


Esse é um pequeno guia para que novos coletivos feministas 
possam surgir e conseguir se organizar para fazer ações mais efetivas.

    Nós escrevemos esse guia com base na experiência enquanto 
coletiva que está há 7 anos atuando e que também já enfrentou muitos 
problemas internos. Foi através de  estudos constantes, leitura de 
diversos tipos de teoria e de experiências de outras organizações 
autônomas, que conseguimos estruturar nossa atuação interna. 
Também fomos coletando informações sobre os coletivos feministas 
que nasciam e morriam, sempre discutindo sobre os problemas que os 
levaram à finalizar as suas atividades e como poderíamos evitá-los.

Trazemos o que acreditamos ser um bom início para qualquer 
organização autônoma replicar. Além dos pontos colocados aqui, 
anexamos textos e documentos para auxiliar as mulheres da 
organização nascente. Fica, porém, e desde já, a ressalva: estar em um 
coletivo é estar constantemente estudando. Por isso, não se restrinjam 
a esse conteúdo, estejam em constante busca por novas fontes e 
materiais. Quando surgir qualquer problema interno - e acreditem, 
eles surgirão inevitavelmente- não hesitem em procurar respostas e 
ajuda na teoria política, seja em textos anarquistas, marxistas ou de 
organizações consolidadas.

Nós, da GARRa feminista, também estamos sempre abertas a ajudar 
novas coletivas a se formarem e se estruturarem, então em caso de 
necessidade, nos procurem nas redes sociais :) 
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Encontrar mulheres e organizar um 
coletivo 

Um coletivo não precisa de muitas mulheres para ser criado. 
Com três mulheres 
vocês já podem organizar algo, fazer ações pequenas, formação teórica, 
etc. 

Onde encontrar mulheres na sua cidade? Hoje em dia talvez o local 
mais fácil seja nas redes sociais. Procure pelas hashtags (#) de 
feminismo radical ou procure por grupos de redes sociais. Você pode 
até mesmo contatar as organizações radicais que conheça para sondar 
sobre a existência de algo em sua cidade ou mesmo solicitar que elas 
intermediem essa solicitação. 

Não desista rapidamente, é comum que algumas mulheres fiquem 
tímidas no princípio, mas podem tomar coragem se souberem que há 
mais interessadas em organizar. Não nos esqueçamos de como nos 
fortalecemos e nos inspiramos umas nas outras. 
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2 Carta de apresentação 

Pode ser um manifesto ou carta de princípios - ou seja, 
um documento que vai colocar publicamente qual é a intenção desse 
coletivo e porque ele surgiu, afinal a decisão de se organizar não veio 
do nada. Quando vocês decidiram que queriam fazer ações enquanto 
coletivo, vocês tinham um motivo. Esse motivo geralmente precisa ser 
desenvolvido politicamente, ou seja, vocês precisam destrinchar essa 
causa, pensar em todas as questões políticas que geram o motivo da 
organização de vocês. 



É como se fosse uma carta de apresentação política. Não 
precisa ser longa (objetividade é sempre importante), mas deve ser 
feita de forma que qualquer pessoa que leia compreenda exatamente 
quem vocês são e o que querem fazer. 

Decidir a natureza do coletivo 

É nesse momento de preparação da carta ou manifesto que 
vocês têm de pensar em qual o tipo de coletivo vocês querem ser. É um 
coletivo artístico, é um coletivo que quer fazer trabalho de base, 
organização das pessoas ao redor ou é um coletivo que quer atuar mais 
nos ambientes políticos? Elucidar esse ponto é essencial para pensar 
em estratégias de atuação que o coletivo adotará. Acreditem, será mais 
fácil organizar as atividades quando vocês tiverem com essa linha bem 
consolidada. 

Mas isso não significa que a linha do coletivo será sempre essa inicial, 
pode acontecer de ir mudando ao longo dos anos; desde que seja 
acordado entre todas as integrantes.
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Criar a organização interna

Toda organização tem uma estrutura e, quando esta não é 
colocada de forma aberta, clara, e através do consenso, ela poderá ser 
uma arma para conflitos internos. É por isso que todo coletivo precisa 
deixar claro quais são as regras internas para as condutas das 
integrantes. 

