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CELEBRAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NO MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA 

CONTRA DESAPROPRIAÇÃO DE SEUS LARES 
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Resumo: A pesquisa visa entender a resistência das mulheres na luta por suas residências 

localizadas no entorno do Complexo Prisional do Curado Recife – PE,  diante do decreto da 

desapropriação aprovado pelo Governador Paulo Câmara no dia 06/04/2016. As primeiras 

observações destacam a relevância do tema para atualidade do debate, acerca de como as mulheres 

se organizam em movimentos sociais em pró de uma causa? Os objetivos da pesquisa foram 

Compreender como se organizou a participação feminina dentro do movimento “Resiste Sancho”. 

Entender como as mulheres se posicionaram politicamente no processo de resistência, a partir do 

viés da identidade. A metodologia usada foi pesquisa de campo qualitativa e quantitativa. Das 

diversas transversalidades, contudo o que chamou atenção para a pesquisa foi  à organização das 

mulheres em defesa de suas residências. Mulheres antes anônimas da sociedade, que deu vozes a 

comunidade do Sacho para o mundo em um processo de reivindicações, participações politicas, em 

audiências públicas, entrevistas e reportagens, líderes do movimento em defesa de suas casas. O 

resultado da pesquisa foi à revogação do decreto conquistado pelo movimento de resistência das 

mulheres no dia 27 de julho de 2016 pelas vozes femininas com muita pressão e luta popular. 
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Introdução  

 

Ao estudar a participação das mulheres em movimentos sociais em defesa de suas moradias 

pode-se identificar sua trajetória ao longo da história suas conquistas sociais, são relevantes sua 

compreensão para as ciências sociais. Deste modo está pesquisa tem diversas transversalidades, 

contudo o que chamou atenção neste estudo foi à organização das mulheres em defesa de suas 

residências, a busca por suas identidades e pertencimento ao território, não somente como uma 

residência, mas suas memórias, conquistas, e questões incluídas ao seu lugar no mundo.  

Um grupo de mulheres da comunidade do Sancho começou a se mobilizar diante do decreto 

da desapropriação aprovado pelo Governador Paulo Câmara no dia 06/04/2016. Logo, formou uma 

comissão representando o bairro do Sancho que começou a pesquisar na internet e procurar 

representações políticas, instituições públicas, ONGs e movimentos sociais a fim de divulgar e 
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trazê-los para colaborar na luta da comunidade. Tornando essas mulheres antes anônimas da 

sociedade, porá vozes de sua comunidade para o mundo em um processo de reivindicações, 

participações politicas em audiências públicas, entrevistas e reportagens, líderes do movimento em 

defesa de suas casas.  

A Resistência ao decreto de desapropriação dos imóveis em torno do complexo Prisional do 

Curado tem como eixo norteador de todo o processo o sentimento de lugar, que se configura a 

compreensão da dimensão histórica relacional e identitário que implica nos acontecimentos de 

pertencimento e memória, tendo como defensoras as mulheres da comunidade do Sancho. 

Observa-se que na comunidade do Sancho o trabalho doméstico e de cuidados é reservado 

prioritariamente à mulher e as condições de moradia são determinantes nas realizações desses 

trabalhos, é possível entendermos porque a moradia reveste-se como um bem de primeira 

necessidade para as mulheres em geral.  

Neste sentido, quando a moradia passa a ser ameaçada – por conta de um decreto de 

desapropriação para ampliação de um complexo prisional ou por conta de um despejo forçado, por 

exemplo, são elas que mais sofrem, já que perder o lar significa também perder o ambiente de 

criação dos filhos e seu ambiente de sobrevivência.  

Na maioria das vezes, quem bota o pé, a mão, o corpo interno na luta mesmo que para 

reconquistar o imóvel é a mulher. As mulheres vão mais a luta para conquistar a moradia. 

Tanto que a gente é maioria no movimento (...). Muitas vezes quando uma família está 

sendo despejada, as mulheres da vizinhança se juntam e não deixam acontecer o despejo. 

(...) Já com os homens é diferente. Eles geralmente se preocupam menos e são mais 

acomodados (...). Acham que ninguém vai colocar eles pra fora. Outros, enquanto as coisas 

estão boas, eles ficam. Mas, quando aumenta o conflito, a batalha mesmo para segurar a 

moradia, muitos deles vão embora. (BARBOSA;OLIVEIRA, 2008, p.51) 

A ameaça ou carência da moradia, que atinge diretamente as mulheres pelos motivos acima 

analisados, se transfigura em uma condição objetiva que as impulsiona à organização em torno da 

reinvindicação de moradia digna. É o que se observa principalmente nos movimentos populares de 

abrangência localizada na comunidade (normalmente organizados em torno da associação de 

moradores), em que a presença e liderança de mulheres são majoritárias. 

