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RESUMO 
As Comunidades Eclesiais de Base constituíram-se em meio a inúmeros 
desafios sociais, políticos e ideológicos, expressando uma contraposição 
a uma Igreja distante da realidade material do povo. São instâncias 
progressistas que articulam fé e vida, somando forças com os 
movimentos sociais e populares. O objetivo geral deste artigo foi refletir 
sobre a atuação de mulheres das Comunidades Eclesiais de Base, junto 
a população de seus territórios, no contexto das estratégias 
engendradas para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19. A 
metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo. Conclui-se que as mulheres lideraram um movimento de apoio 
e suporte aos sujeitos, imersos na conjuntura da Pandemia, que 
enfrentavam condições adversas de uma ampla desproteção social. 
Materializou-se uma luta política, dentro de suas múltiplas limitações de 
intervenção, para que a população aumentasse suas condições de 
acessar direitos básicos, mediante os agravos causados pela 
intensificação da crise sanitária mundial. 

 
Palavras-chave: Intervenção Social; Atuação Coletiva; Mulheres; 

Covid-19. 

 

 
1 Mestranda em Serviço Social, Trabalho e Questão Social pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). E-mail: 

greice.88@hotmail.com. 
2 Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa 

sobre Estado e Políticas Públicas da UFPI e dos grupos de pesquisa Margens, Culturas e Epistemologias Dissidentes 
(GEPE Margens) e Políticas de Seguridade Social, Movimentos Sociais e Trabalho do Serviço Social, este vinculado 
ao Laboratório de Seguridade Social e Serviço Social (LASSOSS), ambos da UECE. E-mail: 
paularaquel.12@gmail.com. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

278 

ABSTRACT 
The Basic Ecclesial Communities were constituted in the midst of 
innumerable social, political and ideological challenges, expressing a 
counterposition to a Church distant from the material reality of the 
people. They are progressive instances that articulate faith and life, 
joining forces with social and popular movements. The general objective 
of this article was to reflect on the performance of women from the Base 
Ecclesial Communities, together with the population of their territories, 
in the context of the strategies designed to confront the Covid-19 
Pandemic. The methodology used was bibliographic, documental and 
field research. We conclude that the women led a movement of support 
and assistance to the subjects, immersed in the Pandemic situation, who 
faced adverse conditions of a wide social unprotection. A political 
struggle was materialized, within its multiple intervention limitations, 
for the population to increase its conditions of access to basic rights, 
through the aggravations caused by the intensification of the world 
health crisis. 

 
Keywords: Social Intervention; Collective Action; Women; Covid-19. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste espaço de análise, pretende-se reflexionar sobre a atuação de mulheres das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB) de Fortaleza-Ce, junto a população de seus territórios, no 

contexto das estratégias engendradas para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19. Em 

pesquisa realizada com as líderes das CEB no ano de 2020, referente a um Trabalho de 

Conclusão de Curso, surgiu, como um dos recortes da investigação, a análise das trajetórias 

coletivas de mobilização e luta por direitos junto aos indivíduos de seus respectivos bairros, 

atingidos pelo cenário pandêmico. 

A pesquisa com as lideranças femininas das CEB de Fortaleza ampliou discussões postas 

nos recortes das histórias de vida de mulheres, conectadas a uma construção pastoral e política 

em busca dos direitos. A perspectiva que será desbordada, enfatiza o fato peculiar da 

capacidade e criatividade dessas mulheres em mobilização, desenhando resistências para o 

enfrentamento das graves consequências sociais da Pandemia do Covid-19. 

As mulheres cebianas são fruto de um meio e modelo popular de ser Igreja Católica que 

remonta a década de 1960, desde o grande giro e reconfiguração da Igreja pós Concílio Vaticano 

II. Este evento ocorreu de 1962 a 1965 reunindo a hierarquia católica e representantes 

masculinos leigos, teólogos, para redefinir a posição da Igreja diante das transformações da 

modernidade e das sequelas da questão social nos países da América Latina (DOMEZI, 2016). 
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As CEB constituíram-se em meio a inúmeros desafios sociais, políticos e ideológicos, 

expressando uma contraposição a uma Igreja distante da realidade material do povo, mas 

sobretudo, firmaram-se enquanto instâncias progressistas articulando fé e vida, somando 

forças com os movimentos sociais e populares. O seu caminhar é historicamente denso, não 

cabe aqui um maior detalhamento, o que se pode pontuar de imediato é que esses núcleos 

tiveram seus momentos de invisibilização, mas não de desaparecimento, portanto seguem 

atuando dentro de novas configurações. 

