferreira Lima, 

s/n 

Trindad

e, 

Florian

ópolis 

Santa 

Catarina 

88040

-900 

Centro de Documentação e Pesquisa 

Carolina de Jesus - Casa da Cultura da 

Mulher Negra (CCMN) 

Rua Professor 

Primo Ferreira 
Santos São Paulo 

11045

-150 

Centro Pagu Unisanta 

Rua Oswaldo 

Cruz, 277 
Santos 

São Paulo 

11045

-907 

Centro Informação Mulher (CIM) 

R. Cel. Xavier 

de Toledo, 210 

- 111/112 

São 

Paulo 
São Paulo 

01301

-000 

Biblioteca da Sempreviva Organização 

Feminista (SOF) 

R. Ministro 

Costa e Silva, 

36 

São 

Paulo 
São Paulo 

05417

-080 

Centro de Documentação Lélia Gonzalez - 

GELEDÉS - Instituto da Mulher Negra 

Rua Martim 

Francisco, 445 

Apto 33 - 

Santa Cecília 

São 

Paulo 
São Paulo 

01226

-001 

Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina 

R. Otelo 

Augusto 

Ribeiro, 113 

Guaian

azes 
São Paulo 

08461

-000 

Biblioteca Beth Lobo - Núcleo de Estudos Rua Cora Campin São Paulo 13083
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de Gênero- PAGU - Unicamp Coralina, 100 as -896 

Biblioteca Heleieth Saffioti - UNESP 

Araraquara 

R. dos 

Libaneses, 

1111 

Araraq

uara 
São Paulo 

14801

-425 

Biblioteca Rose Marie Muraro - Instituto 

Cultural Rose Marie Muraro (ICRM) 

Rua 

Hermenegildo 

de Barros, 44 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 

20241

-040 

Centro de Documentação Pagu/PAGU - 

Documentação e Informação - CEMINA 

Rua Álvaro 

Alvim, 21 - 

Centro 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
20031

-010 

Acervo Centro de Memória Mulheres do 

Brasil e Pesquisa - Rede de 

Desenvolvimento Humano (REDEH) 

Rua Álvaro 

Alvim, 21 - 

Centro 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
20031

-010 

Espaço Cultural CEDIM Heloneida Studart 

- Conselho Estadual dos Direitos da 

Mulher/RJ 

Rua Camerino, 

nº 51, Centro 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
20080 

- 011 

Centro de Documentação e Informação 

Coisa de Mulher (CEDOICOM) 

Avenida Gal. 

Justo, 275A, 

Sala 203B 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 

20021

-130 

Centro de Documentação e Memória - 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM) 

Setor de 

Autarquias Sul 

Q. 3 

Brasília 
Distrito 

Federal 

70297

-400 

Centro de documentação, informação e 

memória Zahidê Machado - Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) 

Ondina, 

Salvador - BA 

Salvado

r 
Bahia 

40155

-020 

Centro de Documentação e Apoio 

Pedagógico (CEDAP) - SOS Corpo - 

Instituto Feminista para Democracia 

R. Real da 

Torre, 593 
Recife 

Pernambu

co 

50610

-000 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE D – Resumo histórico das Unidades de Informação Brasileiras 

sobre Mulheres. 

Quadro 15 - Resumo histórico das Unidades de Informação Brasileiras sobre Mulheres. 

Nome 

Ci-

dade/Es-

tado Informações 

Centro de documentação, 

estudos e pesquisa - THE-

MIS 

Porto Ale-

gre - RS 

A THEMIS foi fundada em 1993 por três advogadas, atu-

ando em três eixos: Promotoras Legais Populares, Advocacia 

Feminista e o Centro de documentação, estudos e pesquisa 

que oferece suporte teórico à intervenção da Themis em rela-

ção aos temas de relações sociais de sexo, direitos humanos, 

teoria feminista e direito (SEERGER; MELLO, 2012). 

Centro de Documentação - 

Instituto de Estudos de Gê-

nero (CEDOC-IEG) - Uni-

versidade Federal de Santa 

Catarina 

Santa Ca-

tarina - 

SC 

Criado em 2005, tem por objetivo abrigar conjuntos docu-

mentais a respeito dos estudos de mulheres e feminismo, di-

vulgar conhecimento ao público e apoiar pesquisas instituci-

onais, acadêmicas ou individuais. Também visa apoiar o tra-

balho de professoras e professores de ensino fundamental e 

médio. Composto por materiais bibliográficos, hemerográfi-

cos e arquivísticos, o acervo do Instituto de Estudos de Gê-

nero (IEG) foi adquirido por meio de compra, doação e per-

muta, alguns materiais são de eventos e atividades promovi-

das por professoras e integrantes do instituto ao longo dos úl-

timos anos (INSTITUTO, [2018?]). 

Laboratório de Estudos de 

Gênero e História (LEGH) 

- Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 

Santa Ca-

tarina - 

SC 

Existe como núcleo de pesquisa desde 1985, mas só se deno-

minou Laboratório de Estudos de Gênero e História (LEGH) 

em 2006 devido ao foco das pesquisas realizadas a partir da-

queles anos (LABORATÓRIO, 2018a). O acervo existente 

no Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC, 

acumulado no âmbito do Projeto Gênero, Feminismos e Di-

taduras no Cone Sul [...] se constitui de entrevistas orais; pe-

riódicos da imprensa alternativa; documentos das organiza-

ções de resistência como manifestos, cartas, folhetos, entre 

outros; livros de memórias e outros textos autobiográficos, 

além de bibliografia sobre cada um dos países pesquisados 

(LABORATÓRIO, 2018). 

Centro de Documentação e 

Pesquisa Carolina de Jesus 

- Casa da Cultura da Mu-

lher Negra (CCMN) 

Santos - 

SP 

Fundado em 1988, o Centro de Documentação e Pesquisa 

Carolina de Jesus, de acordo com Alzira Rufino ([2012?]), 

diretora da CCMN, reúne o maior acervo da Baixada Santista 

sobre Mulher, História e Cultura Negra, incluindo além de li-

vros, jornais e revistas negras, esculturas e máscaras africa-

nas e uma exposição permanente de fotos de Pierre Verger 

sobre os orixás na África e na Bahia doadas pelo autor 

quando lançou o livro os Orixás na Casa em 2003. 

Centro Pagu Unisanta 

Santos - 

SP 

Fundado em 2005 pela escritora e pesquisadora Lúcia Maria 

Teixeira, reúne cerca de três mil arquivos originais e digitali-

zados sobre Patrícia Galvão, a grande maioria inédita, cola-

borando para difundir essa memória. Constitui-se de material 

resultante de pesquisa iniciada em 1988 pela fundadora, a 

partir de seu primeiro livro sobre Pagu (TEIXEIRA, 2010?). 

Centro Informação Mulher 

(CIM) 

São Paulo 

- SP 

Surgiu em 1981 da iniciativa de algumas mulheres que, parti-

cipando ativamente do movimento feminista, sentiam a falta 

de um centro de informação e documentação que subsidiasse 
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o movimento e, ao mesmo tempo, registrasse a história de 

suas lutas. Considera-se o maior acervo sobre mulheres da 

América Latina (CENTRO INFORMAÇÃO MULHER, 

1986). 

Biblioteca da Sempreviva 

Organização Feminista 

(SOF) 

São Paulo 

- SP 

Existe desde 1980, com sede em São Paulo. Faz parte do mo-

vimento de mulheres no Brasil e em âmbito internacional 

(SEMPRE VIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA, 2017). 

