
OBJETIVO METODOLOGIA 
     A pesquisa busca compreender o papel das mulheres 
da sociedade caxiense durante o período de 
redemocratização do país, buscando inserir o 
Movimento Feminista dentro de um processo que 
ocorre nacional e internacionalmente na luta de 
emancipação e direitos sociais. Pretende-se assim, 
analisar o fortalecimento e participação das mulheres 
no âmbito político municipal e as diversas 
interpretações para o movimento, a partir da fundação 
da UMCA - União das Mulheres de Caxias do Sul, em 08 
de março de 1982. 

     A pesquisa tem como fonte principal o Jornal Pioneiro 
ao longo do ano de 1982, que se encontram sob custódia 
do Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS). Quanto a 
metodologia, utiliza-se a abordagem comparativa, 
possibilitando traçar divergências na visão do 
Movimento Feminista e da Mulher na Política, na sua 
face nacional e internacional. A análise do Jornal se dá de 
forma qualitativa, com base teórica na Análise de 
Conteúdo e Análise de Discurso.   

RESULTADOS 
     Inserida dentro do processo nacional, Caxias do Sul torna-se palco de querelas que entrelaçam posições políticas e 
movimento social, descritos nas folhas de jornais e refletidos na sociedade, principalmente entre as mulheres de todas 
as classes do município. É possível perceber a relação estreita entre a União das Mulheres de Caxias do Sul e as disputa 
político-partidária que acontece no plenário. A categorização das mulheres entre o Partido dos Trabalhadores e Partido 
do Movimento Democrático do Brasil converte-se em uma forma de identificação entre os Feminismos que surgem, no 
decorrer de 1982, pela cidade.  
     Há, ainda dentro da disputa de espaço e ideias, a necessidade de validação constante da importância da mulher no 
meio político, buscando exemplos internacionais para fortalecer a presença da União e do Movimento nas discussões 
em Caxias. É notável nas edições do Jornal Pioneiro do referido ano, uma tentativa de silenciar as lutas propostas por 
mulheres, de modo a apagar seus espaços de fala dentro do Jornal, se utilizando em alguns momentos, de colunistas do 
sexo masculino para tratar do debate dos Feminismos em Caxias do Sul. 

DISCUSSÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     O Movimento Feminista no Brasil, suas ramificações 
e expressões, são um reflexo de reivindicações que 
acontecem para além das fronteiras do país. O 
Feminismo de Resistência e o Feminismo Bem 
Comportado são debatidos em conferências nacionais, 
com a participação de mulheres acadêmicas, 
intelectuais, operárias, estudantes.  As correntes 
teóricas divulgadas em palestras públicas, protestos 
organizados por grupos de mulheres, e todas outras 
formas de articulação chegam à cidade.  
     Durante o ano de 1982, Caxias do Sul vive uma 
efervescência de ideologias e teorias feministas que se 
fazem chegar a todas as mulheres da sociedade 
caxiense, bem como provocar a participação, debates e 
críticas em assuntos que antes lhe escapavam a atuação 
política.  

     Durante a pesquisa, foi possível perceber o papel 
do jornal de maior circulação regional, Jornal 
Pioneiro, como divulgador, formador e até mesmo 
censor da opinião pública. Nota-se também uma 
lacuna na produção historiográfica de Caxias do Sul 
sobre a participação da cidade nos processos e 
debates durante a reabertura política a 
redemocratização. No que diz respeito ao papel das 
mulheres, não compreender a importância da 
discussão regional de gênero, femininos e política 
durante abertura política e, posteriormente, a 
redemocratização, é negar seus espaços na História 
de Caxias do Sul. 
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