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RESUMO 

 

Este artigo apresenta reflexões e análises sobre as dinâmicas comunicacionais em 

coletivos de mulheres. Neste texto, temos o objetivo de abordar reflexões acerca dessas 

experiências organizativas da sociedade civil tecendo aproximações de análise com a 

Comunicação Organizacional, especificamente, as dimensões organizacionais propostas 

por Baldissera (2009a, 2009b): organização comunicada, organização comunicante e 

organização falada. Utiliza-se de recursos documentais, observacionais e entrevistas. As 

reflexões expostas no artigo são iniciais e procuram contribuir para a visibilidade e 

compreensão dessas novas iniciativas, no tocante a sua estrutura e seus processos de 

comunicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: coletivos; comunicação organizacional; feminismo.  

 

 

Introdução 

 

Este artigo apresenta reflexões e análises produzidas para a pesquisa de mestrado 

sobre as dinâmicas comunicacionais em coletivos de mulheres situados no contexto de 

mudanças e mobilizações sociais, em que também se destaca movimentos da quarta onda 

feminista3 (MATOS, 2014). Neste texto, temos o objetivo de abordar reflexões acerca 

dessas experiências organizativas da sociedade civil tecendo aproximações de análise 

com a Comunicação Organizacional, especificamente, as dimensões organizacionais 

propostas por Baldissera (2009a, 2009b): organização comunicada, organização 

comunicante e organização falada.  

Nosso percurso metodológico se desenha como qualitativo e empírico. Utiliza-se 

de recursos documentais, tendo como técnica a pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005) 

e a análise documental (MOREIRA, 2005); e recursos observacionais, tendo como 

técnica a observação participante (PERUZZO, 2005) e entrevistas semiestruturadas 

 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda e bolsista CNPq no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS. E-mail: 

sabrina.stielert@gmail.com. 
3 Apesar de não existir consenso entre estudiosos sobre o tema, entendemos que as mobilizações organizadas por 

mulheres, que (re)colocaram os diversos feminismos na discussão pública, marcam um período com características 

que podem ser vinculadas a uma quarta onda feminista.  

mailto:sabrina.stielert@gmail.com
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(DUARTE, 2005). Para alcançar nosso objetivo, realizamos o estudo empírico com a 

Casa de Referência da Mulher - Mulheres Mirabal, da cidade de Porto Alegre (RS). 

Movimentos sociais contemporâneos e coletivos 

Na última década, diversas mobilizações fizeram parte de um ciclo de protestos e 

levantes que ocorreram, de maneira mais intensa, entre 2010 e 2016. Nesse período, 

importantes movimentos e ações coletivas sacudiram as redes sociais da internet e as ruas 

em diversos lugares do mundo, como a Primavera Árabe, no Oriente Médio, o Ocuppy 

Wall Street, nos EUA, os Indignados ou 15 M, na Espanha, e as Jornadas de Junho, no 

Brasil. Essas e outras mobilizações colocaram em evidência a insatisfação, por parte da 

população, com seus representantes governamentais, revelando crises em sistemas 

democráticos, críticas às instituições tradicionais e o intenso uso das tecnologias digitais 

(CASTELLS, 2013; MARQUES; MARX, 2020; PEREZ; SOUZA, 2017; PEREZ 2019; 

VALIENGO; M. OLIVEIRA, 2020). 

Tais mobilizações, entre outras questões, deram visibilidade a novas experiências 

organizativas da sociedade civil. Entre as organizações que emergem nesse contexto estão 

os coletivos, que surgem como uma proposta de caráter associativo, não hierárquico e 

propositivo. Esse modelo organizativo, juntamente com as mobilizações, provoca, além 

de mudanças sociais, uma agenda de pesquisa no campo social que busca entender o 

cenário político-organizacional e as reflexões teórico-analíticas que surgem a partir 

dessas estruturas (GOHN; PENTEADO; MARQUES, 2020; PEREZ; FILHO, 2017; 

PEREZ; RICOLDI, 2019; PEREZ; SOUZA, 2017).  