Centro de Documentação 

Lélia Gonzalez - GELE-

DÉS - Instituto da Mulher 

Negra 

São Paulo 

- SP 

Trabalha na construção da memória institucional, estimu-

lando a pesquisa e a produção na área de relações raciais, re-

lações sociais de sexo e direitos humanos. Disponibiliza ao 

público visita e consulta ao acervo, instituindo-se como um 

estratégico prestador de serviço na área da construção do co-

nhecimento (BORGES, 2009). 

Biblioteca Pública Munici-

pal Cora Coralina 

Guaiana-

zes - SP 

De acordo com Aguiar e Vieira (2017), "a primeira biblio-

teca feminista é uma sala temática feminista". Inaugurada em 

julho de 2015 conta com pouco mais de mil obras voltadas 

para o feminismo (AGUIAR, VIEIRA, 2017). 

Biblioteca Beth Lobo - 

Núcleo de Estudos de Gê-

nero- PAGU - Unicamp 

Campinas 

- SP 

O acervo da Biblioteca Beth Lobo, de acordo com Núcleo 

(c2013), “se desenvolveu através de doações de pesquisado-

res, interações com organizações não governamentais, cen-

tros de pesquisa, instâncias governamentais, outras universi-

dades, agências de fomento à pesquisa e através de permu-

tas”. Ainda de acordo com Núcleo (c2013), sua missão é 

constituir um acervo especializado na produção acadêmica, 

nacional e internacional, em diálogo com o campo de estudos 

do feminismo e da sexualidade.  

Biblioteca Heleieth Saf-

fioti - UNESP Araraquara 

Arara-

quara - SP 

Fundada em 2015, é uma biblioteca formada com o acervo 

pessoal da socióloga Heleieth Saffioti, uma das principais re-

ferências em feminismo nacional e internacionalmente. 

Conta com 7,5 mil obras de seu acervo pessoal (ARARA-

QUARA, 2015). 

Biblioteca Rose Marie 

Muraro - Instituto Cultural 

Rose Marie Muraro 

(ICRM) 

Rio de Ja-

neiro - RJ 

Criada em 2015, considera-se a primeira no Brasil especiali-

zada nos estudos da condição da mulher. Disponibiliza todo 

o acervo de Rose Marie Muraro, militante brasileira e refe-

rência em teoria feminista. O acervo é composto de aproxi-

madamente oitocentas obras literárias e dez mil documentos 

(INSTITUTO CULTURAL ROSE MARIE MURARO, 

c2015). 

Centro de Documentação 

Pagu/PAGU - Documenta-

ção e Informação - CE-

MINA 

Rio de Ja-

neiro - RJ 

Fundada em 1988, seu centro de documentação tem como 

objetivo preservar a memória do movimento de mulheres e 

reunir informações sobre as diversas áreas relativas aos seus 

direitos. Possui um vasto arquivo sobre juventude, crianças e 

adolescentes, comunicação, ecologia, biotecnologia, saúde e 

outros. O acervo informatizado é composto por livros, publi-

cações periódicas, revistas, teses, registros de conferências, 

artigos de jornais, folhetos, cartazes e vídeos (AFFONSO, 

1997). 

Acervo Centro de Memó-

ria Mulheres do Brasil e 

Pesquisa - Rede de Desen-

volvimento Humano (RE-

DEH) 

Rio de Ja-

neiro - RJ 

Fruto de um projeto iniciado em 1997, considera-se um dos 

maiores Acervos sobre a História de Luta e o Protagonismo 

das Mulheres do/no Brasil, abrigando um conjunto de docu-

mentos, tais como: fotos, imagens, dissertações, teses, bio-

grafias de mulheres, matérias jornalísticas, artigos e cartazes 

(REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – REDEH, 

c2018). 
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Espaço Cultural CEDIM 

Heloneida Studart - Conse-

lho Estadual dos Direitos 

da Mulher/RJ 

Rio de Ja-

neiro - RJ 

Inaugurado em março de 2002, foi idealizado para ser o pri-

meiro espaço socioeducativo cultural do Brasil com foco nas 

relações sociais de sexo, se propondo a contribuir para a 

construção e fortalecimento da cidadania das mulheres, atra-

vés do resgate, da preservação e divulgação do patrimônio 

cultural, artístico e científico da mulher brasileira. O Espaço 

Cultural é composto de Teatro, Galeria, Sala de cursos, Sala 

de eventos, Auditório, Biblioteca e Jardins. Possui um amplo 

acervo especializado em feminismo (ELAS, 2018; GUIA 

CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JA-

NEIRO, 2015; CEDIM:CONSELHO ESTADUAL DOS DI-

REITOS DA MULHER/RJ, 2013?). 

Centro de Documentação e 

Informação Coisa de Mu-

lher (CEDOICOM) 

Rio de Ja-

neiro - RJ 

Fundado em 1994 por mulheres negras com o propósito prin-

cipal de contribuir para a eliminação de todas as formas de 

opressão sofridas pelas mulheres (BRAZIL FOUNDATION, 

c2017). 

Centro de Documentação e 

Memória - Conselho Naci-

onal dos Direitos da Mu-

lher (CNDM) 

Brasília - 

DF 

Numa tentativa de resgatar a memória da luta pelos direitos 

das mulheres brasileiras, totaliza 5.252 documentos que mar-

caram a trajetória da luta pelos direitos das mulheres no Bra-

sil (SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA MU-

LHERES, 2010). 

Centro de documentação, 

informação e memória Za-

hidê Machado - Universi-

dade Federal da Bahia 

(UFBA) 

Salvador - 

BA 

Criado em 1984, tem como objetivo centralizar e difundir as 

informações existentes sobre estudos e ações das/sobre as 

mulheres, das relações sociais de sexo e do feminismo (NÚ-

CLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A 

MULHER, [2017]). 

Centro de Documentação e 

Apoio Pedagógico (CE-

DAP) - SOS Corpo - Insti-

tuto Feminista para Demo-

cracia 

Recife - 

PE 

Fundada em 1981, abriga diversos materiais sobre “mulheres 

e feminismo”; o acervo contribui para a memória e a reflexão 

crítica sobre as relações sociais de sexo (PEREIRA, c2017; 

SOS CORPO, 2017). 

Fonte: elaborado pela autora. 
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ANEXO A - Lista de mulheres mortas e desaparecidas na Ditadura Civil-

Militar 1964-1985. 

Maria Ângela Ribeiro (1968) - Morta a tiros pela polícia carioca em 21/6/1968, quando da 

repressão às manifestações de rua realizadas nesse dia. 

Alceri Maria Gomes da Silva (1943-1970) - Operária metalurgica, 27 anos, assassinada no dia 

10/5/1970. Sua casa foi invadida por agentes dos orgãos de segurança paulista e Alceri 

metralhada sumariamente, juntamente com outro militante, Antônio dos Três Reis de Oliveira. 

Marilene Vilas-Boas Pinto (1945-1971) - Ferida e presa no tiroteio do dia 3/4/1971. Marilene, 

mesmo ferida e sem receber cuidados médicos, foi conduzida às câmaras de tortura do 

DOI/CODI - RJ (departamento de Operações e Informação/Centro de Operações e Defesa 

Interna - RJ), e assassinada algumas horas depois. 