Diante do recorte trazido da pesquisa monográfica, firma-se um questionamento 

central: como essas mulheres, lideranças da CEB, puseram em movimento forças, potências e 

habilidades para uma atuação política de enfrentamento ao cenário pandêmico? A investigação 

objetiva analisar aspectos de uma intervenção política e coletiva, construída por mulheres das 

CEB, que teceram redes de apoio com suas comunidades na Pandemia. Pontos específicos 

foram adotados, mediante a necessidade de conexão e respostas ao objetivo geral, relativos 

aos processos históricos de mobilização política das mulheres nas CEB. Em seguida, a tessitura 

das respostas às consequências e agravamentos da Pandemia em busca de interesses coletivos 

e direitos sociais. 

Os elementos presentes na proposta metodológica adotada foram as pesquisas 

bibliográfica, documental e de campo, através de entrevistas semiestruturadas realizadas com 

seis lideranças femininas das CEB, entre os meses de agosto de 2019 a março de 2020. Para fins 

de abordagem dos complexos determinantes do real, optou-se pelo diálogo do materialismo 

histórico e dialético de Marx com o método biográfico de análise de trajetórias. Nesse artigo, 

confluem provocações, que incitam reflexões sobre distintas modalidades de intervenção 

política das mulheres na Igreja Católica, a partir das instâncias progressistas. 

 

2 MOBILIZAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES CEBIANAS 

 

A participação das mulheres nas Comunidades Eclesiais de Base é historicamente 

situada. Esses núcleos progressistas da Igreja Católica tecem, desde a década de 1960 no Brasil 

e na América Latina, uma densa caminhada onde se entrecruzam experiências pastorais e 

formação política. Estes grupos iniciaram trabalhos de base fundamentados num modelo de 
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Igreja Popular, tomaram como referência as diretrizes do Movimento da Teologia da libertação 

e alguns direcionamentos do Concílio Vaticano II (BOFF,1998). 

Frei Betto (1984) descreveu com refinamento as propostas e caminhos iniciais 

assumidos pelas CEB junto as classes populares, dos métodos adotados definidos como Ver- 

Julgar- Agir diante da realidade conjuntural e sociopolítica brasileira advindos da ditadura civil-

militar. Os golpes geraram consequências compostas por extremas violações de direitos, assim 

como o sufocamento das lutas e projetos democráticos. Nas CEB germinavam encontros nas 

comunidades, nos bairros, na zona rural, comprometidos com a luta pelos direitos sociais como 

saúde, habitação, educação, alimentação, dentre outros (BETTO,1984). Essas políticas sociais 

foram intensamente negadas e desestruturadas pela combinação perversa das imposições do 

capital, alinhadas aos golpes militares, que expuseram a grande maioria da população a um 

cenário opressor e reprodutor de profundas desigualdades sociais (NETTO, 2015). 

Em contraposição, os membros das CEB se organizavam no âmbito local, na vizinhança, 

a partir dos círculos bíblicos, dos clubes de mães, das associações de agricultores, dos 

sindicatos, ampliando a base a partir do contato com os movimentos sociais e populares 

(BETTO, 1984). Desde o início dessas jornadas cebianas, os percursos das experiências e 

vivências das mulheres se entrelaçam em uma luta constante por direitos e em defesa da vida. 

Maria Cecília Domezi (2016) expõe em suas análises sobre o Concílio Vaticano II a 

redefinição do posicionamento da Igreja Católica frente as grandes problemáticas da América 

Latina, a pobreza, miséria, desemprego, vistas como faces da questão social produzida e 

reposta pelo capitalismo. A opção preferencial pelos pobres e oprimidos adquire centralidade 

na formulação dos projetos e ações pastorais, ao menos nas intenções e perspectivas dos 

grupos mais progressistas (DOMEZI,2016). 