Entretanto, essa forma de organização da sociedade civil não é algo novo no 

campo das mobilizações sociais. Historicamente, no Brasil e na América Latina, a 

articulação da sociedade civil e o seu próprio conceito estão vinculados às movimentações 

sociais e políticas, por vezes diretamente aos movimentos sociais (GOHN, 2005). Para a 

socióloga Gohn, o próprio termo sociedade civil, na América Latina, começou a carregar 

aproximações como a participação e a organização civil contra a ditadura militar que 

assolava diversos países da região, nos anos 70 e 80. O cenário não democrático fez com 

que surgissem iniciativas coletivas no interior da sociedade civil para garantir justamente 

aquilo que era negado pelos regimes autoritários. Nesse ponto, “participar das práticas de 

organização da sociedade civil significava um ato de desobediência civil e de resistência 

ao regime político predominante” (GOHN, 2005, p. 72). Nesse contexto, novos atores 

sociais surgiram, organizados em movimentos populares urbanos e rurais que lutavam 
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por moradia, por exemplo, e aqueles que reivindicavam direitos sociais e culturais 

modernos, levantando temas como raça, gênero, meio ambiente, direitos humanos e 

outros marcadores dos novos movimentos sociais. As lutas se pulverizaram e saíram da 

centralidade assumida até então pelos sindicatos e partidos políticos; emergiram com 

força das organizações autônomas da sociedade, ampliando a criação de associações, 

instituições e ONGs (GOHN, 2005). Esse tipo de participação social no Brasil marca uma 

ruptura da exclusividade do trabalhador e da trabalhadora como atores de mudança social, 

e assinala iniciativas de outros setores independentes do mundo do trabalho, ou cuja 

identidade, interesses e ação não se limitam ao mesmo. Além disso, tais movimentos 

“ajudaram a construir novos significados para a política, localizando-a no cotidiano, 

retirando sua exclusividade no campo da representação institucional e do poder, como 

instância centralizada no Estado” (GOHN, 2005, p. 74). Nessa perspectiva, o modelo de 

associativismo tem se consolidado nas últimas décadas na América Latina.  

Nessa perspectiva, e com olhar na atualidade, podemos então dizer que apesar 

desse modelo de organização horizontal, associativo e participativo, apresentado pelos 

coletivos, não ser novo no campo político-organizacional, há uma “retomada do termo e 

de ressignificações de repertórios em um contexto estratégico-relacional situado” 

(MARQEUS; MARX, 2020, p. 10). Nesse sentido, esse (re)surgimento se relaciona com 

“os demais fenômenos no mundo”, como é possível perceber com os exemplos das 

mobilizações anteriores.  

Além disso, como aponta Marques e Marx (2020) a partir do que a literatura revela 

sobre coletivos, a dimensão organizacional dessas iniciativas “indicam se tratar de grupos 

menos estruturados em termos burocráticos e institucionais” (MARQUES; MARX, 2020, 

p. 13), ou seja, diferem em certa medida daquelas estruturas tradicionais encontradas em 

sindicatos, ONGs ou partidos políticos, em que há divisões por setores, diretorias e 

divisão do trabalho. Em consonância Perez e Silva Filho (2017) revelam que a 

institucionalização dessas organizações pode estar ou não presente nessas iniciativas, isso 

seria um ponto que varia “conforme a situação na qual se encontra a forma de mobilização 

da sociedade civil que queira se analisar” (PEREZ; FILHO, 2017, p. 268). Além disso, 

em muitos casos os coletivos não demonstram ter uma base social como ocorrem em 

outros espaços de ativismos, como sindicatos, por exemplo, o que demonstra uma certa 

fluidez dos que participam que podem estar “mais ou menos próximos em determinados 

contextos de mobilização e ação dos coletivos” (MARQUES; MARX, 2020, p. 14). 
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A partir desses pressupostos, é possível, de maneira geral, definir as características 

que os coletivos contemporâneos possuem baseadas  

nas ideias de coletividade, no trabalho colaborativo, no 

compartilhamento horizontalizado de informação de poder (decisão 

política no interior do grupo) e na criação de espaços e formas especiais 

de relações sociais entre os sujeitos (sem hierarquias, sem lideranças 

etc.). (MARQUES; MARX, 2020, p. 17).  

 

Podemos ainda dizer que na contracorrente do capitalismo neoliberal, que 

estimula as práticas individualistas e competitivas, (re)surge as organizações coletivas 

que se posicionam no fortalecimento dos vínculos cooperativos.  

Além disso, também é possível dizer que essas organizações coletivas “vêm 

pautando discussões sobre gênero, raça, orientação sexual e outros marcadores sociais 

das diferenças, especialmente nas universidades e redes sociais” (PEREZ; FILHO, 2017, 

p. 257), e dessa forma, vêm também politizando o cotidiano, para além das mobilizações 

e levantes sociais. 