Trata-se de um estudo tipo descritivo que visa entender a participação das mulheres no 

movimento de resistência a partir do decreto de desapropriação do governo do Estado de 

Pernambuco na comunidade do Sancho , com o enfoque etnográfico quantitativo. Segundo Metring 

(2009, p. 61), a pesquisa descritiva visa essencialmente, descrever características de determinadas 
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populações. Sendo assim, esse estudo descritivo teve como propósito detalhar os problemas 

relacionados ao objeto de estudo, analisando em profundidade a realidade pesquisada. 

Campo de pesquisa foi na Comunidade do Sancho, precisamente na Rua Garota de Ipanema, 

como amostragem 15 pessoas foram entrevistadas através de questionários semiestruturados do 

universo de 55 residências que foram informados da desapropriação. Revisão bibliográfica com 

autores estudiosos dos temas pesquisados, material fotográfico, vídeos, Observação participativa e 

escuta-ativa segundo ( Angrosino, 2009).  

 

Desapropriação e Complexo Prisional do Curado  

 

Segundo autores de direito a desapropriação no Brasil tem-se ocupado com o estudo do 

instituto de desapropriação, tanto que, já no início do século XX, SOLIDÔNIO LEITE definia a 

desapropriação como “o poder que tem o Estado de extinguir, limitar ou restringir, mediante justa 

indenização, o direito individual” ( Desapropriação por Utilidade Pública, 1903, p 11). 

Por sua vez, UYEDA, define desapropriação como: 

A desapropriação é, portanto um ato legítimo e a indenização uma condição de legitimidade 

da desapropriação, mas não é realmente, uma diminuição e, ainda uma supressão do direito 

de propriedade, mas uma modificação ou conversão desse direito. Por feito de lei, o 

indivíduo cessa de ser proprietário do imóvel, mas torna-se proprietário da soma que 

representa o seu valor. (UYEDA, 1999, p. 18). 

A teoria da desapropriação tem vários fundamentos teóricos ao longo da história um deles é 

a tese roussoniana do contrato social e, ao fundamentar o instituto da desapropriação esclarece que, 

implícito no contrato social, há o dever de sacrifício da propriedade individual no interesse da 

coletividade, entre tantas outras que legitima ao Estado o poder de desapropriar o individuo. 

(UYEDA, 1999). 

Estes conceitos fundamentam o debate do estudo de caso do decreto de desapropriação das 

55 casas em volta do complexo prisional do Curado, para ter maior entendimento jurídico, 

antropológico e sociológico, do fenômeno por dois vieses: A justificativa do Estado em fazer a 

desapropriação e a resistência das mulheres da comunidade para anular o decreto de desapropriação. 

O decreto publicado na quinta-feira no dia 06/04/2016, no Diário Oficial do Estado, autoriza 

a desapropriação para aumentar a área de segurança em volta do Complexo Prisional do Curado. As 
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casas ficam nas Ruas Maria de Lourdes da Silva, São João da Lagoa, Orfeu do Carnaval, Santa 

Clara do Sul, do Poço Fundo e Santa do Ipanema.  

Uma das iniciativas previstas e que, segundo o Estado justificam a desapropriação é a obra 

de envelopamento dos muros do complexo. 

“Temos aqui uma situação limite com um uso comum da população e o muro do presídio 

de menos de três metros. Não há como garantir segurança nisso. Existe uma fenda em torno 

de 50 a 60 centímetros, no muro, onde qualquer pessoa passa. Nós vamos fechar a fenda em 

aço e vamos puxar o muro de proteção. Do mesmo jeito que vamos fazer essa muralha aqui 

fora, vamos fazer lá dentro”, sinalizou, em janeiro o secretário de justiça e direitos 

humanos, Pedro Eurico. (Jornal do comercio, janeiro, 2016) 

Para Silva: 

O Presídio e Centro de Classificação do Recife foi construído em uma área de 12.830m2, 

sobre um terreno de 104.912m2, com a capacidade para 366 presos, contando, para o 

respectivo repouso noturno, com celas individuais e alojamentos coletivos. Em sua 

inauguração foi criado, na forma, de um estabelecimento prisional destinado àqueles que 

aguardavam julgamento, ou por outro motivo, previsto no Código Penal. Era uma 

construção baseada no que exigia o Ministério da Justiça, isto é, a nos moldes da evolução 

prisional brasileira no “estilo pavilhonar”, o molde construído era de pavilhões isolados que 

separava os núcleos para evitar que os revoltosos ficassem no mesmo espaço, mas esse 

modelo tinha sua deficiência como nos relata Suzann Cordeiro: “esse modelo detinha a 

vantagem de isolar núcleos, mas detinham a desvantagem de dificultar o acesso, a 

manutenção e a segurança dos pavilhões. (SILVA, 2013, p.3) 