Maria Cecília Domezi (2016) nos oferta um panorama sobre as contribuições das 

mulheres inseridas nas CEB, numa leitura dos bastidores dos ambientes de preparação a 

reunião conciliar. O que a autora destaca, diz respeito a esta grande contradição histórica da 

Igreja Católica em definir para as mulheres papéis e lugares subalternos e secundários, 

apartados da produção do conhecimento e dos centros de decisão. De acordo com Maria 

Rosado Nunes (2008), diversas mulheres católicas e cebianas construíram verdadeiros 

posicionamentos contra hegemônicos a estrutura hierárquica e clerical contida nesses mesmos 

ambientes de preparação, formação e organização da ação da Igreja. 
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Conforme as narrativas das lideranças femininas, interlocutoras da pesquisa 

mencionada, essas estratégias das companheiras cebianas são múltiplas e fundamentais para a 

construção política que se consolidou e fortaleceu a efervescência das lutas por direitos 

assumidas pelas CEB na década de 1980. Raimundinha Portela nos apresentou com o requinte 

de suas memórias enquanto Assistente Social, mulher negra, periférica, liderança ativa no chão 

das CEB, alguns detalhes da atuação das mulheres no surgimento das CEB em Fortaleza-CE. 

Apesar de enfrentarem uma ampla estrutura hierárquica nacional da Igreja, que influenciava 

diretamente a Arquidiocese de Fortaleza, tiveram forte apoio do Bispo Dom Aluísio Lorscheider, 

que se mostrou mais sensível e aberto as temáticas dos direitos humanos e sociais. 

Margarida Alves fez também suas considerações acerca do trabalho de base 

protagonizado pelas mulheres nas CEB nos bairros do Lagamar, Pici, Barra do Ceará, 

Maraponga, Parque São José, dentre tantos outros. Esses núcleos cebianos reivindicaram 

fortemente com a Pastoral da Juventude do Meio Popular e os movimentos sociais, a luta pela 

moradia, manifestaram-se contra a miséria e a carestia, defendendo as pautas de direitos 

essenciais a população Fortalezense. 

No que concerne aos espaços formativos das Comunidades Eclesiais, Sulamita ressaltou 

as vivências das mulheres em várias instâncias, contudo, tecidas num solo antagônico, 

patriarcal, machista e hierárquico. Porém, as mulheres continuaram revolucionando e 

construindo a duras penas, suas possibilidades de legitimidade e reconhecimento. Esta 

liderança fez destaques sobre as práticas políticas que surgiram no convívio direto com as 

demandas reais da comunidade. Desse contexto surgiram os entrelaces que se adensaram nas 

Assembleias Arquidiocesanas, nas reuniões entre lideranças as chamadas Ampliadas Regional 

e Nacional, como também o ponto de culminância formativo, socializador das experiencias e 

práticas cebianas que se concentram nos Encontros Nacionais Intereclesiais a cada quatro anos. 

De acordo com a líder Espedita Araújo, os Intereclesiais são espaços referenciais de um 

grande encontro nacional. Congregam-se neste local, não somente membros das CEB, mas 

sobretudo, múltiplos representantes dos movimentos sociais, indígenas, das religiões de matriz 

africana, e das CEB de outros países da América Latina. Segundo conteúdo publicado no site 

CEB do Brasil, intitulado Memória dos Intereclesiais, o primeiro evento ocorreu no Brasil em 

1975, onde percebe-se que o ativismo político das mulheres sempre foi, desde o início, 

constitutivo desses espaços permanentes de diálogos e debates. 
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Contudo, Lúcia Ribeiro (2003) pontua que sob a influência machista, patriarcal e 

hierárquica que permeia as relações de gênero, os primeiros encontros nacionais foram 

protagonizados pela figura masculina, ocultando as mulheres seu direito e autonomia de estar 

nas principais lideranças e representações. Apenas, a partir do VI encontro se dá maior abertura 

e visibilidade as discussões pertinentes as questões das mulheres, dos negros (as), indígenas, 

que passaram a adquirir uma certa centralidade nas reflexões sobre a vida cotidiana e suas 

experiências culturais e sociais. 

Estelita ao se pronunciar sobre a atuação política das mulheres nos espaços cebianos, 

faz uma exposição sintetizada das principais experiências de luta por direitos pós década de 

1990. A líder destaca os momentos de reflexão e mobilização nos círculos da comunidade, 

discutindo temas sociopolíticos em cada Campanha Anual da Fraternidade, a busca por 

conhecimento nas formações do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI). Frisou também a 

participação nos eventos de luta por direitos, como o Grito dos Excluídos, Romaria da Terra, 

Marcha das Margaridas, Dia Internacional de luta das Mulheres e o grande protesto nacional 

#ELENÃO em 2018, a favor da vida das mulheres, contra o autoritarismo do candidato à 

presidência Jair Bolsonaro. 