Organizações das mulheres  

Nessa perspectiva, e a partir desse cenário, é que se costura o (re)encontro e a 

(re)organização das mulheres em forma de levantes e organizações protagonizadas por 

elas. As novas movimentações no campo feminista podem ser observadas mais 

intensamente nos últimos anos em diversas manifestações e ações coletivas com 

características que incluem principalmente  

a presença dos meios de comunicação digitais; a adoção de diversas 

clivagens sociais atreladas ao gênero na luta feminista, ou a 

disseminação da ideia de um feminismo interseccional e a organização 

em forma de coletivos. (PEREZ; RICOLDI, 2019, documento 

eletrônico).  

 

Essas movimentações sociais não estão dissociadas do contexto político e 

sociocultural; pelo contrário, fazem parte e, de certa forma, se retroalimentam, formando 

novas paisagens.  

Sendo assim, em 2015, a Primavera das Mulheres4, ou Primavera Feminista, 

marcou o ano com uma sequência de protestos no país. As manifestações eram contra o 

Projeto de Lei 5.069/2013, que definia restrições ao aborto legal em caso de estupro e 

cuidados médicos, direito já previsto em Lei. Os protestos também denunciaram o assédio 

 
4 Disponível: em https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html. Acesso 

em: 11 fev. 2021.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html
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e a violência sexual no Brasil. Campanhas virtuais somaram-se ao cenário e 

intensificaram o movimento, como o #primeiroassedio, que mobilizou mulheres a falarem 

sobre o primeiro assédio sofrido em suas vidas. A hashtag foi iniciada pelo coletivo Think 

Olga, que também foi protagonista da campanha contra a importunação sexual Chega de 

Fiu Fiu, em 2013. Outras campanhas nas redes sociais na internet foram a 

#MeuAmigoSecreto, criada pela página virtual feminista Não Me Kahlo, que denunciava 

o abuso sexual por pessoas do círculo íntimo das mulheres, e a #AgoraÉQueSãoElas, 

propondo que os homens cedessem seus espaços para serem ocupados por mulheres 

durante uma semana. Na Argentina, em 2015, eclodiu o movimento Ni una a menos5, que 

levou milhares de mulheres para as ruas contra a violência, o feminicídio e a legalização 

do aborto. O movimento espalhou-se por outros países do mundo e repetiu-se nos anos 

seguintes, ganhando força e visibilidade. 

Em 2017, novas articulações foram realizadas virtualmente, como o #MeToo6 que 

repercutiu na rede social Twitter ao revelar, inicialmente, os casos de assédio sexual 

sofrido por artistas de Hollywood e, logo depois, incentivar mulheres do mundo todo a 

denunciarem publicamente seus assediadores. Nesse mesmo ano, ocorreu a importante 

Marcha das Mulheres7, reunindo mais de um milhão de pessoas em diversas cidades do 

mundo - como Washington, Nova York, Londres e Sydney - contra a política do 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.  

No Brasil, as mulheres também se mobilizaram em relação à política nacional. 

Nas últimas eleições presidenciais do país, em 2018, o movimento de mulheres ganhou 

destaque dentro e fora do espaço digital. O grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro8, 

organizado por meio da rede social Facebook, mobilizou milhares de pessoas contra a 

possível vitória do presidenciável Jair Bolsonaro, visto como uma ameaça aos direitos 

individuais e um retrocesso aos direitos humanos. Ainda sobre o Brasil, vale lembrar 

também da Marcha das Mulheres Negras, que ocorreu pela primeira vez em 2015, e da 1ª 

Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu em 2019, reunindo milhares de mulheres 

indígenas que reivindicavam por seus territórios e denunciavam o machismo. Também 

 
5 Disponível em https://apublica.org/2018/07/argentina-do-nenhuma-a-menos-a-legalizacao-do-aborto/. Acesso em: 

11 fev. 2021. 
6 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41652306 . Acesso em: 11 fev. 2021. 
7 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/marcha-das-mulheres-reuniu-mais-de-dois-milhoes-contra-

trump.ghtml. Acesso em: 11 fev. 2021. 
8 Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/12/actualidad/1536768048_321164.html. Acesso em: 11 fev. 