Yara Yavelberg (1944-1971) - Psicóloga e professora universitária, teria se suicidado em 

20/8/1971, com 29 anos, em Salvador, ao resistir a prisão, segundo versão policial, o que fez 

com que seus restos mortais fossem enterrados na ala reservada aos suicidas. Sua família 

impetrou ação judicial contestando a versão do suicídio, a qual foi julgada procedente em 

novembro de 2002. Seus restos mortais, então, foram exumados e os resultados da perícia 

mostraram que não houve suicídio, em 16 de maio de 2005. A partir de então, seus restos 

mortais foram sepultados na quadra 396-setor R - sepultura 48 do Cemitério Israelita do 

Butantã, em São Paulo, fora do setor dos suicidas. 

Ana Maria Nacinovic Correia (1947-1972) - Fuzilada no dia 14/6/1972, numa emboscada 

montada em tor-no do Restaurante Varela, na Mooca, em São Paulo, juntamente com outros 

dois militantes. Tinha 24 anos. 

Aurora Maria do Nascimento Furtado (1946-1972) - Estudante de Psicologia da Universidade 

de São Paulo (USP). Resposável pela imprensa da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. 

Presa no dia 9/11/1972, em Parada de Lucas, na cidade do Rio de Janeiro, foi levada para a 

Invernada de Olaria. Barbaramente torturada, morreu no dia 10/11/1972. 

Gastone Lúcia Beltrão (1950-1972) - Fuzilada no dia 12/1/1972, na Avenida Lins de 

Vasconcelos, Cambuci, na cidade de São Paulo, pela equipe do delegado Fleury, aos 21 anos 

de idade. 

Lígia Maria Salgado Nóbrega (1947-1972) - Estudante de Pedagogia da USP, metralhada no 

dia 29/3/1972, no Rio de Janeiro, quando a casa em que se encontrava foi invadida por agentes 

do DOI/CODI-RJ. 

Lourdes Maria Wanderley Pontes (1943-1972) - Morta sob tortura no dia 29/12/1972, após ter 
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sido pressa em sua casa. O assassinato ocorreu nas dependências do DOI/Codi-RJ. 

Maria Regina Lobo Leite Figueiredo (1938-1972) - Ex-integrante do Juventude Universitária 

Católica e formada em filosofia pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil, Rio de Janeiro. Ferida no dia 29/3/1972, quando da invasão de sua casa por agentes do 

DOI/CODI-RJ, foi morta sob tortura. 

Anatália de Souza Alves de Melo (1945-1973) - Presa no dia 13/1/1973, violentamente 

torturada no DOPS de Recife. Para fugir às torturas, suicidou-se no banheiro, ateando fogo no 

próprio corpo. Esta foi a versão policial na época dos fatos. Mais tarde a versão policial mudou 

e disseram, então que ela teria se enforcado com um cinto no banheiro, suicidando-se. "Esta 

versão não resiste à análise das circunstâncias que caracterizaram a sua morte. Primeiro, seu 

corpo foi retirado do local onde teria ocorrido o suposto suicídio: o banheiro do Dops, em Recife 

(PE). Segundo, a torneira na qual ela havia fixada a alça da bolsa ficava a menos de um metro 

do chão, tornando inviável a hipótese de suicídio. E, finalmente, sabe-se que a nenhum 

prisioneiro em fase de interrogatório seria permitido o uso de qualquer instrumento ou meio 

que pudesse ser usado que atentasse sobre a vida de carcereiros ou da própria pessoa presa, 

como cintos, alças de bolsas, óculos, fósforos etc., etc. Conclusão, Anatália foi assassinada 

pelos policiais. 

Ranúsia Alves Rodrigues (1945-1973) - Assassinada em 28/10/1973, juntamente com três 

companheiros. Presos em circunstâncias não esclarecidas, foram colocados num carro na Praça 

Sentinela, em Jacarépaguá, na cidade do Rio de Janeiro, que foi incendiado por agentes do 

DOI/CODI-RJ. Tinha 25 anos. 

Soledad Barret Viedma (1945-1973) - Grávida de sete meses, foi assassinada sob tortura no 

massacre ocorrido em 8/1/1973, no episódio que ficou conhecido como a "Chacina da Chácara 

São Bento" (onde foram mortos ao todo, seis militantes), no município pernambucano de 

Paulista, pela equipe do delegado Fleury. 

Sônia Maria Lopes Moraes Algel Jones (1946-1973) - Assassinada no dia 30/11/1973, com 28 

anos. Foi presa e torturada, juntamente com outro militante, Antônio Carlos Bicalho Lana. 

Ambos, depois de intensas torturas, foram assassinados nas dependências do Oban-SP 

(Operação Bandeirante - SP) ou DOI-Codi/SP. 

Lyda Monteiro da Silva (1920-1980) - Secretária do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, assassinada no Rio de Janeiro em 27/8/1980, num atentado terrorista feito 

por agentes do Exército. 

Margarida Maria Alves (1943-1983) - Trabalhadora rural, rendeira, presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Foi assassinada por um jagunço a mando 

de latifundiários, em 12/8/1983. Em memória de sua luta há um movimento de mulheres, que 

reúne entidades sindicais rurais e movimentos feministas para realizar a sua principal ação em 

defesa de políticas públicas de igualdade: "Marcha das Margaridas", que sai em passeata em 
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Brasília, por volta do dia 12 de agosto. A cada dois ou três anos. 

Catarina Abi-Eçab (1947-1968) - Segundo a versão oficial da época, ela teria sido morta em 

novembro de 1968, próximo a Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, quando o carro em 

viajava explodiu, devido à detonação de explosivos que transportava. Na Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo "Rubens Paiva", em audiência pública, no dia 16 de maio de 2013, na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ex-agente do DOI-Codi/RJ, Valdemar Martins 

de Oliveira, disse que Catarina foi executada juntamente com o esposo (João Antônio Santos 

Abi-Eçab (1943-1968), depois de ter sido torturada, num sitio em São João do Meriti (RJ), em 

08/1/1968, pelo Coronel do Exécito, Freddie Pereira Perdigão (1936-1996), integrante do CIE 

(Centro de Informações do Exército) e atuava principalmente no DOI-Codi/RJ. 

Carmem Jacomini (1977) - Participou da Guerrilha do Vale da Ribeira, no Estado de São Paulo. 

Exilou-se no Chile e depois foi para a França. Foi morta em fins de abril de 1977, em condições 

não esclarecidas, na França. 

Maria Auxiliadora Lara Barcellos – Presa em 21/11/1969, juntamente com seu companheiro 

Chael Charles Shreier, foi torturada e testemunhou a sua morte. No exílio, escreveu parte de 

suas memórias: “Foram intermináveis dias de Sodoma. Me pisaram, cuspiram, me 

despedaçaram em mil cacos. Me violentaram nos meus cantos mais íntimos. Foi um tempo sem 

sorriso. Um tempo de esgares, de gritos sufocados, um grito no escuro”. Suicidou-se na 

Alemanha, onde se encontrava exilada, em 1/5/1976. 

Teresina Viana de Jesus (1941 - 1978) – Economista e funcionária da Caixa Econômica Federal. 

Foi presa e depois exilou-se no Chile e mais tarde na Holanda e passou a trabalhar na prefeitura 

de Amsterdã. A versão de suicídio para sua morte, em 2/2/1978, não chegou a ser devidamente 

esclarecida, pois ela escreveu diversas cartas para sua irmã, Selma Viana Pamplona, dizendo 

estar sempre sendo seguida por duas ou quatro pessoas. A declaração da irmã foi dada à 

Comissão de Representação Externa sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Câmara 

Federal, em 1992. 