Aqui foram apresentadas algumas nuances de um rico e diversificado processo de 

mobilização e atuação política das mulheres nas CEB que hoje existem e resistem em novas 

configurações. Estes aspectos foram trazidos a luz da reflexão da pesquisa monográfica com as 

lideranças femininas. São questionamentos cruciais para se pensar contemporaneamente a 

condição das mulheres nos espaços de luta por direitos, com recorte específico para os âmbitos 

de contradição e complexidade da Igreja Católica. No próximo tópico desborda-se as análises 

sobre a atuação feminina cebiana no contexto da Pandemia do Covid-19, reafirmando a pratica 

política viva e potente das mulheres de base. 

 

3 RESPOSTAS ARTICULADAS POR MULHERES NO CHÃO DAS CEB AOS DESDOBRAMENTOS DO 

CENÁRIO PANDÊMICO 

 

No início do ano de 2020, mais precisamente no dia 7 de março, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) decreta de fato a Pandemia do Novo Coronavírus notificado primeiramente 

em Wuhan na China. Uma doença extremamente contagiosa que atinge as vias respiratórias e 
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desafiou de forma acentuada as relações humanas, a ciência, os profissionais da saúde e toda 

a população mundial que se voltaram as devidas medidas de contenção a grave crise sanitária 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Para um diálogo crítico sobre os impactos sociais dessa crise mundial de saúde, que 

atingiu brutalmente a classe trabalhadora, os desempregados, autônomos, pessoas marcadas 

pelas múltiplas vulnerabilidades sociais, inclusive a população dos territórios onde atuam as 

CEB, necessita-se explicitar alguns determinantes históricos. 

De acordo com Pedro Bezerra (2020), as fraturas da sociabilidade capitalista, produtora 

das facetas diversificadas e ampliadas da questão social, revelaram novos contornos no 

contexto pandêmico. A execução desenfreada do projeto neoliberal com suas implicações na 

economia brasileira, rege um campo de retrocessos em relação a efetivação da proteção social, 

garantia mínima de direitos e das políticas públicas. 

Políticas públicas bem estruturadas são imprescindíveis para a organização dos planos 

estratégicos de enfrentamento ao Covid-19, porém o que se verificou na gestão do Governo 

Bolsonaro foram a aplicação de golpes sucessivos de destruição das políticas de seguridade 

social, junto ao arsenal de práticas e discursos ideológicos negacionistas no auge da Pandemia 

(CFESS MANISFESTA, 2020). As orientações dos órgãos oficiais de saúde para a implementação 

da quarentena, do isolamento social que possibilita um maior controle sobre os agravos da 

transmissão comunitária, foram vistos pelo Estado brasileiro como verdadeiros obstáculos ao 

desenvolvimento e crescimento econômico, segundo os interesses do capital (BEZERRA, 2020). 

A população brasileira enfrentou neste cenário da Pandemia do Covid-19 situações 

devastadoras, principalmente seus segmentos mais vulneráveis e desamparados dos territórios 

periféricos, nas comunidades e favelas que necessitavam de um conjunto de direitos e ampla 

proteção social que lhes assegurassem um suporte necessário para atravessar este período 

(CFESS MANIFESTA, 2020). 

Essas demandas sociais que surgiram e exigiram respostas da sociedade, foram 

acolhidas e percebidas pelas lideranças cebianas, atentas a estes fenômenos que impactaram 

os sujeitos na comunidade. Especificamente, mobilizaram-se no sentido de definir articulações 

em rede comunitária que pudessem amenizar alguns dos pontos mais graves, como exemplo a 

redução drástica de renda, escassez de recursos para as despesas básicas de sobrevivência, 

dentre outras necessidades. 
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Anaide Neri relembra todos os esforços empreendidos, mesmo diante das limitações de 

intervenção social a partir das CEB, onde seus ativismos políticos estavam concentrados em dar 

algumas orientações para que a população pudesse acessar as medidas emergenciais como o 

Auxilio Emergencial, auxiliando as famílias nos cadastros via internet. Para além disso, 

organizaram em conexão com as associações de bairro, de mulheres, arrecadação de cestas 

básicas a serem distribuídas nos territórios. Destaca-se um trecho dessa narrativa: 

 

As trajetórias nas CEB hoje é a partir das parcerias, nossa região aqui Jangurussu, 
Palmeiras, agora mesmo com essa situação do coronavírus, isolamento social, foi 
criado a frente Jangurussu/palmeiras onde envolve a associação de moradores, de 
mulheres, grupos organizados, enfim, vários grupos e movimentos se juntam em 
defesa da vida. (ANAIDE NERI). 