2021 

https://apublica.org/2018/07/argentina-do-nenhuma-a-menos-a-legalizacao-do-aborto/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41652306
https://g1.globo.com/mundo/noticia/marcha-das-mulheres-reuniu-mais-de-dois-milhoes-contra-trump.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/marcha-das-mulheres-reuniu-mais-de-dois-milhoes-contra-trump.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/12/actualidad/1536768048_321164.html
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em 2019, o protesto performático Un violador en tu caminho, do coletivo feminista 

chileno Lastesis, ganhou o mundo, sendo reproduzido em espaços públicos por mulheres, 

em diversos países. 

Todas essas ações e fluxos de participação nos mostraram uma (re)organização 

das mulheres; seja na própria articulação de protestos, muitas vezes realizadas por 

coletivos autônomos, seja no surgimento de outras organizações coletivas com pautas 

plurais, para além das manifestações e protestos mencionados. Exemplos dessa forma de 

auto-organização e suas pluralidades temáticas são mostrados pelo Mapa de Coletivos de 

Mulheres9 (MAMU), que registrou, de forma colaborativa, 290 iniciativas de grupos, 

coletivos, organizações e movimentos de mulheres no Brasil. Mais recentemente, a 

proposta UNA10, que, por meio de um mapa interativo, visibiliza iniciativas que 

trabalham em prol da equidade de gênero e empoderamento das mulheres no Brasil. Em 

junho de 2018, o primeiro mapa da plataforma registrou 338 organizações e iniciativas 

femininas. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, as mulheres mostram-se, mais uma vez, 

como referência em resistência e organização social, como afirma Gohn, quando registra 

que “as mulheres são o contingente principal dentre aqueles que se mobilizam para a luta 

por questões coletivas, no âmbito público, embora elas sofram inúmeros 

constrangimentos no âmbito privado” (GOHN, 2013, p. 77). 

Coletivos e Comunicação Organizacional 

Historicamente, a comunicação se fez presente como importante processo na 

mobilização de movimentos sociais e na organização da sociedade civil. Se no passado 

os movimentos sociais ou outras articulações sociais, como sindicatos, se apropriavam de 

jornais, panfletos, ou, mais recentemente, das rádios comunitárias, o surgimento de novas 

mídias possibilitou um empoderamento jamais visto. Para Castells (2013) as tecnologias 

de comunicação digitais exercem um papel fundamental no desenvolvimento dos 

movimentos sociais atuais. Em confluência, Albuquerque (2016) aponta que 

[...] os processos midiáticos digitais possibilitam pontos de fuga de 

dentro de um poder estabelecido, na direção de um empoderamento 

que, antes desses processos, não existia. Assim, os sujeitos coletivos 

[...] apropriam-se do espaço digital para produzir um espaço político, 

cultural, econômico, na tentativa de compartilhar bens simbólicos, dar 

 
9 Desenvolvido em 2014, o mapa surgiu a partir da ONG feminista Casa de Lua, que encerrou suas atividades em 

2016. Atualmente, a plataforma está desativada, mas é possível encontrar na internet trabalhos a respeito deste 

mapeamento.  
10 Plataforma desenvolvida pela Womanity Foundation e ONU Mulheres, em parceria com o Instituto C&A. 
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voz a aspectos da realidade social, demeando resistência, visibilidade, 

leituras de mundo. (ALBUQUERQUE, 2016, p. 96). 

 

Nesse sentido, avançamos em uma perspectiva que englobe a complexidade dos 

coletivos e suas relações comunicacionais e organizativas, para além do ciberespaço e do 

uso das redes sociais digitais. Entendendo os coletivos como organizações e que ainda há 

processos que fogem aos estudos comunicacionais referentes a eles, é adequado adentrá-

los. Para isso, nos aproximamos da Comunicação Organizacional que, a partir de teorias 

sistêmicas, permite um olhar mais ampliado a essa pulsante fenômeno.  

Nesse aspecto, levamos em consideração que a Comunicação Organizacional 

“envolve todos os processos comunicativos e todos os seus elementos constitutivos” 

(KUNSCH, 2017, p. 43). Assim, a partir de Kunsch, afirmamos a necessidade de perceber 

a comunicação inserida nos processos simbólicos e com foco nos significados dos agentes 

envolvidos, dos relacionamentos interpessoais e grupais, valorizando as práticas 

comunicativas cotidianas e as interações nas suas mais diversas formas de manifestação 

e construção social. (KUNSCH, 2017, p. 43).  

