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APRESENTAÇÃO 

 

Esse livro é resultado da parceria entre o Coletivo Feminista 

Marias Também Têm Força, o Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão 

Social e Direitos Humanos – UFPE/CNPq e o Laboratório de História 

e Geografia da UFPE/CAA. Durante o evento de lançamento do 

Coletivo Feminista em Outubro de 2020, percebemos a potência do que 

estávamos vivenciando e a grandeza do que poderíamos partilhar, desde 

lá quando sentimos esse lugar de importância ficou expresso o desejo 

de trazermos os temas, as falas, as narrativas de mulheres nas 

expressões e gêneros literários que elas quisessem se expressar. 

 Por ser uma atividade que envolve a relação entre cientistas, 

pesquisadoras e militantes de movimentos sociais que dialogam com as 

temáticas de gênero, ou com o enfrentamento nas variadas formas de 

violência que nos atingem, se limitássemos as produções escritas aos 

artigos científicos ou capítulos de livros, estaríamos excluindo muitas 

mulheres de seu direito de se expressar. Dessa forma, concordamos em 

transformar esta obra, em uma primeira experiência, que numa 

perspectiva emancipatória, busca dar voz e vez a todas as expressões 

libertárias, através da recepção dos variados gêneros textuais que 

quebram a idéia de uma publicação que, para atender as exigências 

técnicas da produção científica, marginaliza as escritas que se inserem 

em outros formatos. Nesse sentido, iniciamos a apresentação dos textos 

que compõem o livro que agora apresentamos a sociedade.    

Esse primeiro volume do livro intitulado: foi realizado em 

homenagem Especial a Dona Severina, mulher sobrevivente da 

violência, cuja história de luta e emancipação é apresentada no capítulo 

de abertura, intitulado: LUTE COMO DONA SEVERINA: DA 

POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO ÀS PRÁTICAS POÉTICAS FEMINISTAS DA 

PRÓPRIA EXPERIÊNCIA, escrito por Karinny Lima de Oliveira. 

Em seguida a homenagem é continuada através da poesia: DONA 

SEVERINA, escrita pela Professora Carla Cristina de Brito Lima. 
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A segunda parte do livro é composta pela seção de artigos 

científicos, textos que atenderam as normas da ABNT para publicações 

científicas. Traz em sua composição  importantes construções para 

subsidiar o debate feminista e o enfrentamento a violência de gênero 

com as seguintes contribuições: MOVIMENTOS#METOO E 

#MEXEUCOMUMAMEXEUCOMTODAS: O ATIVISMO DE 

HASHTAG E A SORORIDADE FEMININA NO COMBATE AO 

ASSÉDIO E À VIOLÊNCIA SEXUAL. Escrito por: Ailime Cordeiro 

Buarque e Anne Louise Sartori. UM ETHOS IDEALIZADO: 

ANÁLISE DA IMAGEM FEMININA EM TÍTULOS DE 

REPORTAGENS SOBRE FALAS DE DAMARES ALVES. Escrito 

por:  Albylene da Silva e Rafaela Espíndola Siqueira. 

CONSTRUINDO REDES AFROATIVAS E AFROAFETIVAS 

NA INFÂNCIA. Escrito por: Alice Vitória Caetano Quintiliano, Maria 

Eduarda Bernardes Quintiliano e Marta Quintiliano. 

VULNERABILIDADES DE GÊNERO: O CONFLITO ENTRE O 

EXERCÍCIO DA GUARDA COMPARTILHADA FRENTE A 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A  ALIENAÇÃO PARENTAL. 

Escrito por: André Xavier de Lira Neto e Gisele de Araújo Costa. A 

SOLIDÃO DAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA: COMO A 

CORPONORMATIVIDADE VIOLENTA ESSENCIALMENTE 

CORPOS FEMININOS EM TEMPOS PANDÊMICOS. Escrito 

por: Carolina Valença Ferraz e Victor Freitas Moura. PENSAMENTO 

FEMINISTA NEGRO: DAS ESTRATÉGIAS ÀS PRÁTICAS 

POLÍTICAS DE RUPTURA DA VIOLÊNCIA DE 

INVISIBILIDADE DAS MULHERES NEGRAS. Escrito por: Ciani 

Sueli das Neves, Angela Maria Borges do Nascimento e Ariana Suerda 

da Silva. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E A 

MUDANÇA NO FORO PRIVILEGIADO DA MULHER.  Escrito 

por: Clarice Marabuco. Sampaio. CIÊNCIA TAMBÉM É DAS 

MULHERES!  ANÁLISE DA FIGURA FEMININA NO CURSO 

DE LICENCIATURA EM FÍSICA NO CAA/UFPE.  CIÊNCIA 

TAMBÉM É DAS MULHERES!  ANÁLISE DA FIGURA 

FEMININA NO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA NO 
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CAA/UFPE.  Escrito por: Danyela Kataryne Alves dos Santos e 

Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho. Danyela Kataryne Alves dos 

Santos e Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho. A LEI MARIA DA 

PENHA: A IMPORTANCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 

Escrito por: Izabel Cristina Izidoro de Souza Barbosa e Josefa Adriana 

dos Santos. A MULHER E O EMPREENDEDORISMO 

FEMININO NO BRASIL POR UMA PERSPECTIVA 

SOCIOCULTURAL.  Escrito por: Jéssica Letícia Gomes do 

Nascimento e Elba Ravane Alves Amorim. UMA NOVA MULHER 

E UM NOVO HOMEM: AS PEDAGOGIAS POR DIREITO E 

JUSTIÇA NAS CEBS NO AGRESTE PERNAMBUCANO. Escrito 

por: Julyana Nascimento de Andrade e José Almir do Nascimento. 

INTERSECCIONANDO GÊNERO, RAÇA E CLASSE NO 

SERTÃO BRASILEIRO. Escrito por: Kalline Flávia Silva de Lira. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE CIDADANIA ATIVA: A 

ELABOR(AÇÃO) DAS FORMAÇÕES SOCIOPOLÍTICAS NOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS FEMINISTAS. Escrito por: Maria 

Eugênia de Andrade Silva. CORPOS POÉTICOS: MULHERES, 

FOTOGRAFIAS, FEMINISMOS, POESIAS. Escrito por: Marília 

Santos, O PENSAMENTO DECOLONIAL E O 

TRANSFEMINISMO: ALIADOS PARA A DESCONSTRUÇÃO 

DO “CISTEMA”. Escrito Por: Natalia Yumi Kajiya. AS RELAÇÕES 

DE GÊNERO E A FEMINIZAÇÃO DA VELHICE. Escrito por: 

Nathalie Schneider e Raquel da Silva Pavin. A EPISTEMOLOGIA 

FEMINISTA A LUZ DA DESCONSTRUÇÃO DO 

PATRIARCADO, SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO. Escrito 

por: Rayanna Larissa de Goes Fernandes. 

A terceira parte deste livro é composta pela seção de poesias, 

momento em que recebemos a contribuição de mulheres poetisas, cuja 

tessitura enriquece cada vez mais o trabalho, e podemos dizer que inicia 

a virada epistemológica que pretendemos instaurar nessa relação entre 

a luta militante e a universidade no sentido de aproximar a academia 

das mulheres do povo. Essa compreensão e reconhecimento nos diz que 
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sem esta guinada popular e militante, não poderíamos trazer a luz as 

suas tantas vozes, dando a elas a mesma relevância de uma autora 

acadêmica. Assim, apresentamos as poesias trazidas pelas 

companheiras que abraçaram este nosso primeiro desafio, que são: 

OPREÇO DA COR. Escrito por: Dayse Cabral de Moura e Dandara 

Onasilê Moura da Costa. A FLOR DO ABISMO. Escrito por: Dayse 

Cabral de Moura. MULHERES – JANELAS.  Escrito por: Élida 

Souza. MULHER CÍCLICA. Escrito por: Juliane Souza Luiz Hora. 

RENASCIDA. Escrito por: Juliane Souza Luiz Hora. ME 

DESENCAIXAR.  Escrito por: Juliane Souza Luiz Hora. PRETO 

VÉIO TÁ CANSADO. Escrito por: Lucimary Passos. "PARA ONDE 

VOU?" Escrito por:  Lucimary Passos. EXPRESSÕES DE VIDA - 

HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE PAULO FREIRE. Escrito 

por: Lucimary Passos. SECA.  Escrito por: Majé interior – Caruaru – 

PE. NÃO MATARÁS. Escrito por: Rosemary Carlos Ferreira Costa. 

“FORTALEZA”. Escrito por: Sil Crisostomo. MULHER... Escrito 

por: Sil Crisostomo. LIBERDADE E ALEGRIA À MULHER 

LIVRE E ALEGRE. Escrito por: Sil Crisostomo.  

A quarta parte desse livro é composta por um presente de nossas 

companheiras de luta e colaboradoras. Nessa seção, homenageamos a 

companheira militante do movimento por Inclusão Social a 

companheira FABI MONTECKIO (Fabiana de Oliveria Cardoso Reis) 

que nos enviou o seu texto uma semana antes de ser internada vítima da 

contaminação pela COVID-19 e que infelizmente faleceu em 

conseqüência da gravidade de seu quadro de saúde. Em nome dela, 

homenageamos, também, todas as vítimas dessa terrível pandemia, em 

particular as mulheres, mães de crianças com deficiência que como 

nossa amada FABI MONTECKIO lutaram por um mundo mais justo e 

inclusivo. Compõem essa parte do livro as seguintes contribuições: 

MEU RELATO. Escrito por: Fabi Monteckio. O MENINO DA 

PIPA. Escrito por: Luana Tereza de Barros Vieira Rocha. O SONHO 

ACABOU E NÃO TEVE FINAL. Escrito por: Maricleide Maria 

Ramos. NO PALCO DA VIDA. Escrito por: Nely Zaidan. UMA 

HISTÓRIA DE DUAS PRIMAS. Escrito por: Rosemary Carlos 
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Ferreira Costa. MAIS UM FEMINICÍDIO. Escrito por: Rosemary 

Carlos Ferreira Costa. QUANDO UM ESCRITO PARIDO NA DOR 

E PRA LUTA É TRANSGRESSÃO E DESODEBIÊNCIA DE 

GÊNERO, TAMBÉM, LITERÁRIO. Escrito por:Tânia Maria 

Goretti Donato Bazante.  

Encerramos o nosso livro coma seção de transcrições do I 

FÓRUM TRANSNACIONAL MARIAS TAMBÉM TÊM FORÇA. 

Esse trabalho foi elaborado pelas monitoras que participaram da 

organização do evento realizado em 2020 e que foi realizado pelo 

Coletivo Feminista Marias Também Têm Força, com o apoio da 

Universidade Federal de Pernambuco através do Grupo de Pesquisa: 

Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos e o Laboratório de 

História e Geografia – UFPE-CAA. Compõem esta seção as seguintes 

contribuições: PROFISSIONAIS DO SEXO – CORPOS 

INVISÍVEIS. Palestrante: Soila Mar: SEXUALIDADE. VOZES E 

SENTIRES DO COPO QUE AMA, LUTA E (RE) EXISTE. 

Palestrante: Michele Taboza: LUTAS POR POLÍTICAS 

EMANCIPATÓRIA. Palestrante: Robeyonce Lima: MULHERES 

NEGRAS E O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS, NAS 

LUTAS POR DIREITOS E PELO BEM VIVER.  Palestrante: Maria 

Clara Sena: MULHERES DAS MATAS, DOS CAMINHOS E DAS 

ÁGUAS. Palestrante: Aline Rochedo: MULHERES DAS MATAS, 

DOS CAMINHOS E DAS ÁGUAS e também a Palestrante: Marta 

Quintiliano. 

Na certeza que esta obra é uma produção coletiva, construídas 

por muitas mãos de pessoas que compreendem que a luta por 

emancipação dever articular as mulheres dos variados segmentos da 

sociedade em seu lugar, seu chão e sua legitimidade, estabelecemos a 

‘cirandança’ de uma construção pautada na compreensão que 

reconhece, afirma e partilha, o quanto precisamos de produções 

alternativas que nos aproximem, que nos irmanem, rompendo em 

desobediência epistemológica, política e  cultural com as armas físicas, 

simbólicas e históricas com as quais  tentaram e tentam nos separar. 

Apresentamos com alegria e honra as contribuições que ajudam a criar 
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novas epistemologias que permitem fortalecer a emancipação da 

mulher, e que nas diversas, múltiplas e plurais expressões deste livro, 

revelam e tecem desafios ao enfrentamento da desigualdade de gênero, 

da construção de uma relação fraterna que uma todas as pessoas que 

acreditam que na democracia e no respeito as diferenças como 

caminhos essenciais para a afirmação dos Direitos Humanos. Aos que 

confiaram em nossa publicação, nos enviando suas produções, suas 

reflexões, nosso amoroso e (e)terno MUITO OBRIGADA!  

Venha ler essa obra! Prá você que como nós acredita que na 

Revolução do Mundo FEMINISTA! 

 

As organizadoras 
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PREFÁCIO 

 

Recentemente ouvi uma narrativa da apresentadora de televisão 

Astrid Fontenelle, convidada do Programa Papo de Segunda1, que, ao 

discutir sobre o “espaço que a mulher ocupa na cidade”, destacou a 

situação de insegurança, as violências a que estamos submetidas 

diariamente. Indagada sobre quando foi a “primeira vez que se deu 

conta de que a rua não foi feita para as mulheres”, narrou o assédio 

vivido dentro de um ônibus quando tinha 12 a13 anos de idade. A 

própria Astrid ressaltou o espanto que lhe causa, estando ela com 60 

anos, após mais de quatro décadas dessa experiência, que “a história 

continue se repetindo”; os menos fatos, e outros mais graves ocorrem 

diariamente e revelam o quanto o mundo é um espaço hostil para as 

mulheres. Mulheres que diariamente sofrem as mais diversas formas de 

violência, que têm seus corpos violados, experimentando o peso da 

insegurança e do desrespeito a sua dignidade em lugares inimagináveis 

– do espaço privado das suas casas, ao espaço público de uma 

Assembleia Legislativa2, e que revelam a condição de vulnerabilidade 

a qual estão submetidas em razão ser de mulher. 

Esse cenário complexo é retratado em Feminismos, 

Epistemologias, Prática e Incidências Políticas (Vol.1), que se ocupa 

com uma diversidade de temas e questões que atravessam esse campo 

de teorização e de militância política. A obra manifesta em seu conjunto 

a experiência de mulheres que em diferentes espaços assumem 

diariamente o compromisso com a luta pela dignidade de meninas e 

mulheres; a luta de Marias e de Severinas. Uma luta secular, se 

considerarmos a realidade brasileira, mas também milenar, se 

considerarmos o longo processo civilizatório e o papel da mulher nessa 

trajetória. Uma questão que atravessa continentes e tem a marca da 

 
1 O Programa do GNT veiculado em 29/11/2021 discutiu o tema “As cidades foram 

pensadas para as mulheres?” 
2 O caso da Deputada Isa Penna (PSOL), apalpada pelo também deputado Fernando 

Cury (Cidadania) durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para 

votar o orçamento do estado (17/12/2020).  
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diferença, pois não há o “ser mulher”, nem é possível falar dessa 

condição sem reconhecer a situação singular, o modo concreto dessas 

experiências. 

É assim que partir de uma escrita que articula o acadêmico e o 

poético, em que a forma dissertativa sistemática dá lugar a narrativas 

concretas, revelando a dimensão estética e revolucionária desse 

caminho a partir de formatos diversos – artigos, contos e crônicas, 

relatos surpreendentes que chocam e emocionam ao mesmo tempo, 

experimentamos a força da narrativa que se mistura à força da 

ancestralidade feminina e negra, como vemos nas Poesias, expressão 

de emoções e desejos femininos. 

Textos como “Lute como D. Severina”, que abre a produção e 

homenageia esta mulher, descortina uma experiência marcante, 

extrema, que representa de maneira simbólica e ao mesmo tempo real, 

a situação de muitas meninas e mulheres desse nosso país. É expressão 

de muitas dores silenciadas. Experiências em que a justiça é negada, 

uma justiça que vai além da consecução de direitos, sem renunciar a 

eles, sendo uma questão ética, da exigência ética de reconhecimento do 

outro. Este outro que é outra que guarda uma carga de ancestralidade, 

de tantas outras historicamente violadas, numa experiência que se 

perpetua e se torna ainda mais cruel, que pela recorrência dos casos de 

feminicídio cabe perguntar sobre o significado dessa realidade, como 

faz Verónica Gago: “que mensagem é transmitida por esses crimes que, 

agora, parecem não mais se restringir ao âmbito doméstico, podendo 

acontecer no meio de um bar, em um jardim de infância ou na própria 

rua?”3 

Essa pergunta não possui uma resposta tão simples e ao olhar 

para essa realidade é necessário compreender as implicações éticas e 

políticas dessas experiências, e mesmo reconhecendo importantes 

conquistas, como a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), que em 

agosto de 2021 completou 15 anos, reconhecida pela ONU como a mais 

 
3 GAGO, Verónica. A Potência feminista, ou o desejo de transformar tudo. Trad. 

Igor Peres. São Paulo: Elefante, 2020, p. 96. 
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avançada do mundo; um “verdadeiro marco legislativo no combate à 

violência contra a mulher”, no dizer de André Luiz Machado nesta obra, 

é fundamental encarar o muito que temos ainda que superar, que 

avançar. Quanto a isso, é importante entender que a luta pela garantia 

de direitos e a formalização deles na lei, não significa o seu 

cumprimento imediato. Fatores diversos se interpõem, como o 

tradicionalismo das experiências privadas, a ausência de estruturas, de 

políticas públicas que auxiliem e facilitem o acesso a esses direitos em 

uma sociedade marcada pela ausência do Estado na garantia de direitos 

constitucionais básicos.  

Nessa perspectiva os trabalhos encontrados na obra podem 

ajudar a compreender essa realidade a partir do diálogo com campos 

teóricos diversos, considerando a exigência de desconstruir discursos 

hegemônicos, na afirmação da singularidade feminina. Para tanto, 

revela-se fundamental a contribuição de uma abordagem interseccional, 

na gênero, raça e classe se articulam na configuração de ser Maria e 

Severina no mundo. Delinear o lugar social que se articula com ser 

mulher e ser mulher negra pode contribuir para compreender a condição 

de invisibilidade da mulher em uma sociedade que é indiferente a sua 

condição; reconhecer a lógica do patriarcado que gera e perpetua tantas 

formas de violência.  

Mas é nessa mesma realidade que lhe é hostil que as mulheres 

se tornam protagonistas – no enfrentamento das diferentes formas de 

violência; no “protagonismo feminizado das economias populares”4, na 

luta por direitos sociais e pela garantia daqueles já reconhecidos 

juridicamente, na cobrança dessas políticas públicas. Esse cenário é 

significativamente retratado na obra, pela descrição das experiências de 

mulheres, no enfrentamento ao seu opressor; protagonismo vivenciado 

na forma de ocupação do espaço público, seja na ação política 

partidária, seja nos Movimentos Sociais, seja no campo acadêmico, na 

produção de conhecimento sobre mulheres e por mulheres. Nesses 

espaços é possível desconstruir o discurso hegemônico através de novas 

 
4 Idem, p. 72. 
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práticas, mas também pela emergência de outras epistemologias; outras 

formas de dizer o feminino e o feminismo. 

É importante destacar que se a experiência das mulheres e a sua 

luta pela dignidade transcorre em uma sociedade marcadamente 

desigual e negadora da diferença, é preciso e possível falar em 

esperança; conquistas que se revelam já na visibilidade dada à violência 

contra a mulher, questão antes circunscrita ao âmbito privado e não 

público e por isso também não político. Relegadas ao espaço privado 

desde os primórdios da civilização, e envolta em um ciclo de violências, 

tornar público o que se realiza na esfera privada, e também pública, é 

compreender esta situação como problemática política.  

No rol de ações, de experiências vividas por essas mulheres e 

tematizadas na obra é possível perceber que, se por um lado, ainda 

predomina certo silenciamento da diferença, já se observa um novo 

horizonte de possibilidades que está sendo construído pelas próprias 

mulheres. Tais experiências indicam o longo caminho percorrido e 

ainda a percorrer pelas mulheres. Nele vão se desenhando novas formas 

de luta, especialmente em um contexto no qual a realidade possui outros 

delineamentos; em que o virtual enquanto configuração do real, torna-

se espaço também de violência e violação de direitos das mulheres. 

Assim, é importante convertê-lo em instrumento no ativismo feminino 

no enfrentamento do assédio e violência sexual, por exemplo; discutir 

o papel das Redes Sociais, o sentido formativo desses espaços a serem 

ocupados pelos Movimentos Sociais e pelo Movimento Feminista em 

especial.  

Como destacam Ailine Cordeiro e Anne Loise Sartori nesta 

obra, a Internet é “o maior e principal canal de comunicação”; é 

fundamental reconhece-la também como uma alternativa central. 

Experiências que podem contribuir para fortalecer a sororidade e o 

empoderamento feminino numa sociedade que estimula a 

competitividade entre as mulheres, uma sociedade marcada por 

estratégias de anulação e negação do outro. Reconhecer o potencial das 

redes sociais é apostar em novas formas de ativismo; em outras 

linguagens e outros campos de ação. Tais espaços evidenciam a 
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exigência de manifestação de figuras públicas e o seu compromisso 

social; espaços de fala e que podem contribuir para a quebra do silêncio 

que marca a violência contra a mulher. A publicização dessa realidade 

tira o véu que encobre a situação e protege o agressor que tende a sair 

impune, protegido pela própria condição ou cargo que ocupa. Além 

disso, põe em relevo o papel do Estado e o responsabiliza. 

O desvelamento dessa realidade é também uma oportunidade e 

uma possibilidade de encorajamento das vítimas, podendo servir de 

alerta a outros agressores, ao mesmo tempo em que também pode 

educar potenciais vítimas quanto a sua existência violada. Essa 

publicização põe em debate outras exigências e mesmo desnaturaliza o 

que nunca é natural posto que humano: o jogo de poder! Ao tornar-se 

pública, essa vergonha ganha conotações outras e evidencia a exigência 

do cuidado com o outro, que é “outra”, frequentemente esquecida e que 

necessita de apoio psicológico, jurídico, financeiro.  

Nesse cenário ainda de grande descaso dos órgãos públicos em 

garantir direitos adquiridos, assim como os limites das políticas 

públicas em sua maioria constituídas alheias à realidade feminina, fazer 

ressoar as vozes das mulheres é um ato político e um anúncio da 

exigência de outras formas de fazer política. A democratização do 

conhecimento, da informação, a maior visibilidade dos movimentos 

sociais constitui-se num grande aliado na afirmação da sororidade 

feminina e no enfrentamento da “inferiorização social da mulher”; são 

caminhos capazes de reforçar a experiência de empatia e união das 

mulheres, ao mesmo tempo em que pode levar a uma discussão mais 

efetiva sobre a educação dos homens em nossa sociedade. Ter 

consciência da “educação machista” que reina na maioria das casas e 

que não justifica as ações de violência contra a mulher, pode nos ajudar 

a compreendê-la; revelando ainda a exigência de outros debates, para 

além da denúncia: a necessidade de construí as relações de gênero 

segundo outros parâmetros. E é inegável que a configuração cultural se 

apresenta como grande responsável pelas diversas formas de violência 

contra as mulheres todos os dias. Discutir essa realidade é uma forma 

de desconstrui-la e refazê-la sob novas bases éticas; é também uma 
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outra compreensão dessa mulher e do seu papel na produção de outros 

sentidos. 

Nessa linha, uma questão significativa em debate na obra refere-

se ao tipo de ethos em que nos encontramos – real ou idealizado, e que 

demanda uma compreensão dos campos de sua produção e sustentação. 

É fundamental entender como se constituem certa tipologia feminina, 

como ideal que se perpetua em termos de estética e comportamento. 

Compreender o papel da mídia na constituição de um ethos negador da 

mulher; a força do discurso midiático na construção de uma imagem 

feminina que não só destoa da realidade, como nega a possibilidade do 

seu reconhecimento, ajuda a entender como se dá a formação de 

estereótipos.  

É nesse contexto que se torna ainda mais relevante o debate 

sobre a condição da mulher e do feminismo. Sendo uma luta contra uma 

realidade que tem marcas históricas profundas, de um tipo de 

patriarcado constituído em uma sociedade e raízes escravistas, os 

marcos legais que instituem aparatos de proteção à mulher contra as 

formas de violência, são também caminhos de superação desse 

contexto, de reversão de uma trajetória histórica de recorrente violação 

dos Direitos Humanos das Mulheres. 

 Esse debate que nos remete ao caráter interseccional da questão 

da mulher; pressupõe o reconhecimento da condição de classe, gênero 

e raça que envolve os estudos, os caminhos percorridos pelos 

“Feminismos” nas últimas décadas, tendências teóricas que assumem 

enfoques específicos na “denúncia dos mecanismos de opressão a que 

estão subordinadas as mulheres”. Temos aí a grande contribuição da 

ferramenta analítica oferecida pelo “feminismo negro”, a partir do qual 

se pode compreender melhor esse fenômeno e buscar alternativas que 

visem ao reconhecimento das diversas realidades femininas; construir 

outros caminhos de resistência e de autoafirmação da mulher, 

especialmente da mulher negra.  

Nessa linha, é significativo a singular teorização proposta na 

obra, a exemplo do trabalho de Alice, Maria Eduarda e Marta 

Quintiliano, associando esse campo conceitual com ricas experiências 
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de mulheres negras quanto a importância das relações comunitárias, 

pois ser mulher não é uma experiência meramente individual, mas uma 

construção comum. Essas narrativas e teorizações nos levam a 

compreender que as formas de violência de gênero, especialmente 

quando ela se conjuga com a violência racial e vivida desde a infância, 

deixam marcas profundas na mulher. A superação dessa realidade 

pressupõe a criação de redes de proteção e afeto, aliadas na luta e busca 

de afirmação em outros espaços. Isso porque a mulher negra lida 

histórica e diariamente com uma situação de subalternidade e de 

enquadramentos diversos, vivenciando múltiplas formas de violência, 

pela hierarquia que se configura na associação gênero, raça e classe 

social. Essa perspectiva epistemológica revela a função social do 

conhecimento dos direitos humanos, na exigência de compromisso com 

a realidade na produção do conhecimento, como atesta Herrera Flores5.  

Assim, é relevante compreender o lugar do “Pensamento 

Feminista Negro” como via conceitual e prática de ruptura com as 

diversas formas de violência; reconhecer essa abordagem como uma 

“prática política”. Essa teorização significativamente desenvolvida por 

mulheres negras – a exemplo de Patricia Hill Collins e Lélia Gonzalez, 

expressam a produção intelectual e política de mulheres que tematizam 

suas próprias experiências. São olhares e perspectivas que põem em 

debate categorias de análise em consonância com a realidade; que 

permitem enfrentar o racismo instituído e colocam a exigência de 

pensar essa realidade a partir de caminhos teóricos capazes de 

contribuir para a gestação de outros modos de vida no resgate e 

afirmação de uma trajetória negada. O Feminismo Negro configura-se 

como uma epistemologia de referência para abordar uma realidade 

hegemonicamente tratada segundo um viés universalista das Ciências 

Sociais, da Filosofia e dos Direitos Humanos. É significativo que uma 

das características desse pensamento seja a narrativa da própria história 

realizada por essa mulher. 

 
5 Cf. FLORES, Herrera. A (Re)invenção dos Direitos Humanos. Tradução de Carlos 

Roberto Diogo Garcia et all. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 102. 
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É nessa direção que a produção de conhecimento pelo sujeito 

feminino pode ser compreendido e se configura “como uma prática de 

resistência”, pois buscar e garantir a visibilidade ao pensamento das 

mulheres negras é também assumir uma atitude “contra hegemônica”, 

contra a supressão desse pensamento. Uma tradução do significado 

político do pensamento feminista negro, como “Teoria Social Crítica”, 

pode ser apreendido da afirmação de Collins: “ideias produzidas por 

mulheres negras que elucidam um ponto de vista de e para mulheres 

negras”6. Nesse debate se evidencia o quanto “raça, classe e gênero 

ainda constituem formas de opressão que se intersecionam, embora que 

hoje de maneira distinta”.  

Discutir a rede de violências na qual as mulheres estão inseridas, 

que atravessa um tecido político e se materializa nos corpos das 

mulheres de modo concreto, e “se singulariza no corpo de cada uma”7, 

possui conotações morais e psicológicas. É nessa perspectiva que 

teorizar sobre essas questões assume um caráter ético-político, na 

exigência de pensar todas as estruturas da sociedade para que ela se 

converta em um espaço de acolhimento e proteção à mulher. Quanto a 

isso, o aspecto jurídico já destacado, revela-se fundamental, sendo ele 

um campo de luta e de afirmação da mulher subalternizada e 

fragilizada. Para que essa realidade seja transformada é necessário 

modificar a própria legislação que deve acompanhar as transformações 

culturais, a mudança de mentalidade, garantindo maior participação e 

efetiva inserção da mulher em todos os campos da realidade, superando 

a sub-representação que ainda impera em alguns espaços, como 

política, do legislativo e de determinadas áreas do conhecimento, das 

ciências, marcadas por uma baixa representatividade da mulher. 

Estamos inseridos em uma cultura de violência e não dispomos 

de aparatos adequados para coagir e diminuir essa violência, seja aquela 

 
6 COLLINS, Patrícia. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica 

do pensamento feminista negro. In: Revista Sociedade e Estado. Vol. 31. N. 1. 

Janeiro/Abril, 2016, p.101. 
7 GAGO, Verónica. A Potência feminista, ou o desejo de transformar tudo. Trad. 

Igor Peres. São Paulo: Elefante, 2020, p. 73. 
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praticada por cônjuges e familiares, seja praticada por estranhos ao 

círculo familiar. Mesmo hoje, ainda nos falta instrumentos legais para 

apurar e punir de maneira célere esses crimes que assim passam a ser 

naturalizados. Nessa linha, dispositivos legais como a “Lei Maria da 

Penha”, revelam a grande importância das políticas públicas no 

enfrentamento da violência contra a Mulher, mas é preciso garantir a 

sua efetividade por meio de políticas públicas, que cabe ao poder 

judiciário promover e fiscalizar, pois a Lei é mais que um recurso 

jurídico: é também símbolo de denúncia e de omissão dos poderes 

públicos em garantir e prevenir a violência contra a mulher.  

O enfrentamento desse quadro envolve o reconhecimento do 

aspecto sociocultural, da questão econômica, da autonomia financeira 

que atravessa a condição da mulher vítima de violência doméstica, e 

esse aspecto também se interpõe na busca de afirmação dessa mulher 

na sociedade. Nessa perspectiva, a situação de vulnerabilidade social e 

violência doméstica tende a se agravar mais a depender do lugar social 

no qual ele se situa e da sua condição de raça. É fato que os corpos 

negros, corpos de mulheres negras são mais frequentemente violados. 

As pretas e pobres, moradora das periferias são as mais afetadas e 

aquelas que vivem essa violência numa condição de maior 

invisibilidade social e histórica. A luta dos Movimentos Feministas 

evidencia uma clara desigualdade de gênero, no sentido de acesso a 

determinados postos de trabalho, assim como os percalços nesse 

caminhar e os resultados nem sempre tão favoráveis. 

Decerto há conquistas significativas em diferentes campos, mas 

elas ainda não se sobrepõem à condição de subalternização dessa 

mulher e às formas de violência, humilhação a que são submetidas 

nessa trajetória. Dentre os aspectos a comemorar está o reconhecido 

protagonismo da mulher na busca por superar essa história e construir 

outra; caminhos alternativos que vem sendo trilhados na vivência 

profissional, que as coloca para além dos muros de suas residências. 

Observa-se avanços das mulheres no mercado de trabalho, mas ainda 

há barreiras enfrentadas para ocupar determinadas posições, 

determinados cargos em empresas na condição de igualdade com os 
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homens. Romper com papéis culturalmente estabelecidos – no plano 

moral e estético, requer muita luta e persistência para que se venha a 

alcançar patamares outros. Trata-se de uma experiência formativa, auto 

formativa.  

Quanto a isso, é importante destacar que a trajetória do 

Movimento Feminista tem sido historicamente permeada por esse 

compromisso com uma formação sócio política, por meio de práticas 

pedagógicas que conduzem a uma experiência de cidadania ativa. Esse 

é um caminho fundamental para romper com a situação de 

subalternização da mulher em diferentes campos – moral, político, 

profissional, uma exigência no enfrentamento dos mecanismos 

constituídos por uma sociedade misógina. A força pedagógica dos 

movimentos sociais, capazes de delinear outros modos de viver e que 

no Movimento Feminista decorre do próprio processo de luta, das 

vivências por ele proporcionadas, de sua forma de organização, das 

atividades realizadas e do papel que suas integrantes representam nesse 

cenário.  

Quanto a isso, é preciso considerar a história de exclusão da 

mulher dos espaços públicos, junto com sua reclusão ao espaço privado 

tem alimentado a contínua violência que a vitimiza, mas também na 

medida em que ela esteve afastada desse espaço ele não foi pensado 

“para ela”, pois também não foi “por ela”. Tal experiência formativa – 

ou a força pedagógica dessas ações precisam e tem encontrado 

caminhos próprios de expressão, assim como outras linguagens, que 

não aquela acadêmica ou o discurso: a arte, a poesia, as redes sociais, 

como nos referimos no início desse texto. A busca de outras linguagens 

não se dissocia do trabalho do conceito, do exercício teórico. Isso 

porque esse campo de teorização tem se orientado por outras 

linguagens, a exemplo da obra de Grada Quilomba8, que oferece uma 

significativa contribuição ao discurso acadêmico, articulando de 

 
8 KILOMBA, Grada. Memórias da Plantação. Episódios de racismo cotidiano. 

Trad. De Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 
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maneira interdisciplinar, por exemplo, o campo da psicanálise, dos 

estudos de gênero, da narrativa poética, entre outros.  

É significativo nessas abordagens o sentido da corporeidade; da 

compreensão de como a violência contra a mulher é sempre sobre o 

“corpo das mulheres”; corpos singulares, o “corpo de cada uma”9. Daí 

a exigência de um debate específico sobre esses “corpos feminilizados”, 

como uma marca do que se denomina como “quarta onda do 

feminismo”, como argumenta Marília Santos no seu texto “Corpos 

Poéticos: Mulheres, Fotografia, Feminismos e Poesia”, cuja abordagem 

possibilita um outro olhar para a problemática, não só pela riqueza da 

teorização, mas pelo caminho de expressão, pela estética que se 

materializa na fotografia e na poesia. Em tal leitura, o reconhecimento 

de que o domínio sobre os corpos femininos é mais do que um exemplo 

de dominação, sendo um meio eficaz usado historicamente pelo 

patriarcado para exercer o domínio sobre a mulher, para “manter seu 

sistema de dominação”. Corpos também atravessados pelo econômico, 

pois guardam as marcas das desigualdades sociais.  

Finalizo apontando a exigência do diálogo com referenciais que 

nos possibilitem romper efetivamente com a lógica “binária” que ainda 

impera nas relações humanas. Nessa linha, pensar a condição de 

Mulheres, Lésbicas, Trans e Travestis a partir de outras epistemologias, 

capazes de oferecer uma chave de leitura não reducionista, no 

reconhecimento da diferença. Isso pressupõe uma certa desconstrução 

de si e da visão de mundo na qual paradoxalmente nos reconhecemos 

sem que ela nos represente. Paradigmas, conceitos que também 

possibilitam abarcar novas questões se apresentam e cobram urgência 

no seu enfrentamento. É propriamente isso que a obra parece nos 

revelar a partir de diferentes questões, leituras e formas de dizer. 

 

Recife, em 24 de janeiro de 2022. 

 

 
9 GAGO, Verónica. A Potência feminista, ou o desejo de transformar tudo. Trad. 

Igor Peres. São Paulo: Elefante, 2020, p. 73. 



- 30 - 

Maria Betânia do Nascimento Santiago 

Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos – PPGDH  

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE  

  



- 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMENAGEM ESPECIAL 
 

À DONA SEVERINA  
 



- 32 - 

LUTE COMO DONA SEVERINA: 

DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO ÀS PRÁTICAS 

POÉTICAS FEMINISTAS DA PRÓPRIA 

EXPERIÊNCIA 
 

Karinny lima de oliveira10 

 

Introdução 
 

A proposta desse trabalho partiu do ato político, poético e 

simbólico de homenagear Dona Severina e dedicar a obra do livro com 

o título “Feminismos: Epistemologias, Práticas e Incidências Políticas”, 

fruto da parceria inédita do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão 

Social e Direitos Humanos/GPEISDH, e o Laboratório de Geografia e 

História do PPGDH: Disciplina: Educação, Cultura E Direitos 

Humanos (ambos da Universidade Federal de Pernambuco) com o 

Coletivo Marias também têm Força. Em nome de Dona Severina, 

dedicamos a todas às mulheres sobreviventes da violência (inclusive as 

que não estão mais conosco, mas que mesmo in memoriam, fizeram 

parte da luta feminista). Dedicar nossa publicação às mulheres é 

reconhecer a ancestralidade! É sobretudo saber que essa luta evoca 

todas as dores das mulheres que foram silenciadas, invisibilizadas e 

tiveram suas vidas usurpadas pela violência. E pela dignidade de todas 

que estamos aqui! É pelo resgate de nossas histórias de lutas que 

escrevemos. 