 

Estelita em suas narrativas evoca o contexto da região da CEB Praia do futuro, 

pontuando também as intervenções com a comunidade, movimentos sociais e populares, no 

enfrentamento conjunto dos efeitos da Pandemia. As mulheres cebianas constroem práticas 

políticas articulando a dimensão de fé e vida. Suas intervenções adquirem materialidade nas 

bases, quando ministram formações, na socialização dos encontros mensais, onde discutem e 

reflexionam com os indivíduos sobre as conjunturas atuais que afetam diretamente a vida 

concreta da população. Suas mobilizações partem das demandas ditadas pela dinâmica social, 

com vistas a busca por direitos, assim confirma Anaide Neri 

 

[...] cada área de CEB da arquidiocese de Fortaleza também está se movimentando 
principalmente na Praia do Futuro que está mais grave essa questão assim, das 
pessoas que estão com o Coronavírus, como também na Barra do Ceará, no Planalto 
Pici, que é uma região também muito carente, mas muito de luta também é uma ZEIS, 
no Lagamar, no Bom Jardim, todas essas áreas onde sempre existiu essa semente de 
luta, de organização, de fé em Deus, busca desses direitos, busca de melhoria de vida, 
a gente continua, mais lento mais devagar, mas de uma outra forma a gente vai se 
fortalecendo e continuando a luta. (ANAIDE NERI). 

 

Um outro aspecto evidenciado pelas lideranças cebianas durante a Pandemia que foi 

identificado em seus contatos com as mulheres da comunidade, diz respeito a violência 

doméstica sofrida por elas no contexto pandêmico. Pasinato e Colares (2021) destacam em suas 

análises os diversos impactos dos processos de violência contra as mulheres no âmbito 

doméstico, principalmente durante os estágios de isolamento social. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

285 

As autoras pontuaram as dificuldades das mulheres de realizarem as denúncias, pelo 

convívio direto e por ameaças constantes dos agressores. Outros desafios postos referem-se 

aos obstáculos para acessar os canais institucionais de acolhimento humanizado e referência 

de proteção as mulheres, como as Delegacias Especializadas, Ministério Público, dentre outros 

equipamentos inclusos também na rede de Assistência Social. 

Espedita Araújo nos revelou que em sua caminhada e ativismo político sempre esteve 

alinhada as discussões sobre gênero e destacou seu comprometimento com a luta das 

mulheres, por autonomia, liberdade e direitos. No que concerne ao fenômeno da violência 

contra a mulher na Pandemia, expressou a sua indignação diante do recrudescimento desses 

atos misóginos e sexistas, violadores dos direitos das mulheres. Desse modo, ela evidenciou, 

em alguns trechos de sua fala, que sua prática e mobilização política nos espaços da Igreja 

Católica, enquanto liderança junto à comunidade, prioriza a defesa da vida, justiça social e o 

reconhecimento das especifidades e do respeito as relações de gênero. Segundo Espedita 

Araújo torna-se urgente promover efetivos rompimentos com os ciclos de violência. No 

entanto, ressalta a existência de distintos entraves a essas emancipações: 

 

Assim algumas ainda são um pouco limitadas nos espaços, ficam nos bastidores, mas 
em sua grande maioria, possuem consciência do seu papel, de seu potencial [...] e 
devem conquistar muito mais. Ser uma liderança feminina nas Cebs é ser capaz de 
fazer a diferença, não compactuar com esse modelo de Igreja que discrimina, que é 
fechada e presa no altar, nos ritos. (ESPEDITA ARAÚJO). 