Ana Rosa Kucinsky Silva – Foi presa em São Paulo juntamente com seu marido, Wilson Silva,  

no dia 22/4/1974, quando saiu da Escola de Química da Universidade de São Paulo (USP), onde 

era professora, para se encontrar com o marido, na região do centro, e “desapareceram” desde 

então. 

Áurea Pereira Valadão – Estudante do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Trabalhando na região do Araguaia, como professora, participou do movimento 

guerrilheiro, juntamente com seu marido. Teria sido presa em Marabá, no Estado do Pará, em 

1973, “desaparecendo” desde então. 

Dinaelsa Soares Santana Coqueiro (1949 - 1974) – Foi estudante de Geografia na Pontifícia 

Universidade Católica de Salvador. Trabalhou na Empresa Aérea Transbrasil até 1971, quando 

então, juntamente com o marido, Vandick Reidner Pereira Coqueiro, foi se integrar ao 
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Movimento Guerrilheiro do Araguaia. No Araguaia, segundo o Relatório da Marinha, 

encaminhado ao então Ministro da Justiça, Mauricio Correa, 1993, informou que ela teria sido 

“morta em 8 de abril de 1974”. Segundo informações de moradores da região, Dinaelza foi 

aprisionada por tropas do Exército, conforme depoimento prestado ao Ministério Público 

Federal, em junho de 2001, pelo ex-guia do Exército Sinézio Martins Ribeiro: (...) ficou 

sabendo pelo Pedro Galego e Ioma Galego que a Mariadina (como ela era chamada na 

guerrilha) foi presa no rumo da OP-1, dentro da mata; que quem prendeu ela foi o mateiro 

Manuel Gomes e entregou para o Exército (...). 

Dinalva Oliveira Teixeira (1945 - 1974) – Era geóloga, funcionária do Ministério das Minas e 

Energias, no Rio de janeiro. Chegou na região do Araguaia, juntamente com seu marido, 

Antônio Carlos Monteiro Teixeira (1944-1972) por volta de 1970. Em 23/12/1973, quando se 

encontrava gravemente enferma de malária, seu grupo foi atacado pelo Exército. Segundo 

informações diversas, ela teria sido morta para não desmoralizar as forças militares, uma vez 

que ela, devido aos diversos enfrentamentos com os homens do Exército, teria se transformado 

num mito na região. Ela foi a única guerrilheira que chegou a ser Vice-Comandante das Forças 

Guerrilheiras do Araguaia. 

Heleny Telles Ferreira Guariba [Eleni Telles Pereira Guariba] – Professora universitária, 

diretora do Grupo de Teatro da Cidade, em Santo André, no Estado de São Paulo. Presa no Rio, 

em 12/7/1971, juntamento com seu companheiro, Paulo de Tarso Celestino da Silva (1944-

1971) por agentes do DOI/CODI-RJ e, desde então, ambos estão “desaparecidos”. Inês Etienne, 

presa política à época, e única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis (centro clandestino 

de tortura e extermínio de militantes contra a ditadura), em relatório que ela fez sobre sua prisão, 

conta que Heleny teria sido torturada por três dias, inclusive com choques elétricos na vagina. 

Helenira Rezende de Souza Nazareth (1944 - 1972) – Estudante de Filosofia e Letras da USP, 

presidente do centro acadêmico em 1968 e dirigente da União Nacional dos Estudantes em 

1969-70. Presa e torturada pela equipe do delegado Fleury, é libertada em 1971. Morta a golpes 

de baioneta em 29/9/1972, na região do Araguaia. O Exército não assumiu a morte nem 

entregou seus restos mortais aos familiares.   

Ieda Santos Delgado (1944 - 1972) – Advogada, funcionária do Departamento Nacional de 

Produção Mineral no Rio de Janeiro. Presa em São Paulo no dia 11/4/1974 e, desde então, 

“desaparecida”.   

Isis Dias de Oliveira (1941 - 1972) – Estudante de Ciências Sociais da USP. Com 30 anos, foi 

presa em 30/1/1972, pelo Exército, no Rio de Janeiro. Em 13/4/1972 estava sob custódia da 

Marinha, incomunicável, ao que parece na ilha das Flores, não tendo havido mais notícias suas 

e de outro militante, Paulo César Botelho Massa (1945 - 1972), que fora preso com ela.   

Jana Moroni Barroso (1948 - 1974) –  Foi estudante de Biologia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro até 1971, quando foi, em abril daquele ano, para o Araguaia. Desaparecida desde 

1974, após ataque das Forças Armadas contra guerrilheiros. De acordo com depoimentos de 
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moradores da região, colhidos por sua mãe, D. Cirene Moroni Barroso, Jana foi presa e levada 

para Bacaba, localidade às margens da Transamazônica onde foi construído um centro de 

torturas e um campo de concentração pelas Forças Armadas. Ali haveria um cemitério 

clandestino. No momento que os moradores a viram sendo agarrada pelos agentes do Exército, 

ela estava quase nua e com muitas arranhaduras pelo corpo. Foi amarrada e colocada dentro de 

um saco e içada por helicóptero. Isto teria ocorrido nas proximidades de São Domingos do 

Araguaia. 

Lúcia Maria de Souza (1944 - 1973) – Foi estudante de Medicina no Rio de Janeiro e estagiária 

do Hospital Pedro Ernesto até 1970. Depois foi para a Guerrilha do Araguaia. Em 1973, foi 

ferida e presa em combate na região do Araguaia, sendo morta em 24/10/1973.   

Luíza Augusta Garlippe (1941 - 1974) – Até 1969, trabalhava como enfermeira no Hospital das 

Clínicas de São Paulo. Foi para a região do Araguaia juntamente com seu companheiro, Pedro 

Alexandrino (desaparecido em 04/08/1974), sendo que seu grupo foi atacado pelas Forças 

Armadas, em 25/12/1973. Teria sido morta pelo Exército em junho de 1974, depois de ter sido 

presa. 

Maria Augusta Thomaz (1947 - 1973) – Foi estudante do Instituto Sedes Sapientiae da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Participou da guerrilha urbana e chegou à área 

rural, quando foi assassinada, em maio de 1973, num sítio entre as cidades de Rio Verde e Jataí, 

em Goiás, por agentes do DOI/CODI-SP, juntamente com seu companheiro, Márcio Beck 

Machado (1943-1973). 

Maria Célia Correa (1945-1974) – Foi estudante de Ciências Sociais da Faculdade Nacional de 

Filosofia, Rio de Janeiro. Foi para a região do Araguaia, juntamente com seu irmão Elmo 

Correa, e sua companheira, Telma Regina Cordeiro Correa, ambos também desaparecidos. Seu 

pai, Sr. Edgar Correa, que foi até a região em busca de informações sobre os filhos 

desaparecidos, soube por moradores que ela teria sido presa perto de São Domingos das Latas, 

no início de janeiro de 1974. Moradores a viram sendo arrastada, com as mãos amarradas, 

doente, seminua e desde então desaparecida. 

Maria Lúcia Petit da Silva (1950 - 1972) – Professora primária em São Paulo. Morta a tiros na 

primeira campanha de cerco e aniquilamento no Araguaia, realizada entre abril e junho de 1972. 

Em 1991, familiares de desaparecidos do Araguaia voltaram à região. Eles foram com 

integrantes da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e legistas da Unicamp. 

Conseguiram localizar ossadas que depois foram identificadas com sendo de Maria Lucia Petit 

da Silva, e a outra, provavelmente de outro guerrilheiro: Francisco Manoel Chaves (1972). Ela 

é, portanto a única mulheres guerrilheira do Araguaia a ser identificada e sepultada por seus 

familiares e amigos. 