Nossa sugestão é que façam duas cartas: a Carta de conduta e a Carta 
de Métodos. Nessa primeira, vocês irão definir quais as condutas 
esperadas, as inaceitáveis, e a existência ou não de responsabilizações 
para infrações. 

A Carta de Métodos, por sua vez, é o documento que determinará os 
métodos internos da coletiva, como procedimento para entrada de 
novas membras (se serão aceitas somente conhecidas ou qualquer 
mulher interessada), de saída de membras, periodicidade e tempo de 
duração das reuniões, como agir em casos específicos, entre outros. 

A elaboração desses documentos é muito importante, portanto não se 
apressem! Quando malfeitos ou incompletos, a coletiva fica vulnerável 
a más interpretações, embates desnecessários e até a eventual quebra 
dos acordos coletivos; resultando em conflitos internos ou até mesmo 
na dissolução da organização. 

Esse é, inclusive, um dos maiores motivos pelo qual organizações de 
lutas sociais terminam suas ações. Uma estrutura interna bem 
organizada, clara e que não cria um sistema de hierarquização oculto, 
previne brigas, ressentimentos e desacordos dentro da organização.  
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Se depois de algum tempo a organização perceber que as cartas 
não são mais suficientes para as necessidades da sua estrutura 
interna, vocês podem criar um estatuto mais completo e robusto.  

→ Recomendamos a leitura do texto “A Tirania da falta de Estrutura - 
Jo Freeman”. 
→ Ao final desse zine há exemplos de uma Carta de Conduta e uma 
Carta de Métodos. 

Atas

As atas são documentos que registram o conteúdo das 
atividades realizadas, sobretudo as reuniões. Nela devem constar a 
data, o local, as membras presentes, as pautas discutidas, os principais 
pontos da discussão, eventuais discordâncias e consensos e os 
encaminhamentos (ex: decidimos realizar uma determinada ação. 
Quais as tarefas que fixamos? Quem irá realizar qual? Qual o prazo 
fixado?). 

Esse documento é imprescindível, pois cria uma historicidade das 
discussões internas; evita o debate de pautas já definidas sob consenso; 
além de prevenir o “disse que disse”, isto é, alegações de falas e decisões 
que não ocorreram de fato.

→ Para ajudar na organização de reuniões internas, sugerimos a leitura 
do zine “Asambleas y reuniones- Metodologías de autoorganização", de 
Ana Rosa Lorenzo Vila e Miguel Martínez López. 
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O que é horizontalidade  

Horizontalidade é o contrário de uma estrutura 
hierárquica, como aquela dos partidos, em que há dirigentes, 
presidente e cargos inferiores. O princípio da horizontalidade vem do 
fundamento de que uma ou poucas mulheres não podem ser 
responsáveis por decidir por todas da coletiva. 

Por sermos criadas em uma sociedade patriarcal, nós mulheres 
somos afastadas dos ambientes de construção política, de debate e da 
autonomia de decisões. Faz parte do processo de formação política, 
portanto, aprendermos a debater e estruturar argumentos políticos. 
Nesse processo de elaboração da argumentação, deve-se buscar 
informação, praticar a escrita e a fala, lidar com as emoções e 
ansiedades e aprender as melhores táticas de convencimento. 

A horizontalidade é um desafio para todas nós, que vivemos em um 
mundo extremamente hierarquizado, onde aprendemos a criar 
hierarquias em todos os espaços, até dentro de nossas casas. Ver 
mulheres como iguais e trabalhar contra a rivalidade feminina, assim 
como aprender a ter confiança política em outras mulheres é um 
trabalho constante de todas as feministas. 