 

Ivone Gebara (2010) salienta que o comprometimento com as lutas políticas e o 

protagonismo das mulheres cebianas cada vez mais alcança legitimidade, não somente nas 

esferas de mediação católicas. São perceptíveis as ampliações e os frequentes diálogos com os 

movimentos sociais, populares, com as Universidades e instituições comprometidas com os 

valores éticos e democráticos. No entanto, essas trajetórias, não passam sem os desafios e 

limitações impostos pelas instâncias patriarcais e hierárquicas de segmentos conservadores da 

Igreja Católica, principalmente ligados aos Novos Movimentos Religiosos, como os núcleos da 

Renovação Carismática (NUNES, 2008). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizou-se um trato analítico, com recorte específico relativo as intervenções de 

mulheres cebianas nos respectivos bairros de Fortaleza-CE, onde tecem suas trajetórias de vida 

e militância política nas CEB. Suas ações conformaram a construção de uma rede solidária e 

coletiva de apoio e suporte as consequências mais agravantes da Pandemia do Covid-19, dentre 

elas a limitação e ausência de renda, violência, desemprego e os lutos causados pelo efeito 

devastador dessa crise sanitária.  

Dentro de suas possibilidades e limites, diante do que foi possível articular para que a 

população tivesse algumas de suas demandas reconhecidas ou pelo menos amenizadas, 

optaram pelos subsídios da orientação e suporte, com vistas a estimular processos de 

autonomia nos indivíduos, para que acessem seus direitos básicos de proteção social. 

Percebeu-se, que tais iniciativas, compõe não somente uma história consolidada de práticas 

pastorais históricas das CEB, mas de atos políticos de mulheres comprometidas com a defesa 

da vida e dos direitos. 

Sobre o detalhamento das principais características dos processos de mobilização 

política, construídos pelas mulheres desde o surgimento das CEB no Brasil e América Latina, 

evidenciou-se a riqueza e concretude de vastas experiências. A luta por direitos sempre foi uma 

pauta levantada pelas mulheres cebianas nos mais variados espaços e circunstâncias 

conjunturais. Na própria dinâmica dos encontros Intereclesiais, as mulheres sempre atuaram, 

articulando a dimensão de fé e vida, enfrentando inicialmente o preconceito, machismo, 

discriminação, invisibilização e o silenciamento de seus discursos e práticas. Constantemente, 

eram convocadas a assumir papéis reservados ao lugar do cuidado, obediência e aceitação 

naturalizada, submetidas as hierarquias masculinas. 

As líderes cebianas ocuparam espaços na dinâmica de seus territórios que 

anteriormente pareciam inacessíveis. Estabeleceram conexões e férteis diálogos com os 

movimentos sociais e populares no decorrer de suas trajetórias nas CEB, iniciativas que 

ultrapassam os limites de uma ação pastoral ancorada no seguimento de ritos, doutrinas e 

dogmas. Percebeu-se que essas mulheres romperam inúmeros muros, ainda persistentes, 

cravados nas estruturas hierárquicas e clericais da Igreja Católica. Seu protagonismo político, 

foi sendo conquistado e viabilizado pela soma de forças em cada encontro nas comunidades, 
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nas vivências e partilhas dos espaços formativos e de socialização da vida cotidiana, da cultura 

e da espiritualidade. Toda essa tessitura, possibilitou-lhes, exercitarem uma postura 

comprometida com a defesa dos direitos e em busca de uma ordem social, mais justa e 

igualitária. 

Esta análise enfatizou as respostas das mulheres cebianas, em articulação direta com a 

comunidade, nos bairros onde atuam nas CEB em Fortaleza-CE. Lideraram um movimento de 

apoio e suporte aos sujeitos, imersos na conjuntura da Pandemia do Covid-19, que enfrentaram 

condições adversas de uma ampla desproteção social. Materializou-se uma luta política, dentro 

de suas múltiplas limitações de intervenção, para que a população aumentasse suas condições 

de acessar direitos básicos, mediante os agravos causados pela intensificação da crise sanitária 

mundial. 

Vale destacar que, conforme suas condicionalidades, essas mulheres construíram e 

reconfiguraram sua atuação e prática política nas CEB, levando em conta o contexto 

contemporâneo das lutas sociais, que prezam pela efetivação dos valores democráticos. 

Posicionaram-se na contramão de ondas negacionistas, conservadoras e reacionárias. Portanto, 

suas trajetórias de militância política são contribuições legítimas e válidas. Suas intervenções 

suscitam sempre novas reflexões no campo das políticas públicas, da produção do 

conhecimento, dos estudos sobre relações de gênero, religião, espaço público, com vistas a 

ampliar caminhos possíveis que superem uma sociabilidade tão opressora e excludente como 

a capitalista. 
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