Suely Yumiko Kanayama (1948 - 1974) – Professora e estudante da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP até 1970, quando decidiu participar do movimento guerrilheiro do 

Araguaia. O coronel da Aeronáutica Pedro Calmon afirmou em entrevista à revista Veja, em 13 
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de outubro de 1993: “Suely havia sido morta no final de 1974. Seu corpo estava enterrado num 

local chamado bacaba, onde sob coordenação do Centro de informações do Exército (CIE) 

foram construídas celas e se interrogavam os prisioneiros. Durante a operação limpeza, sua 

cova foi aberta e o corpo de Suely desenterrado. (...)Desenterrado, o corpo de Suely foi colocado 

num saco plástico e levado até meu helicóptero que o transportou para um ponto no sul da Serra 

das Andorinhas, a 100 km de distância. Ali (...) fizeram uma pilha de cadáveres (...) também 

desenterrados de suas covas originais. Cobertos com pneus velhos e gasolina, foram 

incendiados. 

Telma Regina Cordeiro Correia (1947 - 1974) – Era estudante de Geografia da Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, de onde foi excluída, em 1968, pelo Decreto-

lei 477. Deslocou-se, então, para a região do Araguaia. Em depoimento ao MInistério Público 

Federal, em 5 de março de 2004, o ex-soldado Raimundo Antônio Pereira de Melo afirmou 

que: “(...) viu a tortura de três colonos, os quais foram açoitados com cipó de mororó por terem 

fornecido comida para guerrilheiras Lia (Telama) e Dina (Dinalva); que a tortura dos colonos 

durou mais ou menos cinco dias; que após esse período, o PQDs (para-quedistas) levaram os 

colonos torturados para a mata com o objetivo de informar o local onde se encontravam as 

guerrilheiras Lia e Dina; que no dia 7 de setembro (sic) foi encontrada a guerrilheira Lia, 

chegando na Base de Xambioá de helicóptero, por volta de 4 ou 5 horas da tarde; que Lia foi 

levada para a casa de isolamento para interrogatório; que após o hasteamento da bandeira, a Lia 

foi encapuzada e escoltada até o aeroporto, sendo dito pelos PQDs que a mesma seguiria para 

Brasília de helicóptero retornou à base em aproximadamente 30 minutos sem a Lia; [...] que a 

Lia tinha aparência debilitada e se encontrava amarrada com as mãos para trás em um esteio de 

pé (...) 

Walquíria Afonso Costa – Era estudante da Faculdade de Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Gostava de cantar e tocar violão. Foi para a região do Araguaia em 1971, 

juntamente com seu marido Idalísio Soares. Segundo o depoimento de Sinvaldo de Souza 

Gomes, morador da região, ao Ministério Público Federal, em 3 de julho de 2001, Valquíria 

teria sido presa e o ex-soldado do Exército, Raimundo Nonato, assistiu a sua prisão e ficou 

durante três dias vigiando a guerrilheira presa e amarrada numa árvore conhecida como 

jacarandá, quando chegaram dois tenentes do Exército e mandaram que Raimundo Nonato 

cavasse um buraco no chão e, após, saísse do local por pelo menos um hora; que quando 

Raimundo Nonato retornou Valquiria não estava mais lá e o buraco estava tapado com terra. 

Maria Regina Marcondes Pinto (1946 - 1976) – Em 10 de abril de 1976, na cidade de Buenos, 

foi se encontrar com o médico Edgardo Enriquez, filho do ex-ministro da Educação do governo 

deposto pelo golpe militar chileno, em 1973, Salvador Allende. Nunca mais foram vistos. 

Nilda Carvalho Cunha (1954 - 1971) - e sua mãe Esmeraldina Carvalho Cunha (1922 - 1972) 

– Nilda era estudante secundarista, quando foi presa em 20/8/1971 por agentes do DOI-

CODI/BA, em Salvador. Segundo sua irmã Leônia Alves Cunha, “Nilda foi detida e levada 

para o quartel do Barbalho na madrugada do dia 19 para o dia 20 de agosto de 1971, 

posteriormente transferida para a Base Aérea de Salvador; em regime incomunicável. Foi solta 
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no início de novembro daquele ano, profundamente debilitada pelas torturas sofridas e morreu 

poucos dias após sua soltura, no dia 14 de novembro de 1971, com sintomas de cegueira e 

asfixia, provavelmente causados por envenenamento durante a prisão. 

Esmeraldina Carvalho Cunha, mãe de Nilda, desesperada, passou a fazer denúncias e protestos 

em praça pública. Ela denunciava a morte de sua filha e responsabilizava o Exército e o 

Governo. Chegou a ser detida e também recebeu um recado de um estranho que dizia: “O Major 

mandou avisar à senhora, que se não calar, nós seremos obrigados a fazê-lo”. Certo dia, 

apareceu inexplicavelmente enforcada, em Salvador, Bahia, em outubro de 1972.   

Miriam Lopes Verbena (1946 - 1972) – Miriam era recém casada com Luís Alberto Andrade 

de Sá Benevides (1942-1972) e ambos foram mortos em circunstâncias não esclarecidas num 

suposto desastre de carro, em 8 de março de 1972, perto de Caruaru, Pernambuco.  

Jane Vanine (1945 - 1974) -  Era guerrilheira, sem condições de regressar ao Brasil, passou a 

viver no Chile, onde participava da luta contra a ditadura de Pinochet. Foi morta pela polícia 

chilena, em Concepción, em 4/12/1974. 

Labibe Elias Abduch (1899 - 1964) - Foi morta a tiros por agentes da repressão, em frente ao 

Clube Militar, no Rio de Janeiro, durante manifestação contra o golpe de 1964, em 10 de abril 

de 1964. 

Iris Amaral (1972) - Foi baleada na rua, na estrada Vivente de Carvalho, no Rio de Janeiro, em 

1º de fevereiro de 1972, por policiais do DOI-Codi/Rj, quando estes perseguiam militantes 

políticos. 

Pauline Reichstul (1947-1973) - Foi morta num episódio que ficou conhecido como “Chacina 

da Chácara São Bento”, em Recife (PE), em 8 de janeiro de 1973, quando foram presos 

torturados e assassinados seis militantes políticos (ela e os demais cinco: Evaldo Gomes da 

Silva (1942-1973), José Manoel da Silva (1940-1973), Soledad Barret Viedma (1945-1973), 

Jarbas Pereira Marques (1948-1973). Foram entegues pelo Cabo Anselmo, agente policial 

infiltrado em organizações de esquerda. 

Neide Alves dos Santos (1944-1976) - Depois de ter sido presa, torturada em São Paulo pelos 

agentes do DOI-Codi/SP, quando houve a queda e o desaparecimento de vários dirigentes do 

PCB (Partido Comunista Brasileiro), inclusive Hiram de Lima Pereira (1913-1975), com quem 

ela trabalhava na gráfica do partido. Neide foi perseguida desde o final do ano até 8 de janeiro 

de 1976, quando sua família tomou conhecimento de sua morte em São Paulo. A versão policial 

é que ela teria se suicidado colocando fogo em seu próprio corpo quando andava pelas ruas do 

Tatuapé, um bairro paulistano. O que chama mais atenção é que não houve boletim de 

ocorrência, inquérito policial, ou ficha de atendimento no hospital, nem notícia em jornal. Há 

apenas um relatório do DOPS/SP que diz que ela foi internada no Hospital do Tatuapé, e em 

poder da vítima, havia sido encontrado “um caderno de anotações dizendo que a mesma 

pertence ao PCB”, o que leva a concluir que foi um crime de natureza política e não um suicídio 
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como versou a polícia. 