 

Em 3 de setembro de 1980, o governador Marco Maciel através do Decreto n.6.685, criou o 

Presídio Aníbal Bruno. Isto é, trocou o nome de Presídio do Recife para Presídio Professor Aníbal 

Bruno que em suas palavras era uma forma de valorizar “os ensinamentos de significativa 

relevância no campo do Direito Penal e Penitenciário”, dados pelo jurista Aníbal Bruno. Segundo 

Marco Maciel. 

O Presídio Professor Aníbal Bruno vem cooperar com este discurso de humanizar o sistema 

com a construção de um novo espaço que vise acomodar dentro da lei, o que diz a própria Lei de 

Execuções Penais. Daí, vemos nos dias atuais, O antigo presídio Aníbal Bruno ser transformado em 

Complexo Penitenciário, dividido em três presídios menores - Frei Damião de Bozzano, Juiz 

Antônio Luiz e Agente Marcelo Francisco de Araújo. O que separará os detentos a partir do seu 

grau de periculosidade e quantidade de processos nestas três  unidades. Não existe ressocialização, 

mas uma fuga total dos direitos humanos e uma cidade prisional do crime (SILVA, 2013). 
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O posicionamento do Estado é fazer uma área de circulação para a segurança do Bairro do 

Sancho e do Complexo Prisional do Curado, porque a entrevista dada pelo próprio Secretário de 

Segurança Pedro Eurico, o mesmo alegou que “desapropriando os imóveis e fazendo um 

envelopamento no muro de concreto no perímetro do complexo, a segurança do presídio estaria 

protegida”.   

 

Organização das Mulheres no Movimento de Resistência do Sancho 

Alguns moradores da localidade sentiam medo de participar das reuniões porque no 

primeiro momento as pessoas gritavam “As casas ficam e complexo sai!”, por medo de retaliações 

alguns moradores preferiram ficar observando de longe por conta das práticas constantes de 

explosivos colocados no muro do presídio.  Diante do medo da comunidade, a comissão de 

mulheres procurou colaboradores com a causa no começo alguns parlamentares (vereadores e 

deputados), que participaram de reuniões e manifestações culturais em prol do movimento como a 

vereadora do Recife Marília Arraes do Partido dos Trabalhadores, Edilson Silva, deputado Estadual 

do PSOL e mais de  70  grupos de movimentos sociais diversos aderiam a luta das mulheres pelas 

suas residências organizaram diversas  atividades culturais e aula de cidadania.  

O cerne da celebração feminina pela luta por suas casas se deu nas organizações das 

mobilizações de rua, reuniões constantes na comunidade, manifestações culturais, audiências 

públicas, forró da resistência, Bingos, passeatas, apoio de coligações políticas partidárias. Dessa 

forma ocorreu uma maior visibilidade da opinião pública no movimento das mulheres no “Resiste 

Sancho”, e outro fator interessante foi o apoio da mídia em relação ao movimento transmitindo em 

tempo real as mobilizações. 

Outro acontecimento na comunidade foi à presença do Arcebispo Dom Fernando Saburido, 

lutando pela causa das mulheres do “Resiste Sancho”, como ficou conhecido o movimento, o  

mesmo acionou a pastoral carcerária e alguns jornalistas para defender a moradia das pessoas 

atingidas pelo o processo de desapropriação, as mulheres realizaram uma grande caminhada com o 

Arcebispo de Recife pela Av. Liberdade e ruas que se localizavam as casas marcadas para 

desapropriação. 
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A participação das mulheres em movimentos sociais demanda de uma análise sobre o 

próprio termo “participação”, a conquista da casa por essas mulheres, a partir do decreto pode ser 

percebida como uma forma de transpor os limites do espaço doméstico rumo a sua permanência nas 

suas residências. Nesta perspectiva, o enfoque de gênero se apresenta como uma categoria 

fundamental que permite dar a visibilidade às mulheres frente à luta de resistência.   

É devido a essa lógica excludente de produção do espaço urbano levada a cabo por grandes 

capitalistas e pelo Estado que as moradias da população de baixa renda constantemente sofrem de 

carência e ameaças violentas, as quais podem ser impulsionadoras da organização das mulheres em 

torno desta pauta. Porque o objetivo é traçar essa ligação entre a militância nos movimentos de 

moradia e a condição de gênero. 