Essas relações se colocam em uma dinâmica complexa com foco nos sujeitos e 

sujeitas que ganham perspectivas teóricas e de análises que buscam compreendê-las. O 

conceito de Comunicação Organizacional se coloca então como elo da área 

comunicacional com os coletivos uma vez que:  

mais do que vislumbrar um conjunto de técnicas e prescrições, a 

Comunicação Organizacional implica compreender as interações, as 

trocas simbólicas que se desenvolvem a partir de pensamentos e 

palavras, atos e sentimentos, em espaços e projetos coletivos, portanto 

em espaços sociais (SCROFERNEKER; AMORIM; OLIVEIRA R., 

2016, p. 7). 

 

Com essas perspectivas guiando-nos, e entendendo então que as organizações são 

espaços sociais realizados “por/em comunicação” (BALDISSERA, 2014, p. 113), nos 

parece um oportuno ponto de partida enxergar a comunicação nos coletivos a partir das 

lentes da Comunicação Organizacional. Assim, tendo em vista que as organizações 

podem ser “pensadas como sistemas auto-eco-organizados/organizantes, e a comunicação 

como seu principal processo ou lugar dinamizador/possibilitador” (BALDISSERA, 

2009a, p. 135), aproximamonos do entendimento de que a Comunicação Organizacional 

acontece nos processos comunicativos, mas também nos fluxos das relações. Dessa 

forma, ultrapassando as fronteiras daquilo que é planejado, formalizado e materializado 

por meio de campanhas estratégicas e canais oficiais, entre outros.  
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Sendo assim, Baldissera, sob o Paradigma da Complexidade11, define que a 

“Comunicação Organizacional é o processo de construção e disputa de sentidos no âmbito 

das relações organizacionais” (BALDISSERA, 2009b, p. 119). Nesse sentido, para o 

autor a Comunicação Organizacional atravessa e se atualiza em todos os espaços e 

relações que tangenciam a organização. A partir desse olhar amplificado e não linear, nos 

aproximamos da proposta de Baldissera (2009a, 2009b, 2014), que também aponta três 

dimensões possíveis para observar e entender as estruturas e relações organizacionais: a 

organização comunicada, a organização comunicante e a organização falada.  

A organização comunicada refere-se àquilo que parte da organização e que ela 

autoriza a ser falado, comunicado, a partir da sua identidade, reforçando aspectos 

positivos ou favoráveis de sua imagem:  

processos formais e, até disciplinadores, da fala autorizada; àquilo que 

a organização seleciona de sua identidade e, por meio de processos 

comunicacionais (estratégicos ou não), dá visibilidade objetivando 

retornos de imagem-conceito, legitimidade, capital simbólico (e 

reconhecimento, vendas, lucros, votos etc.). (BALDISSERA, 2009b, p. 

118). 

 

Ou seja, “a ideia de organização comunicada compreende os processos de 

comunicação autorizada, muitos deles orientados para o autoelogio” (BALDISSERA, 

2009b, p. 118).  

É possível apontar outras dimensões que tensionam as formas oficiais da 

organização. Dessa forma, a segunda dimensão apontada por Baldissera (2009b), a 

“organização comunicante”, abarca, mas ultrapassa, aquilo que se refere à “organização 

comunicada”, à fala autorizada/formal, e se coloca nos processos de comunicação gerados 

pela relação de sujeitos e sujeitas ou públicos com a organização. Portanto, na 

organização comunicante atenta-se para todo processo comunicacional que se atualiza 

quando, de alguma forma e em algum nível, qualquer sujeito (pessoa, público) estabelecer 

relação com a organização. Além dos processos planejados, também assumem relevo os 

processos que se realizam na informalidade; inclusive aqueles que irrompem sem que a 

organização tenha conhecimento. (BALDISSERA, 2009b, p.118) 

 
11 Segundo Baldissera, “assumir esse paradigma implica reconhecer que a Comunicação Organizacional não se 

restringe ao âmbito do organizado, à fala autorizada, aos processos formais, à comunicação da e/ou na organização. 