Zuleika Angel Jones (Zuzu Angel) (1923-1976) - Era modista, costureira e designer de 

reconhecimento internacional. Era mãe de Stuart Edgar Angel Jones (1946-1971), militante 

desaparecido em 1971 no Rio de Janeiro, depois de preso pelos agentes do CISA (Centro de 

Informações de Segurança da Aeronáutica), onde foi torturado até a morte e ocultado seu 

cadáver. Sua mãe não se resignou, lutou durante os cinco anos seguintes, em busca de 

informações sobre o seu desaparecimento. Em vários desfiles feitos no exterior, denunciou a 

morte de seu filho e a responsabilidade das autoridades brasileiras. Não obteve resposta do 

Estado. Foi morta no dia 14 de abril de 1976, no Rio de Janeiro, num suposto acidente de carro 

depois de ter sido por diversas vezes ameaçada de morte pelos agentes da repressão política. 

Monica Susana Pinus de Binstock (1953 - 1980) - Era argentina, nascida em Buenos Aires, 

militante do grupo Montoneros e mãe de duas crianças. Foi presa na Argentina e exilou-se em 

Cuba e depois no México. Na preparação de sua volta, iria ficar um tempo no Brasil, no Rio de 

Janeiro, onde seu marido já teria alugado um apartamento. Ao descer no Aeroporto do Galeão, 

em 12 de março de 1980, ela e um outro companheiro, também argentino, Horácio Campiglia, 

foram presos e desde então são desaparecidos. 

Liliana Inés Goldemberg (1953 - 1980) - Era argentina, nascida em Buenos Aires. Ela 

juntamente com um outro companheiro, de nome Eduardo, tentaram sair do seu país para vir 

lutar no Brasil. Foram cercados por muitos policiais e então, se envenenaram com uma pastilha 

de cianureto, morrendo instantaneamente, em 2 de agosto de 1980. 

Solange Lourenço Gomes (1947 - 1982) - Solange foi militante de uma organização politica 

MR-8 - Movimento Revolucionário 8 de Outubro e não suportando a clandestinidade, acabou 

por se entregar às forças policiais. Mas não escapou das torturas físicas e psicológicas, o que 

deixou transtornada para sempre e suicidou-se em 1º de agosto de 1982, no Rio de Janeiro. 
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ANEXO B - Directorio de la Red de Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres. 
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ANEXO C - Women's Archives in the United States: Repository and URL. 
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MASON, Kären M.; ZANISH-BELCHER, Tanya. Raising the Archival Consciousness: How Women’s Archives Challenge 

Traditional Approaches to Collecting and Use, Or, What’s in a Name? Library Trends, v. 56, n. 2, Fall, p. 344-359, 2007. 

  



213 

 

ANEXO D - Consolidação do Estatuto do Instituto Cultural Rose Marie 

Muraro. 
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ANEXO E - Relação de livros digitalizados do Instituto Cultural Rose 

Marie Muraro. 

Título 

1000 Mulheres para o 

Premio Nobel da Paz 2005 

A Alquimia da Juventude 

A Ameaça 

A Arte da Conversa e do 

Convivio 

A Automação e o Futuro do 

Homem 

A casa do incesto 

A Consciencia da Mulher 

A dança da Terra 

A dificil vida fácil 

A empregada doméstica 

A especie humana 

A explosão demográfica, a 

crise conservacionista e a 

igreja católica 

A falência de um mito 

A fecundidade em São 

Paulo: características 

demográficas, biológicas e 

sócio-econômicas 

A função social dos 

amantes 

A Guide to Sexual Satisfac-

tion 

A igreja catolica e a 

conferencia do Cairo 

A invenção da 

heterosexualidade 

A invenção do hetero 

A Journal of Hisrotical 

Studies (number 55) - Past 

and Present: Elopment and 

Sedution 19 Century in 

Cuba 

A mãe dividida 

A Mulher Brasileira no 

Congresso Nacional 

A mulher do séc. XXI 

A mulher e a revolução 

brasileira 

A mulher e as leis 

trabalhistas - I Encontro 

Nacional de 1987 

A mulher e o Direito 

A mulher eunuco 

A Mulher na Construção do 

Futuro - 7a. Edição 

A Mulher na Construção do 

Futuro (col. Um Novo 

Mundo em Gestação) 

A Mulher na construção do 

mundo futuro - 8ª Edição 

A mulher na cultura 

brasileira 

A mulher na lingua do povo 

A mulher no futuro 

(Coleção prospectiva) 

A Mulher no Terceiro 

Milenio 

A mulher numa estrutura 

eclesial masculina 

A Musa sem Mascra 

A natureza de Deus 

A nova submissão 

A oração da vida 

A outra banda da mulher 

A outra mulher 

A paixão da liberdade 

A Paixão pelo Impossivel 

A pesquisa sobre 

sexualidade e direitos 

sexuais no Brasil (1990-

2002) 

A questão demográfica 

A questão populacional no 

Brasil: 

A resistencia da mulher a 

ditadura militar no brasil 

A revolução das mulheres 

A revolução que ficou no 

caminho 

A revolução sexual 

A situação jurídica da 

mulher portuguesa 

A terra é a mãe do índio 

A verdade oculta das coisas 

A vida e seu sentido 

A vida secreta 

A violência doméstica 
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Abc da equidade 

ABC da equidade de 

Genero na responsabilidade 

socioambiental 

Aborto e contracepção: um 

direito uma escolha 

Abrindo Caminho 

Accusée de Réception 

Adolescencia, sexualidade e 

culpa 

Adolescente de hoje, pais 

de amanhã 

Adulterio 

Alternatives (2 vol) 

Amor a três 

Amor de A a Z 

Amor Jovem 

Amor, casamento e 

separação 

Anais: An International 

Journal - vol. 8 

Argumento moral e aborto 

As bases naturais da 

sexualidade humana 

As classes sociais e o corpo 

As Estrelas nas dormem 

As incomodas filhas de Eva 

na igreja da America Latina 

As Mais Belas Orações de 

Todos os Tempos 

As mais belas palavras de 

amor 
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As mulheres na vida de 
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As prostitutas na Historia 

Bancos comunitarios de 

desenvolvimento 

Beyond domination 
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Boletim sobre população, 

emprego e renda no 
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Bordel bordeis 

Brasileiras 

Brazilian Women speak - 

contemporary life stories 
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n. 2 

Cadernos de Pesquisa v.34 
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Canto do Amor Iluminado 

Cardiotocografia anti parto 

Cartilha sobre direitos 

conquistados na nova 

Constituição Brasileria de 

1989 

Chicanas Speak Out 

Children the right to be 

wanted 

Chile: Mujer y Sociedad 

Chiquinha Gonzada 

Chiquinha Gonzaga - uma 

historia de vida 

Clarice Lispector 

Clinica Medica vol 2 n 10 

Clinica Medica vol 4 n 10 

Close to home 

Close to home 

Coleção de livretos de 

pensamentos (20 titulos) 

Com garra e qualidade 

Communing with the Spirit 

of Your Unborn 

Como cuidar de bebes 

Como evitar filhos 

Como fazer amor com a 

mesma pessoa por toda a 

vida e continuar gostando 

Como organizar uma rede 

de trocas solidarias 

Condição feminina e formas 

de violencia 

Conheça-te a ti mesma 

Consciencia e identidade 

moral 

Construindo um mundo 

onde todos ganhem 

Construir o homem e o 

mundo 

Contracpetives and 

Common Sense 

Contratempos do prazer - 
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sexualmente trasnmissiveis 

Convergência 

Conversando sobre sexo 

Cora Coralina: O mito de 

Aninha 

Corpo de mulher - SOS 

Corpo de mulher 

Corpo e alma 

Corpo meu bem, meu mal 

Corpo: meu bem, meu mal 

CPI da mulher (Declaração 
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1 

CPI da mulher (Declaração 
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2 
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Creche urgente: espaço 
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Cuidando da saúde - Vamos 
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Dasdô 
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Decada de la mujer 
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Des chinoises 

Descobrindo a beleza 
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Dialogos no banheiro 

Diotima 

Direito a Beleza - ivo 
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Direito de para Todos 

Direito de para Todos 

Direito ou punição ? 