Assim é que no âmbito institucional, é imprescindível que os próprios oprimidos- no caso 

as mulheres- tenham maior participação das conferencias e conselhos para formulação de 

políticas públicas e de legislação que beneficie sua inserção na comunidade. Quando há 

essa denúncia por partes dos oprimidos organizados em movimentos populares, dessa 

forma uma questão que poderia ser visto como um problema pontual se torna uma demanda 

essencialmente política. (MARICATO, 2000) 

 

O movimento de luta das mulheres no Brasil se deu nos anos 90. Nesse período criaram-se 

redes de conscientização de seus direitos e frentes de lutas contra as discriminações. Nesse mesmo 

ano a representação política feminina quase não existia, porque até hoje a predominância dos 

homens na política ainda é majoritariamente masculino.  Essa constatação da ausência das mulheres 

nos espaços políticos é uma realidade no Brasil, mas no “Movimento resiste Sancho” quando afetou 

o pertencimento identitário das mulheres como pertencentes ao seu lar, sinônimo de proteção e 

segurança para seus filhos, as mulheres tornou-se participantes ativa no processo de reivindicações 

de direitos sociais, exercendo seu papel político de forma ativa, consciente, ideológica, com 

organização e conhecimentos estruturados de diversas áreas necessárias para avançar na conquista 

de baixar o decreto de desapropriação, mesmo em sua grande maioria mulheres simples com pouca 

escolaridade, todavia, entre elas existiam mulheres negras inseridas em movimentos sociais, 

estudantes universitárias, professoras residentes da comunidade que estavam com sua casa também 

para ser desapropriadas que juntas ao “Movimento Resiste Sancho” auxiliaram de forma didática as 

mulheres com menos conhecimento político de seus direitos sociais e na organização estratégica de 

mobilização pública pelas mídias de massa (TV, rádio, facebook etc), para baixar o decreto e não 

perderem suas casas. 
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 Apresentação e discussão dos resultados 

Apresentação dos dados obtidos por meio dos questionários semiestruturados aplicados aos 

moradores da comunidade do Sancho. Foram entrevistados 15 pessoas que representam 15 famílias 

das 55 famílias que receberam as cartas convite  para se retirar de seus imóveis , em um universo de 

55 famílias 31% foram entrevistadas um levantamento dos 31% das famílias que receberam as 

cartas convites de desapropriação , segundo o decreto  publicado na quinta-feira no dia 06/04/2016 , 

no Diário Oficial do Estado, autoriza a desapropriação. 

Os dados nos revelam questões intrínsecas bastantes relevantes para entender o cerne da 

problemática pesquisada. Observou-se que 97,5% dos entrevistados residem em imóveis próprios, 

segundo os relatos, o seu imóvel é o único bem que eles construíram  com muito esforço, trabalho 

árduo de uma vida inteira afirmam  vários  moradores,  apenas 2,5% dos entrevistados são 

locatários dos mesmos, todavia não desejam mudar-se de residência. 

Outro fator abordado foi a participação dos moradores nas reuniões relevantes a causa do 

“Resiste Sancho”, 97,5% dos participantes da pesquisa afirmaram que são assíduos nas reuniões do 

movimento, apenas 2,5% não são assíduos, pois desejam receber as indenizações. 

Em contrapartida apenas 2,0% dos entrevistados já participaram anteriormente de outros 

tipos de movimentos sócias, os outros 98% nunca participaram de movimentos de resistência. 

Quando houve a publicação do decreto sobre as desapropriações as mulheres moradoras em torno 

do Complexo Prisional do Curado se mobilizaram, formando uma comissão de moradores para 

discutir com a comunidade o que é na íntegra a desapropriação historicamente, no âmbito jurídico, e 

quais estratégias a ser utilizadas para dialogar com o governo. 

Observou que 80% das mulheres se destacaram no movimento de resistência, um dado 

interessante é que os homens reconhecem a participação feminina na resistência da desapropriação 

dos imóveis. Sendo que 0% não relata a presença dos homens como participantes ativos do 

movimento. E 20% relatam que o grupo homens e mulheres são engajados igualmente no processo 

de luta. 

Fazendo uma análise das idades dos entrevistados observou-se que a faixa etária  

compreende em torno de 28 a 66 anos. Abrangendo um público heterogêneo. De acordo com os 

resultados obtidos do questionário semiestruturados confirma a hipótese que a Resistência ao 
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decreto de desapropriação dos imóveis em torno do complexo Prisional do Curado, iniciou-se a 

partir da compressão das mulheres como detentoras de seus lares, tendo em vista seu pertencimento 

e memórias. Com base nas observações participativas e quantitativas. 