A efetividade da horizontalidade exige uma estrutura interna bem 
organizada, especialmente nas reuniões. Ela não será alcançada de 
uma hora para outra e também nunca estará finalizada. Exigirá 
sempre um trabalho constante e vocês provavelmente terão que usar 
as cartas de métodos para delinear a melhor maneira de construir e 
manter a horizontalidade. 
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Como sugestão de leituras, recomendamos “Uma discussão 
sobre o problema da Hostilidade Horizontal”, de Denise Thompson; e 
“Trashing: O lado feio da Sororidade”, de Jo Freeman. 

Problemas de relacionamentos internos 

A maioria das brigas são geradas por organizações mal 
estruturadas e que favorecem mulheres por algum motivo, seja por 
ela ter maior tempo na coletiva, ter personalidade de líder, saber se 
comunicar melhor, convencer as pessoas ao seu redor com as suas 
ideias, sejam elas bem estruturadas em argumentações ou seja 
porque a pessoa é boa de lábia mesmo. 

Um cenário comum é o das mulheres tímidas, que não conseguem se 
expressar com facilidade, e acabam ficando ressentidas por 
concordarem mesmo quando não o querem de fato, em razão da 
dificuldade de estruturar um contra-argumento. Essa e outras 
pequenas atitudes vão aumentar a insatisfação interna da coletiva. 
Muitas vezes as mulheres não querem externalizar esses sentimentos 
pois somos educadas no sistema patriarcal a “não criar problemas 
para os outros”, sendo que a pessoa que questiona, que aponta o 
problema existente é geralmente tida como a “chata”. 
Só que em algum momento esse desconforto irá ser externalizado, 
seja no momento que uma regra for quebrada, seja no momento em 
que uma atividade dê errado, etc… A discussão que ocorrerá não será 
um debate saudável, uma crítica séria às atitudes políticas das 
companheiras, e sim uma briga tumultuada e cheia de sentimentos 
de desgosto, de mágoa, ciúmes,  que pode virar uma briga de insultos. 
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A melhor maneira de se evitar isso é com conversas 
honestas entre todas as mulheres do coletivo. Primeiramente, todas 
precisam trabalhar em aceitar as críticas e saber quais são seus 
pontos fortes e fracos, e saber diferenciar o que é uma crítica política 
e um ataque pessoal. Se uma mulher da coletiva não consegue se 
expressar adequadamente, ela precisa trabalhar isso e tem de ter a 
pró-atividade de buscar meios para ganhar essa confiança. 
Geralmente é através do estudo e da prática feminista que ela irá 
ganhar a segurança para se expressar, mas durante esse trajeto a 
coletiva tem de também estimular a fala da companheira e ter 
paciência no processo dela. 

Há mulheres que têm habilidade de fala desenvolvidas e gostam de se 
expressar, essas mulheres precisam ajudar as outras a chegar nesse 
ponto, e também entender que é preciso, às vezes, se calar  para que 
as outras possam ter coragem para falar. 

Há também uma confusão entre ser assertiva e ser agressiva: 
mulheres assertivas muitas vezes são ditas como agressivas. Isso vai 
do fato de que somos treinadas a exercer a feminilidade até em como 
nos expressamos, e que devemos sempre falar com docilidade. Essa 
característica tem de ser eliminada da vida das feministas. E é 
necessário também um trabalho interno da coletiva para isso, assim 
como da militante individualmente. 

Sugestão de leitura: “Trabalhando com conflitos em nossos grupos”; 
"Comunicação Não-Violenta” - Marshall B. Rosenberg.
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Responsabilidade política e militante 

Se há vontade de fazer a militância feminista, quer dizer 
que tem de haver um comprometimento sério com o coletivo. 
Responsabilidade política é uma importante característica que todas 
precisamos desenvolver enquanto mulheres organizadas. Um grupo 
só irá alcançar metas, fazer ações efetivas se todas estiverem fazendo 
as tarefas devidas, se  todas estiverem em concordância com os 
acordos gerados coletivamente. 

Quando se tem a responsabilidade de fazer uma tarefa quer dizer que 
a sua organização espera que a tarefa seja feita. Ao não cumprir essa 
tarefa é bem provável que ou uma companheira irá fazer e isso 
acarretará uma carga de trabalho maior e inesperada, ou que uma 
pauta importante dentro da sua coletiva irá ficar incompleta. 