 
10 Doutoranda em Educação/CE-UFPE; Mestra em Educação Contemporânea/CAA-

UFPE; Graduada em Direito/ASCES; Graduada em Letras/UPE; Defensora, 

Professora e Pesquisadora Voluntária do Instituto Maria da Penha/IMP; Membro e 

Pesquisadora do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos-

UFPE/CNPq. Coordenou o Centro de Referência da Mulher e o Programa Maria a 

Penha vai à Escola de Caruaru/PE de 2017 a 2019; Membro da Comissão da Mulher 

Advogada - OAB/PE. Assessora Parlamentar. Fundadora do Coletivo Marias também 

têm Força. Mulher sobrevivente da violência. Militante Feminista. 
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Outro aspecto também importante é que agora em agosto de 

2021, é o mês aniversário da Lei Maria da Penha, em que no dia 07 de 

agosto a LMP completou seus 15 anos! E, por fim, contudo, não menos 

importante, pela implicação política, ética e acadêmica de ser mulher 

sobrevivente da violência doméstica e familiar e estar desde 2019 como 

aluna do Doutorado em Educação do Centro de Educação da UFPE, na 

linha de pesquisa de “Subjetividades Coletivas, Educação Popular e 

Movimentos Sociais”, onde o meu Projeto de Tese de Doutorado tem 

como título “Subjetividades (re)produzidas pelas Mulheres em situação 

de Violência Doméstica e Familiar: Discursos de Crítica, Resistência e 

Devir”. No Mestrado em Educação Contemporânea do Centro 

Acadêmico do Agreste da UFPE, minha Dissertação teve como título 

“Marias também têm força: a emergência do discurso de enfrentamento 

à violência contra a mulher na rede pública de ensino de Caruaru”.  

Então nada mais simbólico, político, ético e poético, do que 

escrever sobre a trajetória das disputas políticas da criação e 

implementação das políticas públicas de enfrentamento à violência de 

gênero e analisar as condições de possibilidade de implementação e 

eficácia e como isso reverbera, enquanto ferramenta de constituição em 

nossas subjetividades de resistência feminista, fortalecimento, 

protagonismo e potência de decisão no exercício de nossa 

autodeterminação, o exercício imprescindível para o ato emancipatório 

de nossas vidas. 

Na discussão teórica iremos elencar quais os aportes teóricos 

que trazem as correntes e apontam caminhos frente à implementação da 

política pública de enfrentamento à violência de gênero. Já na 

Metodologia, situaremos nosso trabalho com cunho de pesquisa 

documental, a partir dos documentos e Relatórios Técnicos do Centro 

de Referência da Mulher Maria Bonita/ Secretaria de Políticas para 

Mulheres de Caruaru -PE e dos próprios textos dos marcos legais, 

considerando o lapso temporal a partir do advento da Lei Maria da 

Penha, Lei de Nº 11.340/2006 até o mês de agosto de 2021, quando a 

Lei Maria da Penha completa 15 anos e como nesse lapso temporal se 

deu o crescimento do protagonismo de Dona Severina. 
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Na análise pontuaremos as práticas de resistência e devir de 

Dona Severina, no que diz respeito ao fortalecimento, protagonismo e 

potência de sua decisão no exercício da sua autodeterminação. E por 

fim, a conclusão, vamos dialogar como esses elementos de resistência 

feminista são ferramentas imprescindíveis para o exercício 

emancipatório de nossas vidas. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Para desenvolver esse tema, precisamos entender que a Lei 

Maria da Penha ganha ênfase em sua relevância social e política, por 

trazer um novo paradigma no marco legal brasileiro, pois temos ao 

longo da história tanto nacional como internacional, leis que foram 

discriminatórias contra a mulher e colocavam a mulher como 

relativamente capaz, como por exemplo, o Código Civil de 1916 que 

obrigava a “mulher satisfazer a lascívia do homem”, como também o 

Código Penal que exigia a condição moral da “Mulher Honesta” para 

se reconhecer o crime de estupro, e outros marcos legais frutos da 

cultura do patriarcado. 

Esses marcos legais discriminatórios contra a mulher não só se 

estenderam até mesmo depois da promulgação da nossa Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, como também foram fortes 

elementos de constituição das subjetividades das relações gênero, 

tinham cristalizado na sociedade uma verdade universal da construção 

binária, hierárquica e opressora entre homem e mulher, de um lado 

fraco e servil, as mulheres foram constituídas para obedecer e ser 

subordinada ao poder patriarcal (o dito “pátrio poder” exercido 

exclusivamente pelo homem, pasmem, esse poder foi reconhecido por 

lei até o ano de 2002, com a reforma do Código Civil, que instituiu o 

termo “poder familiar”). E do outro lado, o opressor, o homem que fora 

constituído com a masculinidade tóxica, que tinha (e ainda tem) a 

prática da violência como elemento de resolução de conflito e sobretudo 

da manutenção do status quo do poder.  
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Não obstante, mesmo com o direito do “Princípio da Isonomia” 

entre homens e mulheres tenha sido elencado na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o que observamos é que, o fato 

de ser reconhecido formalmente o princípio da Igualdade na relação de 

gênero, descrita no primeiro inciso do Artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988, há contudo, o não reconhecimento pela cultura da sociedade, 

ou seja, foi reconhecido de maneira formal por um marco legal, mas 

não alcançou o seu aspecto material, pois a violência de gênero 

enquanto um elemento da cultura patriarcal é ainda, plenamente vigente 

no século XXI, apesar das mudanças efetivadas na legislação, a 

realidade ainda é de pandemia social, pois nosso país apresenta um 

cenário extrema violência, o Brasil se encontra em 5º lugar no ranking 

mundial de assassinatos de mulheres cisgêneras, em 4º em termos de 

estupro de vulnerável e em 1º lugar em assassinatos de travestis e 

transexuais (Waiselfisz, 2016). Pesquisas sobre esse tema enfatizam 

que a violência de gênero transcende todos os setores da sociedade, 

independente de classe social, raça, grupo étnico, cultura, escolaridade, 

idade ou religião (Barsted, 2004; Lima, 2014; Santos & Izumino, 2005). 

Foi, então, somente com o advento da Lei Maria da Penha (Lei 

Nº 11.340/2006), que a violência de gênero foi conceituada e regida sob 

novos paradigmas de procedimentos e diretrizes. Dessa forma, a 

violência de gênero passou a ser definida como qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (Fernandes, 2012). 

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha 

 

[…] cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiarcontra a mulher, nos termos do § 8º do art. 

226 da Constituição Federal, daConvenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Violência contra a Mulher,da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra aMulher e de outros tratados internacionais ratificados 

pela República Federativado Brasil; dispõe sobre a criação dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiarcontra a Mulher; e 

estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres 

emsituação de violência doméstica e familiar (Fernandes, 2012, 

p. 198). 
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A Lei Maria da Penha no que diz respeito às medidas integradas 

de prevenção, prevê a implementação de políticas públicas para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de um 

conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes 

as seguintes afirmações elencadas nos incisos II, III, V, VIII e IX, de 

seu artigo 8º:  

 

•A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 

informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça 

ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a 

sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a 

avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; • O 

respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e 

sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis 

estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência 

doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III 

do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da 

Constituição Federal; • A promoção e a realização de 

campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e 

familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à 

sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de 

proteção aos direitos humanos das mulheres; 47 • A promoção 

de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia; • O destaque, nos 

currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero 

e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e 

familiar contra a mulher (Fernandes, 2012, p. 202-203). 

 

É, diante desse cenário, que em função do cumprimento das 

diretrizes da Lei Maria da Penha no que diz respeito às medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica 

e familiar, que os Centros de Referência foram criados como espaços 

de acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar, e são regulados pela Norma Técnica de Uniformização dos 

Centros de Referência/NTUCR (Secretaria Especial de Políticas para as 
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Mulheres da Presidência da República [SPM], 2006, p. 11), sendo, 

portanto, 

 

[…] estruturas essenciais do programa de prevenção e 

enfrentamento à violênciacontra a mulher, uma vez que visam 

promover a ruptura da situação de violênciae a construção da 

cidadania por meio de ações globais e de atendimento 

interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e 

informação) à mulher em situação de violência. Devem exercer 

o papel de articuladores dos serviços organismos 

governamentais e não governamentais que integram a rede de 

atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

em função da violência de gênero (NTUCR, 2006). 

 

No Agreste de Pernambuco, o Centro de Referência de Caruaru 

se chama “Centro de Referência da Mulher Maria Bonita/CRMMB”, 

onde atualmente é um equipamento integrante do Eixo de 

Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para Mulheres de 

Caruaru, mas funcionou durante dois anos, em 2007 (quando foi criado) 

e 2008 sob a competência da Secretaria de Assistência Social; e em 

2009 passou para a Secretaria da Mulher, quando esta foi instituída, 

contudo o CRMMB só foi reconhecido através de Decreto em 2010, por 

meio da Lei Municipal Nº. 4.927/2010.  

Os serviços oferecidos pelo Centro de Referência da Mulher 

Maria Bonita evidenciam os direitos humanos das mulheres declarados 

na Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/2006): 

 

[…] toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e 

religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 

para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (Fernandes, 

2012, p. 199). 

 

Com o propósito de atender as diretrizes da LMP, foi trabalhado 

práticas pedagógicas emancipatórias, pela então Coordenadora Karinny 

Oliveira, juntamente com a Gerente do Eixo de Enfretamento Joana 

Figueirêdo e a Secretária da Mulher Perpétua Dantas, houve a partir do 
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ano de 2017 o redirecionamento das políticas públicas, e uma delas teve 

ênfase tanto no quantitativo de participação das mulheres, como 

também aspecto qualitativo, pois pelo fato de ser uma atividade de 

construção coletiva, chamada de Grupo Reflexivo “As Marias”, houve 

por parte das mulheres uma forte implicação de pertencimento e 

compromisso. 

O Grupo Reflexivo “As Marias” enquanto espaço de construção 

coletiva, promoveu vários momentos de acolhimentos recíprocos entre 

as mulheres, como também a prática do cuidado de si.  O objetivodo 

Grupo Reflexivo “As Marias” era favorecer a re-significação do papel 

assumido pela mulher vítima de violência dentro das relações de poder 

em que está inserida, através da desconstrução de práticas discursivas 

que retroalimentam e legitimam a violência de gênero no seu aspecto 

simbólico, institucional, histórico e cultural, permitindo entender e 

problematizar os mecanismos das relações de poder, institucionais ou 

não, que colocam a mulher sempre em condição de subalterna, 

invisibilizada, e negligenciada.  

Para iniciar o processo de desconstrução de tais práticas 

discursivas, o Cuidado de Si foi empregado como instrumento 

descortinador das ideologias que compõem a heterogeneidade dos 

discursos violadores, revitimizadores e culpabilizantes. Tais reflexões 

se desenvolveram a partir da dialética pedagógica enquanto campo ético 

onde o sujeito se compõe e recompõe na relação com outros sujeitos. 

“Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da 

ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser 

assumindo-nos como sujeitos éticos” (FREIRE, 2010, p. 17). 

Proporcionando dessa forma uma unicidade de um grupo com 

interesses e necessidades em comum. Ocorre nesse movimento, 

sobretudo implicações no processo de problematização de violência de 

gênero, gerando portando um processo recíproco de conversão 

relacional, onde: 

 

(...) a reciprocidade de uma ação ética baseada num cuidado de 

si e num cuidado do outro, em que o jogo da construção da 

liberdade só pode ser jogado como um jogo coletivo, de mútuas 
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interações e relações, em que as ações de uns implicam em ações 

de outros. Um jogo em que uns se fazem livres aprendendo da 

liberdade dos outros; em que uns se fazem livres na medida em 

que ensinam a liberdade aos outros (GALLO, 2006, p. 188). 
 

Observamos que nos encontros do Grupo Reflexivo que 

desenvolvidos ao longo dos anos de 2017 e 2019, aconteceram vários 

processos de subjetivação, havendo ali uma interrelação entre o campo 

psicológico, corporal e o discursivo, em que se somam no movimento 

de avanços, recuos, consentimentos, revoltas e alianças, mas não houve 

desistências, pelo contrário, houve crescimento de participação de 

mulheres. E de articulação entre elas para que nenhuma desistisse do 

grupo.  

Os processos de articulações dos elementos do discurso, 

segundo Sales (2014), operam num campo cruzado por projetos 

articulatórios antagonistas, práticas hegemônicas nas quais se dá a 

articulação/desarticulação das práticas e papéis sociais, conforme a 

constituição das diversas identidades sociais, que estão sujeitas àquelas 

práticas articulatórias, não sendo intrínseca ou integralmente 

adquiridas, mas definitivamente constituídas. É então nesse espaço de 

diálogo, acolhimento e ressignificações que Dona Severina se lançou 

no desafio de criar sua própria narrativa, a partir da obra de uma nova 

vida, autora de si e de suas decisões, se colocando no exercício poético 

da parrésia, ofertando para todas nós um grande exemplo de potência, 

coragem, protagonismo e devir. 
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DONA SEVERINA – AÇÃO FEMINISTA DA SUA PRÓPRIA 

EXPERIÊNCIA 
 

Dona Severina Maria da Silva começa sua fala se reconhecendo 

como mulher cabocla, que nasceu em 01/02/1967, na Zona Rural do 

Município de Caruaru/PE, que seus pais eram agricultores, e tiveram 18 

filhos (de tempo), sendo 9 mulheres e 9 homens. Sua narrativa é 

profundamente marcada pelas violências sofridas, quer que seja de 

âmbito da violência intrafamiliar, que que seja da violência e 

negligência institucional. Quem escuta a história de Dona Severina, fica 

de alma travada de tanta dor ao saber que desde dos 9 anos de idade, no 

caminho do roçado, ela era abusada sexualmente pelo seu pai com o 

consentimento da “ – aniversária”. Atenção aqui, Dona Severina 

chama de “- aniversária”, o nome dado a sua mãe, uma vez que ela se 

nega a se referir, então a expressão “aniversária” seria o sentido da 

palavra “adversária”, que segundo Dona Severina é o nome que se dá 

para algúem que não se quer falar o nome. Assim ela adotou esse termo, 

pois desde então, Dona Severina não cita em nenhum momento o termo 

“mãe” e sim “aniversária”. 

Dona Severina, mesmo sem saber o nome dessa violência e 

muito menos sabia que a origem de tudo isso era do “patriarcado”, ela 

dizia que não era justo a frase que sua mãe repetia todas às vezes que 

fora vítima dos abusos sexuais do seu pai. “- A aniversária” dizia que 

“- filha tem que ser mulher do pai mesmo”. E sua dor ao falar isso era 

inenarrável... só ouvíamos chorando juntamente com ela e segurávamos 

suas mãos, ela assim continuou dizendo que: “- outras vezes, o abuso 

acontecia na cama da aniversária”.  

Aos 15 anos, Dona Severina engravidou do seu pai e nesse 

cenário de abuso, tortura física, psicológica e moral, Dona Severina 

engravidou 12 vezes do próprio pai, mas somente 5 filhos sobreviveram 

(“- de tempo”), pois mesmo grávida, ainda sofria os abusos. Dona 

Severina conta que nunca nenhum vizinho/a, ou amigos/as e/ou 

familiares interviram para o fim da violência que sofrera, pelo contrário, 

todos sabiam e consentiam, havia um completo pacto de silenciamento 
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por parte da sociedade, nunca conheceu nenhum equipamento de 

proteção, como também nunca pode ir à escola, nunca foi ao médico, 

nunca foi à igreja, nunca teve vida comunitária, viveu 38 anos em 

cárcere privado. Dona Severina teve sua vida completamente usurpada 

pela violência, Dona Severina teve sua dignidade aniquilada pela 

violência de gênero, que se reproduzia em escalas cada vez mais e mais 

violentas. 

Quando sua filha mais velha completou 11 anos, seu pai disse 

que “- ia ser dono dela”, e que se caso Dona Severina impedisse, ele a 

mataria com a faca peixeira que tinha. Por muitas noites Dona Severina 

escondia aquela faca com medo de ser morta enquanto dormia, ela 

relata que seus filhos e filhas também ajudavam a esconder a faca com 

medo do pior acontecer. Como reação de proteção dela e da filha de 11 

anos, Dona Severina foi atrás de dois intrigados de seu pai, e pagou o 

valor R$ 1.000,00 (valor que tinha juntado do trabalho da feira: banco 

de roupa e fubá) para que dessem um fim naquele terror. Foi então que 

no dia 15 de novembro de 2005, às 13:30 da tarde que seu pai foi 

assassinado com a faca peixeira que tinha ameaçado ela de morte. No 

dia seguinte, no enterro, Dona Severina foi presa, pois “- a aniversária” 

e sua irmã lhe entregaram para a polícia como sendo a autora 

intelectual, ou seja, a mandante do crime. Dona Severina passou 1 ano 

e 6 dias na Colônia Penal de Garanhuns/PE. Na ocasião, seus 5 filhos e 

filhas (3 homens e 2 mulheres) ficaram com sua tia (irmã do seu pai). 

O tempo que esteve presa trabalhou no roçado, servente de pedreiro, 

lavou carro e moto, fez plantio de verdura... “- todo trabalho que botava 

eu trabalhava para diminuir a pena e poder sair mais cedo para tomar 

conta de meus filhos”. 

Um novo cenário em 2006 trouxe novos ares, pois houve o 

advento da Lei Maria da Penha, onde Dona Severina passou a pagar 

pena em liberdade provisória e voltou a viver com seus filhos. 

Trabalhou dia a dia, sol a sol na roça e ainda pedia ajuda para sustenta-

los, passaram fome. Muita fome! “- Passei muita dificuldade, pois 

quando as pessoas viam minhas fotos na televisão, no jornal e etc me 

criticavam e não queriam mais me dá trabalho”. Ouvimos suas 
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palavras de dor e desemparo e nos revoltamos de como a sociedade 

revitimiza as mulheres mesmo depois do advento da LMP, “ - isso só 

revelava o quanto ainda precisamos lutar pela garantia dos nossos 

direitos”, disse outra mulher. 

Dona Severina fala com alegria do mês de março de 2011, pois 

foi a data que foi finalmente acolhida pelo Centro de Referência da 

Mulher Maria Bonita (em Caruaru/PE) e passou a ser usuária da Política 

Pública da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de 

Caruaru, na ocasião a Coordenadora do CRMMB era Cris Lima que 

acolheu Dona Severina para além dos muros do equipamento, Dona 

Severina fala como aprendeu com outras mulheres e das vezes que Cris 

Lima a levou para vários encontros feministas, foram juntas para a 

Bahia (evento com mais de 300 mulheres) e Sergipe e outras cidades. 

Nesse mesmo ano, em 2011, no dia 25 de agosto, Dona Severina 

fala com muito vigor do seu julgamento e da felicidade de ter sido 

absolvida por unanimidade pelo Juri em Recife/PE, ela fala que nessa 

hora conheceu a “justiça”, pois a defesa alegou que Dona Severina fora 

vítima da violência de gênero prevista pela Lei Maria da Penha, e que 

agiu por legítima defesa dela e de terceiros, somando o argumento da 

inexigibilidade de conduta diversa, afinal, ao ter vivido 38 anos em 

cárcere privado, não teria outra alternativa senão aquela. Como também 

alegou a completa ausência do Estado na proteção dos seus direitos e 

de seus filhos e filhas, e por fim, alegou também que “ - ter 

encomendado à morte de seu pai” era a única alternativa de poder viver 

e garantir a vida dos/as 5 filhos e filhas.  

Em 2013, Dona Severina passou a receber o valor de 1.000,00 

como Auxílio Financeiro do Município de Caruaru/PE (Decreto 

Municipal de Nº 5.263/2013). Na ocasião o Auxílio Financeiro foi 

proposto pela Secretária da Mulher Elba Ravane. 

Dona Severina se reconhece nesse processo político de 

protagonismo quando fala que a partir de 2017 passou a participar do 

Grupo Reflexivo (uma nova metodologia aplicada pela Coordenadora 

do Centro de Referência da Mulher Maria Bonita, na ocasião a 

Coordenadora Karinny Oliveira trabalhavanos encontros com as 
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usuárias a Formação Sócio-política sobre gênero e violência de gênero) 

e a cada encontro Dona Severina se percebendo num processo intenso 

de empoderamento e reconhecimento do seu lugar de fala, pois 

pontuava suas denúncias com rigor nas entrevistas concedidas, e disse 

que gostava de quanto era convidada a participar de palestras e aulas, 

pois ali ela podia trazer suas reivindicações de uma política pública 

eficaz, que  de fato chegasse aonde as mulheres estivessem morando. 

Dona Severina também participou de Disciplinas sobre Direitos 

Humanos, Violência de Gênero e Criminologia (disciplinas ministradas 

pela Professora Dra. Ana Barros/UFPE e a Doutoranda Karinny 

Oliveira/UFPE).  

Em 2018 foi homenageada pela Lei Municipal de Nº 6.074/2018 

que recebeu o nome “- Lei Dona Severina”, que reconhece a prioridade 

da mulher e seus filhos e filhas pela política pública municipal, ou seja, 

política pública intersetorial e integral, conforme previsão da Lei Maria 

da Penha, (Lei proposta na então gestão da Secretária de Políticas para 

as Mulheres Perpétua Dantas e a Gerente do Eixo de Enfrentamento 

Joana Figueirêdo), desde então, a Lei Dona Severina passou a ser 

referência Nacional! (Ela fala disso com muito orgulho). Recebeu 

também nesse ano uma homenagem da Faculdade Novo Horizonte 

(Caruaru/PE). 

 Em 2019, foi homenageada pelo Instituto Maria da Penha e 

recebeu das mãos da própria Maria da Penha e Regina Célia um 

Medalha como símbolo de bravura e luta pelos direitos humanos e 

denúncias das violações sofridas, (evento realizado exatamente no 

Fórum onde foi julgada em 2011).  

Em 2020, em pleno cenário da pandemia da COVID-19, Dona 

Severina juntamente com outras mulheres, que estiveram ao seu lado 

nessa trajetória de luta, criaram um Coletivo para levar informação para 

outras mulheres. O Coletivo “Marias também têm força”teve o 

lançamento oficial com transmissão ao vivo no dia 01 de outubro, às 

16h pelo Canal do YouTube Karinny Oliveira.  

A primeira ação do Coletivo foi a realização do I FÓRUM 

TRANSNACIONAL DO COLETIVO MARIAS TAMBÉM TÊM 
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FORÇA, com o tema em homenagem a história de Dona Severina, com 

o título: “Saberes em desobediência epistemológica: o protagonismo de 

Mulheres sobreviventes da violência”, cuja programação foi realizada 

entre os dias 03 a 30 de novembro de 2020. Foram 11 mesas temáticas 

onde houve diálogo sobre como a violência institucional de gênero 

atravessando as questões de raça, classe, religião, orientação sexual, 

etarismo, cidadania, cultura, políticas públicas, deficiência, inclusão, 

democracia. Cada mesa temática foi composta por duas mulheres que 

trouxeram suas vivências, uma mediadora e uma debatedora. Foram 

Mulheres das 5 Regiões do Brasil e convidadas internacionais de 

Moçambique, Canadá, México, Argentina, Portugal e Espanha.  

O Fórum teve como fundamento ético, filosófico, poético, 

teórico e operacional o feminismo dialógico e interseccional, 

construindo assim um espaço para pautar os direitos humanos das 

mulheres - em sua diversidade - por meio de formações sociopolíticas 

a partir das vivências das mulheres, anunciando em suas narrativas a 

coragem da decisão de luta, (re)existência e devires. 

Foi então nesse cenário de protagonismo, reconhecimento do 

seu lugar de fala e empoderamento que Dona Severina participou no dia 

03/11/2020, às 16, como palestrante da primeira Mesa Temática do I 

Fórum Transnacional do Coletivo Marias Também têm Força. A Mesa 

Temática foi referente à Mulher Rural, onde foi simbolicamente, 

politicamente e poeticamente escolhida esta dada por ser o aniversário 

de 2 anos da Lei Dona Severina! Diante disso, onde Dona Severina é 

chamada para falar, ela traz a luta por uma vida sem violência! Ela ecoa 

as vozes de todas as outras mulheres que foram vitimadas. 

Em 2021, foi convidada para participar das aulas do Doutorado 

em Educação da UFPE, pois quando a Doutoranda Karinny Oliveira ia 

falar sobre seu Projeto de Tese, sempre convidava Dona Severina para 

trazer seus ensinamentos sobre enfrentamento à violência de gênero. 

Foram encontros cheios de vigor, acolhimento, música, coragem e 

devir! Também em 2021 Dona Severina concedeu uma entrevista para 

a Revista Marie Claire, vide o 
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link:https://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2021/05/fu

i-estuprada-desde-infancia-e-tive-12-filhos-do-meu-proprio-pai.html 

Dona Severina inicialmente ofereceu resistência para conceder 

essa entrevistaa Revista Marie, pois não tinha mais interesse em 

conceder entrevista nenhuma, haja vista que as entrevistas só 

reportavam a desgraça da violência sofrida, revitimizando cada vez 

mais Dona Severina e em nada reconheciam sua trajetória de luta e 

resistência. Mas, depois de algumas conversas com a Jornalista 

responsável, falamos da condição exigida por Dona Severina como 

cláusula “conditio sine qua non” de que a construção da narrativa seria 

para além da violência, feito o acordo, então enviamos por e-mail parte 

desse artigo para a Jornalista Kizzy Bortolo no dia 14 de abril de 2021 

e a matéria saiu no mês de maio, mês das mães. Que homenagem linda! 

E os convites não pararam, Dona Severina foi convidada em 16 

de julho de 2021 para assistir a Defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso da Especialização em Gestão Pública – EAD do Instituto Federal 

de Educação de Pesqueira/PE, a autora Thays de Lima Oliveira 

apresentou o trabalho com o título “Operacionalização de Instrumentos 

Administrativos: ferramentas estratégicas para gestão de políticas 

públicas de enfrentamento à violência de gênero”. Dona Severina disse 

que onde tivesse trabalho sobre política pública de enfrentamento à 

violência de gênero, podia chamar para participar, pois ela era a maior 

interessada na melhoria dessa política, uma vez que passou exatamente 

um ano sem atendimento pelo equipamento aqui em Caruaru, no lapso 

temporal de 2020 a 2021. Disse ainda que “ - nada adianta ter o serviço, 

se este não for até às mulheres”. 

Dona Severina, mesmo sem saber ler e escrever, mas sempre 

teve uma consciência social e política como poucas mulheres que se 

declaram feministas têm, Dona Severina na aula do Doutorado disse 

que esse cenário da pandemia e “- essa quarentena é de sacrifício”e que 

“- muitas mulheres estão como eu”, estão passando por uma “- situação 

difícil”. “- No seu caso, a situação se agravou, pois sobrevivi e sustentei 

meus filhos apenas do auxílio financeiro, pois não consegui mais 

trabalho”. Dona Severina, lutou e luta até hoje, passou fome e ainda 

https://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2021/05/fui-estuprada-desde-infancia-e-tive-12-filhos-do-meu-proprio-pai.html
https://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2021/05/fui-estuprada-desde-infancia-e-tive-12-filhos-do-meu-proprio-pai.html
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passa muita dificuldade para arranchar seus filhos, pois não tem casa 

própria, mora com seu filho mais novo.  

Mesmo assim, continua na luta! Mesmo à revelia do Estado e 

mesmo enfrentando toda sorte de adversidades, nunca desistiu da vida 

e é, exatamente isso que Dona Severina quer deixar de recado: “- Que 

cada mulher siga em frente, que lute para vencer e não dê o braço a 

torcer! E que mesmo diante das dificuldades, procure sempre seus 

direitos”. 

Foi realizada uma gigante rede de solidariedade para acolher 

Dona Severina! Tem construção solidária para registrar o Coletivo 

Marias também têm Força, com a ajuda de Márcia Gray 

(California/Estados Unidos) e advogadas voluntárias, teve a Plataforma 

Razões para Acreditar que realizou uma vaquinha virtual para arrecadar 

dinheiro para a construição da casa de Dona Severina, teve a ALUME 

FILMES que registrou o depoimento e fez fotos para a campanha, tem 

a equipe de Arquitetas da MORAH ARQUITETURA E DESIGN que 

fez o Projeto Arquitetônico da casa da Dona Severina, tem o Advogado 

Jônio Carvalho que está acompanhando a questão previdenciária do 

filho de Dona Severina, tem as dentistas Andressa Fernandes e Vanessa 

Fernandes que estão cuidando do tratamento dentário de Dona Severina 

e tem as mulheres do Coletivo Marias também têm força e mais alguns 

amigos que se alternam no cuidado de acompanhar Dona Severina em 

consulta médica e doar cestas básicas para garantir que Dona Severina 

não fique mais desamparada e não esteja mais em situação de 

insegurança alimentar. 

É nesse ar de coragem e entusiasmo de luta por uma vida digna 

que homenageamos Dona Severina com a publicação do livro 

“Feminismos: Epistemologias, Práticas e Incidências Políticas”. 

 

ANÁLISES PÓETICAS FEMINISTAS, CONCLUSÕES 

SITUADAS. 
 

Ao ouvir Dona Severina observamos o quanto a política pública, 

sociedade, imprensa não estão preparadas para o posicionamento de 
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autodeterminação da mulher, há um movimento contrário de 

“desaparecimento social como política de extermínio da memória e suas 

repercussões nefastas na educação” (SALGADO; SOUZA, 2020) e 

nesse termo da educação, leia-se também a educação não formal, há um 

consenso popular de que não se falando do problema é como se ele não 

existisse.  

E nesse processo de enfrentamento à violência de gênero, é 

exatamente o contrário, é imprescindível que nós mulheres tomemos 

conta dessa compreensão estrutural da violência de gênero e sabermos 

nosso papel de resistência política nesse cenário, sob pena de estarmos 

subjugadas e permanecermos na vala da vulnerabilidade, sendo, 

portanto, alvo fácil  

 

“das facetas do biopoder, das práticas de anulação e extermínio 

das singularidades seguem o roteiro da gestão e controle dos 

corpos de mulheres e crianças, buscando referenciar os modelos 

que se quer predominantes: os exemplos da mulher que atende 

às normatividades do feminino e da maternidade – na função de 

cuidado e reprodução; na submissão ao homem para a 

perpetuação da família; e no exemplo de criança, que deve seguir 

o roteiro de gênero segundo a genitália com que nasce, 

estabelecendo quais habilidades e competências que meninos e 

meninas devem adquirir ou fazer emergir para amar, trabalhar e 

viver em sociedade” (SALGADO; SOUZA, 2020). 

 

Entender essa lógica de funcionamento do poder é fundamental 

para subvertemos essa ordem da necropolítica, onde nós mulheres, 

somos frequentemente vítimas da tortura caso não cumpramos com o 

 

“rol de requisitos da mulher ideal, cujo lugar de existência é 

dentro da família na dedicação aos cuidados do marido e dos 

filhos, que ousam mudar o curso de uma história predestinada 

para transformá-la em luta política contra um sistema social que 

carrega em suas entranhas profundas desigualdades. Essas 

mulheres não são dignas de proteção e muitas, aos olhos do 

Estado repressor, deixaram de ser dignas da própria vida. Sobre 

elas a necropolítica é implacável. Seu corpo tem que sofrer, 

sangrar, sentir as dores do repúdio e da abominação sociais para 

que a normativa de gênero vigore com rigor. Para que essa 

necropolítica atue, essas mulheres têm que se tornar as 
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“jabuticabas de asas”, o inominável, o bicho que não pode 

existir. O processo de produção do abjeto não apenas cria a 

monstruosidade, mas também interdita a possibilidade de ser, de 

imaginar e desejar para além da norma que o deflagra” 

(SALGADO; SOUZA, 2020).  

 

Assim compartilhar do relato de experiência das mulheres 

sobreviventes da violência enquanto ato político de Cuidado de Si é 

não se curvar ao silenciamento das diferenças e ao esquecimento 

compulsório do trágico em nome da narrativa do progresso e do 

desenvolvimento. É também lutar por uma educação (formal e não 

formal) democrática, onde não se negocie com as “mordaças que 

produzem as abominações de gênero e sexuais por meio da insistência 

em calar o debate público sobre o sofrimento e a morte produzidos 

pelas necropolíticas do passado que se perpetuam no presente” 

(SALGADO; SOUZA, 2020).  

As violências de gênero são diversas de naturezas diferentes, 

uma delas é o julgamento da moral, que nos colocam com sujeitos de 

segunda categoria e não admite a nossa liberdade e diversidade sexual, 

são uma configuração de um cenário político-discursivo em que setores 

ultraconservadores onde “apontam que os conceitos da teoria 

antigênero se articulam em um cenário de fortalecimento de 

conservadorismos, cujos pontos de interseção são o confronto de 

moralidades em relação ao gênero e à sexualidade e a mobilização do 

discurso de algo supostamente autoevidente, incontestável e universal: 

a “família natural”, a “inocência das crianças”, o “casamento”, a 

“sociedade”, a “civilização” etc (JUNQUEIRA, 2018). Esses 

movimentos antigênero podem engajar-se em uma ofensiva não apenas 

contrária aos direitos sexuais, mas também aos direitos e às garantias 

fundamentais. Vimos que a violência de gênero se materializa em várias 

frentes, e que se não houver uma forte investida na frente de uma 

educação emancipadora, sob a perspectiva democrática, em quase nada 

avançaremos, pois nossas subjetividades estão ainda amarradas pelas 

correntes invisíveis (ou não) do patriarcado. 
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O que podemos observar é que para se enfrentar a violência de 

gênero, se exige um feminismo ético, que respeite as singularidades das 

mulheres, que traga em sua base os aspectos da interseccionalidade, 

uma vez que o “feminismo contemporâneo emerge como um conjunto 

plural de práticas emancipatórias, ao invés de um programa universal 

(VINTGES, 2019). É imprescindível, que nesse contexto, se paute a 

partir de uma ética que seja situada, vivida e plural, que garanta a 

legitimidade de fala e, por isso a luta solidária, onde 

 

A pessoa ética está sempre socialmente inserida em distintas 

comunidades e é uma subjetividade dialógica, ou 

interdependente. Só é possível haver uma pluralidade de 

perspectivas éticas e políticas. Como somos sempre seres 

situados, ninguém pode falar pelos outros (VINTGES, 2019). 

 

E não sendo possível finalizar essa discussão, extamente por 

entender que esse processo é um ato contínuo de aprendizagem de si a 

partir da relação com o outro, é que, contudo, reconhecemos que seja 

apenas possível registrar quais aspectos que se fundam as práticas 

feministas emancipatórias, e que sejam por meio de um tipo de ética 

vivida. Que as práticas de liberdade promovidas pela vivência feminista 

seja uma ética vivida não uma questão de se obedecer a máximas e 

regras morais, mas que seja criada e inventada em coletividades, 

equilibrando dimensões coletivas e pessoais. 

Que possamos nos posicionar no que diz respeito ao 

fortalecimento, protagonismo e potência de nossas decisões no 

exercício da autodeterminação, e que sejam esses elementos aspectos 

contínuos da constituição de nossa subjetividade e de resistência 

feminista como ferramenta imprescindível para o exercício 

emancipatório de nossas vidas, e por toda força da ancestralidade, vale 

registrar que, nesse enfrentamento à violência você “lute como Dona 

Severina”. 
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DONA SEVERINA 
 

PROFESSORA: CARLA CRISTINA DE BRITO LIMA 

 

 

E hoje vamos contar a história de dona Severina; 

Uma nordestina arretada e bem linda; 

Ela é um exemplo de mulher; 

Guerreira, batalhadora que sabe o que quer. 

 

Ela é lá do interior; 

E provou o seu valor; 

Quando no dia mais sombrio; 

Ela igual a uma águia ressurgiu. 

 

Tudo começou quando ainda criança; 

Seu pai a violentou; 

Eu sei é repugnante; 

Que seu pai a queria como amante. 

 

Violência psicológica, física e sexual; 

Fazia parte do seu dia a dia; 

E seus familiares sabiam. 

 

Mas não vamos julgar os familiares de dona Severina; 

Só ela sabe o que passou; 

É outra vítima do sistema machista 

Do patriarcado dominador. 

Dessa violência sem tamanho; 

Doze filhos ela teve; 

Mas apenas cinco foram fortes para sobreviver: 

Os demais anjos viraram para pôr sua mãe interceder. 

 



- 54 - 

E não pense que ela não lutou; 

Ate na delegacia ela denunciou; 

Mas do delegado ela apanhou. 