 

Considerações Finais  

Em 27 de julho de 2016 o governador Paulo Câmara (PSB) reuniu-se com a comissão dos 

moradores do “Movimento Resiste Sancho” liderado por mulheres para anunciar a revogação do 

decreto que previa a desapropriação de 55 casas em torno do complexo prisional do Curado, após 

90 dias de grande pressão popular organizada pelas mulheres da comunidade com o apoio de 

inúmeros movimentos sociais, das mídias televisivas e parlamentares femininos, entre tantos atos de 

resistência em movimentos de rua da comunidade do Sancho após novo protesto da comunidade do 

Sancho estrategicamente no aeroporto dos Guararapes no qual o Governador de Pernambuco estava 

cumprindo sua agenda acompanhando o embarque dos alunos que participam do Programa Ganhe o 

Mundo, o governado cedeu às reivindicações das mulheres em manter suas residências, provando 

que a comunidade reunida de forma organizada, munindo-se de conhecimento específico de seus 

direitos sociais, mobilizados pelo desrespeito do Estado em intervir na vida privada do cidadão sem 

mensurar as perdas simbólicas e indenitárias dos indivíduos.  

Ademais, com os resultados obtidos considera-se que toda a mobilização que ocorreu no 

Movimento Resiste Sancho, houve visibilidade por conta da organização feminina. Em promover 

reuniões, formar comissão (inicialmente a comissão foi formada por homens, tendo em vista que 

com passar do tempo às mulheres assumiram o papel de liderança).   

A celebração da força feminina inserida nos espaços de discussão políticas antes destinadas 

aos homens, em particular as mulheres da Comunidade do Sacho em defesa das suas residências, 

pela conservação de suas identidades e pertencimento ao território, não somente como uma 

residência, mas suas memórias, conquistas e vidas, questões relacionadas ao seu lugar no mundo. 

A experiência prática dessas mulheres no ato político de resistência as arbitrariedades do 

Estado em prol de seus interesses capitalistas para atender as demandas dos grandes empresários, 

devido a lei já existente que no prazo de 5 anos o Complexo Prisional do Curado vai ser retirado da 

Comunidade e mesmo assim foi usado essa desculpa para fazer um envelopamento de segurança e 
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desapropriar 55 famílias de suas casas com valores deprimentes, sem respeito a sua construção de 

vida, pelo local ter especulação imobiliária para construção de um condomínio de luxo futuramente, 

comprovado por alguns engenheiros que estavam realizando a vistoria no território, ou seja, mais 

uma vez o Estado a serviço dos empresários e o povo que sofra com as consequências. 

Mas, dessa vez foi diferente, a sociedade civil reunida de forma organizada, soube 

reivindicar seus direitos, chamando todo Estado de Pernambuco, a saber, das arbitrariedades que 

estavam sofrendo, pressionando o Governador a se posicionar. Mulheres antes apenas donas de casa 

que relatam que antes não entendiam o sentido das greves e atos de mobilização social ao assistir 

pela TV, mas diante dos acontecimentos e a força maior de lutar pela sua construção histórica de 

uma vida seu teto, lar a casa de seus filhos, se tornaram verdadeiras, militantes, inseridas no espaço 

de discussão política saíram da vida privada de seus lares para se expressar em um contexto público 

de âmbito maior para benefício de toda comunidade, exercendo seu papel político na sociedade, 

tomando os espaços de poder ainda predominante pelos homens. 
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CELEBRATION OF FEMALE IDENDITY IN THE RESISTANCE MOVEMENT 

AGAINST DISAPPROPRIATION OF ITS LARES 
 

Abstract: The research aims to understand the resistance of women in the struggle for their 

residences located in the vicinity of the Prison Complex of Curado Recife - PE, before the decree of 

expropriation approved by Governor Paulo Câmara on 04/04/2016. The first observations highlight 

the relevance of the topic for the current debate, about how women organize themselves in social 

movements for a cause? The objectives of the research were to understand how the female 

participation was organized within the "Resiste Sancho" movement. Understand how women have 

positioned themselves politically in the process of resistance, from the bias of identity. The 

methodology used was qualitative and quantitative field research. Of the diverse transversalities, 

however, what attracted attention to the research was the organization of women in defense of their 

residences. Women before society anonymous, who gave Sacho's voice to the world in a process of 

claims, political participation, public hearings, interviews and reports, leaders of the movement in 

defense of their homes. The result of the research was the revocation of the decree won by the 

resistance movement of women on July 27, 2016 by women's voices with much pressure and 

popular struggle. 
 

Keywords: Expropriation; Identity; Female resistance 
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