É preciso que todas entendam que participar de um grupo é também 
entender a ideia de “disciplina militante”, que é a disciplina que vem 
do entendimento de que, para avançar a luta é preciso que todas 
façam a sua parte, que todas sejam honestas com a sua capacidade de 
atuação. Se decidiu por pegar aquela tarefa, que ela seja cumprida, e 
que caso não possa cumprir, avise as companheiras antecipadamente. 

Tarefas dentro da militância não precisam ser algo penoso, elas 
possibilitam meios de aprendizado para muitos aspectos da sua vida. 
Ao aprender a fazer uma Ata, você aprende a melhor maneira de 
sintetizar falas, de saber quais são os pontos importantes de um 
argumento, e isso pode ser levado para sua vida fora do coletivo. 
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A responsabilidade militante também é o 
comprometimento individual de cada mulher dentro da organização 
em sempre ser pró-ativa, buscar conhecimento, estudar, pensar em 
ideias para ações, ficar atenta às necessidades da organização.Se há 
vontade de fazer a militância feminista, quer dizer que tem de haver 
um comprometimento sério com o coletivo. Responsabilidade política 
é uma importante característica que todas precisamos desenvolver 
enquanto mulheres organizadas. Um grupo só irá alcançar metas, 
fazer ações efetivas se todas estiverem fazendo as tarefas devidas, se  
todas estiverem em concordância com os acordos gerados 
coletivamente. 

Quando se tem a responsabilidade de fazer uma tarefa quer 
dizer que a sua organização espera que a tarefa seja feita. Ao não 
cumprir essa tarefa é bem provável que ou uma companheira irá 
fazer e isso irá acarretar que ela terá uma carga de trabalho maior e 
inesperada, ou que uma pauta importante dentro da sua coletiva irá 
ficar incompleta. 

É preciso que todas entendam que participar de um grupo é 
também entender a ideia de “disciplina militante”, que é a disciplina 
que vem do entendimento de que, para avançar a luta é preciso que 
todas façam a sua parte, que todas sejam honestas com a sua 
capacidade de atuação. Se decidiu por pegar aquela tarefa, que ela seja 
cumprida, e que caso não possa cumprir, avise as companheiras 
antecipadamente. 
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Acolhimento e ações de apoio

Geralmente coletivos feministas querem fazer ações de 
acolhimento, ajudar mulheres em situação de violência, fazer 
vaquinhas, recolher todos os tipos de ajuda. Esse tipo de ação parece o 
primeiro passo mais “fácil”, mas ela carrega muitas questões. 

Ao lidar com mulheres vítimas de violência é necessário todo um 
aparato para dar suporte a elas - abrigo, psicólogo, polícia, assistência 
social, e um pequeno coletivo não tem como fazer tudo isso, a não ser 
que já haja, no coletivo, mulheres  trabalhem nessa área e saibam dos 
trâmites. Mas mesmo em situações em que as mulheres saibam como 
funciona o sistema institucional, oferecer esse tipo de ajuda para 
mulheres em situações extremas cria um desgaste emocional dentro 
da coletiva, pois lidar com casos próximos de violência nunca é fácil.
A coletiva que escolhe ir por esse caminho precisa ter um sistema de 
apoio muito efetivo, ou a rotatividade de mulheres na organização 
será muito grande. 
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10 Enfrentando o debate externo 

Depois que se organiza internamente, começam as 
ações, fazendo as formações internas, haverá também o momento 
do debate externo, com outras organizações. 

É um momento muito delicado, pois aqui entra aquela 
ideia da expectativa x realidade. Geralmente achamos que somos 
ótimas no debate e na argumentação, mas em reuniões mistas, 
construções coletivas com outras organizações, nem sempre o 
argumento mais coerente é o que passa. 



Estratégia política não envolve apenas ter um conhecimento da 
teoria, apesar de ser imprescindível, mas também envolve traçar 
estratégias adequadas para momentos adequados.