Exige olhar para além das manifestações organizadas, aparentemente coerentes, de modo a atentar para, entre outras 

coisas: a dinamicidade organizacional; os processos que mantêm a organização distante do equilíbrio; o estado de 

incerteza e de permanente desorganização/(re)organização (tensões, disputas, perturbações); a necessária 

interdependência ecossistêmica (outros sistemas e subsistemas); e os processos recursivos” (2009b, p. 117). 
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Nesse sentido, podendo perturbar ou desorganizar “a ordem posta (organização, 

cultura organizacional, organização comunicada), tendendo a forçá-la a movimentos de 

(re)organização” (BALDISSERA, 2009b, p. 119). 

Diante desses elementos, podemos afirmar que a Comunicação Organizacional 

não se limita àquilo que é comunicado na e pela organização. Além disso, são visíveis a 

diversidade e as possibilidades de análise e observações na comunicação no âmbito das 

organizações. Nesse caso, lembramos de Uribe (2007), quando menciona que as 

organizações são um meio para resolver necessidades sociais. 

Comunicação na/da Casa de Referência da Mulher - Mulheres Mirabal  

A partir desses pressupostos, refletimos sobre a Comunicação Organizacional 

na/da organização feminista Casa de Referência da Mulher - Mulheres Mirabal, da cidade 

de Porto Alegre (RS), que a partir de nossas observações assume características de um 

coletivo. A Casa é uma organização autogestionada por mulheres vinculadas ao 

Movimento de Mulheres Olga Benário12 e tem o objetivo de acolher e abrigar mulheres 

vítimas de violência doméstica. 

A partir de busca pela internet e entrevistas semiestruturadas13 realizadas com três 

integrantes da organização, foi possível identificar os processos de comunicação da Casa 

com olhar às dimensões da Comunicação Organizacional. Assim, inicialmente, 

realizamos uma busca pela internet para verificar quais as referências que surgem da 

Casa, descrevemos os conteúdos que encontramos e articulamos com as falas de nossas 

três entrevistadas. Por fim, articulamos os elementos encontrados com as dimensões da 

Comunicação Organizacional propostas por Baldissera: organização comunicada, 

organização comunicante e organização falada.  

Os primeiros resultados foram encontrados a partir do site de busca Google pelo 

termo “Casa Mulheres Mirabal”, entendendo que esse é um mecanismo muito utilizado 

quando se quer encontrar informações sobre organizações. Sobre a comunicação 

encontrada por esse meio, identificada como uma comunicação para o público externo, 

verificamos canais como a página no Facebook, o perfil no Instagram, um e-mail, um 

número de telefone fixo e número para WhatsApp. Entretanto, a partir das entrevistas 

 
12 O “Movimento de Mulheres Olga Benário surgiu da necessidade de organização das mulheres brasileiras 

para lutar contra a opressão e a exploração da mulher na sociedade capitalista - patriarcal, racista e juntas 

lutar pela construção do socialismo” (Facebook, 2021). A Casa Mulheres Mirabal é uma das iniciativas do 

Movimento, que existe há quatro anos na cidade e originou-se de uma ocupação, em 2016. 
13 Foram realizadas três entrevistas, duas presencialmente no dia 2 de dezembro de 2020; e outra, 

posteriormente, via aplicativo de conversa WhatsApp.  
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outros elementos surgiram, como panfletos, falas em protestos e reuniões 

descentralizadas em bairros. 

Os três primeiros elementos que surgiram na busca na internet direcionaram, além 

das páginas nas redes sociais mencionadas, para notícias sobre a organização (Quadro 1) 

e para a campanha de financiamento permanente do site Apoia-se. 

Quadro 1 - Notícias sobre a Casa de Referência da Mulher Mulheres Mirabal 

   Fonte: elaborada pela autora 

Sobre as notícias que aparecem, todas correspondem à Casa, sendo que duas 

matérias direcionam o texto para a sua própria história e características, contando 

brevemente seu histórico e mostrando os serviços e a forma de funcionamento. É o caso 

dos títulos “Mulheres Mirabal: uma ocupação, um sonho”, da Revista PUCRS, e 

“Ocupação Mirabal: Como funciona uma ocupação de mulheres para mulheres”, do portal 

Sul 21. Os outros três textos são notícias que denunciam dois cortes de luz elétrica que a 

organização sofreu: um em 2019 e outro, em 2020. Tais notícias aparecem como uma 

espécie de denúncia ao ocorrido, como no título “Casa Mulheres Mirabal tem luz cortada 

em meio à pandemia em Porto Alegre”, do Jornal do Comércio. As notícias, de certa 

forma, acabam divulgando a Casa e auxiliando pessoas que necessitam dos serviços 

oferecidos a chegarem até lá.  