Direitos da mulher (série 
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Direitos e politicas sexuais 
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Documentos de 
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feminino 

Dos mujeres indígenas 
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Economia Verde - a nova 

cara do capitalismo 
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Educação para uma 
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Educando Meninos e 
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El aborto de buena fe 

Eli Zaretsky - Capitalism 
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Elogio da Masturbação 
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Emprego doméstico e 

capitalismo 

Emprego doméstico e 

capitalismo 

Encontro de mulheres sobre 
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Equal Rights for Women 

Eros e os processos 

cognitivos 

Erundina, a mulher que veio 
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Esquecer Foucaut 

Estado e população: 

planejamento familiar no 

Brasil 

Estrategias de igualdade 
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6) 

Estudos feministas UFRJ 99 

Eterno sexo frágil? 

Ethical in family planning 
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estupro 

Eu Nua 

Eu quero voar 
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Evitando a gravidez 
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tionario para uma familia en 

crises 

Família: crise ou mudança 
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feminilidade o perigo do 

prazer 

Feminilidade: o perigo do 

prazer 

Feminino e Masculino 

Feminino y Masculino 

Feminismo - Memoria e 

Historia 

Feminismo como critica da 
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Feminismo e literatura 

Feminitcs politcs and hu-
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Fidel Castro - Encuentro so-

bre La situacion de la mujer 

em america latina y el ca-

ribe hoy 

For Each Other: sharing 

sexual intrimacy 

For Her Own Good 

Forma de prazer 

Fricassée de maris 

Gagner sa mort 

Genero - no.2 

Genero - no.8 

Gênero e universidade 

Genero na Educação 

Popular - Cadernos 

Tematicos n.1 

Gênero no. 1 

Gênero no. 2 

Gravemente grávida 

Gravidez e identidade do 

casal 

Gravidez na Adolescencia 

Gravidez na adolescência 

Gravidez na adolescência 

Guia dos direitos da mulher 

História da sexualidade I - a 

vontade de saber 

História da sexualidade II - 

o uso dos prazeres 

Historia do Masculino e 

Feminino (col. Um Novo 

Mundo em Gestação) 

Historia do Meio Ambiente 

(col. Um Novo Mundo em 

Gestação) 

Hombres: placer, poder y 

cambio 

Homem e Mulher: uma 

educação diferenciada 

Homem Mulher inicio de 

uma nova era 

Homem, mulher - uma 

relação em mudança 

Identidade Feminina 

Imagens da mulher na 

sociedade 

Impressões 3 

Impressões: feminismo e 

cultura 

Independence Is Not Only 

for One Sex 

Informativo sobre a mulher 

e o meio ambiente - n. 5 

Informe 1984 

Integración de la mujer em 
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International Journal of 
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Jane Fondas 
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Just love the people 

Just love the people 

Kali for Woman 

La historia de las ideas so-

bre el aborto en la iglesia 

catolica 

La Liberación sexual de la 

mujer 

La mujer - AC 3 

La Mujer en la lucha urbana 
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La Mujer Transgresora 

La mujer, la salud y el desa-

rrollo em las Americas: 

uma bibliografia anotada 

La realidad colombiana 

Labirintos do Exito 

Las sandinistas 

Latin America Women 

Writers in English Transla-

tion: 4 Biographys 

Le bon sex illustré 

Le mysterè humain de la se-

xualité 

Lei Maria da Penha 

Leis e Politicas sobre o 

aborto 

Lenocínio no Estado do Rio 

de Janeiro 

Les Carnets de l'enfance 

Assignment Children 

Les femmes musulmanes à 

l'ére dês islamismes 

Les voleuses de langue 

Levanta-te e Anda 

Libertação sexual da mulher 

Liberte-se 

Liderança e participaçào 

das mulheres na construção 

da democracia na America 

Latina 

Linguagem corporal 

Livro do desejo de viver 

Mãe amor 1 

Mãe natureza 

Mãe uma relação de amor e 

odio 

Mães de acari 

Mães de Acari 

Mais lucro: valores 

humanos na construção da 

empresa 

mamae como eu nasci - 

menino brica de boneca 

Manual da Sabedoria 

Alegre 

Manual de intuição prática 

Manual dos inquisidores 

Maria, mulher sempre 

masculinidade feminilidade 

androginia 

Masculino e feminino 

Maternidade 

Maternidade - Depoimento 

I 

Maternidade: um destino 

inevitável ? 

Me ajude a levantar 

Medeas folly 

Medea's folly 

Meditando com a 

consciência suprema 

Mefistófeles y el andrógino 

Mega tendencias para as 

Mulheres 

Memoria del IV encuentro 

feminista latin 

Memorias de uma Mulher 

Impossivel 

Menopausa - a grande 

transformação 

Métodos anticoncepcionais 

- o direito à informação 

Meu Corpo, Meu Espelho 

Migraciones laborales 16 - 

Migracion laboral femenina 

em Colombia 

Momentos de Amor com 

Deus 

Money sex and power 

Moqueca de maridos 
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Moral revolucionária: 

paixão e utopia (coleção 

Krisis) 

Movimento feminino pela 

anistia e liberdades 

democraticas 

Movimento feminino pela 

anistia e liberdades 

democraticas - origens e 

lutas 

Mujer en punto cero 

Mujer y política 

Mujer Y Sexualidad 

Mujer y sociedad 

Mujer, iglesia y liberación 

Mujeres de 50 

Mujeres e iglesia - 

sexualidad y aborto em 

America Latina 

Mulher & Trabalho 

Mulher Brasileira - 

Opressão e exploração 

Mulher do casamento a 

morte 1 

Mulher e dignidade dos 

mitos 

Mulher e dignidade: dos 

mitos à libertação 

Mulher e homem: imagem 

de Deus 

Mulher e mídia - uma pauta 

desigual 

Mulher e políticas públicas 

Mulher em ação 

Mulher na Menopausa 

Mulher negra 

Mulher, cidadã brasileira 

Mulher, ciência e 

universidade 

Mulher, Genero e 

Sociedade 

Mulher, objeto de cama e 

mesa 

Mulher, sociedade e Estado 

no Brasil 

Mulher: do casamento à 

morte 

Mulher: trabalho e política 

Mulheres Audaciosas na 

Antiguidade 

Mulheres de 50 

Mulheres e Homens 

trabalhando pela paz e 

contra a violencia 

domestica 

Mulheres esterilizadas 

Mulheres na Historia sec 

19,20 e 21 - Livro / Agenda 

2011 

Mulheres Negras do Brasil 

Mulheres sem sombra 

Mulheres tempo e presença 

nº 28 - ano 11 

MULHERES: Direitos 

reprodutivos e desejo 

Na cabeceira da Cama 

Na condição da mulher 

Na luta sem pedir licença 

Nascer - a arte do encontro 

Natural Birth Control 

Nós e a violência - Caderno 

1 

Nossas paixões 

Nosso Plano em Ação 

Nossos corpos 

O amor nos anos 80 

O autoritarismo e a mulher 

O caminho da jovem 

feiticeira 

O ciume patologico 

O crepúsculo do macho 

O desencontro marcado 

O despertar da mulher e o 

despertar do homem 

O dia-a-dia 

O dilema do casamento 

com alcoólico 

O Direito a Vida Digna 

O Espirito de Deus Pairou 

sobre as Aguas 

O estupro e o assédio sexual 

O exercício da paternidade 

hoje 

O feminismo é um 

humanismo 

O Legado da Deusa 
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O Melhor de Carmem da 