A coletiva terá de aprender como identificar quais são os 
momentos para cada estratégia; se é um enfrentamento teórico, se é 
uma tática de desmobilização do espaço, ou se é até uma tática de 
enfrentamento agressivo, que visa parar ataques diretos.

Esse tipo de conhecimento só é adquirido na prática, assim 
como estudando a história dos movimentos que compõem as 
construções. A partir desse entendimento, a organização tem de 
voltar à teoria e pensar na melhor maneira de agir. Às vezes agir 
significa também sair dos espaços, ou não fazer nada e esperar o 
desenrolar. 

Mas é importante que o coletivo se prepare internamente, 
estude sobre táticas de debates, falácias, construção de argumentos, 
pois são essas técnicas que irão dar segurança na hora dos debates. 
Treinem internamente! 
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Redes sociais 

As redes sociais são uma forma de divulgação e de 
possibilidade de debates feministas. A atuação nesses espaços precisa 
ser tão estratégica quanto a atuação no mundo “real”. Além disso, é 
preciso prestar atenção nas opiniões dadas e em como elas são 
colocadas, pois há a possibilidade de que vazamentos de prints das 
conversas sejam usados contra membras ou a contra a própria 
coletiva. Nesse sentido, cabe ressaltar que as atitudes das mulheres 
em todos os ambientes refletem na imagem da coletiva. 

Pensem no tipo de feminista e de mensagem que vocês, 
enquanto coletivo, querem mostrar para o mundo. Há diferentes 
formas de transmitir a mensagem, de mostrar a “cara” da sua 
organização. Planejamento é fundamental para que suas redes sejam 
um local onde mulheres possam e queiram buscar informações sobre 
teoria e atividades. 
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Cultura de segurança 

A cultura de segurança tem de ser um assunto sempre 
central no coletivo, pois um pequeno vazamento de informações pode 
causar muitos problemas, especialmente quando estamos no mundo 
digital, com o What’s App, Facebook e Twitter sendo usados 
amplamente para troca de informações sigilosas. 

A cultura de segurança envolve várias questões, desde o 
armazenamento de documentos internos da coletiva e como se portar 
em atos e reuniões abertas até questões individuais, como senhas 
pessoais, conversas de bar e exposição das membras em fotos.
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Aprender o mínimo sobre tecnologia será imprescindível 
para evitar transtornos e ataques de grupos com má intenção. Caso o 
coletivo precise de ajuda, nós da GARRa feminista podemos fazer uma 
formação interna. Entre em contato conosco por email 
(garrafeminista@gmail.com) ou nas nossas redes sociais. 

Para entender melhor recomendamos o zine “O que é 
cultura de segurança”

Planejar ações 

Dentro de um coletivo feminista todas as ações 
precisam ter um objetivo. Não faz sentido despender tempo, dinheiro 
e esforço em algo que não vá avançar a coletiva em direção à meta 
proposta quando se formou a organização.  

As ações precisam ser realistas com as condições 
disponíveis; projetos grandiosos precisam de pessoas comprometidas 
e podem virar projetos de longo prazo. Da mesma forma, ações 
aparentemente simples também precisam ser bem planejadas (por 
exemplo, uma colagem de lambes pela cidade precisa de organização: 
deve-se pensar em locais adequados, no preparo do material, em 
possíveis problemas com a polícia, etc). 

As ações podem ser pontuais ou anuais e com objetivos 
diversos, tais como: buscar visibilidade para a coletiva ou uma pauta, 
promover uma ação clandestina contra o local em que tenha ocorrido 
uma violência. Ações diretas, como ocupações, pixos, ataques, 
escrachos devem ser pensadas com ainda mais cuidado, pois 
envolvem a possibilidade de prisão das mulheres.  

13

15



Sempre estudando 

Para nunca cair no erro de afastar-se da linha política 
do feminismo radical é necessário sempre voltar à teoria, estudar 
política, marxismo, anarquismo e também as teorias do opressor, 
como liberalismo, conservadorismo e fascismo. É necessário ler todo 
tipo de material e estar atenta às questões da cidade, tendo em mente 
que feminismo é mais que simplesmente ler a teoria feminista 
radical. 

