REQUERIMENTO Nº ______/_____

Requeiro à Mesa Diretora, nos termos do art. 264, inciso I, do Regimento Interno,
cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, que seja
encaminhado um VOTO DE APLAUSOS em comemoração aos 40 (quarenta) anos
do SOS CORPO – Instituto Feminista para a Democracia.

Dê-se ciência da decisão desta Casa e do inteiro teor desta proposição ao SOS CORPO
– Instituto Feminista para a Democracia na Rua Real da Torre, n° 593, Madalena,
Recife

–

PE,

telefone

(81)

3087-2086,

e-mails

sos@socorpo.org.br

e

comunicacao@soscorpo.org.br.

JUSTIFICATIVA
A luta do movimento de mulheres e feminista é centenária e tem impactos
diretos na conquista de direitos e na qualidade de vida das mulheres. Na história desse
movimento social, é fundamental destacar a importância da atuação de organizações de
mulheres e feministas que, historicamente, desempenham um papel essencial ao
desenvolverem ações que buscam a superação das desigualdades de gênero.
Entre essas instituições, destaca-se o SOS Corpo - Instituto Feminista para a
Democracia, fundada em 1981, com sede na cidade do Recife. Hoje, o SOS Corpo
representa uma das principais organizações feministas com atuação nacional e
internacional que buscam a emancipação das mulheres, além de contribuir com a
construção de uma sociedade democrática e igualitária com justiça socioambiental.
Nesse ano, o SOS Corpo completa 40 anos de atuação política, contribuindo
com as transformações sociais no campo dos direitos das mulheres. Nesse tempo de
história, o SOS esteve pautado no princípio da busca da transformação social através da
atuação dos movimentos sociais e de mulheres populares. Nos dias 10 de 11 de junho,
realizou o “Seminário Mulheres Insurgentes pela Vida e por Democracia” em

celebração aos 40 anos, que conta com a participação de referências feministas locais e
nacionais na luta em defesa dos direitos humanos das mulheres.
São princípios norteadores da instituição: o enfrentamento à pobreza, ao racismo
e a LGBTQIfobia. Essas lutas se estabelecem na busca por uma sociedade mais justa e
igualitária que possibilite que os sujeitos sociais não tenham suas vivências atravessadas
por desigualdades, descriminações e opressões que limitem suas trajetórias de vida.
Na busca dessa sociedade mais justa e igualitária, a instituição vem
desenvolvendo ao longo desses 40 anos ações nas áreas da educação, pesquisa,
comunicação e ação política. A partir desses quatro eixos de atuação, é desenvolvido o
trabalho social da instituição. O Instituto possui uma vasta produção de conhecimento,
com inúmeras publicações, sendo todas elas frutos desse conjunto de práticas.
O reconhecimento do papel do SOS Corpo para a luta das mulheres e feminista
do Brasil é inegável. Sua atuação vem fortalecendo há décadas as mulheres na luta por
direitos. Como uma das primeiras instituições a surgirem no Nordeste Brasileiro,
oriunda do grupo feminista “Ação Mulher”, o SOS Corpo vem desenvolvendo sua ação
política, pensada principalmente a partir das articulações em rede visando o
fortalecimento do movimento de mulheres e feminista. Conforme nos aponta a
socióloga Carmen Silva:
No Nordeste, os primeiros grupos feministas deste período se
organizam em Recife, Ação Mulher, e em João Pessoa, Maria Mulher.
Realizam, em articulação com outros grupos, quatro Encontros
Feministas do Nordeste, sendo o primeiro em 1980. Do Ação Mulher,
emergem as primeiras organizações políticos profissionais: o SOS
Corpo Grupo de Saúde da Mulher e a Casa da Mulher do Nordeste,
ambas sediadas no Recife. Do Maria Mulher, surge a Cunhã Coletivo
Feminista. Esses coletivos, além de atuarem politicamente como parte
do movimento feminista, se voltam para a pesquisa e educação
popular com mulheres nos bairros de pereferia e na zona rural, em
especial nas áreas de sexualidade, saúde e trabalho (SILVA, 2016, p.
71)1.
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Hoje, não por acaso, o SOS Corpo integra redes e articulações de mulheres no
Brasil e no mundo, a exemplo da Articulação de Mulheres Brasileiras, a Articulação
Feminista Marcosur, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, entre outras.
A organização tem sido um espaço de luta e resistência de mulheres do Brasil de
do mundo. Sua sede e seu corpo profissional sempre esteve à disposição do
fortalecimento das pautas das mulheres. Inclusive, este é, historicamente, um espaço
que foi palco de importantes momentos da história do movimento de mulheres e
feminista.
Embora estejamos em pandemia, a atuação do SOS Corpo não cessou, muito
pelo contrário, a instituição manteve sua postura política de apoio às mulheres populares
e têm centrado seus esforços para garantir o apoio às mulheres nesse momento
pandêmico. Assim, através das suas quatro estratégias de atuação política, o SOS vem
denunciando como a vida das mulheres é diretamente impactada quando vivemos em
contexto de pandemia. Nesse sentido, durante a pandemia do Covid-19, o Instituto vem
tendo importante incidência em pautas da vida das mulheres, a exemplo do aumento de
casos de violência contra as mulheres e feminicídios, da importância da vacinação de
grávidas e puérperas, do desemprego e da precarização dos trabalhos que afetou em sua
maioria mulheres, principalmente, mulheres negras, do suporte a ações de solidariedade
protagonizada por mulheres, entre outras.
Diante desses e de tantos outros motivos, o SOS Corpo é hoje, uma das
principais instituições que representa a denúncia de tantas mulheres. Assim, como
afirma a própria instituição: “Depois de 40 anos, continuamos a vociferar pela vida de
nós, mulheres. Resistentes, corpos que buscam recuperar a vida, após todos os choques
e ataques sofridos! Desobedientes, corpos marcados para morrer que se articulam para o
combate, elevando-se contra a autoridade tirânica. Revolucionárias, corpas que
insurgem contra a ordem, contra o medo e dão vida à esperança através da solidariedade
e da luta!2”
Diante disso e do reconhecimento do belíssimo trabalho feito pelo SOS Corpo
na institucionalidade e na construção cotidiana da organização das lutas das mulheres
pernambucanas rendemos homenagens aos seus 40 (quarenta) anos de atuação. Nesse
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sentido, utilizamos do Art. 264 do Regimento Interno desta Casa e concedemos Voto de
Aplausos ao SOS CORPO – Instituto Feminista para a Democracia e para isto,
contamos com o apoio dos Pares da Câmara Municipal do Recife na aprovação deste
Requerimento.

Câmara Municipal do Recife, 23 de junho de 2021.
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