Silva 

O memorial da bruxa 

O mistério de Deus na 

mulher 

O mito do milênio 

O Movimento das Mulheres 

na Espanha 

O papel da mulher na 

revolução: viva o 7 de abril, 

Dia da Mulher 

Moçambicana 

O pensamento feminista e a 

estrutura do conhecimento 

O prazer de ser mulher 

O que as mulheres não 

dizem aos homens 

O que está acontecendo 

com o meu corpo 

O que está acontecendo 

com o meu corpo? 1 

O que se deve saber : 

Cardiotocografia ante-parto 

O segundo sexo - A 

experiencia vivida 

O Silencio de Deus 

O sucesso não ocorre por 

acaso 

O Trabalho da mulher na 

história 

O velho e o novo um 

confilot de papeis 

Organizar para mudar 

Os Avanços Teconologicos 

e o Futuro da Humanidade 

Os Direitos da Mulher 2 - A 

empregada doméstica 

Os escritos de santa Clara 

Os grandes mitos da 

feminilidade 

Os homens e as mulheres 

Os novos desejos 

Os seios de Eva 

Os seis meses em que fui 

homem 

Os tigres assustados 

Ovelhas na névoa 

Pai amigo 

Pais Permissivos filhos 

problema 

Palavras Eternamente 

Jovens 

Palavras para reviver 

Para além do falo 

Para mim chega 

Para onde vão os jovens 

(col. Um Novo Mundo em 

Gestação) 

Para uma ciência da 

libertação da mulher 

Para viver o amor 

Participação da mulher no 

mercado de trabalho 

Participação político-social 

da mulher no Brasil 

Past & present 

Pedagogia simbólica 

Perdas e Ganhos 

Perfil estatístico de crianças 

e mães do Brasil 

Perspectivas antropológicas 

da mulher 

Pesquisa sobre saude 

reprodutiva e secualidade 

do jovem 1990 

Planejamento familiar 

Plano de ação regional para 

a integração da mulher no 

desenvolvimento 

econômico e social na A. 

Latina 

Poder e não poder das 

mulheres 

Poemas para encontrar 

Deus 

Politicas Publicas para a 

Igualdade - Balanço de 

2003 a 2010 

População e direitos 

reprodutivos 

Population and Reprodutive 

Rights 

Population Target - the po-

litical economy of popula-

tion central of Latin Amer-

ica 

Por debaixo da toga 

Por que os homens fazem 

sexo e as mulheres fazem 

amor 
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Pornografia e sexualidade 

Pornografia e sexualidade 

no Brasil 

Porque trabalhar com 

mulheres 

Proposta de reformulação 

dos codigos civil e penal 

brasileiros 

Psicanálise da maternidade 

Psicologia da gravidez 

Psicologia da gravidez 

Psychosociologie du couple 

Psychosociologie du couple 

Quando a participação faza 

a diferença - Democracia 

Viva 23 - Edição Especial 

Quase 

Rainha do lar 

Rainha do Lar? Uma Ova! 

Rede Internacional de 

Gênero e comércio (v. 3, 

no.7) 

Rede Internacional de 

Gênero e comércio (v.3, 

no.6) 

Rede Internacional de 

Gênero e comércio (OMC) 

Refazer - a mulher no 

espaço politico 

Refletindo sobre a equidade 

de gênero 

Reinventando o capital / 

dinheiro 

Relatos de experiências 

Report of Activites 1980/81 

Report on Activities 

Repressão sexual 

Reprodutive Tract 

Infections 

Revista de cultura vozes 

corpo alma corpo 

Revista vozes: Corpo alma - 

Revista de cultura Vozes 1 

Rompendo o silêncio 

Sabedoria jovem 

Saúde da mulher e direitos 

reprodutivos 

Se alguem quiser saber 

Ser humano 

Sete vezes mulher 

Seu sangue é ouro 

Sexo contra sexo, classe 

contra classe 

Sexo contra sexo, classe 

contra classe 

Sexo sem Misterios 

Sexualidade Humana 

Sexualidade Humana 

Sexualidade no climatério 

Sexualidade, Libertação e 

Fé - por uma erotica cristão 

Sexualite et repression 

Situação da mulher perante 

o direito brasileiro 

Sobrevivi... Posso contar 

Socialist Revolution (num-

ber 19 - vol 4 n. 1) 

Sociedade dos poetas vivos 

Somos feitos da matéria dos 

sonhos 

Sopa de Letrinhas? 

SOS Corpo de mulher 1 

SOS Mulher - Perspectivas 

antropológicas da mulher 4 

Special Challenges in Third 

World Women's Health 

Tambien somos protagonis-

tas de la historia de Mexico 

Teologia na ótica da mulher 

Ter filhos? Uma escolha 

consciente 

Terra feminina 

Textos da Fogueira 

The Anatomy of Freedom 

The Complete Mothercare 

Manual 

The family and its Future 

The fernale animal 

The History of Abortion in 

the Catolic Church 

The sistehood of man 

The sisterhood of man 

The Status of Women 

The War over the Family 

The Witch in history 
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The Woman in the Body 

The Women´s Movement 

Third word women factors 

Third world women 

Todos os nomes da deusa 

Trabalhadoras do Brasil 

Trabalhadoreas da FAET 

Trasnscrevendo a Economia 

Um Hino para Germano 

Um Mundo Novo em 

Gestação 

Uma conversa informal 

sobre homossexualismo 

Uma esperança na luta 

Uma Historia não contada 

Uma Nova Visão da 

Politica e da Economia (col. 

Um Novo Mundo em 

Gestação 

Uma Questão de Genero 

Uma sociedade de 

mulheres? 

Uma voz diferente 

URSS los seguros sociales 

Utopia? 

Vale a Pena Viver 

Vazios e Plenitudes 

Viagem ao Mundo da 

Contracepção 

vida defesa da mulher 

marginalizada 

VII Congresso Brasileiro de 

Sexualidade Humana 

Vision of Fire 

Vivencia - Historia 

sexualidde e imagens 

femininas 

Viver é agir 1 

Você e a violência 

Woman culture and society 

1 

Woman Culture e society 

Woman's role in economic 

development 

Womas role e economy 

Womem in the Law 

Women and national 

development 

Women and Work in the 

Third World 

Women at Work: Conflict-

ing Images of Home and 

Marketplace 

Women in Latin America 

Women in Africa 

Women in Class Struggle 

Women of the Forest 

Women, resistance and 

revolution 

XI Encontro nacional 

feminista 

XIII Encontro Nacional 

Feminista 

Yoga y sexo 

 