Inteirar-se sobre os movimentos sociais da cidade, 
participar dos atos e criar amizades políticas com mulheres de outras 
organizações é essencial para conseguir uma base para apoiar os 
projetos do coletivo. 
A compreensão correta da conjuntura permite estruturar ações 
capazes de influenciar de fato as pessoas e os movimentos ao seu 
redor. 

Estudar, organizar, lutar!
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Todos os textos citados nesse zine estarão disponíveis para 
leitura e download no site: garrafeminista.com.br. 



ANEXOS
Exemplo de uma carta de conduta

Espera-se que a conduta de todas as participantes seja coerente com a postura política, 
isso significa que posturas racistas, lesbofóbicas, e qualquer preconceito de modo geral 
não serão tolerados.

Espera-se que os membros busquem as informações da organização, sendo sempre pró-
ativa.

Não agir em nome da coletiva sem debate anterior.

Discordâncias e desavenças devem ser discutidas internamente, e não levadas para 
pessoas de fora.
Problemas pessoais entre membros deverão ser resolvidos com medições de outra 
mulher da organização, se for necessário. 

Na internet evitar entrar em discussões infrutíferas, evitar agressão contra mulher.

Debater na internet pode colocar a coletiva em risco, cuidado. Fora isso, é esperado que 
na internet todas as condutas acima sejam mantidas.

- Durante atos as mulheres devem se portar de forma responsável:
não se afastar das outras mulheres sem aviso prévio e justificativa;
não abandonar o posto que foi pré-definido; exceto quando for decidido coletivamente 
por conta da situação
não deixar as mulheres da coletiva sem ajuda;
não desconsiderar regras de segurança definidas pela coletiva;

A comunicação entre membros é de grande importância para o bom funcionamento da 
coletiva, todas devem ficar atentas aos canais de informação.

O não cumprimento de tarefas continuamente, sem justificativas ou aviso prévio deve 
acarretar em conversa com a pessoa sobre o interesse na organização e/ou sanções.
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Exemplo de uma carta de métodos 

Reuniões ordinárias x horas mínimo. x de formação teórico/prático | x de
pautas e encaminhamentos

Reuniões serão no dia x  - frequência desejada pela organização. 

Local das reuniões serão _____ / haverá rotatividade do local ou não.

Reuniões não ordinárias marcar com um 1 dia de antecedência pelo menos.

Atrasos de reunião ordinária com 30 min de tolerância.

Todas as reuniões tem de ter Ata.

Se houver uma pessoa em que sua atuação não esteja funcionando, conversar e
sugerir outras maneiras de participação na organização.

Todas as decisões são tomadas por consenso, buscando sempre o debate de ideias.
Pode haver exceções em caso de emergências.

Todas devem ter uma agenda para organizar seus compromissos, evitar problemas e 
conflitos de tempo, com trabalhos relacionados à organização.

Nossa grupa feminista é uma grupa de atuação, todas as mulheres devem pegar funções.

A inclusão de novas participantes deverá ser por aproximação, seja por atuação, seja por 
participação em eventos abertos.

Reuniões externas
- Durante reuniões externas evitar atrasos com mais de 30 minutos.
- avisar a presença ou ausências em reuniões.

A organização terá X comissões internas, exemplos: comissão de comunicação, comissão 
de agitação e propaganda, financeiro, etc. - depende da necessidade de cada coletivo. 

Em cada comissão x pessoas farão parte, e deve haver rotatividade das participantes a 
cada x período de tempo. 
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Quem é a GARRa 
feminista?

A Grupa Ação e Resistência Radical Feminista – GARRa Feminista – é uma 
coletiva de mulheres feministas radicais atuante em Belo Horizonte – MG.

Nossa atuação teve início em junho de 2014 diante da necessidade de 
organização e mobilização política para enfrentar a crescente onda liberal 
que assola o movimento feminista no Brasil e no mundo. 

Nosso site: garrafeminista.com.br

Facebool: @garrafeminista

Instagram: @garrafeminista

Twitter: @garrafeminista

http://garrafeminista.com.br/
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