 

O pior é que depois ela descobriu; 

O pai deu uma ovelha ao delegado; 

E este mais que depressa encerrou o caso. 

 

Todos sabiam mais nada faziam; 

Familiares, vizinhos, polícia e delegado; 

Preferiam fechar os olhos pro caso. 

 

O suicídio pela sua mente passou; 

Mas graças a Deus não funcionou; 

Dona Severina tinha muito que lutar; 

E muito a nos ensinar. 

 

Mas um dia o pai descobriu a leoa que habitava em dona Severina 

Ele jurou abusar da filha neta; 

E dona Severina jurou que ela não tocaria nela. 

 

Por bater de frente com ele; 

Apanhou por três dias; 

Deixando marcas e sequelas; 

Destruindo ainda mais a sua vida. 

 

Foi aí que decidiu; 

Buscando dois intrigados do pai; 

Pagando a mil reais; 

Sua morte encomendou. 

 

Na volta do trabalho; 

Os intrigados do pai; 

no caminho mesmo o matou. 
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E se você ainda não sabe; 

Fique sabendo; 

O amor de uma mãe é tremendo. 

 

A filha foi salva; 

Dona Severina presa; 

Pra reduzir a pena na cadeia ela trabalhou pra encontrar os filhos 

seu verdadeiro amor. 

 

Em 2006 com a Lei Maria da Penha; 

Dona Severina ganhou liberdade provisória; 

E com os filhos foi se encontrar sem demora. 

 

Em 2011, dona Severina enfim absolvida; 

O julgamento foi em Recife a nossa capital querida; 

E desde então muito vem sendo acolhida; 

E assim podendo compartilhar a sua história de vida. 

 

Em caruaru se tornou lei, Lei Dona Severina; 

E hoje junto com o coletivo: Marias também tem força! 

Ensina e espalha o protagonismo da mulher; 

A resistência, a bravura e a beleza de ser quem é. 

 

Hoje vivemos em outra época; 

Não precisamos chegar a extremos; 

Mas precisamos de coragem; 

Ate nos pensamentos. 

 

Que a gente aprenda com dona Severina; 

A se reconstruir sempre que preciso for; 

E a resistir, buscar amenizar a dor! 
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Escola Municipal Fábio Corrêa, Maraial – Pernambuco. Assunto 

trabalhado: Produção Artística e Cultural de Resistência e Defesa dos 

Direitos Humanos. Disciplina: Língua Portuguesa, Série: 8°c e 8°D do 

turno da tarde. 
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MOVIMENTOS#METOO E 

#MEXEUCOMUMAMEXEUCOMTODAS: 

O ATIVISMO DE HASHTAG E A SORORIDADE 

FEMININA NO COMBATE AO ASSÉDIO E À 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
 

Ailime Cordeiro Buarque11 

Anne Louise Sartori12 

 

Introdução 
 

O início do século XX ficou marcado e caracterizado pela 

crescente atenção e notoriedade dada aos movimentos feministas ao 

redor do mundo e, com ele, o combate ao assédio e abuso sexuais contra 

as mulheres passou a ganhar o enfoque necessário gradativamente.   

No atual contexto social, o feminismo tem auferido potência e 

visibilidade graças ao avanço significativo da internet nas últimas 

décadas, o que vem permitindo que, através de suas mídias 

multimodais, a comunicação entre indivíduos ocorra de maneira 

multidimensional, gerando, com isso, novas e importantes mobilizações 

sociais.   

Representando o maior e principal canal de comunicação social 

dos dias de hoje, a internet vem dando voz a diversos movimentos e 

unindo pessoas ao redor do mundo na defesa de causas em comum. Foi 

a partir daí que este artigo definiu, como objetivo, a análise de um 

movimento encabeçado e projetado a partir da hashtag #MeToo, 

campanha virtual que ganhou notoriedade por tentar combater o assédio 

e abuso sexuais contra as mulheres, principalmente no ambiente de 

 
11Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP e Pós-

graduanda em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco 

–UFPE. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2723667448575330 
12 Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5070318820932604  
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trabalho – tudo isto através de diversas campanhas baseadas na 

sororidade e no empoderamento feminino.    

            Este artigo está dividido em três tópicos: no primeiro deles, 

“movimento #MeToo: surgimento e principais conquistas”, 

intencionamos explicar o surgimento do movimento, seus principais 

feitos e impactos na sociedade, além de tentar entender o que o levou a 

ganhar tanta força e ampla audiência mundial. O segundo tópico, 

“Ativismo de Hashtag: o impacto da Internet e das Redes Sociais na 

luta contra o assédio e a violência sexual” nos possibilita compreender 

a conexão entre os movimentos virtuais de maior repercussão e a 

gradativa mudança sociocultural que esta mobilização cibernética pode 

causar. No último tópico, por sua vez, intitulado de “Sororidade 

Feminina: Mexeu com uma, mexeu com todas” apontamos e 

explicamos a origem do termo “sororidade”, além de analisar a sua 

imprescindibilidade para os movimentos feministas, sendo um agente 

protagonista nas mudanças e na quebra de estereótipos através do 

sentimento de força, união e empoderamento.    

O presente artigo tem por objetivo mostrar como o ativismo de 

hashtag e a sororidade feminina têm contribuído para o combate ao 

assédio e à violência sexual, tendo por base os movimentos #MeToo e 

#MexeuComUmaMexeuComTodas, por meio de uma revisão da 

literatura que trata do tema, como artigos científicos, livros e 

reportagens jornalísticas sobre os casos,e tendo como metodologia 

fundamentalmente a pesquisa exploratória bibliográfica com 

levantamento de informações sobre a problemática acerca do tema e 

suas possíveis soluções.  

 

DESENVOLVIMENTO  

MOVIMENTO #METOO: SURGIMENTO E PRINCIPAIS 

CONQUISTAS 
  

Em outubro de 2017, uma série de denúncias de assédio sexual 

envolvendo o famoso produtor cinematográfico norte-americano 

Harvey Weinstein, um dos mais influentes de Hollywood, foram 
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publicadas no jornal The New York Times, fruto de uma investigação 

detalhada, que revelou que tais abusos já ocorriam há décadas. O poder 

de Weinstein permitia com que suas práticas fossem abafadas e suas 

vítimas silenciadas com dinheiro e ameaças, descobriu-se inclusive que 

seus funcionários sabiam, mas ninguém se manifestava.  

Na época, um seleto grupo de atrizes e celebridades, entre elas 

Rose McGowan e Ashley Judd, que foram as primeiras a falar sobre o 

assunto abertamente, além de outros grandes nomes da indústria do 

cinema como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, manifestaram sua 

completa indignação e desprezo contra as atitudes e posturas do 

magnata de Hollywood, que em pouco tempo viu sua carreira declinar 

e cair num profundo hiato.  

O manifesto foi nomeado de “Time’s Up” (“o tempo acabou”, 

em tradução livre) e contou com assinaturas de nomes importantes da 

indústria hollywoodiana, incluindo Reese Witherspoon, Natalie 

Portman e Shonda Rimes, além de tantas outras atrizes de renome, 

tendo como foco o combate ao assédio no local de trabalho. 

(LEVISCHI, 2019). O poder dessas mulheres, o reconhecimento que 

tinham perante o público e a admiração por seu trabalho fizeram com 

que este movimento tivesse enorme alcance, resultando na demissão do 

referido produtor do estúdio que ele próprio fundou, e na sua expulsão 

da Academia do Oscar. E o mais importante: desencadeou uma série de 

denúncias contra outros nomes poderosos igualmente envolvidos em 

situações de assédio.  

A sororidade feminina mostrou a sua força. E, a partir das 

acusações dirigidas a Weinstein e das histórias de assédio que vieram à 

tona após as gravíssimas denúncias, a atriz Alyssa Milano convidou 

todas as mulheres vítimas de assédio ou violência sexual a quebrarem 

o silêncio e utilizarem a hashtag “#MeToo” (“eu também”, em tradução 

livre) em suas redes sociais, incentivando toda a classe a ter coragem 

de compartilhar suas próprias experiências pessoais, pois, a partir 

daquele momento, não estariam mais sozinhas.  

Nasce, então, o manifesto “MeToo”, cujo enfoque principal é 

quebrar o silêncio por trás de cada violência e amplificar a voz das 
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vítimas através do empedoramento e da empatia, fornecendo todo o 

suporte necessário às vítimas de assédio e abuso sexual, sobretudo no 

âmbito institucional – desde uma rede de apoio psicológico à assistência 

jurídica. 

Mas, apesar de o movimento ter adquirido maior visibilidade 

apenas em 2017, graças à influência exercida pela atriz Alyssa Milano 

e graças à rápida difusão das informações proporcionada pela internet - 

capaz de romper barreiras geográficas em segundos -, a união destas 

duas palavras remonta há mais de uma décadacom a ativista Tarana 

Burke.  

Militante comprometida com o apoio às mulheres vítimas de 

violência sexual e presidente da ONG Just Be Inc., Tarana passou a 

utilizar a expressão “MeToo” nas redes sociais com dois objetivos, 

inicialmente: ajudar as mulheres vítimas de abuso, principalmente 

aquelas pertencentes a minorias étnicas e que estariam socialmente 

inseridas em comunidades economicamente desfavorecidas, bem como 

buscar o aumento da consciência social sobre a crescente e rápida 

generalização do assédio e abuso sexuais na sociedade, 

problematizando e trazendo um enorme e expressivo enfoque ao tema 

(GARCIA, 2017). 

Com a visibilidade da campanhaem pouco tempo o movimento 

se difundiu ao redor do mundo e vários outros movimentos paralelos 

foram sendo criados em diversos países, todos com o mesmo objetivo 

de quebrar o silêncio e expor toda e qualquer situação de assédio sexual 

envolvendo mulheres, sobretudo no ambiente de trabalho: 

“BalanceTonPorc” na França (“EntregueSeuPorco” em tradução livre), 

“QuellaVoltaChe” na Itália (“AquelaVezQue” em tradução livre) e 

“MexeuComUmaMexeuComTodas”, desta vez no Brasil.  

A força da campanha e sua repercussão mundial se deu porque, 

tratando-se da era digital, o envolvimento e a possibilidade de troca de 

mensagens virtuais entre os cidadãos dispostos a promover mudanças 

significativas acaba sendo bastante eloquente, uma vez que a rede de 

internet permite essa interlocução rápida e eficaz. (CASTELLS, 2013, 

p. 11). 
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No caso do movimento “MeToo”, em específico, houve uma 

conexão entre as mulheres que, ao se verem numa situação de sujeição 

e subordinação perante, na maioria das vezes, seus empregadores – 

homens ocupantes de cargos de maior prestígio e poder, não se sentem 

acolhidas e encorajadas a denunciá-los. Principalmente porque em 

casos de assédio sexual envolvendo uma mulher no âmbito 

institucional, temos a forte estigmatização da vítima – e, com isso, a 

forte tendência de ocultamento da violência (GOFFMAN, 1988).  

É sob esta importante perspectiva que a campanha #MeToo 

trouxe e despertou, inclusive, a necessidade de construir uma nova ótica 

psicosocial com relação à violência e ao assédio sexual contra a mulher. 

Surgiram, então, para além das campanhas de suporte e acolhimento às 

vítimas, diversos outros movimentos destinados a entender e a mudar 

paulatinamente pensamentos e atitudes estruturalmente machistas da 

sociedade, como, por exemplo, os movimentos #IDidThat, #IHave e 

#Iwill – cujo propósito basilar é estimular a reflexão por parte dos 

homens e encorajá-los a expressar publicamente suas intenções em 

contribuir para uma expressiva mudança desta cultura enraizada de 

violência e abuso sexual contra as mulheres (BYRNES, 2017; 

HENNING, 2017). 

Desde então, uma massiva quantidade de denúncias envolvendo 

casos de assédio sexual vem surgindo, e o empoderamento feminino, 

que vem crescendo ano após ano, vem dando espaço e voz a diversas 

iniciativas que objetivam fornecer auxílio – nas mais amplas esferas - 

às vítimas de assédio. Como, por exemplo, o "Time's Up Legal Defense 

Fund", fundação criada por atrizes, produtores, escritoras e tantas outras 

mulheres para dar suporte legal e combater o assédio sexual no local do 

trabalho, fornecendo recursos que tentem impedir o assédio e a 

discriminação de gênero (TCHEN, 2020). 

No Brasil, foi criado o MeToo Brasil, um braço independente do 

manifesto orginário cujo propósito é criar canal de denúncias e apoio às 

vítimas. Pelo site da campanha, mulheres que sofreram abusos podem 

fazer uma denúncia formal - que será formalmente encaminhada às 

autoridades competentes. Mas a preocupação central do projeto vai 
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além: abraça também o provimento de apoio jurídico, psicológico, 

médico, assistencial e de acolhimento às vítimas (GOMES, 2020). 

De acordo a diretora do Instituto Justiça de Saia e advogada do 

programa intitulado de Justiceiras, "não adianta a vítima só denunciar. 

É preciso ter apoio, fortalecimento e acolhimento emocional, porque a 

vítima precisa entender que não tem culpa.", (TERRA, 2020). 

Sem dúvida, o movimento #MeToo impulsionou e vem 

impulsionando, até hoje, uma nova conscientização dos cidadãos, 

organizações e formuladores de políticas em relação à erradicação do 

abuso sexual no contexto de trabalho. Além de incentivar, amadurecer, 

empoderar e amplificar a voz de tantas mulheres que por muito tempo 

se sentiram sozinhas, sem apoio e sem qualquer rede de apoio que as 

permitissem protestar e pedir ajuda.  

O manifesto se tornou, pois, um dos principais tentáculos de 

uma rede imensa de apoio e, junto aos esforços de tantos outros canais, 

vem rompendo o silêncio dolorido de tantas vítimasde assédio e de 

tantos outros tipos de violência com base no gênero. É uma campanha 

que, além de viabilizar um canal de denúncia para casos de assédio e de 

violência sexual, vem para segurar a mão de todas aquelas que acham 

que estão sozinhas numa situação de completa subjulgação. É muito 

mais que um movimento, é uma aula sobre sororidade e empatia.  
 

ATIVISMO DE HASHTAG: O IMPACTO DA INTERNET E 

DAS REDES SOCIAIS NA LUTA CONTRA O ASSÉDIO E A 

VIOLÊNCIA SEXUAL    
 

 O movimento #MeToo descrito acima faz parte do que hoje se 

convencionou chamar de ativismo de hashtag. Ativismo significa 

defender algo através da prática, é uma ação intencional que pode 

decorrer das mais diversas motivações sociais, culturais e políticas, 

podendo assumir várias modalidades de expressão. Busca privilegiar, 

portanto, a prática efetiva de transformação da realidade em detrimento 

da atividade meramente especulativa. Quando este ativismo, no 
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entanto, é praticado no mundo virtual, através das ferramentas 

fornecidas pela internet, temos o chamado ciberativismo.  

Com a constante simbiose entre a realidade física e virtual, 

sobretudo na presente geração, este tipo de ativismo tem sido o meio 

mais comum para esta prática, além de ser o mais eficaz diante das 

características da web, que proporcionam a disseminação de 

informações de maneira instantânea para as mais diversas partes do 

globo.  

Hoje, um dos meios mais difundidos de comunicação virtual são 

as redes sociais, nelas pessoas compartilham dados pessoais, rotina, 

opiniões, afora os que as usam como objeto de trabalho, os chamados 

influencers digitais. Pois bem, as hashtags, palavra(s)-chave 

precedida(s) pelo símbolo cerquilha (#), são amplamente utilizadas 

nessas redes para associar uma informação a um tópico ou discussão e 

geralmente tornam-se links indexáveis pelos mecanismos de busca, 

permitindo, com isso, que os demais usuários possam acessá-las e/ou 

procurá-las a fim de visualizar todas as informações, imagens, vídeos, 

etc, relacionados a elas. 

Com isso, temos, de maneira sumária, que o ativismo de hashtag 

nada mais é do que uma das formas de ciberativismo por meio do uso 

de tais ferramentas. Mas qual a sua importância, especificamente, para 

os movimentos sociais como o #MeToo e tantos outros, por exemplo? 

Justamente a possibilidade de maior alcance entre os usuários da 

internet, o que faz com que o assunto abordado seja debatido entre os 

mais diversos grupos, dos mais diversos lugares, em um curto espaço 

de tempo. Assim: 

 

Os processos podem ter início com o foco de uma determinada 

área (cidade, país e continente); contudo, o alcance é ilimitado, 

criando um ambiente comunitário sem fronteira em prol de uma 

reivindicação (QUEIROZ, 2017). 

 

Isto porque, na chamada Era Digital, a internet se tornou grande 

aliada dos processos democráticos de luta pela liberdade de expressão, 

denúncias de violações de direitos e divulgação de políticas públicas de 
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âmbito local ou até mesmo nacional. No entanto, para que mudanças 

efetivas sejam promovidas na sociedade é preciso que essas 

manifestações, principalmente aquelas nascidas no mundo virtual, 

estejam bem articuladas, definidas e organizadas para que transpassem 

o âmbito cibernético e perfaçam uma eficácia relevante no mundo real.  

 

Os protestos de rua organizados através das novas mídias 

demonstram cada vez mais que essas novas ferramentas 

tecnológicas não são apenas usadas para descrever o que 

acontece no quotidiano, mas, também, meios de criar e 

desconstruir a realidade em que estão inseridos. (COSTA-

MOURA, 2014). 

 

O ativismo das redes, portanto, como recurso tecnodiscursivo, 

que antes era de uso restrito do ambiente digital, agora passa a fazer 

parte de manifestações fora das telas. Os manifestantes, ao escreverem 

mensagens em cartazes utilizando hashtags e ao tirarem fotos para 

postar nas mídias sociais, mostram como o movimento acontece não só 

no online como no off-line. A partir dessa reflexão, é possível dizer que 

a hashtag vai além de um mecanismo de busca multimidiático, mas 

funciona como “palavra-argumento” (HUSSON, 2015) capaz de 

organizar uma série de textos e colocá-los “em relação”, materializando 

domínios de memória e articulando determinado conteúdo a outros 

elementos disponibilizados na rede. (SANTOS; FREITAS, 2019) 

À vista disso, especificamente no movimento #MeToo e em 

outros similares, o uso das hashtags promoveu uma maior disseminação 

das informações abordadas e defendidas por estes grupos. Tais 

movimentos sociais adquiriram maior visibilidade graças à utilização 

desse processo de divulgação, tendo em vista as suas características 

peculiares já descritas, pois: 

 

Ao aceder a uma hashtag os internautas têm a possibilidade de 

interagir com outros ciberindivíduos que comungam dos 

mesmos interesses, aumentando a chance de aproximação entre 

os utilizadores, o que facilita uma nova formação de rede de 

pessoas. (MEDEIROS, 2020). 
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O avanço e a democratização das tecnologias e mídias digitais, 

dessarte, que hoje fazem parte do cotidiano da maioria da população 

mundial, deram ao conceito de ativismo uma nova roupagem: a de 

representar uma ferramenta de luta em pautas cada vez mais sérias, 

como é o caso do assédio e da violência sexual. Pois, “os movimentos 

sociais ganharam novo cenário com linguagem própria para atuar e 

relacionar-se” (COSTA-MOURA, 2014).  

O movimento #MeToo e tantos outros que foram projetados com 

o propósito de combater o assédio e a violência contra as mulheres, 

deflagrados nos últimos anos, são prova disso: de como as hashtags 

proporcionam uma verdadeira viralização do assunto - que passa a ter 

alcance, muitas vezes mundial, nas mais diversas plataformas digitais. 

E é a partir destas repercussões que o debate em questão passa a ter 

maior visibilidade e medidas eficazes - que antes não seriam levadas 

em consideração – passam a ganhar espaço através de políticas 

públicas.   

Isso ocorre porque, quanto mais pessoas ficam sabendo do 

movimento e resolvem aderir a ele, maior é a pressão contra os 

causadores daquele mal, e maior é a necessidade de que uma resposta 

seja dada às vítimas e àqueles que se sentiram e se sentem afetados por 

aquela determinada prática.  

 A força e o alcance das redes sociais se tornaram uma espécie 

de porta-bandeira dos movimentos que buscam unir as mulheres a um 

só grito: o da busca pelo respeito epelalibertação de padrões patriarcais 

que as colocam em direção oposta aos direitos equânimes. O assédio e 

a violência sexual, dentro desse contexto de estigmatização do gênero 

feminino, são temas tão pesados, tão fortes e infelizmente tão atuais, 

que merecem uma superatenção e um combate incansável contra a sua 

prática, visto serem capazes de causar consequências extremamente 

nefastas na vida das vítimas - e até mesmo irreversíveis. 

Por isso, atingir o maior número de pessoas e provocar uma 

imensa mobilização social não é só importantíssimo, mas 

imprescindível na marcha incessante a favor da erradicação dessa 

prática grotesca e desumana. As palavras geram mobilização e é através 
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da empatia e sororidade que perfazem estes desdobramentos que 

conseguiremos mudar o curso desta história.  

 

SORORIDADE FEMININA: MEXEU COM UMA, MEXEU 

COM TODAS  
 

A exemplo dos casos que inspiraram o #MeToo e o movimento 

brasileiro #MexeuComUmaMexeuComTodas, o assédio sexual ocorre 

muitas vezes, quando não em sua maioria, no ambiente de trabalho, e 

normalmente quando há uma relação de hierarquia envolvida, na qual a 

mulher encontra-se em posição inferior ao homem naquele ambiente 

empregatício. Isso, por si só, já torna mais difícil que seja feita uma 

denúncia por parte da mulher, e as vezes dificulta até mesmo que haja 

uma reação enfática contra aquela afronta a sua dignidade. 

A inferiorização social da mulher perante o homem não data de 

hoje, as mulheres brasileiras, e também ao redor do mundo, vivenciam 

essa dinâmica disfuncional há décadas, fruto de uma cultura patriarcal 

e machista que está enraizada na sociedade. É contra este quadro que os 

movimentos feministas se instalam, representados por fortes mulheres 

que resolveram se expor e lutar em nome das demais. E o advento da 

internet em meio a essa luta, com a nova dinâmica de comunicação 

proposta pelas redes sociais, bem como a criação de hashtags, 

encabeçam e representam importantes movimentos, e remetem ao 

sentimento de motivação, empoderamento, força e união, sendo agentes 

protagonistas das mudanças e quebra de estereótipos. (SANTOS; 

FREITAS, 2019).  

Etimologicamente, o termo sororidade deriva do latim “sóror” 

que significa “irmã” e não há uma referência formal de sua criação. 

Sabe-se, porém, que a palavra francesa “sororité” foi criada a partir dos 

termos emblemáticos da Revolução Francesa: “Fraternité, Liberté e 

Egalité” (Fraternidade, Liberdade e Igualdade, em português), já que a 

primeira palavra do lema francês, “Fraternité”, contemplava, sob o 

ponto de vista léxico, apenas a luta dos “irmãos” (“fraters”). (COSTA; 

SARDENBERG, 2008, p. 23).  
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A palavra, que incrivelmente ainda não foi inclusa na totalidade 

dos dicionários da língua portuguesa – em razão da sua recente 

utilização -, traz na sua definição importantes contornos feministas e 

indica a empatia e união das mulheres no combate aos esteriótipos 

extremamente machistas decorrentes de uma sociedade estruturalmente 

patriarcal.  

É também – e sobretudo – no contexto de abuso e assédio sexual 

contra as mulheres que a sororidade feminina ganha palco e direciona 

todos os seus holofotes às reinvidicações que buscam pôr fim, de uma 

vez por todas, à rivalidade entre o genêro para que, juntas, fortes e 

unidas, possam silenciar as agressões que por muitos anos as 

silenciaram. 

Aqui, destaca-se o importantíssimo papel exercido pelas 

mulheres nos movimentos elencados, principalmente aquelas cujo 

nome e representação perante o público em geral já possuía poder 

suficiente para serem ouvidas. As atrizes citadas, que impulsionaram o 

#MeToo e puxaram para si a luta, emprestando seus nomes e prestígio 

ao movimento, fizeram com que ele tomasse a proporção que tomou e 

tivesse a eficácia que teve na luta contra o assédio e a violência sexual.  

No Brasil, o movimento #MexeuComUmaMexeuComTodas, 

iniciado em março de 2017, teve como impulsionador o caso 

envolvendo a figurinista Susllen Tonani que, resolvendo quebrar o 

silêncio, denunciou os oito meses de assédio que sofreu por parte do 

ator José Mayer, em texto enviado e publicado no site do jornal Folha 

de S.Paulo. Na entrevista, Susllen relata que, entre outras atitudes 

constrangedoras e invasivas a que foi submetida, o ator chegou a 

“colocar a mão em sua vagina, enquanto os colegas de estúdio riam, e, 

após sucessivas recusas, chamou-a de "vaca" no set”. (LEVISCHI, 

2019).  

 

O relato desencadeou uma avalanche de reações indignadas 

entre atrizes, produtoras, maquiadoras e outras figurinistas da 

Rede Globo, que se articularam à distância e presencialmente, 

imprimiram camisetas com o tema: "Mexeu Com Uma, Mexeu 

Com Todas" e obrigaram a emissora a afastar Mayer da próxima 
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novela. O ator negou o assédio, atribuindo o comportamento ao 

personagem que interpretava, mas também acabou pressionado 

a se retratar -- embora tenha preferido culpar a criação machista 

a se desculpar efetivamente. (LEVISCHI, 2019). 

 

Essa “criação machista” a que José Mayer se refere, embora não 

sirva como justificativa para amenizar os seus atos, também é, de fato, 

responsável pelos casos de assédio e violência sexual que vitimam 

mulheres todos os dias. Pois, é exatamente esta cultura machista que 

sub-roga a mulher à posição de objeto perante o homem, que exerce 

sobre ela uma espécie de posse, como se seu dono fosse. Assim eram 

os relacionamentos e as dinâmicas familiares de décadas atrás, nas quais 

as mulheres de certa forma “pertenciam” aos seus maridos, precisando 

da aprovação destes para exercer boa parte dos atos da vida civil.  

É neste contexto que os movimentos feministas surgem e 

ganham força ao redor do Brasil e do mundo, contando com a 

participação e o engajamento de ativistas de diversos países. Aqui, a 

Constituição de 1988 promoveu a inclusão dos direitos da mulher, mas 

só nos anos 2000 leis protetivas voltadas especificamente às mulheres 

foram implementadas no ordenamento jurídico, a exemplo da 

emblemática Lei Maria da Penha, fruto também de uma incrível, forte 

e excepcional luta enfrentada por esta verdadeira sobrevivente que deu 

nome à referida lei, que tem por fito criminalizar a violência doméstica 

e todas as suas vertentes - patrimonial, sexual, física, moral e 

psicológica.  

No entanto, o advento desta e de outras legislações voltadas ao 

tema ainda não tem sido suficiente para erradicar esta e tantas outras 

práticas abusivas. Daí a importância dos constantes movimentos sociais 

e do auxílio da internet como parte catalisadora neste processo de 

formação de uma verdadeira rede de tags, que refletem o envolvimento 

da comunidade feminina nos protestos e nos atos de repúdio das 

violências que são cometidas na sociedade e no ambiente digital. 

 

Ao longo da história é possível perceber que mulheres se 

utilizam da companhia e da conexão interpessoal como uma 
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forma de sobreviver em espaços majoritariamente masculinos. 

(FEDERICI, 2019). 

 

A sororidade feminina nem sempre foi falada, muito menos 

praticada, como se tem visto hoje. No início do movimento feminista, 

até mesmo uma de suas maiores precursoras, Simone de Beauvoir, 

apresentava certo “ceticismo em relação a essa conexão feminina em 

sociedade” (MEDEIROS, 2020). Pois, segundo ela: 

 

Mulheres teriam uma maior dificuldade em criar grupos sociais 

independentes do masculino por serem entendidas como 

dependentes da relação macho e fêmea. Sua existência seria 

condicionada à sociedade masculina (BEAUVOIR, 1970). 

 

De fato, crescemos não só tendo contato com essa cultura 

machista que coloca os homens em posição de superioridade e poder, e 

as mulheres em condição de inferioridade e fragilidade, como também 

estimula a classe feminina a nutrir uma rivalidade entre si e a viver 

como se estivesse em uma eterna competição, desmobilizando 

movimentações que poderiam lhes conceder poder como figuras 

individuais.  

 

O que não significa que mulheres tenham aceitado essa condição 

de subserviência ao masculino. Elas sempre buscaram formas de 

criar seus próprios grupos e espaços de segurança para a 

expressão de si e constituição de processos identitários 

independentes da soberania falocêntrica. (MEDEIROS, 2020). 

 

Contemplar, portanto, tamanha mobilização feminina para que 

juntas pudessem criar uma só voz - como ocorreu brilhantemente nos 

casos que impulsionaram as hashtags citadas neste artigo -, é não só um 

avanço impressionante no tocante à mudança de pensamento e 

comportamento social com relação à figura da mulher e sua posição na 

sociedade, como também é a maior e mais irrefutável prova de como a 

sororidade feminina é importante e necessária. Pois, ao decidirem 

deixar de lado suas diferenças para se unirem em uma causa própria, 

essas mulheres transformam-se em um único bloco com força suficiente 

para pôr abaixo não só atitudes absurdas, desrespeitosas, violentas e 
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criminosas, como também os seus perpetradores: como ocorreu nos 

casos inspiradores do #MeToo e do 

#MexeuComUmaMexeuComTodas, que resultaram na demissão e 

afastamento de homens poderosos, que até então praticavam tais atos 

de forma indiscriminada e sem a devida responsabilização.  

Esse fortalecimento da presença feminina em um espaço 

anteriormente masculinizado reflete uma vitória no combate ao assédio 

e à violência sexual. Mas a guerra está longe de ser vencida: que a 

sororidade entre as mulheres continue e se fortaleça cada vez mais, pois, 

como bem afirmou a autora Elizabeth Fox-Genovese (1992): “o 

feminismo só vencerá a luta contra a misoginia quando “o modelo 

masculino do individualismo” for substituído pelo “modelo feminino 

da irmandade de mulheres””. Dessa forma, que o espírito diante de 

casos de assédio ou de qualquer tipo de violência contra a mulher seja 

sempre: “Mexeu com uma, mexeu com todas”.  

 

CONSIDERAÇÕES  
 

O cometimento de assédio e de violência sexual contra a mulher 

infelizmente não é novidade, seja no nosso país ou no mundo, ainda 

mais em situações nas quais a classe feminina se encontra em condição 

de vulnerabilidade perante o seu agressor. No entanto, existem novos 

mecanismos de combate a essas práticas, a exemplo do o ativismo de 

hashtag, exposto no presente artigo, espécie de ciberativismo ao qual 

pertencem dois grandes movimentos, também retratados 

detalhadamente neste trabalho: o #MeToo e o 

#MexeuComUmaMexeuComTodas.  

Tais movimentos impulsionaram a luta feminista em prol da 

erradicação do assédio e da violência sexual, em especial no ambiente 

de trabalho, tendo por base o fortalecimento da tão necessária 

sororidade feminina. Acredita-se que o mundo esteja finalmente 

virando uma página e que comportamentos desse tipo não sejam mais 

tolerados, não passem sem que aja muita luta e resistência, mas ainda é 

preciso que as mulheres não estejam e nem se sintam sozinhas, pois, 
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juntas, elas têm mais força. Batalhas foram vencidas, mas a guerra ainda 

não acabou.  

Denúncias e oposições não são novidade, mas a repercussão e 

os desdobramentos atuais, sim. Por meio desses movimentos 

deflagrados na internet e nas redes sociais, mulheres têm conquistado 

um poder que jamais tiveram em outro momento da história. Têm 

estado mais conscientes dos seus direitos e da sua força, principalmente 

enquanto classe, que precisa estar cada vez mais unida, pois, sabendo 

que terão amparo umas das outras, uma rede de apoio empática, e que 

não estarão mais sozinhas, cada vez menos mulheres permanecerão 

caladas diante deste tipo de violência.  

É promissor o que vemos acontecendo, o empoderamento 

feminino tem ganhado uma força nunca antes vista, nunca antes falada, 

tendo como seu principal combustível a sororidade. Mas, no que se 

refere ao assédio e a violência sexual, muitos obstáculos ainda precisam 

ser transpostos, entre eles, a cultura machista ainda presente no Brasil e 

no mundo, através de políticas públicas focadas na implantação de 

campanhas educativas que promovam a igualdade de gênero, para que 

as novas gerações tenham uma visão diferente de mundo e do papel de 

cada indivíduo na sociedade. Além de uma profunda mudança na 

cultura sexista das empresas, que privilegia homens em detrimento de 

mulheres em cargos de liderança, visto que, mesmo possuindo, muitas 

vezes, departamentos de recursos humanos, estes continuam ignorando 

o assédio, como se não fosse um problema crônico. 

Por fim, desejamos que chegue o dia em que as mulheres de 

todo o mundo não mais precisem exigir e batalhar pelo básico: respeito. 

Mas que, enquanto este dia não chegar, nenhuma solte a mão da outra, 

até o fim. Não tem volta, mas foi só o primeiro passo. 
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UM ETHOS IDEALIZADO: ANÁLISE DA IMAGEM 

FEMININA EM TÍTULOS DE REPORTAGENS 

SOBRE FALAS DE DAMARES ALVES. 
 

Albylene Da Silva13 

Rafaela Espíndola Siqueira14  

 

Introdução 
 

Na atualidade, a mídia tem papel central na formação político-

discursiva da sociedade em massa, assim sendo, através do poder da 

mídia, discursos que perpetuam estereótipos estão sendo cada vez mais 

disseminados (MARTINS, 2004). Estes tipos de discursos que 

compartilham conceitos pré-concebidos são, por sua vez, marcas 

expressivas de uma visão que pode vir a caracterizar a si ou a um outro, 

conceito este chamado de ethos (MAINGUENEAU, 2008a). Isto posto, 

consideramos relevante compreender como o lugar que estes mesmos 

sujeitos ocupam está marcado por traços identitários cristalizados na 

sociedade (FINAMORE e CARVALHO, 2006). Para tanto, buscamos 

verificar os aspectos acima mencionados em declarações da 

representante do ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (governo Bolsonaro), Damares Alves, as quais têm levantado 

polêmica e entrado em contradição com o que vem acontecendo 

recentemente, visto que “mulheres ocupando cargos públicos 

legislativos (...) têm sistematicamente dirigido seus interesses para 

temas feministas, formando frentes de defesa das mulheres, seja em 

relação à violência contra a mulher, direitos reprodutivos ou saúde da 

mulher” (FINAMORE e CARVALHO, 2006, p. 352). 

Assim, sob tais perspectivas, delimitamos comoobjetivo geral 

analisar o ethos da figura feminina construído através das falas da 
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ministra Damares Alves, veiculadas em sites dos jornais O globo, Folha 

de S. Paulo e R7. Além disso, traçamos comoobjetivos específicos i) 

investigar, sob o viés da Análise do Discurso de linha francesa, falas da 

ministra em títulos de reportagens; ii) apurar como, a partir disso, se dá 

a construção do ethos da imagem feminina; iii) avaliar os efeitos de 

sentido que as falas analisadas elaboram. 

A partir da observação dos títulos de reportagens, selecionamos 

aqueles que tratam especificamente sobre falas da ministra que 

constroem um “tipo ideal” de figura feminina, enquanto mãe e mulher. 

Este artigo adota, portanto, o método dialético partindo do princípio de 

que a análise aqui realizada “penetra o mundo dos fenômenos através 

de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da 

mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade.” 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 105). Por sua vez, o tipo de pesquisa 

é qualitativo, pois procura desenvolver as teorias aqui fundamentadas, 

explicitando a relação entre o mundo e o sujeito, algo que “não pode 

ser traduzido em números” (SILVA; MENEZES, 2001 p. 20). 

Passemos agora à revisão de literatura. 

 

O DISCURSO JORNALISTÍCO E A CONDIÇÃO DE 

IDENTIDADE  
 

Charaudeau (2013) explana que para reconhecimento de seu 

interesse social, todo discurso depende das condições específicas e 

situações nas quais ele surge, dessa forma, o discurso jornalístico é 

também reconhecido socialmente como um gênero a partir das 

percepções que a ele são atribuídos pelos sujeitos.  Com isso, o autor 

elucida que a situação de comunicação, por sua vez, cria um quadro de 

referência ao qual os sujeitos se reportam quando iniciam uma 

comunicação. A partir desses pressupostos, Charaudeau (2013) 

questiona-se: 

Como poderiam trocar palavras, influenciar-se, agredir-se, 

seduzir-se, se não existisse um quadro de referência? Como 

atribuiriam valor a seus atos de linguagem, como construiriam 

sentido, se não existisse um lugar ao qual referir as falas que 
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emitem, um lugar cujos dados permitissem avaliar o teor de cada 

fala? (CHARAUDEAU, 2013, p. 59). 