A iniciativa é autogerida e as demandas são compartilhadas com as integrantes; 

com a área de comunicação não é diferente. Ou seja, a organização não possui 

responsáveis pela comunicação da organização. Dessa forma, as integrantes que compõe 

a coordenação da Casa se dividem para manter os perfis nas redes sociais digitais, da 

mesma forma, atender as demandas por e-mail, telefone e presenciais.  

 
14 Disponível em: https://encurtador.com.br/vIU67  
15 Disponível em: https://encurtador.com.br/ersPZ  
16 Disponível em: https://encurtador.com.br/eijuR   
17 Disponível em: https://encurtador.com.br/aqCSX  
18 Disponível em: https://encurtador.com.br/eqLM1  

 Título da notícia Veículo 

1 Mulheres Mirabal: uma ocupação, um sonho14 Revista PUCRS 

2 Casa de Referência das Mulheres Mirabal, em Porto Alegre, tem 

luz cortada15 

Mídia Ninja 

3 Casa Mulheres Mirabal tem luz cortada em meio à pandemia em 

Porto Alegre16 

Jornal do Comércio  

4 Ocupação Mirabal: como funciona uma ocupação de mulheres 

para mulheres17 

Portal Sul 21 

5 Casa de apoio a mulheres tem eletricidade desligada sem aviso 

prévio em Porto Alegre18 

Jornal Correio do Povo 

https://encurtador.com.br/vIU67
https://encurtador.com.br/ersPZ
https://encurtador.com.br/eijuR
https://encurtador.com.br/aqCSX
https://encurtador.com.br/eqLM1
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Para as participantes as redes sociais digitais da organização servem para divulgar 

o que a Casa faz, mas mais do que isto, são instrumentos de “luta” que auxiliam na 

disseminação de informações sobre direitos das mulheres. 

[...] desde a respeito dos direitos das mulheres, como notícias em 

relação a isso, em relação às lutas das mulheres, a questão da 

legalização do aborto, a questão da desigualdade salarial, a questão do 

racismo em relação as mulheres negras, e acho também que a gente 

sempre tenta fortalecer as datas de luta. (SANTOS, 2020, entrevista).  

Além disso, esses canais servem para ter um contato mais direto com as pessoas 

e instituições, pois recebem comentários e mensagens. Também são vistas como um 

instrumento para “divulgar as ideias” propostas, tanto pelo Movimento de Mulheres Olga 

Benário, quanto pela instituição. Apesar do uso das redes digitais como ferramenta e os 

esforços para a divulgação da organização, uma das entrevistadas aponta que a maior 

dificuldade é “[...] a sociedade externa entender a seriedade do trabalho e entender como 

ele funciona” (LUCIANO, 2020, entrevista). 

Tratando-se da comunicação realizada para o público interno, é possível 

identificar as reuniões periódicas como processos comunicacionais. Segundo as 

entrevistadas, a avaliação sobre a comunicação interna é positiva e “não tem problema”, 

mas apontam como dificuldade da organização interna a sobrecarga, já que “é muita coisa 

ao mesmo tempo”. A sobrecarga também é uma questão que interfere na comunicação 

com o público externo.  

Tendo em vista os processos comunicacionais detalhados até aqui, é possível 

identificar as dimensões da Comunicação Organizacional presentes a partir da proposta 

de Baldissera (2009b), que distingue a organização comunicada da organização 

comunicante e da organização falada.  

A primeira dimensão, de organização comunicada como vimos, refere-se àquilo 

que a organização emite, divulga, comunica como fala autorizada. Nesta dimensão, 

podemos incluir as reuniões que ocorrem na Casa, mesmo direcionadas ao seu público 

interno, os canais nas redes sociais, os panfletos, as falas nos protestos e mobilizações. 

Em outro sentido, o e-mail, o telefone e o WhatsApp são ferramentas que também se 

posicionam nessa dimensão, quando acionados pela organização.  