 

Há um jogo de regulamentação das práticas sociais que exibem 

a situação de comunicação como um lugar de interação no qual se 

prosperam as trocas sociais e tudo aquilo que constitui o seu valor 

simbólico, já que, como explana Charaudeau (2013), toda comunicação 

envolve algum tipo de contrato, seja baseado em restrições da ordem do 

gênero discursivo ou da instituição que regula as práticas discursivas 

que são elaboradas pelos sujeitos. 

No discurso midiático, por sua vez, esta relação entre produtores 

e interceptores da informação se dá através de um contrato que tem 

como seu foco a informação. Esta organização contratual que concebe 

o jornalismo como um gênero de discurso evidencia-seatravés do 

caráter mais ou menos estável das condições de produção e veiculação 

da informação, o que Charaudeau (2013) denomina de “contrato de 

informação”, que é o tipo de contrato comunicativo que é característico 

dos meios voltados a informação. 

Dentro das instâncias organizacionais que envolvem os meios 

de produção e reprodução da informação, há dados internos (espaços) e 

externos (condição). O autor agrupa os dados externos em quatro 

categorias, são elas: condição de identidade, condição de finalidade, 

condição de propósito e condição de dispositivo. Como a presente 

pesquisa trata da construção da imagem feminina a partir de falas da 

ministra Damares Alves veiculadas pela mídia, focaremos aqui nos 

dados externos, especificamente ao que Charaudeau (2013) denomina 

de condição de identidade: 

 

Ela se define através das respostas às perguntas: “quem troca 

com quem?” ou “quem fala a quem?” ou “quem se dirige a 

quem?”, em termos de natureza social e psicológica, por uma 

convergência de traços personológicos de idade, sexo, etnia etc., 

de traços que sinalizam o status social, econômico e cultural e 

que indicam a natureza ou o estado afetivo dos parceiros. 

Entretanto, esses traços só podem ser levados em conta se 

estiverem numa relação de pertinência com relação ao ato de 

linguagem. Não se trata aqui de fazer sociologia, mas de destacar 
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os traços identitários que interferem no ato de comunicação. 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 61). 

 

 

No discurso jornalístico, por sua vez, a construção da condição 

de identidade se constrói institucionalmente. As marcas institucionais 

desse discurso, que evidenciam “quem diz” e “para quem diz”, se 

misturam então às marcas que são subjetivas aos jornais, e com isso 

constrói-se a representação de um discurso que dá respaldo a uma 

imagem de si. Tendo em vista que, como afirma Amossy (2016), a 

capacidade de mudar as representações pré-concebidas contribui para a 

instalação de novas imagens, a concepção de identidade postulada por 

Charaudeau (2013) trata-se de um instrumento de identificação do ethos 

da figura feminina posteriormente aqui analisado, já que, como explana 

Maingueneau (2005), o discurso está inscrito em meio a uma 

configuração sócio-histórica, dessa forma, não se pode dissociar a 

organização de seus conteúdos e o modo de legitimação de sua cena 

discursiva. 

 

A QUESTÃO DO ETHOS 
 

A questão do ethos voltou à tona muito recentemente, no entanto, suas 

definições foram traçadas desde a Retórica de Aristóteles. O foco destes 

estudos voltava-se para a oratória e nela buscava-se “os traços de caráter que 

o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa sua sinceridade) para 

causar boa impressão” (BARTHES, 1970, p. 212 apud MAINGUENEAU, 

2008a, p. 13).  Tais traços de caráter, em Aristóteles, eram constituídos por 

três características essenciais: a prudência, a virtude e a benevolência. Assim, 

a conquista do auditório se daria a partir das qualidades positivas que o orador 

conseguiu mostrar em seu discurso. Fazem parte também dessas qualidades o 

estilo, as competências linguísticas e enciclopédicas e as crenças implícitas 

(AMOSSY, 2005). 

Com todos os aspectos que compõem o fenômeno discursivo do ethos, 

compreendemos que tal conceito também está relacionado ao conceito de 

identidade, como já vimos na seção anterior em Charaudeau (2013). Ao 

escolher a forma como irá mostrar-se para o auditório e realizar seu discurso, 
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o orador demonstrará que assume uma posição x e não uma posição y. Em 

outras palavras, em seu discurso, o orador enuncia que é isto e não aquilo 

(BARTHES, 1970 apud MAINGUENEAU, 2008a).  Além disso, 

Maingueneau (2008b, p. 59, grifo nosso) reforça que 

 

a questão do ethos está ligada à da construção da identidade. 

Cada tomada da palavra implica, ao mesmo tempo, levar em 

conta representações que os parceiros fazem um do outro e a 

estratégia de fala de um locutor que orienta o discurso de forma 

a sugerir através dele certa identidade. 

 

As duas palavras destacadas no excerto acima podem, então, 

auxiliar-nos a compreender ainda mais o conceito aqui abordado. 

Lembrando que o ethos não está necessariamente ligado à realidade, 

uma das palavras mais adequadas para defini-lo seria, como utilizado 

por Maingueneau (2008b), o vocábulo representações. Estas são 

elaboradas por ambas as partes do discurso: orador e auditório 

(doravante, locutor e público e enunciador e destinatário). Para tanto, 

tais representações precisam estar relacionadas a estereótipos, 

valorizados ou desvalorizados, constituintes do chamado mundo ético. 

Assim sendo, para a efetivação desta relação, o locutor faz uso de uma 

estratégia de fala a fim de convencer o seu público de que ele está 

inserido no mesmo mundo ético que seus interlocutores. Assim, o 

enunciado revela uma maneira de dizer que está atrelada a uma maneira 

de ser (MAINGUENEAU, 2008b). 

Ademais, para que o processo de persuasão aconteça, há a 

participação de “uma instância subjetiva” denominada fiador 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 107). Ele exerce, portanto, a função de 

representar o tom investido pelo próprio locutor no discurso. O tom, por 

sua vez, refere-se à voz do locutor (que, de agora em diante, trataremos 

como enunciador), mesmo em textos escritos. É a partir do tom que o 

leitor do texto poderá construir a imagem do corpo do enunciador. Vale 

ressaltar que este corpo será uma representação do enunciador, 

diferentemente do corpo propriamente dito. Assim, o papel do fiador 

consiste em reforçar o enunciado que anteriormente recebeu autoridade 

através do tom.  
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Quanto às noções de caráter e corporalidade atribuídas à figura 

do fiador, resumidamente, o caráter representa as características 

psíquicas atribuídas à imagem do enunciador, enquanto que a 

corporalidade pode se relacionar às características físicas empregadas 

ao responsável pela enunciação. Ambos são elaborados por intermédio 

de representações coletivas, seguindo o que tratamos nos parágrafos 

anteriores: o ethos constrói-se com base em representações 

(estereótipos) que, por conseguinte, sinalizam uma maneira do 

indivíduo mostrar-se no espaço social (MAINGUENEAU, 2008b). Em 

suma, o ethos precisa estar “afinado com a conjuntura ideológica” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 109), sendo constituído por estereótipos 

estimulantes, para que, desse modo, o destinatário identifique-se com o 

fiador ali presente. 

Por fim, precisamos considerar outros elementos que implicam 

a construção do ethos. Ao decorrer da enunciação, o destinatário estará 

inserido em um determinado lugar que será, portanto, a cena 

enunciativa elaborada pelo próprio texto. Esse conceito é relevante para 

a constituição de um ethos uma vez que a enunciação envolve contratos 

genéricos e cenografias que atuam de forma determinante neste 

fenômeno. Maingueneau (2008b) classifica então a cena enunciativa em 

outras três cenas, a saber: a cena englobante se refere ao tipo de 

discurso ali investido (publicitário, administrativo, jornalístico); a cena 

genérica diz respeito ao contrato genérico presente na enunciação 

(aula, sermão, reportagem) e a cenografia, que é construída pelo 

próprio texto, além de legitimar o enunciado ao mesmo tempo que é 

legitimada por ele.   

Em suma, “a maneira pela qual o discurso constrói uma 

representação de sua própria situação de enunciação” 

(MAINGUENEAU, 1998, p. 20-21), a cena enunciativa, nos leva ao 

ponto final desta revisão de literatura: o ethos efetivo. Para que o 

destinatário enfim elabore o ethos a partir de uma enunciação, é 

necessário que elementos como o ethospré-discursivo atrelado a um 

ethos discursivo (ou, ethos mostrado) influenciem esse processo. 

Além disso, o enunciador pode fazer uso da própria enunciação para 
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tentar construir sua imagem, neste caso, referimo-nos ao ethos dito. 

Desse modo, o que é dito e o que é mostrado, segundo Maingueneau 

(2008b), tornam-se instâncias impossíveis de serem diferenciadas, 

atuando assim como elementos constitutivos do ethos efetivo. 

 Apresentaremos, a seguir, a análise dos dados e seus respectivos 

resultados e discussões. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

Figura 1 

Feminista x feminina 

 
Fonte: Portal R7 (2020c) 

 

A figura 1 corresponde à reportagem disponível no site R7, 

publicada em 8 de março de 2020. A manchete não apresenta imagens 

e a fala da ministra é destacada já nas primeiras palavras, aparecendo 

em evidência. Assim sendo, o enunciado “Eu não sou feminista, sou 

feminina” marca de maneira explícita o ethos elaborado. Percebemos 

no uso da primeira pessoa do singular que o fiador constrói o ethos dito, 

lançando mão da própria enunciação para apresentar sua imagem. Em 

adição, nota-se a construção de imagens contrastantes, já que o fiador 

afirma ser feminina e não feminista, na intenção de utilizar os termos 

como opostos. 
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Por conseguinte, suscita-se o estereótipo desvalorizado da 

mulher feminista. De acordo com esta concepção, ser feminista opõe-

se às características tradicionalmente atribuídas à figura feminina. 

Logo, este estereótipo define uma “mulher feminina” como uma pessoa 

delicada, afetuosa, doce, dentre outros sinônimos que compõem este 

mundo ético. Tal colocação nos remete, portanto, à fala de Barthes 

(1970) encontrada em Maingueneau (2008a), anteriormente citada aqui, 

em que o orador mostra em sua enunciação que eu sou isso aqui, não 

aquilo lá. 

 

Figura 2 

Mulher x Mãe 

 
Fonte: Folha de S. Paulo (2020a) 

 

 A segunda reportagem selecionada advém do site do jornal 

Folha de S. Paulo, publicada em 6 de dezembro de 2018. Ainda prestes 

a assumir a pasta das Mulheres, Família e Direitos Humanos, no 

governo Bolsonaro, Damares Alves já elaborava discursos que, 

atualmente, não condizem com o papel assumido pela Pastora. Como 

vimos em Finamore e Carvalho (2006), a tendência nos dias atuais é 

que mulheres em cargos políticos têm apresentado posicionamentos 

favoráveis à luta feminista. Em 2020, como vimos na figura 1, Damares 

coloca-se do lado oposto ao feminismo e, ainda em 2018, assume em 

seus enunciados uma cenografia divergente do cenário atual. 
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No título apresentado no Folha de S. Paulo, percebemos a 

construção de um discurso indireto, diferente do portal R7 que 

apresenta um trecho integral da fala da ministra. Aqui, notamos então 

certo afastamento no tom de quem apresenta a manchete. O fiador então 

utiliza a terceira pessoa e a forma verbal no passado “disse” para 

pontuar a paráfrase das palavras de Damares. Ademais, o “conheça” ao 

final da manchete possivelmente tenta atrair o leitor a conhecer a então 

nova personagem do governo Bolsonaro e, assim, o leitor pode entender 

as frases anteriores como uma espécie de convite. A depender do 

mundo ético em que o leitor se insere, tais posicionamentos podem 

fazê-lo identificar-se com o discurso e aderir a ele, ou levá-lo a adotar 

o caminho inverso.  

O estereótipo presente no enunciado imprime um papel histórica 

e tradicionalmente atribuído à mulher: ser mãe. Seguindo esta 

perspectiva, portanto, ser mãe representa uma atribuição nata para toda 

mulher e, uma vez que toda mulher nasceu para ser mãe, ela deve 

conformar-se com esta atribuição. Podemos notar a legitimação deste 

pensamento na fala a seguir: 

 

Figura 3 

Infelizmente x mercado de trabalho 

 
      Fonte: O Globo (2020b) 

 

 No título da reportagem do jornal O Globo, do dia trinta de 

novembro de 2018, encontramos o seguinte enunciado "Cotada para 
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ministra diz que ‘mulher nasce para ser mãe’ e ‘infelizmente tem que ir 

para o mercado de trabalho’”. A princípio, o título sinaliza a 

possibilidade de Damares Alves ser de fato selecionada para chefiar a 

pasta dos Direitos Humanos em 2018. Ao lado do título há uma imagem 

da então candidata a ministra que, ao analisarmos, suscita a elaboração 

do ethos de Damares e, por conseguinte, o ethos da mulher construída 

a partir das falas dela. Nesta imagem, percebemos um semblante 

tranquilo, reforçado pelo sorriso discreto nos lábios que vestem um 

batom claro. Além disso, o cabelo alinhado, os óculos, o colar discreto 

e a blusa composta servem para compor a imagem de alguém 

conservador e discreto. Por fim, as cores da bandeira brasileira como 

plano de fundo da fotografia reforçam o posicionamento muito comum 

dos integrantes do governo Bolsonaro: o patriotismo. 

Pensando nisso, conforme Maingueneau (2008b), para persuadir 

e/ou conquistar o público, o enunciador precisa mostrar que faz parte 

do grupo que quer agradar. Para tanto, o enunciador baseia-se em 

estereótipos pertencentes a um mundo ético. Logo, o ethos construído 

a partir da foto de Damares condiz com o ethos da mulhersuscitado nas 

falas da ministra. Desse modo, retomamos a ideia de que ser feminina 

é diferente de ser feminista e, portanto, se ser uma mulher feminina é 

ser delicada, amável e doce, essas também são as atribuições para ser 

mãe. E, diferente do papel maternal, nesta concepção, está o papel da 

mulher trabalhadora, independente, que sai de casa e busca lugar no 

mercado de trabalho. Esta imagem opõe-se, então, ao tipo ideal de 

mulher elaborado até aqui a partir das falas da ministra.  

Diante disso, o ethos da imagem feminina elaborado a partir das 

falas da ministra Damares Alves relaciona-se ao papel exercido por ela 

no governo Bolsonaro. Fazer parte da bancada considerada 

conservadora e representar os eleitores que decidiram por eleger o atual 

governante do país contribuem para reforçar e legitimar o estereótipo 

de um determinado tipo de imagem feminina. 
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RESULTADOS 
 

Após o momento de discussão teórica e análise dos dados, 

abaixo podemos observar um quadro que apresenta, em síntese, os 

resultados obtidos através dos ethé construídos pelas falas da ministra. 

 

ETHOS CONSTRUÍDO 

 SER 

ESSENCIALMENTE 

MATERNO 

MULHER 

SERVIENTE 

TÍTULO 1: 

“Eu não sou feminista, 

sou feminina, diz 

ministra Damares 

Alves” 

 Feminista x feminina 

TÍTULO 2: “Ministra 

diz que mulher nasceu 

para ser mãe e que 

ideologia de gênero é 

morte; conheça” 

Mulher x mãe  

TÍTULO 3: “Cotada 

para ministra diz que 

‘mulher nasce para ser 

mãe’ e ‘infelizmente 

tem que ir para o 

mercado de trabalho’” 

Mulher x mãe Infelizmente x mercado 

de trabalho 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

CONSIDERAÇÕES  
 

A partir das discussões aqui traçadas, constatamos que discursos 

proferidos por representantes do poder público, como é o caso da 

ministra Damares, que fazem alusão a uma imagem pré-concebida da 

‘mulher ideal / mulher mãe’ buscam efetivamente moldar a imagem 
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feminina ao que ela tradicionalmente deveria ser. Com isso, concluímos 

que, além da construção desse ethos de mulher serviente e ser 

essencialmente materno, tais discursos vinculados à mídia estão 

estritamente ligados a uma construção da imagem de si também a partir 

do senso comum, ou seja, leitores dos jornais que têm acesso a tais 

discursos são interpelados pelas imagens construídas: a da mulher 

“ideal”. 

Em conclusão, pensando no contrato de comunicação presente 

nos veículos aqui analisados, nos remetemos, novamente, ao processo 

de identificação postulado por Charaudeau (2013). Ao identificar quem 

diz e para quem diz, notamoso processo de escolha da cenografia que 

se molda às necessidades do enunciador e do seu respectivo público e, 

outrossim, é favorecida pela distribuição preestabelecida de papéis que 

ocorre nos discursos.  

Além disso, a posição institucional ocupada por Damares e a sua 

relação com um saber contribuem para que tais discursos sejam 

legitimados e, ainda, reforçados pelo poder da mídia. Com isso, 

concluímos que a mídia ajuda a propagar e a reafirmar estereótipos, 

reforçando uma visão hegemônica da sociedade e influenciando na 

formação político-discursiva dos cidadãos.  
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA, DIREITOS 

HUMANOS E FEMINISMOS 
 

André Luiz Machado15 
 

No exato momento em que redijo o presente texto a Lei 

11.340/2006, de 07.08.06, mais conhecida como Lei Marinha da Penha, 

completa quinze anos de vigência. A Lei Maria da Penha (doravante 

LMP) é reconhecida como a mais avançada do mundo pela Organização 

das Nações Unidas, e trata-se, indiscutivelmente, de um marco 

legislativo no combate à violência contra as mulheres.  

A LMP foi promulgada ainda no primeiro mandato do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva cujo governo, como se sabe, 

avançou bastante na implantação de políticas públicas compensatórias, 

não só no campo da violência contra a mulher, mas também no que diz 

respeito à dignidade de outros coletivos ameaçados pelo ódio produzido 

por uma sociedade de raízes escravagistas. 

A nota distintiva é que a LMP (artigo 1o) se situa na condição 

de norma de direitos humanos, uma vez que pretende conferir 

efetividade não apenas ao § 8o do artigo 226 da Constituição Federal, 

mas também a outros diplomas de direitos humanos como a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil. 

Vale a pena registrar os fatos que precederam a promulgação da 

LMP, destacando-se a participação de movimentos feministas na 

 
15 Juiz do Trabalho, Doutor em Desenvolvimento e Cidadania: Direitos Humanos, 

Igualdade, Educação e Intervenção Social, Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, 

Espanha. 
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denúncia acerca da violência sofrida por Maria da Penha Maia 

Fernandes16 

 

O caso Maria da Penha foi levado à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) em 1998, pela própria vítima, apoiada por 

organizações transnacionais ligadas ao movimento de direitos 

humanos (Cejil – Centro de Justiça Internacional) a ao 

movimento feminista (Cladem – Comitê da América Latina e 

Caribe Para a Defesa dos Direitos das Mulheres). A decisão da 

CIDH, favorável ao recurso das ativistas, impulsionou a 

mobilização nacional para a criação de legislação específica, em 

2003, na esteira da campanha global “16 Dias de Ativismo Pelo 

Fim da Violência de Gênero”. O resultado foi a promulgação da 

Lei n. 11.340. alcunhada de Lei Maria da Penha, que criou novos 

tipos penais, arranjos institucionais e políticas públicas no 

campo do direito da Mulher. (Maciel, Débora Alves, 2014, pag. 

145). 

 

As normas internacionais e nacionais de direitos humanos, no 

campo da violência de gênero, respondem a um triste fenômeno de 

prevalência de estruturas estatais e societárias fundadas no 

patriarcalismo, mesmo em sociedades ocidentais onde, em tese, tem 

havido maior avanço no reconhecimento da necessidade de proteção do 

Estado aos coletivos em situação de vulnerabilidade. 

De acordo com Karinny Lima, Perpétua da Silva, Juliana Alves 

e Ana Barros (2019) a violência de gênero consiste numa verdadeira 

pandemia, considerando a persistência dos indicadores estatísticos 

colhidos em pesquisas realizadas não apenas no Brasil como em outros 

países de cultura ocidental: 

 

Esse cenário da violência de gênero é um aspecto da cultura 

patriarcal ainda vigente em pleno século XXI, apesar das 

mudanças efetivadas na legislação, como a Constituição da 

República Federativa do Brasil (CF,1988). Esta reconhece 

formalmente a igualdade entre homens e mulheres, porém sob a 

perspectiva material, a realidade é de pandemia social, pois 

 
16  Maria da Penha Maia Fernandes sofreu duas tentativas de feminicídio que a 

deixaram paraplégica, tendo lutado incessantemente para que o seu marido, autor das 

agressões, fosse punido. 
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nosso país apresenta um cenário de extrema violência: o Brasil 

se encontra em 5o lugar no ranking mundial de assassinatos de 

mulheres cisgêneras, em 4o em termos de estupro de vulnerável 

e em 1o lugar em assassinatos de travestis e transexuais. 

(Oliveira, Karinny, Da Silva Maria Perpétua, Alves, Juliana, 

Barros Ana Maria, 2019, pag. 24). 

 

A contradição entre as proposições normativas, especialmente 

no campo dos direitos humanos, e a realidade antagônica ao devir 

positivado tem relação com a estrutura liberal de todas as normas de 

direitos humanos que foram promulgadas a partir da Declaração 

Universal de 1945, ou seja, as normas apenas declaram o direito a 

determinado bem da vida que, na maioria esmagadora das vezes, não 

são efetivamente experimentados pelos sujeitos sob a sua regulação. 

Esse paradoxo liberal-burguês tem relação direta com a forma 

de organização da sociedade, da produção e da distribuição de bens 

materiais e imateriais, ou seja, com o capitalismo “realmente existente”. 

As estruturas de poder, engendradas e dominadas pelas relações 

capitalistas de produção e distribuição de bens, embora permita certo 

avanço do Estado na produção de normas de conteúdo social mais justo, 

jamais permitirá a igualdade radical entre as pessoas porque para a 

manutenção dessas relações de produção é fundamental forjar e 

disseminar o conceito de cidadão individual, atomístico que acede aos 

bens da vida mediante méritos próprios, desvinculado de ações 

coletivas e despojado de consciência de classe. 

O ambiente propício para a formação de uma sociedade de 

indivíduos fragmentados em razão de seus interesses egoísticos é o da 

separação entre Estado e Sociedade Civil com os seus instrumentos de 

representação política, manobrados pelos interesses da oligarquia 

financeira. 

O controle do processo de representação política pelos que 

detêm o poder econômico se dá pela cooptação daqueles que são 

escolhidos para representar a sociedade civil nas diversas instâncias do 

poder do Estado e mediante a adoção de mecanismos de esvaziamento 

das condições materiais para a efetividade das normas de cunho social. 
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Com relação ao primeiro mecanismo, temos como exemplo 

contemporâneo a composição do parlamento federal na atual legislatura 

(2018/2022) que conta com a presença de bancada ultrarreacionária, 

sem qualquer compromisso com políticas públicas emancipatórias. 

Exemplo mais eloquente do segundo mecanismo, ou seja, da 

prática burguesa de esvaziamento da efetividade das normas de direitos 

humanos, materializou-se com o Golpe de 2016 que impôs ao país um 

gravíssimo retrocesso social por intermédio de uma legislação perversa 

nos campos do ajuste fiscal (Emenda Constitucional 95), dos direitos 

trabalhistas (Lei 13.467/17) e da previdência social (Emenda 

Constitucional 103). 

Das normas citadas, a que promoveu um brutal retrocesso no 

campo dos direitos humanos, sem dúvida, foi a Emenda Constitucional 

95 que implantou um dos mais rígidos ajustes fiscais da nossa história, 

proibindo o governo de investir em políticas públicas emancipatórias 

pelo período de vinte anos, salvaguardados, contudo, o pagamento de 

juros e amortização da dívida pública. 

A Emenda Constitucional 95 é simplesmente uma janela 

fechada para qualquer tentativa de retomar a construção de um Estado 

de Bem Estar Social, fazendo letra morta dos artigos da CF/88 que 

tratam dos direitos fundamentais individuais e coletivos. 

Com o intuito de reforçar a denúncia do paradoxo liberal acima 

mencionado, ressalte-se a ironia do fato de que o solapamento das 

estruturas estatais de proteção social, promovido pela legislação acima 

citada, concretiza-se em afronta a todos os tratados internacionais de 

direitos humanos que vedam o retrocesso social, sem deixar de ressaltar 

foram incorporados pela Constituição de 1988, como se nota no 

conteúdo do seu artigo 5o, § 2o. 

 

“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte” 
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Sublinhe-se, por oportuno, que a LMP consiste numa legislação 

híbrida que consagra o direito individual e social da mulher. Com efeito, 

a norma não apenas cria novos tipos penais na intenção de defender a 

dignidade e a integridade física da mulher vítima de violência de 

gênero, mas, de igual modo, trata-se de um diploma de direito social, 

uma vez que no seu bojo há a reafirmação do direito da mulher de 

aceder à educação, ao lazer, à cultura, à segurança e ao bem estar social. 

Tanto isso é verdade que o seu conteúdo impõe ao Estado a 

obrigação de fornecer às mulheres vítimas de violência um aparato 

institucional de defesa de sua vida em situação de violência, que 

envolve inciativas dos três poderes de Estado e dos três níveis 

administrativos da Federação. 

Um dos resultados concretos da mobilização em torno da 

aprovação da LMP foi a aprovação da Norma Técnica de 

Uniformização dos Centros de Referência em Atendimento a Mulher 

em Situação de Violência, elaborado pela Secretaria de Políticas para 

as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), no primeiro 

mandato do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e, no âmbito do 

Estado de Pernambuco, a promulgação da Lei 13.977/2009 que institui 

o serviço de abrigamento, atendimento e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar sob risco de morte. 

Como se vê as normas federal e estadual que determinam a 

institucionalização de aparatos estatais de proteção das mulheres contra 

a violência de gênero foram promulgadas há mais de quatorze anos, mas 

ainda não são suficientes para atender a grande demanda nesta área, 

como destacam Karinny Lima, Perpétua da Silva, Juliana Alves e Ana 

Barros (2019): 

 

Pernambuco tem 184 municípios, mais o distrito estadual de 

Fernando de Noronha, somando uma população de 9,5 milhões 

de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017), contudo, apenas 27 municípios têm 

Centros de Referência e 10 deles podem contar com os 

instrumentos da rede de enfrentamento. Caruaru se localiza no 

Agreste e tem uma população de 350 mil habitantes (IBGE, 

2017) – trata-se da cidade mais populosa do interior 
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pernambucano. Embora Caruaru conte com Secretaria de 

Política da Mulher, Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher, Vara de Violência contra a Mulher e Defensoria 

Pública, entre outros organismos, que passamos a apresentar, é 

a quarta cidade mais violenta do estado. (Oliveira, Karinny, 

2019, pag. 24). 

 

A distância que separa o devir normativo e o contexto adverso 

que impõe uma realidade mais dura e cruel, de profunda desigualdade 

social, é o espaço onde se insere a luta não só pela efetividade da norma, 

mas pela superação do contexto que permite a violação destas mesmas 

normas. A luta pela superação do contexto onde ocorrem as violações 

dos direitos humanos é condição indispensável para a construção de 

uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. 

A caminhada pela construção de uma sociedade igualitária é um 

processo infindável e cheio de percalços, sobretudo porque os que se 

locupletam do acesso desigual aos bens da vida estão diuturnamente 

conspirando para a manutenção do status quo. 

Como dito acima, soma-se a tais percalços, o risco de 

retrocessos sociais patrocinados por governos sem compromisso com a 

ampliação da rede de proteção social, necessária para dirimir as 

profundas desigualdades geradas pelas sociedades capitalistas. 

No campo da militância pela emancipação social, o 

enfrentamento da violência de gênero encontra no feminismo a sua 

âncora teórica (teoria e práxis) mais relevante. A luta do feminismo é 

contra o patriarcado que consiste na base de sustentação de todo o tipo 

de dominação autoritária e totalitária; é o principal responsável pela 

estruturação de toda a sociabilidade em temos de dicotomias 

inconciliáveis, tais como abstração x concretização, sujeito x objeto, 

mente x corpo, cultura x natureza e privado x público. Como se vê, a 

luta do feminismo é gigantesca uma vez que o patriarcalismo atua como 

pano de fundo e alimenta toda a estrutura de injustiças sociais a partir 

da supremacia de um grupo sobre outros. 

O feminismo é um fenômeno político que remonta ao século 

XIX com o movimento sufragista, mas as vozes contra a dominação 
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masculina já podem ser ouvidasno período da Revolução Francesa, 

como foi o caso da periodista francesa Olympe de Gouges. 

Olympe de Gouges recebeu forte influência dos fatos 

envolvendo a guerra de independência do Haiti, tendo escrito, em 1789, 

a obra L’Esclavage de Nègres um potente libelo antiescravagista e, 

posteriormente, em 1791, a Declaração dos Direitos das Mulheres e 

Cidadãs, que se trata deuma crítica ácida à dimensão patriarcal da 

Revolução Francesa, obra que lhe rendeu a morte por guilhotina em 

novembro de 1793. 

Desse período também merece menção Mary Wollstronecraft 

(1759-1797) autora da obra intitulada “Reinvindicação dos Direitos da 

Mulher”, publicada em 1792, na qual defende o acesso igualitário de 

homens e mulheres ao ensino formal. A atualidade da obra de 

Wollstronecraft pode ser extraída de um trecho em que a educadora 

inglesa fala da opressão de classe em razão do direito de propriedade e 

como escapar deste fardo é uma tarefa quase sobre-humana para as 

mulheres: 

 

As absurdas distinções de classe social, que fazem da civilização 

uma maldição ao dividir o mundo entre tiranos voluptuosos e 

subordinados invejosos e astutos, corrompem quase por igual as 

pessoas de todas as classes, porque a respeitabilidade não é 

associada ao cumprimento dos deveres pertinentes à vida, mas 

sim a posição, e quando os deveres não são satisfeitos, os afetos 

não podem ganhar força suficiente para fortalecer a virtude, para 

a qual são a recompensa natural. Não obstante, há algumas 

saídas pelas quais um homem pode escapar furtivamente e ousar 

pensar e agir por si mesmo; mas para a mulher é uma tarefa 

hercúlea, porque ela tem dificuldades específicas de seu sexo e 

que requerem poderes quase sobre-humanos. (Wollstonecraft, 

Mary, 2016, pag 187).  

 

Os estudos sobre o feminismo comumente periodizam a luta das 

mulheres em quatro ondas, cada uma delas trazendo um enfoque 

específico na luta contra as injustiças da sociedade patriarcal. A 

primeira onda enfatiza o direito político de votar e ser votada. Nesse 

período, merece menção o movimento sufragista cuja principal 
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expoente foi Emmeline Pankhurt (1858-1928) 17 . A segunda onda, 

ocorrida em meados no século XX, enfatiza a sexualidade feminina em 

todos os seus aspectos, como a violência sexual, o direito reprodutivo e 

a liberdade sexual. A partir da década de noventa do século passado a 

terceira onda é marcada pelo advento do conceito de 

interseccionalidade com a sua ênfase nas diversas formas de opressão 

(overlapping opression)18 que alcançam, sobretudo, as mulheres negras 

que sofrem discriminação de raça e gênero concomitantemente. 

O mais apropriado é falar de feminismos, considerando o fato 

de que dentro do movimento há variadas tendências teóricas e de 

práticas políticas como são os casos do feminismo liberal, feminismo 

marxista, feminismo radical e o feminismo negro. Cada uma das 

tendências do feminismo suscita um enfoque importante, tanto no que 

diz respeito à indicação/denúncia dos mecanismos de opressão a que 

estão subordinadas as mulheres, quanto à opção pela luta política de 

libertação. 

Assim, o feminismo liberal enfatiza o déficit de 

representatividade feminina no parlamento e nas estruturas estatais, 

propugnando por ações afirmativas e fixação de cotas que propiciam às 

mulheres mais acesso aos espaços de poder. 

O feminismo marxista adota a categoria trabalho/classe social 

como paradigma de compreensão da posição subordinada da mulher nas 

relações de emprego, propondo, como sucedâneo, a revolução/reforma 

política que seja capaz de alterar profundamente a correlação de foças 

hegemônicas no Estado e na sociedade civil.O feminismo radical 

denuncia o patriarcado como sendo o elemento estruturante de toda 

forma de opressão e desigualdade social, pugnando pela rejeição do 

Estado e de todas as instituições assentadas no paradigma patriarcal. 

O feminismo negro tem suas raízes na luta dos negros norte-

americanos cujo início se dá logo após o período da Reconstrução (1865 

até 1877) por intermédio de reivindicações formuladas em convenções 

 
17 Emmeline Pankhurst ou Emmeline Goulden foi uma das fundadoras do 

movimento britânico do sufragismo. 
18 Violência sobreposta. 
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e associações e, posteriormente, por intermédio de diversos grupos de 

resistência e luta contra o racismo, entre eles - o mais famoso - os Black 

Panthers19 que contava com a participação de Angela Davis20, militante 

negra mundialmente conhecida por sua luta e por sua produção 

acadêmica.É de dentro do feminismo negro que surge o conceito de 

interseccionalidade, mais precisamente a partir do texto de Kinberle 

Crenshaw “Demarginalizing The Intersection of Race and Sex: A Black 

Feminist Critique of Antidiscimination Doctrine, Feminist Theory and 

Antiracist Politics”21, publicado em 1989. 

No referido texto, Crenshaw (1989) analisa decisões de 

tribunais norte-americanos que trataram de reclamações ajuizadas por 

mulheres negras que reivindicavam reparações por atos 

discriminatórios no local de trabalho. Crenshaw sublinha que as 

decisões das cortes não reconhecem a categoria de “mulher negra” 

como sujeito de direitos em face de atos discriminatórios. 

A partir desta constatação, Crenshaw sustenta que o problema 

da invisibilização da mulher negra como sujeito de direitos e vítima de 

violência específica também é uma realidade na teoria feminista porque 

lhe faltava a perspectiva interseccional de análise da imbricação entre 

discriminação de raça e de gênero: 

 

I argue that Black women are sometimes excluded from feminist 

theory and antiracist policy discourse because both are 

predicated on a discrete set of experiences that often does not 

accurately reflect the interaction of race and gender. These 

problems of exclusion cannot be solved simply by including 

Black women within an already established analytical structure. 

Because the intersecctional experience is greater than the sum of 

racism and sexism, any analysis that do not take intercectionality 

 
19 Panteras Negras ou Partido dos Panteras Negras foi uma organização urbana de 

orientação marxista surgida em Oakland, na Califórnia que inicialmente se 

propunham a defender a população afro-americana da violência policial e, 

posteriormente, passou a defender a luta armada contra o estabilishment racista.  
20 Angela Yvonne Davis é militante do feminismo negro, autora de inúmeras obras 

sobre o tema, tendo integrado o Partido dos Panteras Negras e o Partido Comunista 

dos Estados Unidos. 
21 Desmarginalizando a Intersecção Entre Raça e Gênero: Uma Crítica do Feminismo 

Negro à Doutrina da Antidiscriminação, à Teoria Feminista e à Política Antirracista. 
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into account cannot sufficiently address the particular manner in 

which black women are subordinated. 22  (Creenshaw, 1989, 

página 140) 

 

A militante feminista brasileira Carla Akotirene (2019), no que 

diz respeito à interseccionalidade como instrumento de análise dos 

processos de discriminação e violência de raça e de gênero, defende a 

sua aplicação exclusivamente para a análise dos fenômenos sociais, 

envolvendo as mulheres negras, chegando a denunciar a existência de 

um epistemicídio quando o referido instrumento, do ponto de vista 

discursivo, perde a sua afrocentralidade. 

 

O conceito interseccionalidade está em disputa acadêmica, há 

saqueamento da riqueza conceitual e a propriação do território 

discursivo feminista negro quando trocamos a semântica 

feminismo negro para feminismo interseccional, retirando o 

paradigma afrocentrico. A proposta de conceber a 

inseparabilidade do cisheteropatriarcado, racismo e capitalismo 

está localizada no arcabouço teórico feminista negro, e quem o 

nega comete epistemicídio e racismo epistêmico. (Akotirene, 

2019, pag. 452). 

 

Por outro lado, a interseccionalidade tem sido usada para análise 

de outros fenômenos sociais, como é o caso da pesquisa levada a efeito 

pelas professoras Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge, na qual analisam 

os mecanismos de discriminação de gênero e raça presentes na Copa do 

Mundo da Fifa, no aprofundamento global das desigualdades sociais e 

da luta do feminismo negro no Brasil. De acordo com as professoras 

mencionadas: 

 

 
22 Eu argumento que as mulheres negras às vezes são excluídas da teoria feminista e 

do discurso político antirracista porque ambos são baseados em um conjunto discreto 

de experiências que muitas vezes não refletem com precisão a interação de raça e 

gênero. Esses problemas de exclusão não podem ser resolvidos simplesmente 

incluindo as mulheres negras dentro de uma estrutura analítica já estabelecida. Como 

a experiência interseccional é maior do que a soma do racismo e sexismo, qualquer 

análise que não leve em conta a intercecionalidade não pode abordar suficientemente 

a maneira particular pela qual as mulheres negras são subordinadas (Tradução livre). 
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A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais 

de poder influenciam as relações sociais em sociedades 

marcadas pela diversidade, bem como as experiências 

individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a 

interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, 

gênero – entre outras – são inter-relacionadas e moldam-se 

mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e 

explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das 

experiências humanas. (Collins, Bilge, 2020 pag.19). 

 

A par da disputa acadêmica em torno da aplicação da 

interseccionalidade na análise dos mecanismos de opressão ou opressão 

interseccional, a teoria feminista, de um modo geral, não se presta 

apenas à reflexões estéreis, mas, desde os anos sessenta e setenta, vem 

se revelando uma poderosa arma na luta dos movimentos sociais por 

justiça e equidade, tal como afirma Ruth Sabat (2006): 

 

Outro aspecto peculiar às epistemologias feministas é que, ao 

contrário da ciência hegemônica, a teoria feminista é elaborada 

a partir da experiência, da organização das mulheres motivadas 

por questões políticas e jurídicas, principalmente. Talvez por 

isso também tenha sido possível abandonar a pretensão de 

distanciamento e neutralidade, aspectos fundamentais em todo e 

qualquer procedimento científico. 

 

O que se extrai da breve reflexão aqui desenvolvida é que o 

movimento feminista, nas suas mais diversas vertentes, além da 

inestimável contribuição acadêmica para a compreensão dos 

mecanismos de dominação, exploração e violência de gênero, também 

vem contribuindo de forma indiscutível para todas as formas de luta 

contra aqueles que insistem em manter a desigualdade social. Tal 

contribuição tem sido imprescindível tanto no aprimoramento da 

legislação de proteção social como na luta pela transformação das 

estruturas de poder, sempre na perspectiva de construir uma sociedade 

em que não haja dominadores e dominados. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Pólen, 2019. 
 



- 101 - 

COLLINS, Patrícia Hall, BILGE, Sirma. Interseccionalidade. São 

Paulo: Editora Boitempo, 2020. 
 

CRENSHAW, Kinberle. Demarginalizing The Intersection of Race 

and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscimination 

Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of 

Chicago, Legal Forum, Issue 1, Article 8, pg. 139. 
 

MACIEL, Débora Alves. Ação Coletiva, Mobilização do Direito e 

Instituições Políticas: O Caso da Campanha da Lei Maria da 

Penha. In EL FAR, Alessandra; BARBOSA, Andréa; AMADEO, 

Javier (org.). Ciências Sociais em Diálogo. Pensamento Político e 

Social, Estado e Ação Coletiva. São Paulo: Fap-Unifesp, 2014. 
 

OLIVEIRA, Karinny Lima; JORDÃO, Maria Perpétua Socorro 

Dantas; DA SILVA, Juliana Gouveia Alves; BARROS, Ana Maria. 

Pode Ser Poética a Política de Enfrentamento à Violência de 

Gênero. In Revista Conhecer – Debate Entre Público e Privado. 

Revista Conhecer: Debate Entre Público e Privado, Vol. 09, n. 22, 

2019. 
 

SABAT, Ruth. Imagens Como Estratégia de Inclusão: Entre o 

Público e a Esfera Pública. In Amaral JR. AÉCIO; BURITY, 

Joanildo A. (org). Inclusão Social Identidade e Diferença. 

Perspectivas Pós-estruturalistas de Análise Social.  
 

WOLLSTRONECRAFT, Mary. Reivindicação dos Direitos da 

Mulher. Edição Comentada do Clássico Feminista. São Paulo: 

Editora Boitempo, 2016. 

  



- 102 - 

CONSTRUINDO REDES AFROATIVAS E 

AFROAFETIVAS NA INFÂNCIA  
 

Alice Vitória Caetano Quintiliano23 

Maria Eduarda Bernardes Quintiliano24 

Marta Quintiliano 25 

 

INTRODUÇÃO 

 

As construções de redesafetivas começam dentro do nosso seio 

familiar, destacamos aqui a palavra família com todas as 

ressignificações desse termo para as famílias não tradicionais 

brasileiras. Desse modo, estamos fora desse modelo estabelecido pelo 

patriarcado, concordando com a pesquisadora Sobonfu Somé que diz: 

“A família, na África, é sempre ampla. A pessoa nunca se refere ao seu 

primo como “primo”, porque isso seria um insulto. Então, ele chama 

seus primos de irmãos e irmãs” (SOMÉ, 2009, p. 24). 

E os negros em diáspora carregam dentro de si as memórias 

ancestrais coletivas do que venha ser comunidade. É dentro dessas 

possibilidades de SER e TER uma comunidade familiar que temos as 

primeiras experiências de afetos e desafetos. Eu venho de uma família 

grande que sempre priorizou a coletividade, o fazer junto. Aos finais de 

semana reuníamos na casa da minha avó materna Dona Tereza Mariano 

dos Santos, as nossas relações afetivas aconteciam através da comida, 

do trançar cabelo, plantar roça, e colher.  

Expressar em palavras que amava era raro, porém nós sabíamos 

que amor para nós pessoas negras era de outra forma, como foi 

mencionado acima. Busquei entender o afeto branco, mas que não cabia 

na imensidão do não falar “eu te amo”. Depois de algum tempo lendo 

 
23 Quilombola, estudante do 5º ano e artista. 
24 Quilombola, estudante do 6º ano e artista. 
25  Quilombola, Mestra, criadora do conceito afroafeto e 

pesquisadora.http://lattes.cnpq.br/2191265957886618.  
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bell hooks e outras autoras e até mesmo lendo as mulheres da 

comunidade pude compreender que o afeto cura, e é coletivo.  

De acordo com Sobonfu Somé a garantia do bem-estar não é 

uma responsabilidade individual, é coletiva, todos nós somos 

responsáveis para construção da caminhada. E nesse sentido, anos mais 

tarde na academia, eis que surge os ajuntamentos das palavras que antes 

não eram faladas, no entanto agora gravadas nas folhas de uma 

dissertação, o conceito Afroafeto:  

 

[...] é a aceitação e disposição à solidariedade emotiva, uma 

aproximação pelo amadurecimento político e o reconhecimento 

que as variadas e históricas formas de opressão foram 

enfrentadas historicamente por uma rede de resistência que se 

fortalecia e se fortalece, sobretudo pelo afeto, acolhimento, 

cuidado e respeito. Trata-se do vínculo identitário que abraça a 

ancestralidade, a fraternidade e a empatia entre negras, indígenas 

e quilombolas (QUINTILIANO, 2019, p. 86). 

 

Antes mesmo de construir o conceito Afroafeto as relações 

afetivas dentro da nossa casa começaram a mudar quando Maria 

Eduarda veio morar conosco com apenas dois anos de idade, uma 

menina esperta, atenta e sedenta por afeto. 

Alice morava com os pais, vinham nos visitar aos finais de 

semana, mas da mesma forma ativou a nossa subjetividade para o afeto, 

eram as primeiras netas então, todos queriam mimar com presentes.  

Eu resolvi presentear com livros com personagens negros, 

sempre lia histórias para elas, desenhávamos bastante sendo que cada 

uma delas poderia usar sua criatividade para fazer a imagem que 

quisessem. E saiam diversos desenhos e nós construímos narrativas a 

partir do desenho de forma oral no intuito de que elas tivessem o 

máximo de informações possíveis sobre diversidade, cores.  

Com objetivo enegrecido de que elas estavam sendo preparadas 

para identificar o racismo e não aceitar ou defender alguma criança caso 

sofresse racismo. Isso tudo era feito de maneira lúdica, infelizmente 

vivemos em um país racista. De acordo com Lázaro Ramos (2017, p. 

133): “[...] pode ser um peso em alguns momentos viver constantemente 
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com um filtro para possibilitar que alguém perceba o mundo por outro 

ponto de vista”. 

De fato, não queria que elas passassem o mesmo que passei nas 

escolas que estudei. O racismo atrapalhou o meu desenvolvimento 

escolar, eu era uma criança que chorava bastante e não era escutada. Ao 

entrar na faculdade comecei a ler vários textos, teses sobre racismo e 

compreendi que eu não era uma criança tímida, era violentada por ser 

negra.  

Em um dos textos que li, mais especificamente o da 

pesquisadora Eliane dos Santos Cavalleiro intitulado “Do silêncio do 

lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na 

infância” falava do racismo escolar e sobre a importância de fortalecer 

as crianças, e assim fiz ao longo desses anos. Os nossos desenhos, ou 

melhor os desenhos feitos por elas, a gente sempre perdia ou depois das 

exposições era jogado no lixo. 

 Em 2020, com a pandemia passamos mais tempo juntas, e nada 

funcionava não queria fazer tarefas da escola, com tédio. A Maria às 

vezes dizia: “Tia não tem nada pra fazer, estou entediada” como estava 

sempre ocupada com as demandas da faculdade, militância, dizia olha 

esse quintal grande vai brincar. 

 Porém, pensei em comprar tintas e folhas e começar a pintar. E 

fizemos duas exposições intituladas “Afroafeto na casa da vovó 

Madalena”. Na primeira exposição colocamos na parede da sala todas 

as pinturas e desenhos. Maria fez um cartaz e colocou no portão de casa 

que a exposição tinha o valor de R$ 0,50 centavos, toda empolgada para 

que as pessoas visitassem as obras e ela ganharia dinheiro para comprar 

mais material, e eu adverti que estávamos na pandemia. 

A primeira durou vários meses até as folhas caírem da parede e 

ir parar no lixo nem todas algumas, outras quando eu via guardava. A 

segunda exposição um pouco mais recente, será exposta por aqui a 

partir do olhar da Maria e da Alice. 

 Usaremos o método FotoVoz, que tem como um dos objetivos 

dar voz a grupos minoritários e refletir sobre a realidade e buscar 

melhorias. De acordo com Caroline Wang e M. Barris (1997) o método 
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tem três objetivos, sendo eles: o primeiro é a permissão para que as 

pessoas tirem as fotos e reflitam sobre os pontos fortes da comunidade, 

o segundo provocar um diálogo crítico acerca dos pontos fortes e as 

inquietações da comunidade, e o terceiro fazer com que as demandas 

cheguem nas autoridades que cuidam da política.  

 

EXPOSIÇÃO AFROAFETO NA CASA DA VOVÓ 

MADALENA 
 

Meu nome é Alice Vitória Caetano Quintiliano sou filha de 

Marcos Roberto Quintiliano e AnaLúcia Caetano, tenho dois irmãos e 

uma sobrinha eles são diferentes de mim são brancos e eu pretinha. 

Meus pais são separados desde que eu era bem pequena, mas meu pai 

sempre esteve presente na minha vida ele me leva para casa dele e da 

minha avó aos finais de semana ou até mesmo durante a semana. 

 Eu gosto muito de ir para a casa deles porque posso comer 

comida gostosa da minha avó e brincar com a minha prima Maria 

Eduarda é muitodivertido. A minha tia Marta desde sempre traz livros, 

brincadeiras e pinturas para gente fazer aos finais de semana, eu gosto 

muito de pintar, fazer as nossas artes. Logo abaixo as minhas lindas 

obras de arte.  
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Imagem 1 

Alice Vitória - Cartaz da exposição Afroafeto

 
Foto: Marta Quintiliano. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Imagem 2 

Montando a exposição no varal da minha avó Madalena 

 
  Foto: Marta Quintiliano. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na pintura abaixo o nome da obra é apanhador dos sonhos. Eu 

gosto muito dessa imagem e tem a palavra que a minha tia nos ensinou 

que é afroafeto que para mim significa paz, alegria e amor.  
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Imagem 3 

Apanhador de sonhos. Foto: Marta Quintiliano.  

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A próxima pintura é um autorretrato. Quis me desenha bem bonita 

com uma rosa no meu cabelo Afro lindo, bem grande e alguns corações que 

fiz de um porta - retrato antigo da minha avó que é em formato de coração.  
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Imagem 4 

Você sempreserá bela. Nesse desenho tem vários corações, uma 

mão, a palavra afroafeto e eu desenhada 

 
Foto: Marta Quintiliano. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Meu nome é Maria Eduarda Bernardes Quintiliano, tenho 11 

anos, sou filha de Paulo Sérgio Quintiliano e moro com os meus avós 

Maria Madalena Quintiliano e João Quintiliano e minhas tias Suzana 

e Marta Quintiliano. Eu vim morar aqui com dois anos de idade, sou 

estudante e gosto muito de pintar e contar histórias.  

As minhas pinturas eu coloquei o nome de olhos fechados 

porque a maioria eu faço com os olhos da alma. Eu gosto de pintar 

porque transmite muita paz e alegria e faz anos que faço pintura que 

não me lembro exatamente o meu sentimento, mas foi de festa imagino.  

A imagem abaixo é a pintura que eu mais gosto de fazer é uma 

explosão de cores que me deixa muito tranquila.  
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Imagem 5 

Olhos fechados 

 
Foto: Marta Quintiliano. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Aqui está as minha obras na exposição afroafeto que fizemos no 

quintal da minha avó que tem muitas plantas então a obra ficou mais 

bonita. Aqui vocês podem ver as pinturas das montanhas, mãos e céu 

da floresta com um lago e a pintura de olhos fechados.  
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Imagem 6 

Varal da exposição 

 
Foto: Marta Quintiliano. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O nome dessa pintura é obra da fita foi construída de forma 

coletiva que foi feita por mim e a Alice.  
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Imagem 7 

A Obra da fita 

 
Foto: Marta Quintiliano. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

E PARA NÃO CONCLUIR  
 

Enquanto o mundo não se transforma em um lugar seguro para 

que todos nós possamosviver em paz ou pelos menos tranquilos em 

expressar o que somos, temos a obrigação de ensinar as crianças a 

imaginar um mundo melhor.  

Por ter passado por várias violências na infância e muitas vezes 

sem entender o porquê do ódio destilado ao meu corpo, eu compreendi 

que dentro da minha extensa família as nossas discussões eram mais 

voltadas para a empatia e a coletividade 

Por isso comecei a fazer um trabalho de positivação da 

autoestima com as minhas sobrinhas e em várias escolas municipais e 

estaduais de Trindade e Goiânia, localizadas no estado de Goiás. É tão 

fortalecedor os resultados dos trabalhos lúdicos que trazem mais 
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narrativas afetivas que de desafetos, a escola é um lugar que 

infelizmente existe uma reprodução fortíssima do racismo e o silêncio 

diante tais violências tem que acabar ou pelo menos discutir sobre as 

consequências no desenvolvimento físico e psíquico das crianças 

negras.  

E mesmo potencializando as minhas sobrinhas, a Alice passou 

por uma situação de racismo na escola que a deixou extremamente 

triste, mas não contou para nós, resolveu falar alguns dias depois do 

ocorrido, segundo ela uma menina havia chamado de cabelo de bombril 

e ela ficou triste e a professora não disse nada.  

Eu estava em outra cidade não pude ir à escola, mas conversei 

com uma amiga que é professora nessa escola pedindo para ela verificar 

o ocorrido e que se não resolvesse eu iria denunciar a escola, racismo é 

crime. Ela prontamente avisou a coordenação da escola sobre o 

ocorrido. 

Ao final resolveu e a minha sobrinha disse que a menina pediu 

desculpa por ter falado do cabelo dela e por mais que fortaleçamos a 

imagem das crianças é importante que outros espaços também sejam 

abertos para acolher as crianças que sofrem violências raciais ou 

qualquer outro tipo de violência. E que nós adultos tenhamos uma 

escuta atenta aos sinais emitidos por elas.  

Este texto é para falar de afetos ou melhor afroafetos, as redes 

de confiança que venho costurando com as minhas sobrinhas para que 

elas se sintam bem e que se expressem por meio da arte. Como a Alice 

em nossas conversas quando estávamos construindo as obras, a pintura 

“você será sempre bela”, ela me disse eu sou bela não importa o que as 

pessoas falem né tia? E eu disse isso mesmo! Cada um tem a sua beleza.  

De acordo com a bell hooks o amor cura e é nessa direção que 

nos curamos através da tinta e do papel, das galinhas que cuidamos, das 

plantas que plantamos, dos afetos que trocamos para construir uma 

outra narrativa sobre os corpos diferentes sejam eles negros, indígenas, 

ciganos e outros mais. O Afroafeto cura, então nos curemos.  
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VULNERABILIDADES DE GÊNERO: O CONFLITO 

ENTRE O EXERCÍCIO DA GUARDA 

COMPARTILHADA FRENTE A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E A ALIENAÇÃO PARENTAL 
 

André Xavier De Lira Neto26 

Gisele De Araújo Costa27 

 

Introdução 
 

Devido ao crescente número de conflitos nos processos 

referentes à guarda, se faz necessário uma análise profunda que verse 

sobre o tema. A alteração do Código Civil de 2002, através da Lei nº 

13.058/14, também chamada de Lei da Guarda compartilhada, trouxe 

uma nova ótica para os profissionais de advocacia, magistratura e 

servidores que atuam nos processos desta temática nas varas de família. 

A Lei Federal 12.318/10 – Lei de Alienação Parental – foi 

instituída no ordenamento jurídico brasileiro diante do clamor social e 

dos relatos psicossociais protocolados aos processos capazes de validar 

as acusações de alienação parental, com o estabelecimento de 

mecanismos para sua comprovação. 

Ademais, quanto a violência doméstica e familiar, tem-se a Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha) que traz em seu art. 22 o rol de medidas 

protetivas de urgência que são concedidas judicialmente às mulheres 

vítimas, tendo, como exemplo a restrição ou suspensão de visitação aos 

 
26 Servidor Público na PCR. Graduado em Direito na UNIFG (2016). Especialista em 

Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas na UNIFG (2018). Especialista em 

Docência do Ensino Superior na FMU. Mestrando em Ciências Criminológico-

Forenses - UCES (Buenos Aires). Lattes: http://lattes.cnpq.br/1106537000970823. 
27 Advogada. Instrutora da Escola de Governo da PCR, atuando junto ao Centro de 

Referência Clarice Lispector. Diretora de Formação do Conselho de Mulheres 

Jurídicas – CMJ. Graduada em Direito pela UNIT (2016). Especialista em Direito 

Administrativo pela UFPE (2021). Especialista em Direito Constitucional Aplicado 

pela FALEG de São Paulo (2021). Pós Graduanda em Direito Público pela FALEG 

de São Paulo. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1963715909358547. 
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dependentes menores, o que impacta diretamente o direito/dever do 

genitor tê-los em sua companhia para criá‑los e educá‑los (BRASIL, 

2006). 

Pela não familiarização com o estudo do direito, há uma 

complexidade no entendimento da jurisdição e definição de 

competências pelas mulheres em situação de violência, o que gera uma 

dificuldade no entendimento do processo de partilha da guarda, 

convivência da criança com o pai, bem como as situações que ensejam 

alienação parental. 

O presente trabalho visa explanar sobre as vertentes dos 

procedimentos de guardas e suas modalidades em referência a alienação 

parental quando além dos aspectos cíveis existem aspectos penais da 

violência doméstica e familiar contra à mulher. 

A proposta do trabalho é o uso da metodologia descritiva. Para 

Sampieri (2014), estudos descritivos procuram "especificar as 

propriedades, características e perfis de pessoas, grupos, comunidades, 

processos, objetos ou qualquer outro fenômeno a ser analisado (...) são 

úteis para mostrar precisamente os ângulos ou dimensões de um 

fenômeno" (...) (SAMPIERI, 2014, p.92).  

 

A GUARDA E SUAS MODALIDADES NO ORDENAMENTO 

CIVIL 
 

A palavra “guarda” é citada com características diferentes na Lei 

Federal nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), contudo, aqui se 

tratará do aspecto de proteção dos filhos e é impossível tratar da prole, 

sem fazer diversas citações à legislações especiais que tratam 

especificamente de crianças e adolescentes, principalmente o grande 

marco normativo brasileiro que é a lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente). 

Neste aspecto, o Código Civil Brasileiro aduz, em seu art. 1565, 

a primeira menção ao tema, trazendo como uma obrigação dos cônjuges 

o sustento, a guarda e educação dos filhos (BRASIL, 2002). Aqui a 

legislação não difere o gênero dos genitores, condição social ou nenhum 
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outro fator determinante, apesar do referido artigo da lei estar no 

capítulo denominado de “da eficácia do casamento”. Por bem, a norma 

evoluiu, devido aos contextos sociais e hoje equipara-se para alguns 

aspectos a união estável como se casamento fosse, logo, compete aos 

pais o dever de guarda dos filhos menores de 18 anos. Não há que se 

falar em transferências de cuidados e/ou responsabilidades enquanto 

não houver uma formalização judicial de partilha da guarda, logo o 

cuidado com os filhos menores é de responsabilidade de ambos, ainda 

que haja a dissolução do casamento e/ou união estável. Ainda que cesse 

a nomenclatura de cônjuges, ambos não perdem e nem deixam de ser 

pais, logo são integralmente responsáveis até que seja determinado 

judicialmente a forma específica de condução do processo de guarda 

dos filhos. 

Várias mudanças foram feitas na legislação, buscando uma 

adequação para o bem estar das crianças e adolescentes que vivem esta 

situação peculiar de separação dos pais. Todas as mudanças foram 

necessárias diante do surgimento de novos problemas de convivência, 

chegando-se a forma mais utilizada no momento que é a guarda 

compartilhada, porém existem também as modalidades unilateral e 

alternada. 

Por vezes, ao final do relacionamento conjugal, uma das partes, 

tenta dificultar a convivência da criança/adolescente com o (a) genitor 

(a), pelos mais diversos fatores, contudo há na doutrina e jurisprudência 

o consenso e que apenas em situações de violência, risco a integridade 

e grave ameaça ao menor, é aceitável tal afastamento, pois o Estatuto 

da Criança e do Adolescente trata como um direito do menor o convívio 

e a convivência com os genitores, sejam eles coabitantes ou não do 

mesmo espaço físico: 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, 1990). 
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No Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é tratado do 

pleno direito à convivência familiar nas mais diversas situações, porém, 

o que todas elas têm em comum é o aspecto da primazia absoluta do 

direito da criança ou adolescente, ainda que os pais sejam também 

adolescentes, vejamos: 

 

Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

§ 4 o Será garantida a convivência da criança e do adolescente 

com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 

periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 

acolhimento institucional, pela entidade responsável, 

independentemente de autorização judicial.  

§ 5 o Será garantida a convivência integral da criança com a mãe 

adolescente que estiver em acolhimento institucional (BRASIL, 

1990). 

 

 O Código Civil de 2002 e suas alterações através das Leis 

11.698/2008 e 13.058/2014 trouxe a explicação das modalidades da 

guarda, porém existe a forma de guarda alternada que não consta na 

formatação legal, porém, é utilizada judicialmente. 

A guarda pode ser requerida por ambos os genitores, sendo de 

consenso ou não, o processo de guarda trás em si, determinações de 

responsabilidades mútuas para ambos os pais. Apesar de estar 

culturalmente imbuído em parte da sociedade de que a guarda é instituto 

legal somente para os genitores biológicos da criança ou adolescente, o 

Código Civil, traz a tona uma explicação diferente acerca do tema, 

pessoas do convívio e sem guardar relações de consanguinidade podem 

ter a guarda, pois o bem estar da criança deve prevalecer, para tanto 

vejamos: 

 

Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:  

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer 

deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de 

dissolução de união estável ou em medida cautelar;  
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II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas 

do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao 

convívio deste com o pai e com a mãe.   

§ 1 o Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe 

o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a 

similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas.   

§ 2 o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, 

salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja 

a guarda do menor.   

§ 5 o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a 

guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 

preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 

afetividade (BRASIL, 2002).  

 

Tal modalidade gera a inconveniente privação do convívio 

diário e contínuo com um dos genitores, mas, a Lei 11.698/2008, 

estabelece alguns critérios de aptidão para decretação da guarda 

unilateral ou exclusiva, são exemplos: afeto com o genitor e com o 

grupo familiar; saúde, segurança e educação (BRASIL, 2008). 

Contudo, vale salientar que as características não são taxativas e nem 

seguem uma ordem de preferência. 

A legislação corretamente privilegia a convivência com o grupo 

familiar, entenda-se como grupo não somente as pessoas com relação 

de consanguinidade, podendo o juiz escolher outra pessoa do grupo 

familiar para ofertar a guarda. A modalidade unilateral é ofertada a um 

dos genitores ou a membro familiar, quando o outro genitor manifesta 

o desejo de não ter a guarda, seja unilateral ou compartilhada (BRASIL, 

2008). 

Nesta forma de guarda o genitor não guardião não se desobriga 

da responsabilidade do poder familiar e não tão pouco de supervisionar 

os interesses dos filhos, podendo solicitar ao genitor guardião, assim 

estabelece o art. 1.583 §5º do Código Civil Brasileiro. 
 

Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha 

a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal 
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supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima 

para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 

subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente 

afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos 

(BRASIL, 2002). 

 

Acontece que nesta formatação de guarda, constata-se presente, 

em grande parte dos casos a presença da prática de alienação parental, 

visto que, a convivência da criança e adolescente é com apenas um dos 

genitores, prevalecendo apenas o que por ele é dito, o que pode ser um 

prejuízo psicológico irreparável para criança ou adoelscente. 

 Já a modalidade guarda alternada não se encontra disciplinada 

no arcabouço legal brasileiro, porém tem sido bastante utilizada no 

mundo prático. Nessa modalidade, os pais se alternam na guarda dos 

filhos, onde, na sua alternância, cada um exerce com exclusividade a 

guarda. Por isso não se confunde com a modalidade compartilhada, 

valendo-se ressaltar o disposto pela autora Maria Berenice Dias: 

 

(...) guarda alternada: modalidade de guarda unilateral ou 

monoparental, caracterizada pelo desempenho exclusivo da 

guarda, segundo um período predeterminado, que pode ser 

anual, semestral, mensal ou outros. Essa modalidade de guarda 

não se encontra disciplinada na legislação Brasiléia e nada tem 

a ver com a guarda compartilhada, que se caracteriza 

pela constituição de famílias multinucleares, nas quais os filhos 

desfrutam de dois lares, em harmonia, estimulando a 

manutenção de vínculos afetivos e de responsabilidades, 

primordiais à saúde biopsíquica das crianças e dos jovens. 

(DIAS, 2011, p.528). 

 

A guarda alternada, traz uma relação e alternância dos lares que 

somada com o direito de visita, de um dos pais que não esteja, naquele 

momento exercendo a guarda, poderá causar uma sensação de 

instabilidade na vida do menor, disciplina Fábio Ulhoa: 

 

Além da guarda unilateral e da compartilhada previstas em lei, 

deve-se fazer menção também a guarda alternada, que 

corresponde a atribuição periódica da guarda a cada pai. Neste 

semestre ou ano, por exemplo, o filho fica com a mãe, e o pai 

tem o direito de visita; no próximo, inverte-se, e ele fica com o 
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pai e a mãe a visita nos horários e dias previamente definidos. 

Esta espécie de guarda nem sempre se tem revelado uma 

alternativa adequada para o menor, cuja vida fica cercada de 

instabilidade. Não convém seja adotada, a não ser em casos 

excepcionais, em que, por exemplo, os pais residem em cidades 

distantes ou mesmo em diferentes países. (ULHOA, 2012, 

p.241). 

 

Apesar do infortúnio, que o filho menor enfrentará que é o da 

instabilidade, decorrente de um lar alternado, a guarda alternada, não 

deixa de compor as opções de escolhas em que o magistrado terá para 

se ponderar, na observância em atender o melhor interesse do menor, a 

guarda alternada é uma realidade e serve como instrumento de melhor 

atender os conflitos referentes à guarda da criança e do adolescente. 

Dentre as modalidades de guarda, pode-se afirmar que a 

compartilhada é a forma mais completa e, consequentemente, a que 

destaca-se em detrimento das outras formas. Primeiramente por 

intermédio da Lei 11.698/2008, sendo contudo consagrada pela Lei 

13.058/2014. 

 A Lei 11.698/2008 promoveu uma mudança radical no modelo 

de guarda dos filhos, antes dominada no direito brasileiro pela 

modalidade unilateral ou exclusiva. Esse modelo de guarda 

compartilhada somente deve ser afastado quando o melhor interesse do 

filho recomendar a guarda unilateral. 

 Esta forma de compartilhamento dos cuidados com os filhos 

sempre recebeu muita resistência doutrinária, devido a grande 

dificuldade em superar os conflitos. A exaltação dos ânimos, gerados 

no processo de separação, difundia a ideia de que a guarda 

compartilhada partia de uma premissa do amadurecimento sentimental 

do casal, da superação das diferenças, que muitas vezes levaram a 

separação, pondo os filhos e o direito pleno de convivência com ambos 

em primeiro plano. A guarda é um direito/dever dos pais para com os 

filhos, não sendo importante ou relevante para isto que exista uma 

relação conjugal entre eles. A falta de vínculo conjugal entre os apenas 

deve interferir no que diz respeito à coordenação do exercício dos 

direitos e deveres. (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012). 



- 122 - 

A alteração ao Código Civil enaltecida pela Lei 11.698/2008 e 

confirmada pela Lei 13.058/2014, superou as barreiras e determinou sua 

preferência obrigatória.  A doutrinadora Maria Berenice Dias (2015) 

afirma que: “guarda compartilhada significa dois lares, dupla 

residência, mais de um domicílio, o que, aliás, é admitido pela lei como 

disposto no artigo 71 do código civil de 2002. Se, porém, a pessoa 

natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, 

considerar-se-á domicílio seu qualquer delas” (DIAS, 2015, p. 438). 

Logo, o filho fica livre para transitar de uma residência para 

outra conforme sua vontade. No entanto é preciso cautela para que esse 

livre fluxo não desvirtue o instituto da guarda compartilhada, restando 

aos genitores o dever de construir um lar que sirva como abrigo aos 

filhos (DIAS, 2015). 

Nesse diapasão, o real entendimento da guarda compartilhada é 

não transmitir à criança ou adolescente o peso da separação, ou o fardo 

vingativo imposto pelo genitor que detém a guarda se intitulando 

vencedor. Ainda sobre o tema evidencia-se as palavras da Ministra 

Nancy Andrighi: 

 

Os filhos da separação e do divórcio foram, e ainda continuam 

sendo, no mais das vezes, órfãos de pai (ou mãe) vivo (a), onde 

até mesmo o termo estabelecido para os dias de convívio – visita 

– demonstra o distanciamento sistemático daquele que não 

detinha, ou detém, a guarda”. (BRASIL, Resp nº 1.251.000/MG, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

23/08/2011). 

 

São muitos os pontos positivos aos quais a modalidade em tela 

oferece à criança e ao adolescente, sem a utilização de uma complexa 

hermenêutica jurídica. Busca-se, com isso, evitar uma escusa por não 

compreensão da norma e consequente descumprimento a vários 

princípios do nosso ordenamento. 
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS 

MULHERES: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA  
 

A desigualdade de gênero ainda é uma marca do Estado 

brasileiro, principalmente em virtude do arcabouço histórico e cultural 

do patriarcado, trazendo o aprisionamento em padrões de gênero a 

serem executados por homens e mulheres. Tal conjuntura afronta a 

dignidade da mulher e o desenvolvimento de suas relações no que 

atualmente se entende por família (PERRELLI; ZUCO; TOSIN, 

2020). 

No patriarcado as relações sociais rege-se pelo princípio 

fundamental de que os homens são hierarquicamente superiores às 

mulheres e aos jovens (NARVAZ; KOLLER, 2006, não paginado). 

Essa construção social e cultural favorece a violência de gênero até hoje 

internalizada na relação das famílias. 

No anseio de mitigar a omissão do Brasil no enfrentamento à 

violência de gênero, foi sancionada a Lei nº 11.340, em 7 de agosto de 

2006, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha. Essa Lei 

estabelece meios de proteção e punição aos casos de violência 

doméstica e familiar contra as mulheres.  

Entende-se por violência doméstica e familiar contra as 

mulheres qualquer ação ou omissão que se baseie no gênero e cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou 

patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família ou qualquer 

relação íntima de afeto (BRASIL, 2006).  

A unidade familiar é compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, incluindo as 

esporadicamente agregadas. O âmbito familiar é a comunidade unida 

por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, integrada 

pelos sujeitos que são ou se consideram aparentados. Já a relação íntima 

de afeto é qualquer relação em que o agressor conviva ou tenha 

convivido com a mulher, independentemente de coabitação (BRASIL, 

2006). 
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Sob a perspectiva da Lei nº 11.340/06, a violência doméstica e 

familiar contra as mulheres é subdividida em cinco categorias, sendo 

elas s violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

A violência física é qualquer conduta capaz de ofender a 

integridade ou saúde corporal das mulheres. Por violência psicológica 

entende-se qualquer conduta capaz de causar dano emocional e 

diminuição da autoestima das mulheres ou que capaz de prejudicar e 

perturbar seu pleno desenvolvimento, condutas que degradem ou 

controlem suas ações, comportamentos, crenças e decisões, com o uso 

de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio capaz de causar prejuízo à 

saúde psicológica e à autodeterminação dessas mulheres (BRASIL, 

2006). 

Já a violência sexual compreende qualquer conduta que possa 

constranger as mulheres a presenciar, manter ou participar de relação 

sexual não desejada, com uso de intimidação, ameaça, coação ou força, 

o comércio ou a utilização, por qualquer modo, da sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, com uso de coação, 

chantagem, suborno ou manipulação, limitação ou anulação do 

exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos (BRASIL, 2006). 

A violência patrimonial é toda conduta que possa configurar 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos 

econômicos destinados a satisfazer as necessidades das mulheres 

(BRASIL, 2006). Por fim, a violência moral é toda conduta que 

configure os crimes de calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2006). 

As medidas protetivas de urgência são ordens judiciais que 

proíbem ou determinam condutas, visando à proteção da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, assegurando que todas, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 



- 125 - 

fundamentais inerentes à pessoa humana, tendo oportunidades e 

facilidades para viver sem violência, com a preservação de sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social 

(BRASIL, 2015). 

É comum que em situações traumáticas de violência contra à 

mulher, de evidente animosidade entre as partes, que envolvam 

agressões e outros ataques, o agressor passe a atormentar o sossego não 

apenas da ofendida, mas também de familiares, inclusive filhos, e 

testemunhas. Tal comportamento não se restringe ao recesso do lar. (...) 

O tormento prossegue, se estendendo ao também ao local de trabalho 

da vítima, a lugares por ela frequentados, etc (SANCHES CUNHA, 

2020) 

A Lei Maria da Penha prevê dois tipos de medidas protetivas de 

urgência: as que obrigam o agressor a não praticar determinadas 

condutas e as medidas que são direcionadas à mulher, seus filhos e 

testemunhas, visando protegê-los. As medidas protetivas de urgência 

que obrigam o agressor estão previstas no art. 22 da referida Lei: 

 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 

imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n. 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 

com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre 

as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e 

o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios 

(BRASIL, 2006). 
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Já as medidas para auxiliar e amparar as vítimas de violência 

estão reguladas no art. 23 e 24, da Lei Maria da Penha. Senão, vejamos: 

 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras 

medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem 

prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

 

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade 

conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz 

poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre 

outras: 

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor à ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e 

contratos de compra, venda e locação de propriedade em 

comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 

agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito 

judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a ofendida (BRASIL, 

2006). 

 

As medidas protetivas carecem de rapidez em sua expedição, o 

que é essencial para sua efetividade. Têm caráter autônomo e 

independem da instauração de inquérito ou processo penal. Assim 

sendo, o juiz deve avaliar a situação sem ouvir a outra parte de forma 

liminar. Apenas após a concessão das medidas protetivas é que o 

agressor é comunicado, passando a a obrigar-se desde a intimação 

(BRASIL, 2015). Essas não são exaustivas.  Não impedem a aplicação 

de outras previstas na legislação em vigor, desde que a segurança da 

mulher ou as circunstâncias do caso exigirem (BRASIL, 2006). 
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A RELAÇÃO MISÓGINA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

A ALIENAÇÃO PARENTAL 
 

A lei de alienação parental surge com intuito de consubstanciar 

e amparar as determinações jurídicas com relação ao afastamento desta 

forma ultrajante de denegrir a imagem do outro e de restabelecer a 

convivência com a parte (genitor ou genitora) apartado da criança ou 

adolescentes, pelas ilações criadas, tal qual a Lei 12.318/2010, tratando 

questões pertinentes à alienação parental, conforme segue no texto 

legal: 

 

Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 

ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 

tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou 

vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este 

(BRASIL, 2010). 

 

 O texto legal acima mostra que a alienação parental não é 

somente exercida por um dos pais, o ato lesivo pode ser praticado 

pelos avós, ou por qualquer pessoa que detenha sua guarda ou seja 

responsável pela sua vigilância. A legislação é abrangente e não deixa 

o julgador amarrado apenas aos exemplos citados no texto legal, 

deixando aberta a possibilidade de análise de situações concretas, 

como por exemplo, através de laudos periciais, vejamos: 

 

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação 

parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 

constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio 

de terceiros (BRASIL, 2010). 