A segunda dimensão, organização comunicante, diz respeito a processos 

estabelecidos a partir da interação desenvolvida entre sujeitos e sujeitas com a 

organização. A organização comunicante abrange, mas ao mesmo tempo transborda a 
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organização comunicada, ampliando e perdendo o controle do sentido de sua fala 

autorizada, uma vez que outros significados e sentidos podem surgir a partir dos sujeitos 

e sujeitas. Nesse sentido, incluímos nessa dimensão os comentários feitos nas redes 

sociais da organização, as conversas realizadas em atos públicos e a relação com outras 

instituições (rede de enfrentamento à violência). Também podemos incluir as reuniões e 

encontros em núcleos, realizados nos bairros, uma vez que, apesar das integrantes 

organizarem, as falas e diálogos proferidos a partir desses encontros podem colocar-se 

nesta dimensão.  

A terceira dimensão diz respeito à organização falada, que expõe conteúdos e falas 

sobre a organização, sem que aconteçam a partir dela. Tal comunicação ocorre nas 

relações indiretas com a instituição e fora dela; por vezes, pode causar uma 

desorganização das falas planejadas, autorizadas pela organização. Incluímos nessa 

dimensão as notícias encontradas sobre a Casa que não se revelam como 

“desorganizadoras”: analisando os títulos, vê-se que, por um lado, eles falam da Casa 

Mulheres Mirabal a partir do que ela realiza; de outro, de acontecimentos que ocorreram 

e a prejudicaram, podendo então se perceber uma espécie de cumplicidade com a 

organização. Outro elemento que pode compor esta dimensão são as instituições que 

fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra mulher e que possuem relações 

com a Casa, posto que muitas vezes acabam sendo divulgadoras do trabalho e 

direcionando mulheres para atendimento. Nesse aspecto, também podemos incluir a ação 

“boca em boca”, revelada por uma das entrevistadas, que trata daquilo que é falado por 

pessoas que conhecem a organização e acabam indicando-a.   

A partir dessas relações que traçamos entre as formas de comunicação e as três 

dimensões da Comunicação Organizacional, podemos visualizar o seguinte esquema 

(Figura 1) com os mecanismos utilizados nos processos comunicacionais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Organização comunicada 

 

perfil em redes sociais 

panfletos, reuniões 

falas em protestos 

 

Organização comunicante 

 

comentários nas redes sociais, 

conversas em atos públicos, 

relação com instituições e 

reuniões em bairros 

Organização falada 

 

notícias, instituições que 

indicam, “boca em boca” 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 1- Dimensões da Comunicação Organizacional da Casa Mulheres Mirabal 
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Considerações finais 

A partir da esquematização realizada conseguimos compreender os fluxos 

comunicacionais que partem da e na organização, mas também a comunicação que trata 

dela, o que, juntamente com as falas das integrantes, nos mostra de um lado as tentativas 

e alcances do que se comunica, e, de outro, as limitações e ideais que surgem na/da 

comunicação. 

 Nesse sentido, podemos concluir, até aqui, que apesar dos esforços de divulgação 

e de comunicação com o público externo, a importância da causa e o desenvolvimento de 

rede de apoio, com instituições privadas e públicas, e com movimentos sociais, há lacunas 

comunicacionais apontadas indiretamente. Exemplos disso são a “falta de consciência” 

sobre o trabalho que a instituição realiza e a falta de empatia do público sobre a causa, 

apontadas pelas entrevistadas. Entretanto, as próprias integrantes apontam dois caminhos 

para uma comunicação mais efetiva: um é a profissionalização da coordenação da Casa, 

para que as gestoras não precisem se dividir tanto em outras tarefas; o outro, apontado 

como cenário “ideal”, é a organização ter um grupo responsável pela comunicação que 

entenda sobre a área. A falta de pessoas com conhecimentos específicos direcionados à 

área da comunicação e com tempo para se dedicar a ela são elementos que incidem 

naquilo que a Casa quer comunicar e nos sentidos que devem ser disputados na sociedade 

para que o trabalho da organização seja reconhecido e valorizado como algo necessário 

para assegurar a vida de mulheres, contribuindo para uma sociedade mais justa.  

As reflexões expostas nestas linhas escritas são iniciais e procuram contribuir para 

a visibilidade e compreensão dessas novas iniciativas que surgem da sociedade, em 

especial sobre a organização das mulheres, no tocante a sua estrutura e seus processos de 

comunicação. Buscando assim o reconhecimento dessas iniciativas como organizações e 

entendendo que as lentes da Comunicação Organizacional podem ser de grande valia para 

a compreensão desses movimentos organizativos.  
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