 

 A alienação parental surge como uma mazela que ofende os 

direitos da personalidade e afeta a formação da criança e do 

adolescente, comprometendo o vínculo e o afeto com o genitor ou 

genitora e também com o grupo familiar, pois muitas vezes o genitor, 

que está sendo vítima da alienação já possui uma nova família e assim 

a convivência com este novo núcleo familiar acaba por ser prejudicado. 
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Logo, não se pode medir o tamanho do dano causado a esta criança ou 

adolescente. 

 É possível entender que a alienação parental causa prejuízo não 

somente ao genitor que é apartado do filho, mas, também a criança ou 

adolescente que perde o convívio com o genitor e tem um dano 

psicológico, além da perda do direito fundamental de conviver com um 

dos pais e o lado familiar. Ou seja,  

 

A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental 

da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, 

prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o 

grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o 

adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à 

autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda 

(BRASIL, 2010). 

 

Apesar do dano causado pela alienação parental, a Lei 

12.318/2010, não evidenciou tipificação penal. Porém, isso não 

significa dizer que a conduta alienadora não possa ser classificada como 

crime, pois a depender do fato causador é possível o enquadramento 

nos tipos previstos no Código Penal, especificamente no capítulo V, que 

versa sobre os crimes contra a honra. 

 É preciso uma análise do caso concreto para que haja a 

configuração penal e a consequente persecução penal. Assim, 

normatização do Código Penal Brasileiro tange os crimes contra a honra 

como: 

 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato 

definido como crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 

reputação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 

decoro: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa (BRASIL, 1940). 
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Como legislação protetiva, a Lei 12.318/2021 deveria proteger 

crianças e adolescentes da influência psicológica com a construção 

negativa da imagem de um dos genitores. Todavia, diversas vezes essa 

legislação acaba sendo utilizada para beneficiar pais agressores, já 

denunciados por violência doméstica e familiar, o que pode colocar 

crianças e adolescentes em risco de agressão e abuso. Nesse sentido, a 

Lei da Alienação Parental deveria ter sua utilização direcionada aos 

conflitos em que há um desvio na conduta, entre um dos adultos, e não, 

em casos onde existem suspeitas de violências ocorridas. As suspeitas 

apresentadas vítimas de violência doméstica e familiar devem ser 

devidamente averiguadas e não desacreditadas e transformadas em 

mecanismos de exercício de poder e punição sobre as mulheres 

(ENTENDA, 2019).  

A grande discussão aqui trazida é acerca da necessidade de 

aplicação da referida lei em casos de violência doméstica contra o 

genitor, seja ela violência física, sexual, moral, psicológica ou 

patrimonial, ou ainda em casos de violência contra os filhos destas 

vítimas, como maus tratos, negligência e suspeita de abusos sexual. 

Nestes casos a investigação deve acontecer prioritariamente em esfera 

criminal nas Varas de violência doméstica e familiar contra à mulher, 

já que as Varas da família não têm competência para julgar estes crimes 

(ENTENDA, 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A Lei de Alienação Parental é sancionada com uma perspectiva 

de garantia ao direito à convivência, ante a várias situações relatadas 

pelas equipes multidisciplinares, instituídas nas varas da família e da 

infância e juventude, e nos  centros de referência especializados de 

assistência social (CREAS), existentes em todas as cidades do Brasil. 

Tornou-se perceptível em algumas situações de separações de pais, que 

uma das partes, tentava afastar a criança ou adolescente, do convívio 

com a outra parte, imputando-lhe características que geram repúdio ao 
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genitor e assim causando prejuízo a convivência ou manutenção de 

vínculos da criança ou adolescente com este.  

Assim, o genitor que sabe da prática de alienação parental 

provocada pelo outro genitor, sozinho ou com auxílio de terceiros, não 

somente pode, como deve, afim de afirmar o poder legal existente, 

denunciar o fato criminoso que inicialmente começou com uma 

alienação parental. A denúncia não serve apenas para punir a parte que 

pratica a alienação, mas, para que a criança ou adolescente em questão 

possa ter o convívio harmônico com os genitores. A maioria dos casos 

surgem com a separação do casal ou dissolução do casamento, porém a 

denúncia deve ter como fator determinante a premissa de que não existe 

ex-pai ou ex-mãe, e que transitar amorosamente com ambos é um 

direito do menor. 

No entanto, muitas mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar são cerceadas em seu direito de fala por integrantes 

do sistema de justiça quando esbravejam sobre qualquer forma de 

violência sofrida. Algumas chegam a ser ameaçadas, inclusive de serem 

afastadas do convívio com os filhos e filhas. 

Nesse contexto de cruzamento entre o direito das famílias e a 

violação aos direitos das mulheres é preciso entender que a alienação 

parental não deve ser caracterizada apenas pela interferência. A 

interferência com intuito de cessar uma situação lesiva ao menor, 

trazendo benefícios à criança e ao adolescente, é legal e imprescindível 

à garantia e preservação de direitos. 
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“COMO SE EU TIVESSE QUE MOSTRAR QUE 

TENHO UM INTELECTO” – OS DESAFIOS QUE 

UMA MULHER NEGRA LÉSBICA ENFRENTA NAS 

RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
 

Camila Vieira do Nascimento 

 

INTRODUÇÃO 
 

Ainda que meu canto de tristeza não seja ouvido... 

Que minha homossexualidade seja pecaminosa e 

perseguida... 

Que meu corpo não seja meu... 

Que me paguem menos que aos homens... 

(...) Ainda assim eu resisto! 

Eugenia Corazon, O dia amargo de mulher, 2000. 
 

Objetiva-se com o presente capítulo discutir os desafios sofridos 

pelas mulheres negras lésbicas nas relações profissionais, na medida em 

que compõe a base da pirâmide social brasileira. Além disso, tem-se o 

intuito de apresentar algumas narrativas de experiências que relacionem 

o racismo e a lesbofobia, buscando-se averiguar a permanecia de 

mulheres negras em subempregos ou nos trabalhos de prestações de 

serviços e sua constante luta de enfrentamento a discriminação. 

O estudo realiza uma discussão com base em narrativas 

pessoais; para além disto, também se baseia no campo doutrinário por 

meio de GONZALEZ, Lélia (1983); BERTH, Joice (2019); 

CARNEIRO, Sueli (2003), dentre outros autores que contribuem com 

a discussão dos temas trabalhados. No âmbito material da pesquisa, foi 

realizado uma revisão interpretativa sobre narrativas de experiências.  

Dessa forma, os escritos deste trabalho são frutos de um diálogo 

realizado por meio de uma live, organizada pelo Grupo Frida de Gênero 

e Diversidade (UNICAP), sob a coordenação da professora Drª 

Carolina Valença Ferraz, na plataforma do Instagram, no mês do 

Orgulho LGBTQIA+, no ano de 2021.  
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A participante da live chama-se Eluize Camila, uma mulher 

negra lésbica, de 25 anos, que presta serviços como babá, participa de 

aulas de teatro na Escola de Arte João Pernambuco e reside na cidade 

de São Lourenço da Mata – Pernambuco.Importante esclarecer que, 

todas as falas aqui redigidas foram autorizadas para compor essa 

narrativa de luta e resistência.  

 

SER MULHER, SER NEGRA, SER LÉSBICA 
 

“A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo (...) pode ser 

tanto a mulher destituída, vivendo o limite do ser-que-não-pode-ser, 

inferiorizada, apequenada, violentada. (...), mas, se prestar um pouco 

mais de atenção, vai ver outra. (...) atualizada, viva, pujante” – Olhos 

D’água (2016, p. 13) 

É preciso destacar a priori a necessidade de compreender o “ser 

mulher” de maneira interseccional. Dessa forma, averiguamos que a 

posição social da mulher na sociedade sempre fora demarcada por um 

processo de opressão e subalternização. No que diz respeito as mulheres 

negras, destaca-se as difíceis trajetórias de desigualdades que se 

relacionam ao seu gênero, sua raça e sua orientação sexual. Vejamos: 

 

Por não serem nem brancas nem homens, as mulheres negras 

ocupam uma posição muito difícil na sociedade supremacista 

branca. Representamos uma espécie de carência dupla, uma 

dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, branquitude 

e masculinidade. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o 

outro, e nunca a si mesma [...] Mulheres negras exercem a 

função de “outro” do outro. (KILOMBA, 2012, p.124) 

 

Assim, nos deparamos com os primeiros aspectos desse “ser 

mulher” que ocupa um corpo preto e que demarca um não-lugar. Sobre 

essa perspectiva, Eluize pontuou: “Pela nossa cor, a gente já é 

marcado (...) primeiro ver sua cor, depois sua roupa. (...) Tem sempre 

uma carga de estereótipos” (Eluize Camila – 22 de junho) 
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Essa ‘carga de estereótipos’ experimentada por Eluize, recebe 

outros contornos de dificuldade, visto que, quem fala vive 

simultaneamente, a realidade de um ser mulher, ser negra e ser lésbica.  

A conjuntura social brasileira pós-colonizada, pautada pelo 

racismo (GONZALEZ, 1983) e pelo modelo cisheteropatriarcado 

(AKOTIRENE SANTOS, 2019), determina que, os “moldes 

femininos” que “fujam” dos padrões hegemônicos, serão corpos 

subalternizados e descaracterizados como possibilidades de existência 

feminina. Este processo repleto de estigmas é vivido por muitas 

mulheres que tem a negritude estampada na pele e a lesbianidade 

estampada em suas relações.  

Sobre essa narrativa do “ser”, Eluize fala: 

 

Sim, eu passei um processo bem difícil para me assumir, para 

mim mesma, eu já fui evangélica; e quando a gente vem de uma 

experiencia evangélica, a gente aprende muito essa opressão, do 

pecado, da abominação; e daí, para você desconstruir essa ideia 

e entender que você não é uma aberração... (Eluize Camila – 22 

de junho) 

 

“Assumir-se” para Eluize, perpassava para além dos espaços da 

negritude e da lesbianidade, existia a religião. É importante destacar 

que, a forma como a homossexualidade é vivenciada tem a ver com o 

modo como a religião, neste caso, é experimentada.  

Os relacionamentos cristocêntricos são pautados na construção 

ideal da junção do macho com a fêmea, logo, qualquer transgressão 

dessa matriz é considerada como uma infração à sociedade, à natureza 

e a Deus. (GEBARA, 2017) Perante isto, muitas mulheres passam por 

verdadeiras vias crúcis, demarcadas por violência por se entenderem 

pecadoras e aberrações por terem uma sexualidade “diversa”. 

Além disso, é pertinente recordar que, sexo e sexualidade 

sempre foram tratados como tabus e como aquilo que não é permitido, 

logo é visto como pecaminoso. Foucault em 1999 apontava que o sexo: 

 

É o elemento mais especulativo, mais ideal e igualmente mais 

interior, num dispositivo de sexualidade que o poder organiza 

em suas captações dos corpos, de sua materialidade, de suas 
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forças, suas energias, suas sensações, seus prazeres (FOCAULT, 

1999, p.145) 

 

Por ocupar essa dimensão tão profunda, o sexo torna-se um 

termo que precisa está em constante vigilância, principalmente em 

relação as mulheres. 

 
Quando você é uma mulher que fala abertamente sobre 

sexualidade, sexo, essas vivências, as pessoas já acham que você 

é uma pessoa fácil. Eu já fui vista como uma que topa tudo. É 

complicado sempre está trazendo esse discurso. (Eluize Camila 

– 22 de junho) 

 

As mulheres desde que nascem são ensinadas aserem boas 

esposas e donas de casa, já a mulher negra é vista como a exótica e 

sexual. O que Eluize pontua como “topa tudo” é fruto de uma 

estereotipação que se mantém no imaginário social que precisa ser 

‘atacado’ e desconstruído. 

 

É está pronta para o ataque. De olhar com uma cara mais feia, 

mas séria. (...) Você tem que ter essa força de responder, de 

reafirmar sua sexualidade. (...) sempre tenho que estar nesse 

lugar de reafirmar a minha sexualidade. (Eluize Camila – 22 de 

junho) 

 

“PRECISO TER UMA POSTURA PROFISSIONAL A MAIS” 

 

“A mãe de Zaíta guardou rapidamente os poucos mantimentos. 

(...) levara a metade do salário e não conseguira comprar quase nada. 

Estava cansada, mas tinha de aumentar o ganho. Ia arranjar trabalho 

para os fins de semana.” Olhos D’água (2016, p. 74 e 75) 

Na sociedade brasileira, as pessoas que não se enquadram como 

brancas, ditas letradas, que não “divergem” da sexualidade padrão 

normativa e que compõe a classe detentora do capital, possuem seus 

direitos negados e suas vozes silenciadas, logo, no campo profissional, 

faltam vagas para pessoas negras, homossexuais e travestis.  

Segundo dados do IBGE, em 2019 os negros tinham mais 

dificuldade de obterem um emprego e recebiam até 31% menos do que 
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pessoas brancas. Quando esses dados são averiguados na perspectiva de 

mulheres negras, a realidade é mais precária, por sermos um “país 

fundado no racismo”. (RIBEIRO, 2018, p. 39) Além de receberem 

menos da metade dos salários de homens brancos, as mulheres negras 

são as que mais ocupam subempregos e compõem os trabalhos 

domésticos de prestações de serviço. Eluize destacou: “Atualmente, 

trabalho de babá, mas já vivi muitas experiências de trabalho, transito 

por muitas coisas.” (Eluize Camila – 22 de junho) 

Assim como a grande maioria das mulheres negras, Eluize tem 

como ocupação profissional a prestação de serviço como babá. O 

trabalho doméstico fora designado a essa parcela da sociedade desde 

muito cedo. Ainda no período escravocrata, diante de um contexto 

perverso, as mulheres negras escravizadas eram forçadas a serem as 

amas ou as “mães-pretas” ilegítimas, que serviam com a manutençãodo 

lar e com o cuidado materno para os filhos da casa grande. (TELLES, 

2018) 

Para tanto, devido a essa herança, ainda hoje, faz-se uma 

associação esdrúxula de que mulheres negras só podem ocupar esse 

espaço e que por isso, são desqualificadas e ilegítimas. Ainda sobre isto, 

Sueli Carneiro aborda:  

 

Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam 

durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como 

vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres quenão 

entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 

deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um 

contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a 

serviço de frágeis sinhazinhase de senhores de engenho tarados. 

(CARNEIRO, 2003, p. 01) 

 

Acerca dessa questão Eluize falou em nosso diálogo: “Preciso 

mostrar que tenho um intelecto” (Eluize Camila – 22 de junho) E mais 

a frente completou: 

 

E hoje, assim, esse desafio de você mostrar que tem um 

intelecto, é porque somos muito subestimadas, acho que nossa 

cara, assim... quando as pessoas já olham, acha que para você 

está ali numa entrevista de emprego para babá, já acha que você 
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não tem escolaridade, como se você não tivesse dado certo na 

vida. (Eluize Camila – 22 de junho) 

 

Nesse aspecto em questão, observa-se uma das grandes 

dificuldades enfrentadas por diversas mulheres, I) ter a “cara” que 

representa uma mulher negra e lésbica e II) ser aquela que talvez, não 

“deu certo na vida”. 

Ocupar um corpo e um lugar social que não “condiz” com o ideal, 

desencadeia inúmeros desafios, principalmente, quando não existe uma 

democracia para a inserção de negros e de pessoas que façam parte da 

comunidade LGBTQIA+no mercado de trabalho.A cartilha LBGTfobia 

e Racismo no Mercado de Trabalho de 2017, organizada pela Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público da câmara de 

deputados de Brasília discute: 

 
Ao ser a principal atividade exercida dentro da sociedade, tanto 

por garantir proveniência financeira quanto pelo alto tempo de 

dedicação para a prática, o trabalho se assume como um espaço 

essencial para todos os cidadãos. Mas ao perceber que este 

ambiente não oferece oportunidades para todos os membros 

sociais, tem-se as questões: o que é necessário ter para ter acesso 

a um cargo? Qual qualificação é necessária para a devida 

inserção profissional? Qual a razão de uma pessoa que já possui 

boas competências estar à margem desse espaço? (CTASP, 

2017, p. 8) 

 

Essas narrativas e esses questionamentos feitos acima nos fazem 

compreender, minimante, quais desafios mulheres como Eluize podem 

sofrer em um ambiente profissional. Ter seu intelecto questionado, sua 

sexualidade pautada como um empecilho ou como um motivo de 

desqualificação ainda são marcadores da realidade de muitas mulheres 

negras lésbicas.  

 

“EU RESISTO” 

 

“O amor se guarda só na ponta de um falo, ou nasce também dos lábios 

vaginais de um coração de uma mulher para outra?” - Olhos D’água 

(2016, p. 61) 
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Nas palavras da ativista Joice Berth (2019), empoderar 

 

(...) é, antes de tudo, pensar em caminhos de reconstrução das 

bases sociopolíticas, rompendo, concomitantemente com o que 

está posto, entendendo ser esta formação de todas as vertentes 

opressoras que temos visto ao longo da história. (BERTH, 2019, 

p. 23) 

 

Se entender como uma mulher negra e lésbica perpassa nos 

caminhos da expressãodo corpo, da sensibilidade, da vulnerabilidade, 

da transcendência, do empoderamento de um corpo que fala, assim 

como, a compreensão do que significa enfretamento de opressão. Esse 

processo de entender-se e empoderar-se, para muitas mulheres, também 

cruza o espaço da dor, iniciando-se ainda quando pequena. 

 

A aceitação do cabelo, para mim isso toca demais, porque eu 

passei um processo bem doloroso. Eu tenho memórias de 

quando eu era criança, eu pedia que quando eu crescesse meu 

cabelo fosse liso. Me lembro disso, tenho essa memória da 

minha infância. Comecei a alisar muito nova, acho que com uns 

10 anos. E eu detestava, mas era melhor que ter o cabelo ruim. 

(Eluize Camila – 22 de junho) 

 

Visualizar a negritude através dos cabelos, é um processo que 

marca a vida das mulheres pretas, ora como uma lembrança de dor, ora 

como uma demonstração de resistência. Neste processo, analisemos:  

 

Os cabelos são um importante elemento estético de 

autoafirmação e cultivo do amor à própria imagem, sobretudo 

para as mulheres, sejam da etnia que forem. E esse estigma recai 

sobre os ombros de mulheres negras desde a mais tenra infância, 

pois nossos cabelos são alvo constante de diversas injúrias, 

rejeições e manifestações racistas, esteja ele alisado ou natural. 

(BERTH, 2019, p. 116) 

 

Parece-nos, então, que ‘aceitar’ o seu cabelo como ele o é, está 

relacionado a desconstrução de um sistema racista e exclusivo, 

solidificados nas “estratégias de desqualificação da estética negra”. 

(2019) Diante desse ato de resistência, Eluize afirma: “Eu vou, uso 
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cabelos diferentes. Eu vou para quebrar o sistema.” (Eluize Camila – 

22 de junho) 

Para além desses processos de “quebrar o sistema”, um relato de 

Eluize, dentre tantos, chamou a atenção: 

 

É difícil está nesse lugar de ensinar, mas nesses trabalhos de 

babá eu tento passar isso (conhecimento sobre gênero, raça e 

classe) para essas crianças, para os primos dessas crianças, para 

descontruir as ideias que eles veem, porque no ambiente que eles 

vivem não tem esse contato real com pessoas negras, com 

vivências negras. (...) tentar minar, para que o menino que eu 

cuido hoje, cresça com mais consciência, para que ele não 

reproduza o que os pais reproduzem, o que os avós, talvez, 

reproduzam. (Eluize Camila – 22 de junho) 

 

As mulheres negras e lésbicas desde muito tempo constroem 

suas bandeiras e desencadeiam suas lutas por emancipação em qualquer 

lugar que estiverem, visto que, como pensa Angela Davis, quando a 

mulher negra se movimenta, toda a estrutura político social se 

movimenta. (DAVIS, 2018). Seja dentro de uma sala de aula ou ainda, 

nos “trabalhos de babá”, discutir as questões de gênero, raça e classe 

apontam para a existência de vivências múltiplas que, as vezes temos 

dificuldades de enxergar ou velamos por termos amarras 

discriminatórias. O despertar da consciência promovepara a Eluize, e 

deve promover a toda sociedade a resistência de todos os dias e o 

enfretamento das opressões que invisibiliza e silencia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como observamos durante o exposto, compreendemos que os 

desafios enfrentados nas relações profissionais é uma realidade presente 

na vida das mulheres negras. Importante também é identificar que a 

situação se agrava ainda mais quando essas mulheres expressam sua 

sexualidade de maneira “diversa” da normativa. Essa relação, 

infelizmente, designa as mulheres negras lésbicas a um local de 

subalternidade e vulnerabilidade social. 
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Para compreendermos melhor essa situação, foi necessário 

realizar uma análise interpretativa de alguns relatos de experiências 

pessoais de uma jovem mulher negra lésbica que trabalha como babá. 

Para além disso, foi investigado as vivências de um “ser” que perpassa 

sua vida por três estigmas sociais, o gênero, a raça e a expressão de 

sexualidade.  

Observou-se que neste último caso, a religião exerce um papel 

de influência sobre o processo de aceitação ou de “assumir” uma 

sexualidade, de modo a gerar um sentimento de “aberração” naqueles 

que vivenciam essa relação. 

Analisamos também a permanência de mulheres negras nos 

trabalhos de prestação de serviços. Diante disso, identificou-se que, 

devido a uma herança escravocrata no Brasil, a sociedade demarca um 

imaginário social de que mulheres negras não possuem qualificações 

profissionais, subvertendo a lógica do trabalho apenas a um plano 

branco e patriarcal. 

Por fim, fez-se necessário discutir o caminho de resistência 

construídos por tantas mulheres que marcam na pele e no coração, 

outras formas de (re)existir. No caso de Eluize, através da valorização 

da sua imagem e sexualidade, e no repasse de um conhecimento que 

desconstrua e reconstrua as estruturas. 
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A SOLIDÃO DAS MULHERES COM 

DEFICIÊNCIA: COMO A 

CORPONORMATIVIDADE VIOLENTA 

ESSENCIALMENTE CORPOS FEMININOS EM 

TEMPOS PANDÊMICOS 
 

Carolina Valença Ferraz28 

Victor Freitas Moura29 
 

“O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e 

minha noite, meu inverno e meu verão 

Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo 

da morte.” 

(João Cabral de Melo Neto) 
 

Introdução 
 

O presente artigo tem por escopo a abordagem do direito à 

sexualidade e à afetividade livre e sem amarras capacitistas das 

mulheres com deficiência. Com esse propósito trataremos a temática à 

luz dos direitos humanos e de uma percepção inclusiva. A pesquisa em 

epígrafe utilizou o método dedutivo analítico com a análise 

preponderantemente da doutrina nacional e alienígena. Não se trata de 

uma pesquisa em primeira pessoa, porque em que pese esforços de 

inclusão decorrentes de um passado recente quando nosso país 

 
28 Doutora e Mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP). Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP). Professora de Direito Civil da Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP). Coordenadora e fundadora do Grupo Frida de Gênero e Diversidade 

(UNICAP). Advogada, consultora jurídica e parecerista. E-mail: 

carolinavferraz@hotmail.com | Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1574150134570614 
29 Graduando em Bacharelado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP). Membro e pesquisador do Grupo Frida de Gênero e Diversidade. E-mail: 

victorfreitas31@gmail.com | Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8631293567016304 



- 145 - 

caminhava para uma sociedade menos desigual e mais plural, a ausência 

de pessoas com deficiência nas universidades e pesquisando é uma 

realidade atroz e que precisa a todo custo ser alterada. Portanto, não é 

uma pesquisa com “local de fala”, porém na narrativa que utilizamos 

buscamos a todo instante nos despirmos de preconceitos e levantamos 

hipóteses e problemáticas para provocarmos os leitores a procurarem 

suas próprias desconstruções. 

Falar do outro tão igual e ao mesmo tempo tão diferente de nós 

mesmos deve ser feito num local da pesquisa que não seja árido ou 

despido de empatia e alteridade. Nenhum método pode ensejar a 

desumanização porque seres humanos não devem - em nome de uma 

política de resultado - serem considerados objeto de pesquisa.  

O objeto dessa pesquisa é a efetividade dos direitos 

fundamentais e dos direitos humanos das mulheres na construção de 

uma nova percepção das sexualidades e afetividades do outro. No caso 

em questão do outro com deficiência. E, para termos êxito na edificação 

dessa pesquisa, nos colocamos na condição de pessoas sem deficiência, 

mas que não se despiram da alteridade e do desejo a todo tempo de 

contribuir com a inclusão plena e irrestrita.  

Uma sociedade não inclusiva é um espaço vazio, desigual e 

cruel para todas as pessoas com ou sem deficiência. No entanto, para 

quem integra grupos socialmente vulnerabilizados, sociedades não 

inclusivas são declarações expressas das suas inexistências.  

Como pesquisadores não podemos nos olvidar da importância 

dos nossos papéis sociais na educação para os direitos humanos. Daí 

estamos construindo com sensibilidade e respeito uma doutrina que 

olhe para o outro e perceba seus desejos, dores e amores.  

O direito tem muitos conceitos, dogmas e enunciados, é 

verdade, todavia, ainda falta de forma mais significativa, doutrinadores 

paradigmáticos que aliem a “humanização da forma” aos conceitos. 

Nos aliamos ao grupo dos que pensam o direito para pessoas e suas 

subjetividades e no presente artigo estamos dando nossas contribuições 

para a temática sem a presunção de esgotarmos o conteúdo tão vasto 

num único artigo. Esperamos que em breve mais pesquisadores estejam 
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debruçados sobre o assunto. Como pesquisadores entendemos que as 

pessoas com deficiência são importantes demais para a sociedade e que 

não podem ser silenciadas ou esquecidas. 

Esperamos num curto espaço de tempo podermos contar com 

mais juristas e pesquisadores com deficiência, uma ciência em primeira 

pessoa não perde a força, muito pelo contrário. Ela vira um espaço 

libertário e revolucionário de novas ideias sem a frieza de métodos 

inócuos. Entendemos ainda que uma ciência em primeira pessoa é 

intensa, viva é capaz de mudar toneladas de narrativas preconceituosas 

e despidas de veracidade. 

O mundo jurídico por tempo em demasia foi um berço 

esplêndido dos privilégios e da desigualdade material, já passou da hora 

de sofrer uma transformação, em favor da vida plural e da igualdade 

com respeito à diferença. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AFETO E RELAÇÕES 

SOCIAIS - OU A BALADA DO SILENCIAMENTO DOS 

DESEJOS FEMININOS  
 

O ser humano em essência é um ser social, precisando do 

convívio, mesmo que mínimo, entre seus pares para poder expandir sua 

totalidade como ser. A plenitude das habilidades do homo sapiens é 

diretamente correlacionada com suas habilidades de exercer funções de 

conexão entre os seus. É necessário dizer que não é impossível que o 

indivíduo possa se manter isolado e sem contato com semelhantes, mas 

sim que a espécie humana é configurada a exerce a função de seres 

sociais. O ato de relações humanas é um processo evolutivo baseado na 

sobrevivência da espécie e está entranhada no cerne da civilização 

desde o início dos primeiros agrupamentos sociais, sendo acrescidos de 

ritos e processos cada vez mais intensos garantindo o estreitamento de 

laços e um sentimento de pertencimento ao meio. 

Os atos de afeto e desenvolvimento de relações baseadas em 

sentimentos caracterizados como amorosos, seja no aspecto fraternal ou 

ditos romântico-sexuais, passou pelos mesmos processos de evolução 
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até os dias atuais. Durante os períodos pré-históricos não existia a 

definição de amor, sendo que relações sexuais, por exemplo, eram 

unicamente por instinto e com o intuito de reprodução, sendo que o 

acolhimento das crianças geradas era feito pelo grupo como um todo. 

Passando a Idade Antiga, na Grécia de Platão, temos um dos debates 

mais conhecidos a respeito do significado das relações amorosas 

retratado n’O Banquete, debate esse onde os conceitos de eros, philia e 

ágape foram apresentados e ressaltaram ainda mais a necessidade da 

externalização dos mesmos pelo indivíduo. 

Regina Navarro Lins explica no decorrer de sua obra o grande 

histórico das relações afetivas e sua importância para o 

desenvolvimento do que conhecemos como sociedade moderna, como 

os meios de desenvolver e demonstrar afeto foram sendo mudados e se 

adaptando em decorrência de fatores socioculturais desde o antigo flerte 

da corte propiciando uma relação de contos de fadas – ou assim se 

acredita - até as novas relações virtuais, ou web-namoros, onde os 

indivíduos nunca chegam a se ver na vida real. Essa última modalidade, 

inclusive, se tornou a nova rotina durante a pandemia de Covid-19, 

motivada pelas incessantes quarentenas, o que tornou o indivíduo mais 

ativo nas redes sociais e em sites de relacionamento. Com o avançar da 

civilização avançam as formas de desenvolver relacionamentos e, a 

cada nova variante, novas formas são adaptadas para garantir sua 

estabilidade. 

 Durante o desenvolvimento das relações amorosas ao longo da 

história a figura feminina cisgênera foi condicionada a um papel de 

submissão, seja de esposa aos conformes com o único intuito de ser 

objeto para a procriação e perpetuação da família do marido, seja o de 

pelos pecados e tentações dos homens. Em toda a história essas 

mulheres foram despidas de seus desejos, personalidades e sexualidade 

e reduzidas a corpos sem expressão, obrigadas a serem castas até o 

casamento, não conhecerem seus limites e prazeres – não conhecerem 

a si próprias. Como diz Navarro (2012, p. 270), com a criação da pílula 

anticoncepcional “é a principal responsável pela mudança radical de 

comportamento amoroso e sexual observada a partir dos anos 1960. O 
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sexo foi definitivamente dissociado da procriação e aliado ao prazer. 

A mulher se liberta da angústia da maternidade indesejada e passa a 

reivindicar o direito de fazer do seu corpo o que bem entender.” 

 No campo da afetividade dos corpos trans e travestis 

encontramos a perpetuação da invisibilidade, fragilidade e diuturna 

agressão a um grupo que deseja ser e serem amadas única e 

exclusivamente por ser quem são, sem a fetichização ou riscos de 

agressão. Sendo corpos que socialmente são vistos com repulsa só pelo 

ato de existir, principalmente no Brasil com seu histórico hipócrita de 

ser o país que mais consome pornografia trans, a luta pela aceitação e 

busca pelo amor ainda é um passo a ser discutido além. 

Mulheres com deficiência, sejam cis ou trans, ainda carregam o 

estigma de serem vistas com o coitadismo, não importa qual seja o tipo 

de deficiência, fruto de uma visão que adota uma percepção de 

fragilidade e infantilização das mesmas. São desprovidas 

constantemente de suas sexualidades, como se no pensamento social 

por possuírem deficiência não pudessem ser seres humanos completos 

e com amores, desamores e desejos. 

Em princípio as possibilidades que as redes sociais, junto a sites 

e aplicativos de namoro, proporcionaram uma nova dinâmica para na 

forma de conquistar e conseguir parceiros. A dinâmica online, 

fortemente influenciada pela sociedade agir cada vez mais rápida, faz 

com que em poucos cliques se entre em contato com alguém interessado 

em algo casual ou que esteja com interesse de um relacionamento mais 

duradouro. Mas isso não quer dizer que todos sejam desejados, seja na 

vida real ou virtual sempre existirão aqueles que não atingirão o padrão 

de uma sociedade que adotou os preceitos da corponormatividade e da 

negação da diversidade funcional, inclusive nas relações fundadas em 

afetos e desejos. 
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DESCONSTRUINDO (PRÉ) CONCEITOS ACERCA DA 

DEFICIÊNCIA – QUEM TEM MEDO DA DIFERENÇA? 
 

Falar sobre deficiência pressupõe a necessidade de 

desconstrução do outro em sua diferença e de nós mesmos enquanto o 

“outro do outro”, em outras palavras pensar e escrever sobre o outro 

deve ser um ato de desapego de nossas incompreensões e 

insensibilidades e, assim despidos de nossos preconceitos 

compreendermos que sem empatia e alteridade a escrita sobre o outro 

que é tão diferente de nós mesmos e ao mesmo tempo tão igual passa a 

ser um ato de humanidade. 

Como tão bem traduz Clarice Lispector (2011), ser humano não 

deveria ser um ideal para o homem que é fatalmente humano, ser 

humano tem que ser o modo como eu, coisa viva, obedecendo por 

liberdade ao caminho do que é vivo, sou humana. E não preciso cuidar 

sequer da minha alma, ela cuidará fatalmente de mim, e não tenho que 

fazer para mim mesma uma alma: tenho que escolher viver. As palavras 

de Lispector mostram o tanto que precisamos em nossas humanidades 

reconhecermos a humanidade dos outros, não como um ato de mera 

tolerância ou benevolência, contudo como ato indispensável à 

preservação da nossa própria humanidade porque é a partir da relação 

com o outro que nos tornamos nós mesmos. 

Erving Goffman trata na sua obra Estigma do que ficaria 

caracterizado pela ideia de um pensamento pré-definido a respeito do 

Outro baseado em previsões e expectativas sem um verdadeiro contato 

para o entendimento entre as partes. Com isso temos a ideia do atributo 

e do estereótipo onde podemos entrar na discussão sobre como os pré-

conceitos vigentes a respeito das pessoas com deficiência causam um 

impedimento a ideia de que são capazes de amar e serem amados no 

sentido romântico. Não é de hoje que as pessoas são estigmatizadas e 

segregadas mediante suas subjetividades, porém diante de uma 

sociedade capacitista os corpos com deficiência são tratados como 

incapazes para diversos aspectos, entre eles o amor. 
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Esse tipo de perspectiva nega às pessoas com deficiência o livre 

arbítrio de suas próprias escolhas afetivas-sexuais e reprodutivas, numa 

visão castradora e, por que não, eugenista, tão-somente pela diferença 

dos seus corpos, ou em total desconformidade com suas habilidades 

intelectuais. Na sociedade atual é inegável que o conceito de deficiência 

e incapacidade afetivo-sexual estejam fortemente atreladas e que exista 

um pensamento de exclusão dos desejos e anseios do indivíduo, ora 

numa visão de infantilização da pessoa, ora com o pensamento de 

coitadismo que é em sua maioria vigente. Mas é necessário um 

entendimento das raízes desse pensamento. 

Mas o que faz alguém apto para o amor? Existe realmente 

necessidade de exigência de capacidade para o amor? Em nossas 

(des)humanidades queremos rótulos, prateleiras e conceitos 

estereotipados para o afeto e as diversas expressões de sexualidade e 

em nossas incompreensões passamos a não reconhecer o direito 

ilimitado ao afeto. Esse estranhamento diz muito sobre uma sociedade 

que vem se perdendo na falta de solidariedade, na perda de valores 

éticos e na liquidez de relações cada vez mais efêmeras e menos 

afetuosas. 

Na antiguidade clássica eurocêntrica temos uma dicotomia de 

tratamento dado em relação às pessoas com deficiência na Antiga 

Grécia segundo Agustina Palacios. Durante a vigência das cidades-

estados de Atenas e Esparta, as duas mais importantes da época, 

possuíam formas totalmente diferentes de tratar seus indivíduos sendo 

que a primeira, sendo atribuída a deusa da sabedoria e patrona de seu 

nome, tinha uma política de pensão vitalícia para com seus soldados 

que adquirirem alguma forma de incapacidades. Quanto aos nascidos 

com tais subjetividades eram tratados como membros da comunidade, 

porém ainda possuíam a ideia de poder ser uma punição divina. Esparta 

era a cidade dos guerreiros mais conhecidos e temidos do mundo 

conhecido, uma cidade dedicada a Ares, deus da guerra, não tinha bons 

olhos para nascidos com deficiências visíveis, atirando-os do topo de 

penhascos ao nascer. Quando um guerreiro sofria algo que o 
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incapacitasse permanentemente em combate já era sabido que deveria 

ser feitor: morrer ou se exilar para não trazer vergonha para a cidade. 

É interessante ainda perceber que na própria mitologia grega-

romana um dos membros dos doze deuses olimpianos possui 

deficiência. Hefesto/Vulcano, o deus do fogo e das forjas, foi jogado 

por sua mãe Hera/Juno do topo do Monte Olimpo por não atender seus 

ideais de beleza (em algumas versões ainda dizem que a causa possuir 

alguma espécie de deformidade no rosto ao nascer) e ao cair na Terra 

ficou coxo e cego de um olho. No seu retorno de volta ao Olimpo 

acabou por se casar com Afrodite, a deusa do Amor e da Beleza, como 

forma de compensação, sendo sempre vítima de sua aversão por ela e 

das mais diversas traições. 

A visão estigmatizada e negativa a respeito da deficiência se 

perpetuou durante a história e se mesclou as diversas culturas que a 

sociedade produzia, tendo seus conceitos alterados e ganhando ares 

próprios diante de cada novo local. Podemos ver sua representação nas 

formas culturais que cada agrupamento social produziu no passar do 

tempo e fazer um paralelo entre personagens clássicos e conhecidos do 

nosso imaginário com a realidade dos artistas da época. 

Quem não lembra de Quasímodo, personagem título da obra O 

Corcunda de NotreDame de Victor Hugo, e o tratamento recebido por 

conta de sua aparência e, futuramente, deficiência pelo arquidiácono 

Claude Frollo? Na obra que retrata a sociedade francesa em meados de 

1480 conseguimos ver o tipo de tratamento que alguém com uma 

deficiência visível era tratada à época, podendo ser visto de forma 

jocosa ou até como fruto de um pacto demoníaco. Na primeira vez onde 

vemos uma descrição de Quasímodo, na famosa passagem do festival, 

podemos nos atentar a essa dicotomia de tratamento pela qual ele passa. 

 

(...) Quando essa espécie de ciclope apareceu à 

entrada da capela, imóvel, atarracado e quase com a 

mesma largura que altura, quadrado a partir da base, 

como disse um grande homem,93 com um gibão 

bipartido vermelho e roxo, salpicado de sininhos 
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prateados, e sobretudo pela perfeição da sua feiura o 

populacho o reconheceu imediatamente e exclamou 

em uníssono: 

— É Quasímodo, o sineiro! É Quasímodo, o corcunda 

de NotreDame! Quasímodo, o caolho! Quasímodo, o 

coxo! Aleluia! Aleluia! 

O pobre-diabo tinha muitas designações a escolher. 

— Que se cuidem as grávidas! — gritaram alguns 

estudantes. 

— Ou as que quiserem engravidar — completou 

Joannes. 

De fato, as mulheres escondiam o rosto para não ver. 

— Ah! Que macaco horrível — dizia uma. 

— Tão mau quanto feio — completava outra. 

— É o diabo — acrescentou uma terceira. 

— Tenho a infelicidade de morar perto de 

NotreDame; toda noite ouço-o rondar pelas calhas. 

(...)  

Quasímodo não respondeu.  

— Cruz de Deus! — exclamou o fabricante de meias. 

— És surdo?  

De fato, era surdo. (...) (HUGO, Victor, 2013, p. 71-

72) 

 

O personagem principal desde sua primeira apresentação já 

recebe os adjetivos mais cruéis e julgamentos de sua personalidade 

baseados em sua aparência, onde sua feiura seria correlacionada à 

maldade. Esse pensamento de contraponto do belo/bondade com o 

feio/maldade foi um dos processos de estigma social criados a partir de 

um ideal religioso onde tudo o que era belo era divino e o feio e grotesco 

era tocado pelo diabo, em uma forma de identificar pecadores, frutos 

do pecado ou amaldiçoados. Um paralelo que pode ser feito com esse 

pensamento seria a sina de Jó que ao toque do diabo passou de um 
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homem rico e saudável a um homem decrépito, cego e com pústulas em 

seu corpo. 

Cabe aqui ainda fazer uma distinção da obra original com o 

filme da Disney que tratou do primeiro encontro de Frollo com 

Quasímodo de uma forma diferente do original, sendo que na obra de 

Victor Hugo o jovem sineiro é deixado aos pés da catedral aos quatro 

anos enquanto no desenho sua mãe cigana foi perseguida e morta pelo 

arquidiácono e quase morto ao ser atirado de um poço. Nas duas obras, 

cuidar de Quasímodo foi uma forma de Claude Frollo se redimir de seus 

pecados, um tipo de pensamento comum à época, como se criar uma 

criança com deficiência fosse uma penitência a ser paga. Esse 

pensamento penitente construiu a estigma da época de que pais e 

cuidadores de pessoas com deficiência ainda podiam estar passando por 

uma provação divina, fazendo surgir o estigma de que a deficiência 

fosse vista como um teste dos Céus para que o indivíduo provasse sua 

fé.  

Quasímodo nos lembra também como a deficiência ao longo dos 

séculos despertou na humanidade ojeriza, repulsa e condescendência 

em decorrência do pensamento capacitista que povoa o inconsciente 

coletivo de que a deficiência é um defeito que precisa ser consertado, 

excluído ou erradicado da história da humanidade.  

Com essas ideias em mente podemos ver a forma como o 

pensamento estigmatizante se atualiza com o tempo, garantindo um 

terreno fértil para a manutenção de um ideal de assujeitamento. Porém 

já é presente a ideia de uma recusa a esse modelo, mesmo que com 

amplas tentativas de impedimento, já não é possível impedir uma 

evolução de uma revolução. 

É relevante reconhecermos que importantes aspectos históricos, 

em que pese não terem tratado diretamente sobre a deficiência alteraram 

a construção dos valores morais e éticos do seu tempo ecoando não 

construção de sociedades menos desiguais e díspares como a revolução 

francesa, a revolução russa e as grandes guerras que trouxeram à lúmen 

a percepção dos heróis de guerra muitos dos quais mutilados e 
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condecorados exigindo, por sua vez uma nova percepção de mundo e 

realidade para acolhê-los.  

Se faz mister a compreensão que esse cenário começa a implodir 

após a Declaração Universal dos Direitos Humanos o mundo que até 

então era essencialmente individualista, pouco solidário e empático 

começa a sofrer rachaduras nessa carapaça e absorver valores mais 

humanitários e fraternos.  

Inegavelmente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência surge décadas depois ainda trazendo em seu bojo 

influências dos princípios norteadores e igualitários oriundos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas sem olvidar da sua 

própria contribuição disruptiva, uma vez que trata a igualdade não como 

o contrário da diferença, mas como conceito complementar, para a 

Convenção de Nova Iorque11 não existe uma igualdade quando 

erradicarmos a diferença e não existe diferença sem que haja igualdade 

ampla, plural e diversa. 

E que seja assim: que sejamos plurais, diversos, sexualmente 

realizados e afetivamente plenos. 

 

O MODELO SOCIAL E A RECUSA AO ASSUJEITAMENTO 

DA FEMINILIZAÇÃO 
 

Quando tratamos da temática de uma inclusão e aceitação social 

logo vem à cabeça de muitos a ideia de um modelo a ser seguido pelo 

indivíduo para ser integrado mais facilmente ao grupo ao que deseja 

fazer parte. A falha nesse pensamento muitas vezes se dá em relação ao 

entendimento que todos os corpos e mentes são moldados na mesma 

forma e que a adaptação pode ser feita de modo breve e prático, ou até 

que todos desejam se tornar algo diferente do que são somente para se 

sentirem parte de um meio. 

A problemática das relações entre os corpos e a sociedade, tão 

bem trabalhada por Foucault em sua Microfísica do Poder, nos traz a 

ideia de que os corpos considerados sadios são aqueles que detém o 

poder de definir os chamados “modelos sociais” e com isso excluir 
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aqueles que não se enquadram no estabelecido levando a crer que os 

que não se enquadram não são nada além de indesejáveis para aquele 

modelo. A política dos corpos, porém, abre uma margem para que 

aqueles que foram desprezados passem a buscar o seu espaço de forma 

a quebrar as definições discriminatórias, “emerge inevitavelmente a 

reivindicação do próprio corpo contra o poder”. Aqueles que foram 

excluídos passam a se aperceber como indivíduos e não, mas como 

seres sem voz e vontades, negados de uma verdadeira socialização por 

parte de uma sociedade que os definia como inferiores e, sendo assim, 

passaram a se ver como tais em uma verdadeira lógica beauvoriana.14 

A sociedade mundial atual tem um claro padrão geral para seus 

indivíduos: corpos físicos sem falhas e mentes encaixadas em um 

padrão neurológico que não seja visto como divergente, qualquer um 

que se apresente fora dessas especificidades – como uma falha na linha 

de produção de uma fábrica – é considerado fora do padrão de 

qualidade. Essa ideia, seguindo a linha de pensamento de Guacira 

Lopes, leva ao entendimento de que esses corpos “centrais” acabam por 

representar o todo, ignorando toda uma diversidade que não se encaixa 

no promovido como o certo se esquecendo que estão lidando com seres 

humanos com sentimentos, inteligência e que são ávidos pela luta de 

seus espaços e de serem livres com suas subjetividades. 

O conceito sobre felicidade corporal, portanto, deita raízes numa 

percepção que só “corpos perfeitos” podem ser realizados sexualmente 

e afetivamente falando. O que não deixa de traduzir um preconceito 

com os “corpos destoantes", os que não atingem o padrão cada vez mais 

irreal de beleza associada à magreza excessiva ou a uma percepção de 

músculos que dificilmente será atingida sem a ajuda de uma intervenção 

cirúrgica. Nessa ótica distorcida a ideia de felicidade advém da 

deturpação de um “corpo padrão”, mas o que seria esse corpo perfeito? 

E como ele assegura a felicidade almejada? 

Quem nos ajuda a compreensão desses aspectos tão dúbios e 

nocivos à saúde física e mental na busca pela real felicidade é Mirela 

Berger: 
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“Vincula-se felicidade à beleza e, por sua vez, beleza à magreza. 

(...) É incrível como, de fator construtor de identidades, o corpo 

possa ser também uma prisão, cujos carcereiros podem ser 

mídia, a moda, o olhar do outro, sobretudo nós mesmos, que de 

tão imersos no processo não o enxergamos e, quando o fazemos, 

também dele não escapamos.” (BERGER, Mirela, 2010, p. 83-

87).  

 

Dessa forma os corpos que ousam contrariar a ordem vigente e 

os ditames de aprisionamento da perfeição corporal são marginalizados 

e entregues ao acaso da escassez sentimental e da ausência de políticas 

públicas voltadas ao reconhecimento das suas capacidades sexuais 

(quando falamos sobre capacidades sexuais falamos sobre atributos e 

habilidades de cunho afetivo-sexual).  

Nesse diapasão ainda é primordial que façamos considerações 

sobre como as opressões aos corpos fora do padrão neuroestético 

possuem diferentes graus de perversão em decorrência da questão de 

gênero. Mulheres e homens sofrem violências distintas quanto a 

questão da corponormatividade, inegavelmente. 

Para Thomas Laqueur a percepção dos sexos biológicos (o autor 

se refere a ideia de binarismo - feminino e masculino - a partir do 

conceito genital de cada um deles), são objetos da construção cultural 

quanto aos gêneros e aos papéis atribuídos a eles. No entanto esses 

papéis foram atribuições forçosamente construídas pela história da 

biologia com o propósito de exacerbar as diferenças entre o masculino 

e o feminino. Mas a quem interessa essa subalternização do feminino e 

a predominância masculina? E quais as razões da manutenção dessas 

diferenças estereotipadas ainda na contemporaneidade?  

É preciso compreender que interesses tão nefastos são frutos de 

um sistema patriarcal e suas distopias. A quem interessa a ausência da 

equidade de gênero, por exemplo? A manutenção de um modelo de 

sociedade que pauta a desigualdade e mantém a dominação dos homens 

frente às mulheres para silenciar o ente feminino e perpetuar o poder 

nas mãos do ente masculino.  

Porém essa manutenção do poder tem reflexos sociais, políticos 

e culturais que incidem tanto na esfera pública, quanto na privada. 
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Impossível não observarmos que a busca pela realização sexual e a 

afetiva perpassa pelo crivo masculino-feminino, ativo-passivo, 

dominante-dominado. Essas distorções são consolidadas ao longo dos 

tempos de forma injustificada. Nas sociedades que promovem a 

erradicação das desigualdades entre os gêneros observamos pessoas 

menos infelizes e mais realizadas com seus corpos e desejos. 

Enquanto as mulheres são consideradas como aptas as vivências 

sexuais e afetivas a partir da beleza corporal; aos homens esses aspectos 

são exigidos em menor grau, o que resulta em menos cobranças e menor 

adoecimento mental e físico em face das exigências de padronização 

social para o atingimento do corpo perfeito. Essa corrida desenfreada 

pelo ideal de magreza, de corpos esculpidos numa maratona pouco 

saudável e exaustiva em academias de ginástica ou clínicas de 

embelezamento fazem dos corpos gordos, não jovens, com deficiência, 

ou que integram grupos étnicos raciais diversos do padrão eurocêntrico 

de beleza indesejados, o que nos obriga a rediscussão desses padrões 

ultrapassados em favor da dignidade humana, do respeito à diferença e 

da autonomia corporal. Corpos existem em suas diversidades e, são em 

suas subjetividades, objeto de satisfação, de desejo e prazer. 

Portanto, a padronização do desejo produz uma sexualidade 

distorcida e adoecida porque pune aqueles que se distanciam desse 

aprisionamento do afeto e das sexualidades e exacerba que a única 

felicidade somente será alcançada por corpos perfeitos. Mas o que é 

perfeição, senão meramente um preceito equivocado, que através dos 

tempos e da história da humanidade sofreu inúmeras desconstruções e 

remodelamentos?! 

A quebra dos paradigmas impostos e a recusa à marginalização 

social provocou uma revolução a respeito do modo como se percebia e 

tratava das pessoas com deficiência, começando dentro de próprias 

comunidades de apoio de forma a fortalecer uns aos outros até a 

manifestação civil que assegura direitos para a proteção dos grupos. 

Palacios trata do movimento das pessoas com deficiência como um 

movimento social único e independente de grupos políticos e com 
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características próprias, seguindo os moldes e entendimentos de autores 

como Mike Oliver. 

Quando o movimento atingiu as relações afetivas foi com o ideal 

de retirar a ideia capacitista e infantilizada de que eram pessoas sem 

desejos e capacidade de dar ou receber afeto e amor, pessoas castradas 

e sem sexualidade aparente, somente por não se enquadrarem em um 

modelo anteriormente invisibilizado. Essa dessexualização foi e ainda 

é uma das formas de violência mais cometidas quando se trata de corpos 

fora dos padrões estabelecidos, perpetuando um dos sistemas de 

opressão. 

Quanto a questão da vivência dos desejos e de uma sexualidade 

livre e sadia por mulheres com deficiência se faz mister que a pandemia 

acirrou as violências sofridas seja ressaltando a falta de acolhimento e 

de existência de parceiros dispostos à desconstrução do preconceito ou 

dos estigmas contra as pessoas com deficiência.  

Ainda é indispensável ressaltarmos que a violência doméstica 

de gênero assumiu índices alarmantes e, no que tange às mulheres com 

deficiência em suas hipervulnerabilidades a amplitude do alcance da 

violência ainda é mais perversa porque conta com a invisibilidade das 

vítimas como um fator de importante impunidade dos opressores e 

violadores. 

O estado brasileiro e sua ineficiência em acolher e desenvolver 

um aparato de efetividade da tutela protetiva às mulheres com 

deficiência é parte da extensa cadeia de violência institucionalizada que 

estão submetidas às mulheres no Brasil. Sendo iguais na conjuntura 

legal, mas tratadas com o descaso da subalternidade e de um estado que 

teima em perpetuar desigualdades não por desleixo, mas como ato 

omissivo de violência pela exclusão do feminino e de uma percepção 

propositadamente equivocada de políticas públicas ineficientes ou 

inexistentes. 
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DIREITO À AFETIVIDADE E ÀS SEXUALIDADES PARA 

ALÉM DO CAPACITISMO OU DA LIMITAÇÃO 

DISCRIMINATÓRIA 
 

Não seria a livre expressão da sexualidade uma das mais claras 

definições da dignidade humana? Explicaremos esse conceito levando 

em consideração que a dignidade humana não é um conceito unívoco, 

mas que possui uma conotação plúrima, o que traduzimos pelo fato de 

compreendermos como “mínimo existencial” um cabedal de preceitos 

que foram sob à égide do termo dignidade inseridos. Dentre os quais o 

direito à busca pela felicidade. Impossível compreendermos que existe 

o asseguramento das condições mínimas de sobrevivência quando 

afastamos os indivíduos do sonho e da realização dos seus desejos. 

Logicamente que diante de interesses tão díspares e percepções 

tão diversas acerca da felicidade podem surgir indagações acerca da 

possibilidade de considerarmos como um direito. Impossível seria não 

o fazer. Levando-se em alta conta no âmago humano, trata-se de 

interesse amplamente positivado, mesmo que sob a alcunha de outros 

termos como direito à moradia, direito ao nome, casamento, e etc. A 

vida humana possui na busca pela felicidade seu maior objetivo 

existencial.  

Intrinsecamente a felicidade está associada quase sempre ao 

ideal romântico da busca pela realização amorosa. Entendemos que esse 

anseio acompanha a humanidade em toda a sua trajetória porque desde 

o início dos tempos a pessoa humana tem sido um ser gregário. Contudo 

se faz necessária a compreensão de que no que tange às pessoas com 

deficiência essa questão é desmentida e sofre vertiginosa afronta ao 

sentimento de afeiçoamento e gregário presente na história da 

humanidade em parte porque a sociedade está eivada pelo “vício do 

capacitismo”. 

O que justifica a mudança de paradigmas no que tange à 

deficiência? Não estamos falando da condição humana, que nos 

ensinamentos de Hannah Arendt é algo inerente à existência humana 

sendo, portanto, irrelevante ter ou não deficiência? Então por que a 
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deficiência desperta, em regra, uma dualidade de comportamentos 

ligados à comiseração ou à ojeriza? A história da deficiência no 

decorrer dos tempos é marcada por ideais de “imperfeição” e de 

“defeito” o que resultou em todo tipo de violência com o propósito de 

erradicá-la.  

Na antiguidade bebês com deficiência eram jogados de 

precipícios ou deixados em florestas para serem devorados por animais 

selvagens, o que pouco difere na essência da criação de manicômios na 

modernidade, que serviram como espaços de apagamento, 

invisibilidade e apodrecimento humano. Indubitavelmente a violência 

perpetrada contra a deficiência tem sua fonte na dificuldade em lidar 

com a diferença. Em sociedades que buscam na perfeição de corpos e 

mentes a negação do outro que traz à tona o entendimento que perfeição 

não existe, uma vez que somos todos imperfeitos em nossas 

singularidades. 

Sob a ótica humanista, a ideia de que a deficiência reduz a 

capacidade do indivíduo para ser considerado sujeito de relações 

jurídicas é considerada plenamente ultrapassada, pois a concepção de 

deficiência à luz da interpretação da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência encontra respaldo em não delimitar a 

deficiência em si como doença, pois a pessoa com deficiência nada mais 

é do que um indivíduo que sofre restrições físicas, sensoriais, mentais 

ou intelectuais. Fruto desse diapasão, por que diante da deficiência 

criamos obstáculos e barreiras com o propósito de tabelarmos o desejo, 

o prazer e o afeto pelas regras ultrapassadas do capacitismo? 

Pensamos que se faz necessária a compreensão de que a vida 

privada tem na fundamentalização, que é a aplicação dos princípios 

fundamentais às relações entre particulares, o que resulta na efetividade 

dos princípios da igualdade material, da pluralidade familiar e do afeto. 

Diante do exposto quais razões justificariam a negação do 

direito ao afeto e ao livre exercício das sexualidades (tratamos no plural 

por total impossibilidade de considerarmos como algo meramente 

singular, uma vez que são amplas manifestações dos desejos humanos 

que por si só são ilimitados), para as pessoas com deficiência? 
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Na música de Caetano Veloso, Sampa, tem um verso que diz: 

“é que Narciso acha feio o que não é espelho” pensamos que expressa 

os termos do capacitismo, em outras palavras numa sociedade que 

expropria a afetividade da diferença ter deficiência é sob os parâmetros 

capacitistas negar ao outro o direito à plenitude sexual e afetiva com 

base no não reconhecimento da pessoa com deficiência como ser sexual 

e afetivo. Tais conceitos ultrapassados precisam urgentemente serem 

revistos principalmente, em face dos preceitos contemporâneos de 

capacidade civil que englobam direitos existenciais e a aptidão para a 

prática dessa modalidade de direitos. 

A mudança da sistemática da capacidade civil e o entendimento 

trazido pela efetividade da Convenção de Nova Iorque e da Lei 

Brasileira de Inclusão, deu maior destaque a autonomia privada, às 

escolhas baseadas no caráter volitivo do indivíduo com deficiência. 

Trata-se de um marco verdadeiramente histórico, porque indivíduos 

com deficiência intelectual ou cognitiva (desde que preservados o 

discernimento e a compreensão parcialmente), passaram a ser ouvidos 

em suas escolhas dentre as quais as de natureza afetiva e sexual. 

Antes dos avanços legislativos, em favor da efetividade da 

igualdade material no tocante às pessoas com deficiência, o que 

tínhamos era a absoluta negação dos direitos sexuais e reprodutivos das 

pessoas com deficiência intelectual e cognitiva e de um absoluto 

descaso para o exercício das sexualidades das pessoas com deficiência 

sensorial e física. 

Sobre o exposto se faz necessária a compreensão de que a 

mudança na lei pátria introduziu o entendimento de que o direito à 

felicidade também pode e deve ser exercido por pessoas com 

deficiência.  

Em linhas gerais, para ser feliz precisamos do outro, do coletivo 

e do Estado. Mas como o Estado compreende o conceito de felicidade 

para a coletividade? Existem políticas públicas suficientes e 

assecuratórias para a eficácia da igualdade material na sociedade? Os 

nossos tribunais compreendem e fundamentam as suas decisões com 

respeito ao direito à felicidade? Na verdade, ainda engatinhamos 
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enquanto Estado Democrático de Direito no respeito e compreensão 

acerca do direito à felicidade. 

Sobre a deficiência é indispensável deixarmos de encaixotar as 

sexualidades e desejos. A começar pelo entendimento das “novas” 

expressões de sexualidades para além da dualidade 

heterossexualidade/homossexualidade e do binarismo masculino e 

feminino exigem que possamos descortinar na busca pela felicidade a 

inexistência de rótulos ou enquadramentos. Existem pessoas, com ou 

sem deficiência, elas são seres sexualizados, em regra, mas podem ser 

assexuados (e não devem ser martirizados ou incompreendidos por 

isso), seus afetos podem ser monogâmicos ou não monogâmicos 

levando-se em consideração o princípio da lealdade baseado na verdade 

e na confiança pautada na clareza das escolhas e vivências entre as 

partes com outras pessoas; ou  no princípio da fidelidade diante de 

relações fechadas e exclusivas entre as partes e o exercício dos seus 

desejos integram a esfera da autonomia privada não cabendo ao Estado 

ou à sociedade nenhuma interferência. 

Entretanto, por que sexualidade e deficiência causam 

estranheza? Em sociedades que pautam seus comportamentos no culto 

à corponormatividade e à exclusão da pluralidade a deficiência é tida 

como algo feio, sinônimo de incompletude e de imperfeição o que 

resulta na ojeriza à possibilidade de reconhecimento da autonomia 

corporal, sexual e afetiva das pessoas com deficiência. Contudo, como 

atesta o relatório da Organização Mundial de Saúde, pessoas com 

deficiência são 15% da população mundial, o que importa no 

contingente de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. A indagação que 

devemos fazer é como recusar o reconhecimento dos direitos sexuais e 

afetivos de 1 bilhão de pessoas pode ser algo factível ou admissível? 

Resta a necessidade de abordarmos as vivências sexuais para as 

pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva como processo 

terapêutico. É inerente à condição humana o reconhecimento de que 

vivências sexuais são de natureza fisiológica e a satisfação oriunda 

dessas atividades é capaz de trazer serenidade, tranquilidade e bem-
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estar. Como não assegurar terapias sexuais para pessoas que possuem 

pouca ou nenhuma interação social como procedimento terapêutico?  

O filme As sessões (2012) de Mark O’Brien trouxe à tona que 

na década de 1970 universidades estadunidenses tiveram programas de 

terapia sexual para pessoas com deficiência com bastante êxito em sua 

promoção da dignidade humana. O tema merece reflexão e uma 

abordagem aprofundada, contudo ressaltamos que concordamos com o 

fato de que profissionais treinados e supervisionados para essa 

aplicação de terapias sexuais podem e devem ser algo acessível e digno 

na vida de muitas pessoas com deficiência. Concordamos que a última 

coisa que precisamos no tocante à sexualidade das pessoas com 

deficiência é o invólucro do preconceito arrematado com o selo do tabu. 

Não pode ser motivo de vedação a satisfação prazerosa ao alcance de 

todos, uma vez que a efetividade da Lei Brasileira de Inclusão trouxe a 

necessidade de ampliarmos a aplicação da acessibilidade atitudinal nas 

condutas diárias. 

Nesse diapasão é preciso compreendermos que o afeto das 

pessoas merece respeito. O que exige a defesa sem ressalvas para a 

prática do matrimônio ou da união estável entre as pessoas com 

deficiência ou com pessoas sem deficiência. Durante bastante tempo as 

relações entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência foram 

demonizadas pela sociedade e reprimidas pelo Estado. O que diante da 

ideia de uma sociedade verdadeiramente inclusiva não pode prosperar. 

Cada um casa ou vive unido estavelmente com quem quer, porque quer 

e para viver uma parceria afetiva na vida. 

Para o casamento ou união estável se faz necessária a 

verificação da capacidade civil para a prática dos atos existenciais, uma 

vez que, verificada a sua existência não é admissível qualquer restrição 

a essa prática. Contudo se faz necessária a observação de que mulheres 

com deficiência (assim como mulheres gordas), possuem maior 

vulnerabilidade quanto a violência de gênero em sua modalidade sexual 

porque estão sujeitas a maiores preconceitos para se relacionarem 

sexualmente inegavelmente pelas mazelas frutos da 

corponormatividade. 
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Resta-nos a certeza de que as pessoas com deficiência não 

podem viver existências limitadas pela negação dos seus desejos e 

amores ou pelo aprisionamento que o capacitismo afetivo produz. Que 

a vida em toda a sua diversidade merece prosperar, não por mero 

capricho ou excesso de otimismo, mas como direito fundamental 

essencial à condição humana.  

Afeto e sexualidades sadias, plenas e satisfatórias são atributos 

da felicidade e como tal inerente à vida humana. Recusar o 

reconhecimento do direito à afetividade e à satisfação sexual das 

pessoas com deficiência fere frontalmente a Convenção de Nova 

Iorque, a Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão por ser uma 

prática atentatória aos princípios da dignidade humana e igualdade e 

respeito à diferença. 

Não somos essencialmente iguais (ainda bem que não, porque a 

igualdade sem a diferença é algo entediante e massacrante), mas em 

nossas diferenças e subjetividades somos todos humanos com nossos 

desejos, vontades e amores. E que assim possamos construir um novo 

capítulo na história da humanidade pautado na percepção que o outro 

não precisa ser a nossa imagem ou perfeição (será que existe mesmo 

perfeição?), mas que em toda sua diversidade, imperfeição e 

necessidades nos lembre a todo instante sobre nossas próprias 

humanidades, falhas e afetividades, sendo, portanto, o que 

verdadeiramente importa: não transacionarmos com nossas afetividades 

e desejos. Não nos perdermos de nós mesmos e do outro. 

 

NOTAS INCONCLUSIVAS OU COMO O AFETO É SOBRE 

TUDO O QUE IMPORTA ATÉ MESMO NO DIREITO 
 

Em uma sociedade que tem como conceito punir os diferentes 

por cometerem o crime da existência não é difícil se aperceber do grito 

dos excluídos se tornando cada vez mais um estrondo capaz de quebrar 

barreiras e paradigmas, de forma que dia após dia seja possível galgar 

novos horizontes. O amor é um dos sentimentos mais potentes e 

catalisadores da nossa sociedade, isso se não for o maior dentre todos, 
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porém enquanto o ser humano continuar sem conseguir olhar para o seu 

semelhante não será capaz de evoluir.  

Não estamos acostumados a tratar o mundo jurídico como um 

universo de afeto. Quando se pensa nesse meio inicialmente se faz 

associação é de um sistema punitivista ou que deve ser acionado para 

garantir ideais particulares, não se consegue realmente se criar um 

pensamento generalizado envolvendo direito e proteção, acolhimento, 

sendo esse um dos marcos que devem ser tratados e debatidos: como 

pensar um direito acolhedor? Que fique claro, o debate deve envolver o 

sistema como um todo. Desde os estudos acadêmicos que devem se 

tornar mais receptivos e inclusivos a pessoas com deficiência como 

estudantes além, é claro, de mais professores e pesquisadores se 

debruçando sobre o tema, façam parte ou não do grupo.  

O nosso sistema jurídico falha com essas pessoas, não sendo 

preparado para receber profissionais ou aqueles que buscam sua ajuda. 

Falha em nível pessoal, com falta de profissionais capacitados para lidar 

com as subjetividades alheias, em nível técnico ao não formar bons 

profissionais durante os cursos e em operacional, ao não pensar em um 

sistema de justiça que acolha a todos, desde leitura de processos a meios 

para praticar a profissão de forma satisfatória. 

O presente artigo trouxe a discussão da necessidade de 

reconhecermos a autonomia sexual, corporal e afetiva das pessoas com 

deficiência como reflexo da efetividade dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade e respeito à diferença. Com esse 

propósito escancaramos as mazelas da corponormatividade e da 

negação do outro que não se encaixa na padronização dos corpos. 

Contudo não é sobre corpos perfeitos que tem fundamento o direito à 

felicidade, muito pelo contrário. A busca desenfreada baseada nessa 

cultura dos corpos sarados é um fator de desigualação negativo porque 

exclui pessoas em suas subjetividades. 

No tocante às pessoas com deficiência e o processo de 

invisibilidade e silenciamento das mesmas a recusa ao reconhecimento 

da autonomia corporal e sexual das mesmas têm raízes eugenistas e 
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excludentes que ferem frontalmente a Convenção de Nova Iorque, a 

Carta Magna e a Lei Brasileira de Inclusão. 

A manutenção pelo Estado ou pela sociedade da desinformação 

acerca do novo modelo da capacidade civil não pode prosperar porque 

condena as pessoas com deficiência a existências solitárias e 

dependentes, ao invés de promover a independência e autonomia das 

suas existências para além dos sentimentos indevidos de ojeriza ou 

condescendência. 

A vida humana desde os primórdios resulta em atividades e 

características gregárias o que não pode justificar, portanto, a recusa e 

a compreensão de que se aplicam às pessoas com deficiência a 

satisfação sexual e a plenitude afetiva. 

Pessoas com deficiência precisam ser reconhecidas em todas as 

suas subjetividades, mas sem olvidar o reconhecimento dos seus 

direitos. Somente assim estaremos diante de uma sociedade 

verdadeiramente mais inclusiva e justa o que resultará num ambiente 

mais feliz para pessoas com ou sem deficiência.  

E, finalmente, reconhecermos os desejos e capacidade afetiva-

sexual das mulheres com deficiência para além do capacitismo é de 

extrema relevância à emancipação sexual das mesmas. Ademais se faz 

necessária a desconstrução de padrões corporais e neurais de pseudo 

normalidade adotados como instrumento de exclusão do outro por puro 

preconceito e estigma. 

Negar às mulheres com deficiência cuidados quanto à saúde e 

cuidados para uma vida sexual ativa é parte de uma violência 

institucionalizada. Cabendo responsabilizar o estado por essa omissão. 

No que se refere à violência doméstica de gênero contra 

mulheres com deficiência em decorrência da hipervulnerabilidade e da 

condição de pessoas invisibilizadas as denúncias e culpabilização dos 

responsáveis são grandes desafios que exigem melhoria da rede de 

acolhimento e um melhor aparato da efetividade da tutela protetiva a 

todas às mulheres, para além de suas subjetividades. 
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Introdução  
 

O feminismo negro se propõe a ser uma prática política que visa 

reconhecer a contribuição intelectual das mulheres negras a partir de 

suas experiências e de como essas contribuem para a mudança da 

sociedade. Essa forma de entender e pensar o mundo a partir das 

próprias vivências tem ocupado cada vez mais os espaços formais de 

produção do conhecimento, levando intelectuais negras como Patricia 

Hill Collins a discutir o pensamento feminista negro como uma teoria 

social crítica. Além da autora norte-americana, outras intelectuais 

trazem contribuições de suma importância para essa discussão, dentre 

elas Lélia Gonzalez, que nos aponta reflexões e caminhos para 

 
30 Doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco 

(PPGD/UNICAP), mestre em Ciências Jurídicas (UFPB), Especialista em Direitos 

Humanos (UFPB), Graduada em Direito (ASCES), Pesquisadora do Grupo de 

Pesquisa Asa Branca de Criminologia, Bolsista da Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9954162007551741Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4635-

5582 Email: cianisueli@gmail.com 
31 Advogada, consultora jurídica para formalização de organizações populares negras 

e de mulheres, defensora dos direitos humanos das mulheres e da população negra, 

integrante do Coletivo Feminista Cabelaço. 

http://lattes.cnpq.br/7138359060381958Email: angelborges@hotmail.com 
32 Graduanda em Ciências do Consumo (UFRPE), integrante do Instituto das Matas: 

defesa de direitos humanos, meio ambiente e povos e comunidades tradicionais, 

Ekedy do Ilè Asè Orisalá Talabi. http://lattes.cnpq.br/5785885686176626Email: 

arianasuerda92@gmail.com 
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desmascarar o racismo e demais formas de opressão com ele 

articuladas, sempre nos chamando a nos olharmos através do espelho 

que nos permite ver nossa verdadeira face enquanto sociedade.  

No desenvolver deste artigo buscamos traçar um diálogo entre 

o pensamento de Patricia Hill Collins e Lélia Gonzalez exatamente para 

cumprir uma das afirmações do pensamento feminista negro, que é 

analisar a produção intelectual e política das mulheres negras a partir 

de suas experiências particulares. Apesar das proximidades entre as 

feministas estadunidenses e as brasileiras, essas experiências detém 

especificidades e, por isso, são únicas nas dores e nas suas 

potencialidades. Buscamos também amparo em outras intelectuais. 

Respeitando o princípio da ancestralidade, Sueli Carneiro que com sua 

espada em punho costuma abrir os caminhos se faz presente para dar 

sustentação às reflexões aqui apresentadas. Porém, como a 

ancestralidade se mantém presente quando lembrada pelos seus 

descendentes, valemo-nos das águas intelectuais contemporâneas de 

Tatiana Botosso para pensarmos, de forma preliminar com a promessa 

de aprofundarmos mais adiante, sobre as ponderaçõesde queo 

pensamento feminista negro produz categorias de análise conceituais e 

proporciona reflexões que podem responder às mais diversas 

inquietações em termos de vivências, articulações e organização 

político-jurídico-cultural das mulheres negras nas Américas e as 

alianças que construímos à medida que nos dispomos a incidir nos 

espaços de produção de conhecimento. A proposta deste trabalho, assim 

como se faz no cotidiano das comunidades de matriz africana, se dá pela 

complementaridade, por isso fizemos opção de trazer autores 

masculinos que também assumiram o compromisso de romper com as 

práticas epistemicidas e têm aberto caminhos de reflexão sobre a 

necessidade de se enfrentar o racismo e demais categorias de opressão 

vinculadas que integram tal sistema nas Américas. Por isso Luiz Rufino 
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e Luiz Antônio Simas “baixam33” aqui para vir “firmar seu ponto34” 

com suas tecnologias de encante, e com suas gargalhadas epistêmicas 

desestabilizarem o carrego de desencante do patriarcado racista ou do 

racismo patriarcal35.  

Ainda sob a perspectiva ancestral, fizemos opção pelo uso da 

linguagem em primeira pessoa, ora do singular, ora do plural, para 

seguir, assim, na escolha metodológica traçada por Lélia Gonzalez e 

continuada por Patricia Hill Collins e bell hooks, em que escrevemos 

em primeira pessoa para ressaltar a presença das que vieram antes de 

nós e das que virão depois, tendo em vista que a ancestralidade negra 

também é fundamentada na oralidade.  

Para desenvolver este trabalho optamos pelo uso do método de 

abordagem dedutivo, utilizando-nos da análise bibliográfico-

documental e se constitui como pesquisa qualitativa. 

 

DO FEMINISMO NEGRO AO PENSAMENTO FEMINISTA 

NEGRO: TEORIA SOCIAL CRÍTICA E ANÁLISE DO 

AUTORRECONHECIMENTO NAS EXPERIÊNCIAS DAS 

MULHERES NEGRAS 
 

O feminismo negro tem sido abordado, nos últimos tempos, 

como uma epistemologia de referência para a valorização e 

reconhecimento do pensamento das mulheres negras como intelectuais. 

Nessa perspectiva, tem obtido destaque a abordagem sobre o 

pensamento feminista negro proveniente dos Estados Unidos, a partir 

de leituras de obras produzidas por mulheres negras cuja importância 

 
33 Expressão utilizada nas comunidades de terreiro para se referir à chegada de uma 

entidade ou divindade em momento ritual das religiões de matriz africana e matriz 

afro-indígena.  
34 Expressão utilizada nas comunidades de terreiro para se referir à apresentação feita 

pela entidade quando da sua chegada à comunidade religiosa durante processo 

ritualístico. 
35 No decorrer de todo o texto utilizaremos a expressão patriarcado racista ou racismo 

patriarcal por entendermos que não há hierarquização dessas duas categorias 

sistêmicas na experiência da sociedade brasileira, uma vez que patriarcado e racismo 

se retroalimentam.  
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se faz atual na academia e nos movimentos sociais: Angela Davis, bell 

hooks, Patrícia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw são algumas das 

intelectuais citadas com frequência nos trabalhos que abordam a 

temática ora referida. Patrícia Hill Collins nos ensina que “o 

pensamento feminista negro constitui um projeto de conhecimento que 

examina a produção intelectual das mulheres negras em resposta aos 

desafios específicos que enfrentamos na política dos Estados Unidos e 

na sociedade estadunidense” (COLLINS, 2019, p.12). Na percepção da 

autora norte americana, o exame de tal produção insere as mulheres 

negras no lugar de intelectuais sem a necessidade de divinização de suas 

ações, uma vez que para ela “as mulheres negras não são nem super-

heroínas destemidas capazes de conquistar o mundo, nem vítimas 

oprimidas que precisam ser salvas” (COLLINS, 2019, p. 12). 

Ao fazer tal afirmação, Patricia Hill Collins nos chama a atenção 

para a importância das análises quando da escolha teórica por 

determinadas temáticas. Tendo em vista a disputa de narrativas ser uma 

condição comum nos espaços de produção de conhecimento e as 

consequências da herança colonial ainda vigentes nas Américas, é 

necessário alertar para os riscos de distorção a que determinadas 

questões político-teórico-culturais podem estar expostas. Um desses 

riscos reside no equívoco de considerar que o feminismo negro é uma 

criação das feministas negras dos Estados Unidos e que, portanto, deve 

ser copiado integralmente pelos movimentos e organizações de 

mulheres negras em torno do mundo36.Ou ainda, que por se tratar de 

uma ação intelectual de mulheres negras, deve ser automaticamente 

incorporada sem considerar as especificidades decorrentes das 

experiências vividas poressas mulheres em diáspora. Razão pela qual 

Collins alerta para a importância do feminismo afro-brasileiro, 

 
36 Em sua última vinda ao Brasil, Angela Davis afirmou que sentia esperança com o 

País e que havia muitas referências de feministas negras aqui, dentre as quais citou 

Lélia Gonzalez e disse não se sentir confortável ao ser reverenciada com um fervor 

intenso que não era direcionado à intelectual brasileira na mesma proporção. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-brasil-ainda-me-da-esperanca-declara-

angela-davis/ 
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reconhecendo suas diferenças e conexões com o feminismo negro 

norte-americano: 

 

O feminismo afro-brasileiro é fundamental para esses diálogos. 

As conexões cada vez mais visíveis entre o feminismo afro-

brasileiro e o pensamento feminista negro dos Estados Unidos 

ilustram os possíveis benefícios de um feminismo negro 

transnacional. Ambos os grupos enfrentam desafios 

semelhantes: por exemplo, lidar com os legados da escravidão 

que costumam desvalorizar a condição da mulher negra, bem 

como elaborar respostas ao racismo antinegro que assume 

formas específicas conforme o gênero. No entanto, não se pode 

nem se deve pensar que essas histórias e os feminismos negros 

produzidos por elas, ainda que semelhantes, sejam um só. As 

formas que esse racismo assumiu nessas duas sociedades de 

colonizadores brancos se mostraram extremamente variadas, 

assim como as relações das mulheres negras com elas. Há 

imenso potencial para diálogos contínuos entre o feminismo 

afro-brasileiro e o afro-americano, o que indica possibilidades 

ainda mais amplas de diálogos semelhantes em um contexto 

transnacional (COLLINS, 2019, p. 13)  

 

Uma das contribuições do feminismo negro se dá pelo 

reconhecimento, por parte dos sujeitos, de suas próprias histórias. Os 

pontos de diálogo com as experiências de outros indivíduos, ao invés 

de sua incorporação acrítica, orienta para o enriquecimento das 

narrativas na produção intelectual, de modo que sejam potencializadas 

as capacidades analítica, criativa e epistêmica para incidir na afirmação 

da dignidade humana das pessoas negras. Eis:  

 

O racismo, o sexismo, a exploração de classe, o heterossexismo, 

o nacionalismo e a discriminação contra pessoas com 

capacidades diferentes e de diferentes idades, etnias e religiões 

afetam a vida de todos nós. No entanto, encontramo-nos em 

posições diferentes dentro dessas relações de poder e, como 

resultado, temos pontos de vista distintos sobre elas. Quais de 

meus argumentos ecoam suas preocupações? Quais não ecoam? 

E, o que é ainda mais importante: por quê? Para que possamos 

ter diálogos bem fundamentados com os outros é preciso que 

cada um de nós aprenda a escrever sua própria história, em vez 

de procurar um livro único que conte todas as nossas histórias. 

Precisamos de mais livros que contem as verdades da vida das 

pessoas que foram reprimidas cuja dignidade, ainda assim, 
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permanece intacta. Talvez seja você a pessoa que vai escrever 

esse livro, ou, ao menos, aquela que por meio do seu ativismo 

intelectual vai contribuir para que ele exista (COLLINS, 2019, 

p. 14)  

 

Ao expressar a importância da narrativa das próprias histórias 

pelos sujeitos, a autora americanaexplicita uma das principais 

características do pensamento feminista negro. Para a corrente teórica 

em que ela se situa, a figura da intelectual negra não está reduzida às 

mulheres negras inseridas no espaço acadêmico, e sim, no 

reconhecimento de que toda a forma de atuação das mulheres negras 

que consista no seu fortalecimento enquanto sujeito e na sua 

autovalorização é uma produção intelectual fundamentada no 

feminismo negro. Ora, seos espaços de educação formal por anos foram 

proibidos à população negra e, à medida que foram tornando-se 

permitidos, foram sendo criados mecanismos formais e informais de 

negação do acesso e impedimento de sua permanência, resta à produção 

de conhecimento se constituir como uma prática de resistência, forjada 

em todos os lugares onde as mulheres negras estejam presentes. Collins 

nos alerta que “a sombra que obscurece essa complexa tradição 

intelectual das mulheres negras não é nem acidental nem benigna.” 

Ora, é sabido que o ato de “suprimir os conhecimentos produzidos por 

qualquer grupo oprimido facilita o exercício do poder por parte dos 

grupos dominantes, pois a aparente falta de dissenso sugere que os 

grupos subordinados colaboram voluntariamente para sua própria 

vitimização (COLLINS, 2019, p. 32)”. De forma que se passa a aceitar 

a ausência como se fosse um fato natural, com o qual se faz necessário 

saber conviver e aceitar a sua ocorrência.  

Nesse sentido, sistematizar o pensamento feminista negro 

consiste em uma atitude contra hegemônica, uma vez que retira o 

pensamento das mulheres negras da obscuridade e viabiliza a 

possibilidade de troca de experiências e fortalecimento das identidades 

e autonomia dos sujeitos, favorecendo, assim, a ruptura com a ideia de 

história única. Collins ressalta as supressões do pensamento das 

mulheres negras como práticas comuns entre os homens brancos da 
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elite tanto quanto das feministas ocidentais, cujas abordagens dão-se 

sempre em torno de uma ideia homogeneizante de mulher, 

evidenciando, portanto, os pontos de conflitos e disputas existentes 

entre os grupos dominantes no cenário político-intelectual e as 

tentativas frequentes de subalternização das mulheres negras. Assim, 

afirma que:  

 

Os estudos da mulher nos Estados Unidos e na Europa vêm 

desafiando as ideias aparentemente hegemônicas da elite 

masculina branca. Ironicamente, os feminismos ocidentais 

também suprimiram as ideias das mulheres negras. Embora as 

intelectuais negras há muito expressem uma sensibilidade 

feminista distinta, de influência africana, sobre a intersecção de 

raça e classe na estruturação do gênero, historicamente nós não 

temos sido participantes plenas das organizações feministas 

criadas por brancas. O resultado é que as mulheres afro-

americanas, latino-americanas, indígenas e asiático-americanas 

têm acusado os feminismos ocidentais de racismo e preocupação 

excessiva com questões relacionadas às mulheres brancas de 

classe média (COLLINS, 2019, p. 36) 

 

A supressão do pensamento das mulheres negras é uma prática 

que explicita o mundo em disputa nas sociedades hierarquizadas, 

comprovadas pelas lutas políticas travadas ao longo do tempo. Numa 

incursão na história da teoria feminista é possível identificar o quanto a 

supressão das ideias das mulheres negras teve influência. Um dos 

padrões mais comuns de supressão é a omissão (COLLINS, 2019, 

p.37), prática corriqueira quando se trata de analisar “as teorias 

apresentadas como universalmente aplicáveis às mulheres como 

grupos, mas que após exame mais detalhado, apresentam-se como 

bastante limitadas pois concentram-se na origem branca, ocidental e 

de classe média de seus proponentes” (COLLINS, 2019, p. 37).  

Expressar formas de pensar o mundo por si próprio consiste em 

afirmação política do sujeito no sentido de produção de autonomia e 

fortalecimento da compreensão da existência. Implica em compreender, 

portanto, que os grupos dominantes vão lançar mão dos diversos tipos 

de artifícios para dar continuidade à supressão do pensamento das 

mulheres negras. Admitir no discurso a necessidade em se garantir a 
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diversidade, mas não viabilizar condições práticas para que essa se 

materialize, muda pouco o cenário vigente de exclusão das mulheres 

negras e da supressão de seu pensamento. Esse é um tipo de prática 

frequentemente exercida por pessoas brancas que chegam a admitir a 

necessidade em diversificar os espaços formais de conhecimento e de 

poder, mas que não empenham esforços reais para sua concretização. 

Patrícia Hill Collins ainda nos lembra o “espaço aberto para vozes 

negras escolhidas a dedo”, para não serem acusadas de racismo” 

(COLLINS, 2019, p.37), mas que pouco incidem em mudanças reais. 

Casos assim costumam contribuir mais para a ratificação da “outsider 

within” (COLLINS, 2016), que para a promoção da igualdade de raça 

e de gênero nos espaços acadêmicos e de poder.  

Um outro padrão de supressão ao qual Patricia Hill Collins se 

refere é o que “implica incorporar, alterar e, assim, despolitizar as 

ideias feministas negras” (2019, p. 37). A esse padrão ela relaciona os 

efeitos do pós-modernismo, sobretudo, no âmbito do ensino superior 

que tem promovido “um lugar em que a inclusão simbólica com 

frequência toma o lugar de mudanças substanciais genuínas” 

(COLLINS, 2019, p. 38). Nesse aspecto, há de se considerar o objetivo 

de escamotear o real significado das práticas racistas adotadas, as quais 

lançam mão da objetificação das mulheres negras sob o intuito de 

legitimar as ações do grupo dominante de forma a não serem 

explicitamente qualificadas como práticas e/ou de ganhar legitimidade 

ante às comunidades que terão contato com o desenvolvimento e 

resultados das ações executadas. À forma de supressão que utiliza da 

diversidade como estratagema para não inserir de forma substancial as 

mulheres negras nas ações e estudos propostos podemos classificar 

como tokenismo37. Mulheres negras escolhidas a dedo no sentido de 

validar as ações utilitaristas e escamotear o caráter racista que as 

 
37 Ato de usar certa imagem ou discurso como token, e assim, causar a impressão de 

que está abordando o padrão de inclusão de determinados sujeitos políticos, mas na 

verdade, o que ocorre é tão somente o uso funcional de imagens, nomenclaturas, 

citações e toda e qualquer forma de objetificação possível no tocante a discussões 

sobre inclusão e promoção da igualdade.  
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compõem. Essa caracterização se dá tanto do ponto de vista da presença 

performática dessas mulheres em atividades pontuais quanto quando da 

abordagem superficial de questões prioritárias para as mulheres negras. 

O uso generalizado sobre o pensamento de uma intelectual negra, por 

exemplo, como se esta fosse a única a produzir conhecimento e com 

capacidade para tratar de questões pertinentes à população negra ou 

apenas seja capaz de tratar de assuntos exclusivamente relacionados a 

pessoas negras, figurando, assim, como (re)produtora de um 

conhecimento segmentado e setorizado.  

À última forma de supressão, podemos chamar de apropriação. 

Incorporar e alterar para despolitizar é prática comum em ambientes 

brancos e patriarcais para descaracterizar o conhecimento e/ou saber 

produzido pelas mulheres negras, para em seguida afirmar a sua 

despolitização sob o argumento de que pertence a todos e/ou todos são 

bem-vindos. Relacionando as definições de Patrícia Hill Collins com a 

realidade brasileira, podemos trazer dois exemplos dessas situações de 

forma corriqueira no país. O primeiro, se observarmos a forma como 

são abordadas e construídas as personagens negras na teledramaturgia 

brasileira, sobretudo, as femininas, o lugar comum que lhes é atribuído 

é sempre o da representação simbólica que reforça os estereótipos 

desenhados pelo racismo patriarcal heterossexista sob o argumento de 

que está sendo procedida a inclusão de tais temáticas e profissionais. 

Tem sido comum, ainda, nesse aspecto, a presença frequente de 

mulheres negras em outros formatos da programação, como programas 

de entrevistas, e de humor, em que mulheres negras públicas compõem 

quadros específicos ou fazem comentários sobre determinadas 

situações referentesao segmento populacional no qual estão inseridas, 

mas cuja contribuição não chega de fato a incidir na vida da população 

negra, menos ainda das mulheres. Há duas razões que podem explicar 

o motivo. A primeira é que ao se fazer esse tipo de convite nunca se 

programa (ou deseja) para que haja uma incidência real da contribuição 

dessa pessoa para uma mudança significativa na condição em que se 

encontra a população negra no país. A segunda é que geralmente o 

acesso a esses ambientes e oportunidades estimula essas pessoas a 
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adotarem um comportamento palatável aos anseios das instituições que 

não estão comprometidas nem interessadas em forjar meios concretos 

de enfrentamento do racismo e do sexismo. Isso faz com que tais 

cenários terminem por contribuir com o reforço do racismo e das 

iniquidades provenientes desse sistema de opressão. No tocante à 

apropriação, o desdobramento se faz pela despolitização e 

esvaziamento de sentido de determinadas práticas de ser/fazer das 

pessoas negras. Poderíamos citar diversos exemplos a serem trazidos 

aqui, mas pensemos apenas em alguns: as práticas hoje recorrentemente 

adotadas pela elite branca referente ao parto humanizado e uso das ervas 

para afirmação do sagrado feminino de onde surgem se não das práticas 

deixadas pelas bisavós e avós escravizadas (negras, indígenas, ciganas) 

para suas netas e demais descendentes, que as exerciam sem o caráter 

mercantilizador que lhe foi imposto nos dias atuais? O estudo dos 

arquétipos femininos baseados nas Iyabás38 procedidos sob a alegação 

de que não tem relação com religião e sim com estudos filosóficos 

configura outra prática de apropriação de caráter essencialmente racista. 

Afinal, de que perspectiva se pode destituir a religião de uma 

determinada filosofia proveniente da forma de ser/fazer39 de um povo? 

E, nesse sentido, de um povo que foi sequestrado de seu território e teve 

sua humanidade desautorizada por meio da escravidão, o que submetia 

as mulheres negras aos extremos da desumanidade vivenciados pelos 

castigos físicos, pelo trabalho extenuante, pelos estupros, maternidades 

forçadas e espoliação de seus filhos. E a qual simbolismo nossos 

pensamentos são remetidos no momento em que vemos ou ouvimos 

 
38 Orixás femininas cultuadas nas religiões de matriz africana (candomblé, umbanda, 

batuque etc.). Todas essas divindades são associadas com a água em suas diversas 

formas de manifestação: Nanã – águas profundas, lagoas, mangues, águas paradas e 

lamacentas; Oxum – águas doces dos rios e cachoeiras; Iemanjá – considerada a 

grande, mãe está associada com o mar e águas salgadas; Oyá – divindade impetuosa, 

associada com as tempestades; Obá – associada com as águas das corredeiras; Ewá – 

associada com a neblina e a chuva fina.  
39 Expressão cunhada por Wanderson Flor do Nascimento em artigo no qual ele 

discute a alimentação no candomblé como um modo de socializar as pessoas e os 

modos de fazer e cuidar característicos de tal vertente ontológica. 
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uma referência a uma das divindades das religiões de matriz africana? 

Despolitizar essas experiências para esvaziá-las de sentido e depois se 

apropriar delas poderia receber outra denominação quer não racismo?  

Diante desses questionamentos, Patricia Hill Collins nos aponta 

ações adotadas pelas mulheres negras que configuram práticas de 

resistência às formas de supressão, e que vão viabilizar formas de 

organização dessas mulheres em outras perspectivas, ou ainda, na 

utilização estratégica dos lugares subalternizados a elas indicados. Eis:  

 

Nesse caso, os padrões de supressão das ideias das mulheres 

negras se mostraram semelhantes, mas diferentes. Embora a 

participação das mulheres negras no discurso acadêmico 

dominante e nas arenas feministas brancas tenha sido pequena 

ou nula, há muito temos sido incluídas nas estruturas 

organizacionais da sociedade civil negra. A aceitação de papeis 

subalternos nas organizações negras não significa que as 

estadunidenses negras tenhamos pouca autoridade ou que 

experimentemos o patriarcado da mesma forma que as mulheres 

brancas nas organizações brancas. Porém, com exceção das 

organizações de mulheres negras, as organizações dirigidas por 

homens historicamente não dão destaque às questões relativas às 

mulheres negras, ou só o fizeram sob pressão (COLLINS, 2019, 

p. 39)  

 

Essa não é uma condição vivenciada exclusivamente pelas 

mulheres negras dos Estados Unidos. As mulheres negras brasileiras 

vivem situação semelhante nas organizações em que atuam, seja como 

profissionais seja como militantes. Lélia Gonzalez nos chamava a 

atenção para esse caráter, mas enfatizava que, no momento de ruptura, 

era para o movimento negro que as mulheres negras nos dirigiríamos, 

tendo em vista ser raça um componente primordial das desigualdades 

das quais éramos/somos alvo. Eis:  

 

Nossos companheiros de movimentos reproduzem as práticas 

sexistas do patriarcado dominante e tratam de excluir-nos dos 

espaços de decisão do movimento. E é justamente por essa razão 

que buscamos o MM, a teoria e a prática feministas, acreditando 

aí encontrar uma solidariedade tão importante como a racial: a 

irmandade. Mas o que efetivamente encontramos são as práticas 

de exclusão e dominação racista (...) Somos invisíveis nas três 
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vertentes do MM; inclusive naquela em que nossa presença é 

maior, somos descoloridas ou desracializadas, e colocadas na 

categoria popular (os poucos textos que incluem a dimensão 

racial só confirmam a regra geral) (GONZALEZ, p. 18) 

 

E continua:  

 

(...) é a partir do MN que nos organizamos, e não do MM. No 

caso da dissolução de algum grupo, a tendência é continuar a 

militância dentro do MN, onde, apesar dos pesares, a nossa 

rebeldia e espírito crítico se dão num clima de maior 

familiaridade histórica e cultural. Já no MM, essas nossas 

manifestações, muitas vezes, foram caracterizadas como 

antifeministas e “racistas às avessas” (o que pressupõe um 

“racismo às direitas”, ou seja, legítimo); daí nossos desencontros 

e ressentimentos (GONZALEZ, p. 19) 

 

Patrícia Hill Collins dialoga com Lélia Gonzalez no tocante à 

produção intelectual das mulheres negras, suas formas de organização 

e as supressões e subalternizações que nos são impostas pelas 

organizações brancas, sejam feministas ou masculinas, e também pelas 

organizações negras masculinas. Ainda que para ambas a 

subalternização nas organizações negras permita às mulheres negras 

uma outra forma de autorreconhecimento.  

Sob esses prismas, Collins nos apresenta a proposta conceitual 

de pensamento feminista negro que, segundo ela, consiste em:  

 

ideias produzidas por mulheres negras que elucidam um ponto 

de vista de e para mulheres negras. Diversas premissas 

fundamentam essa definição em construção. Primeiro, a 

definição sugere que é impossível separar estrutura e conteúdo 

temático de pensamento das condições materiais e históricas que 

moldam as vidas de suas produtoras (BERGER & Luckmann, 

1996; Manheinn, 1954). Dessa forma, enquanto o pensamento 

feminista negro pode ser registrado por outras pessoas, ele é 

produzido por mulheres negras. Em segundo lugar, a definição 

assume que mulheres negras defendem um ponto de vista ou 

uma perspectiva singular sobre suas experiências e que existirão 

certos elementos nestas perspectivas que serão compartilhados 

pelas mulheres negras como grupo. Em terceiro lugar, embora o 

fato de se viver a vida como mulher negra possa produzir certas 

visões compartilhadas, a variedade de classe, região, idade, 

orientação sexual que moldam as vidas individuais de mulheres 
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negras tem resultado em diferentes expressões desses temas 

comuns. Portanto, temas universais que são incluídos nos pontos 

de vista de mulheres negras podem ser experimentados e 

expressos de forma distinta por grupos diferentes de mulheres 

afro-americanas. Por último, a definição pressupõe que, embora 

o ponto de vista de mulheres negras exista, seus contornos 

podem ainda não se dar de forma clara para as próprias mulheres 

negras. Logo, um papel para mulheres negrasintelectuais é o de 

produção de fatos e de teorias sobre a experiência de mulheres 

negras que vão elucidar o ponto de vista de mulheres negras para 

mulheres negras. Em outras palavras, o pensamento feminista 

negro contém observações e interpretações sobre a condição 

feminina afro-americana que descreve e explica diferentes 

expressões de temas comuns (COLLINS, 2016, p. 101)  

 

Desse modo, Patricia Hill Collins nos ensina que o feminismo 

negro cumpre um papel, que é o de teoria social crítica. Como tal, ele 

nos oferece condições para analisar as bases de estruturação das 

sociedades consideradas as suas especificidades, uma vez que se as 

mulheres não são iguais, as mulheres negras também não o somos, já 

que apesar de integrarmos o mesmo grupo racial, trazemos experiências 

diferentes que, articuladas às outras especificidades, dar-nos-ão outros 

olhares sobre o mundo:  

 

Por meio das experiências vividas em sua família estendida e em 

sua comunidade, elas deram forma a ideias próprias sobre o 

significado da condição da mulher negra. Quando essas ideias 

encontraram expressão coletiva, as autodefinições das mulheres 

negras permitiram que elas reformulassem as concepções de 

matriz africana do eu e da comunidade. Essas autodefinições da 

condição da mulher negra foram pensadas para resistir às 

imagens de controle negativas da condição de mulher negra 

promovidas pelos brancos e às práticas sociais discriminatórias 

que essas imagens de controle sustentavam. Em suma, a 

participação das mulheres negras na elaboração de uma cultura 

afro-americana em constante mudança estimulou visões de 

mundo especificamente negras e centradas nas mulheres 

(COLLINS, 2019, p. 45)  

 

E continua:  

 

As realidades das mulheres negras são negadas por todos os 

pressupostos nos quais se baseia o pertencimento pleno a um 
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grupo: a branquitude como condição para integrar o pensamento 

feminista, a masculinidade como condição para integrar o 

pensamento social e político negro, e a combinação de ambas 

para fazer parte do setor dominante da academia. Impedidas de 

ocupar uma posição plenamente interna em qualquer uma dessas 

áreas de pesquisa, as mulheres negras permaneceram em uma 

situação de outsiders internas, como indivíduos cuja 

marginalidade proporcionou um ângulo de visão específico 

sobre essas entidades intelectuais e políticas (COLLINS, 2019, 

p. 48) 

 

Em direção semelhante, Lélia Gonzalez alerta para os 

desdobramentos do patriarcado racista e de como ele incide nas vidas 

das mulheres negras ao negar nossa condição de sujeito e relegando-

nos ao lugar de inferioridade delineado pela hierarquização racial, 

produto do colonialismo. Ei-la:  

 

Ao impormos um lugar inferior no interior de sua hierarquia 

(apoiadas nas nossas condições biológicas de sexo e raça), 

suprime nossa humanidade justamente porque nos nega o direito 

de ser sujeitos não só do nosso próprio discurso, senão de nossa 

própria história. É desnecessário dizer que com todas essas 

características, nos estamos referindo ao sistema patriarcal-

racista. Consequentemente, o feminismo coerente consigo 

mesmo não pode dar ênfase à dimensão racial. Se assim o fizera, 

estaria contraditoriamente aceitando e reproduzindo a 

infantilização desse sistema, e isto é alienação (GONZALEZ, p. 

14)  

 

Diante de tais perspectivas, Patricia Hill Collins explica o 

sentido de investir no desenvolvimento do pensamento feminista negro 

como teoria social crítica como forma de trazer à tona o pensamento de 

mulheres silenciadas ao longo do tempo em cumprimento aos desígnios 

do sistema de opressão vigente na Améfrica40. Conforme leciona:  

 
40 Expressão cunhada por Lélia Gonzalez para explicar a formação político-cultural 

das sociedades das Américas. Para Lélia Gonzalez deveria ser considerado o 

contingente de povos que compunham as populações do continente e as experiências 

vivenciadas por eles como forma de resistência ao projeto de dominação imposto pelo 

colonialismo. (...) o termo amefricanas/amefricanos designa toda uma descendência: 

não só a dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como a daqueles que chegaram 

à AMERICA muito antes de Colombo. Ontem como hoje, amefricanos oriundos dos 
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Recuperar as ideias das mulheres negras implica 

descobrir, reinterpretar e, em muitos casos, analisar pela 

primeira vez o trabalho de pensadoras negras 

estadunidenses tão extraordinárias que conseguiram ter 

suas ideias preservadas. Em alguns casos, esse processo 

implica localizar obras não reconhecidas e não 

divulgadas, esparsas e esgotadas há muito tempo 

(COLLINS, 2019, p. 49)  

 

E continua:  

 

Raça, classe e gênero ainda constituem formas de 

opressão que se interseccionam, mas as maneiras pelas 

quais elas se organizam hoje para produzir injustiças 

sociais diferem daquelas de épocas anteriores. Assim 

como teorias, epistemologias e fatos produzidos por 

qualquer grupo de indivíduos representam os pontos de 

vista e os interesses de seus criadores, a própria definição 

de quem tem legitimidade para realizar trabalho 

intelectual não só está sendo politicamente contestada 

como tem mudado. Recuperar tradições intelectuais 

feministas negras implica muito mais que desenvolver 

análises feministas negras com base em critérios 

epistemológicos convencionais. Implica também desafiar 

os próprios termos do discurso intelectual (COLLINS, 

2019, p. 53) 

 

Em outras palavras, desenvolver o pensamento feminista negro 

exige um compromisso ético – político de quem assim escolhe, sob o 

entendimento de que tal matriz teórica transcende o universo da teoria, 

exigindo articulação coerente com a prática. Uma práxis feminista 

negra é consequência da compreensão do pensamento feminista negro 

como posicionamento político-cultural, que exige ruptura com padrões 

de hierarquização e de opressão de indivíduos, uma vez que as 

 
mais diferentes países tem desempenhado um papel crucial na elaboração dessa 

Amefricanidade que identifica, na Diáspora, uma experiencia histórica comum que 

exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos 

a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o 

mesmo em todas elas, ou seja: o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo 

ariano de explicação , cuja presença é uma constante em todos os níveis de 

pensamento, assim, com parte e parcela das mais diferentes instituições dessas 

sociedades (GONZALEZ, 1988b, p. 77) 
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mudanças das sociedades se fazem a partir das mulheres conscientes de 

seu posicionamento político e das consequências de suas ações.  

 

PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO:UMA ESTRATÉGIA 

DE SUPERAÇÃO DA SUBALTERNIDADE IMPOSTA ÀS 

MULHERES NEGRAS  
 

O pensamento feminista negro abre a possibilidade para se 

desnaturalizar ideias e imagens criadas com o intuito de naturalizar as 

desigualdades impostas às mulheres negras. As imagens criadas com 

intuito de exercer o controle sobre os seus corpos são práticas 

transnacionais, cujo objetivo se faz no sentido de subalternizar esse 

sujeitos negando-lhes o acesso às formas de exercício de sua cidadania 

plena. Nesse sentido, Lélia Gonzalez e Patricia Hill Collins apresentam 

ideias e conceitos que, embora de realidades distintas, dialogam pela 

similaridade com que se apresentam nos cenários sociopolíticos em que 

mulheres negras estão envolvidas. 

A autora brasileira aborda três papeis atribuídos às mulheres 

negras na sociedade brasileira. A “nega ativa”, glamourizada durante os 

festejos de carnaval como a mulata exportação, disponível aos mais 

ousados “sonhos” e manifestações de desejos em torno de seus atributos 

físicos por ocasião das festas de momo; a doméstica, “a mucama 

permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga 

que carrega sua família e a dos outros nas costas”(GONZALEZ, 1984, 

p.230); e a mãe preta, encarregada de cuidar dos filhos dos outros em 

detrimento do abandono ou da impossibilidade de cuidar dos seus 

próprios. As imagens abordadas por Lélia Gonzalez são 

desdobramentos do mito da democracia racial, que exerce sobre toda a 

população brasileira a função alienante de negar o racismo, mas que 

recai com mais força, gerando os impactos mais concretos sobre a 

população negra. E, nesse caso, a violência perpetrada pelo mito da 

democracia racial recai com mais peso sobre os ombros das mulheres 

negras, submetidas aos “efeitos da terrível culpabilidade branca” 

(GONZALEZ, 1984, p. 231).  
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 Patricia Hill Collins, por sua vez, aborda as imagens de controle 

das mulheres negras formuladas como meios de limitar o lugar de 

sujeito dessas mulheres na sociedade. Assim, ela evidencia o caráter 

opressor existente por trás de tais imagens. 1) A imagem da Mammy 

faz referência ao modelo de mulher negra submissa e fiel à família à 

qual está vinculada pelo trabalho, ocupada das tarefas domésticas, é 

responsável por zelar pela vida de seus patrões e educar seus filhos, sob 

absoluta invisibilidade e sem jamais demonstrar qualquer incômodo a 

respeito.A mammy é, portanto, a mãe boa, o equivalente à mãe preta 

brasileira dedicada à criação amorosa dos filhos dos brancos.2) A 

matriarca é o arquétipo de mulher negra presente nas famílias negras, 

mãe forte, que educa os próprios filhos com rigidez e sem amorosidade, 

a mãe má; a mãe dependente do Estado, figura que surge a partir da 

instituição de programas sociais destinados ao acolhimento de famílias 

pobres nos Estados Unidos, essa mulher é vista como a irresponsável, 

de sexualidade desregrada, que procria de maneira desenfreada para 

manter-se fazendo uso dos benefícios sociais aos quais tem direito por 

lei.3) A dama negra é uma imagem com o objetivo de segmentar as 

mulheres negras em divergências de classe, essa faz alusão à mulher 

negra de classe média, bem sucedida profissional e financeiramente, 

mas que trabalha duas vezes mais que os profissionais brancos e que 

executa todas as tarefas que lhe são atribuídas com diligência e 

esmero.4) A última imagem de controle a que Collins se refere é a 

Jezebel ou prostituta, identificadas como mulheres de sexualidade 

incontrolável, sexualmente agressivas, uma forma desviante da 

sexualidade feminina negra. Para Patricia Hill Collins essas imagens de 

controle têm incidência direta sobre a sexualidade das mulheres, uma 

vez que:  

 

O tema comum da sexualidade das mulheres negras interliga 

todas essas imagens. Cada imagem transmite uma mensagem 

distinta sobre as relações adequadas entre sexualidade feminina, 

níveis desejáveis de fecundidade para as mulheres negras da 

classe trabalhadora e da classe média e lugar das mulheres 
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negras estadunidense em hierarquias de classe e cidadania 

(COLLINS, 2019, p. 158) 

 

Em outras palavras, Patricia Hill Collins alerta para o uso da 

hierarquização das mulheres negras procedida pelo uso das imagens de 

controle que atendem aos interesses do patriarcado racista definindo o 

lugar social que lhes é reservado:  

 

Consideradas em conjunto, essas imagens predominantes da 

condição de mulher negra representam o interesse da elite 

masculina branca em definir a sexualidade e a fecundidade das 

mulheres negras. Além disso, ao formar sutilmente uma trama 

com opressões interseccionais de raça, classe, gênero e 

sexualidade, elas ajudam a justificar as práticas sociais que 

caracterizam a matriz de dominação nos Estados Unidos 

(COLLINS, 2019, p. 159)  

 

Seja nos Estados Unidos seja no Brasil, constata-se que a 

interseccionalidade de raça, gênero e classe opera no sentido de 

caracterizar a matriz de dominação vigente. Nesse sentido, a articulação 

dessas dimensões incide diretamente nas diversas searas da vida das 

mulheres negras, contribuindo com a naturalização das violências a que 

são submetidas em todos os lugares em que estejam. E sendo, portanto, 

necessário que, ao se pautar as medidas de enfrentamento das violências 

e/ou promoção da cidadania e dignidade das mulheres, reconheça-se, 

sobretudo, a importância da interseccionalidade de raça, gênero e classe 

para superação das opressões e das infâmias direcionadas às mulheres 

negras. No dizer de Patricia Hill Collins:  

 

As mulheres emergentes perceberam que uma das formas de 

sobreviver ao desrespeito cotidiano e aos ataques diretos 

inerentes às imagens de controle é “se rebelar”. É nesse 

momento que o silêncio se transforma em fala, que a quietude se 

transforma em ação. Como diz Karla Holloway, “não há 

vencedores nessa situação, mas muitas vezes a gente se sente 

melhor” (COLLINS, 2019, p. 177) 

 

A rebelião das mulheres emergentes, dentre as quais estamos 

inseridas as mulheres negras, frente aos ataques proporcionados pelas 

imagens de controle, é o chamado à vida, o enfrentamento “ao estar 
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morto estando vivo” (SIMAS, 2019) imposto ao longo do tempo pelo 

colonialismo articulado pelas suas conexões de opressão. Ao erguermos 

nossas vozes como forma de sobreviver ao desrespeito cotidiano 

perpetrado pelo racismo e pelo sexismo, transitamos nas frestas, 

vencendo a escassez imposta pelo genocídio traçado pelo patriarcado 

racista nas Américas. No dizer de Luiz Rufino, é o manejo das 

“tecnologias da ciência do encante” (RUFINO e SIMAS, 2018), ”que 

forjam um arsenal de ações decoloniais que vitalizaram/vitalizam as 

formas de invenção e continuidade nas frestas” (RUFINO, 2011, p. 

269). As mulheres negras ao exercermosnosso protagonismo por meio 

do exercício de nossas vozes diante do epistemicídio e, ao olhá-lo 

profundamente nos olhos, reagimos aos danos causados pelo racismo e 

sexismo com reações que primam pela afirmação de nossa humanidade 

a partir do desenho de novos cenários político-culturais, conforme nos 

ensina Sueli Carneiro:  

 

Os efeitos do racismo e do sexismo são tão brutais que acabam 

por impulsionar reações capazes de recobrir todas as perdas já 

postas na relação de dominação.  

O efervescente protagonismo das mulheres negras, orientado 

num primeiro momento pelo desejo de liberdade, pelo resgate de 

humanidade negada pela escravidão e, num segundo momento, 

pontuado pelas emergências das organizações de mulheres 

negras e articulações nacionais de mulheres negras, vem 

desenhando novos cenários e perspectivas para as mulheres 

negras e produzindo as perdas históricas (CARNEIRO, 2003, p. 

129) 

 

As reações manifestadas por nós, mulheres negras, às 

iniquidades impostas pelo racismo patriarcal ou pelo patriarcado 

racista, enunciam a ruptura com a ideia de lugar ideal que nos é imposto, 

estruturado na nossa invisibilidade, cuja sustentação “se dá na negação 

da nossa humanidade, uma vez que nos nega o direito de ser sujeitos 

não só do nosso próprio discurso, senão da nossa própria história” 

(GONZALEZ, 1988, p. 14). Desse modo, nos lembra Tatiana 

Cavalcante de Oliveira Botosso que:  
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Ser mulher negra é sofrer com o racismo e o sexismo que 

definem as relações de poder e subalternidade perpetuadas desde 

a colonização. As opiniões raciais e sexistas impõem para a 

maioria das mulheres negras uma grande dificuldade de 

ascensão social, o que também acarreta uma opressão de classe. 

Apesar desses sistemas opressivos, também existe uma 

resistência das mulheres negras de maneira individual e coletiva 

(BOTOSSO, 2019, p. 102) 

 

Importante ressaltar que para todo sistema de dominação-

exploração existe resistência (SAFFIOTI, 2004), por isso,mesmo que 

tenhamos ciência de que “na América Latina, as desigualdades raciais, 

étnicas e de gênero se constituem em eixos que estruturam a matriz da 

desigualdade social, e configurem uma lacuna estrutural de 

reconhecimento, autonomia, bem-estar, o exercício dos direitos das 

mulheres em relação aos homens” (BOTOSSO, 2019, p.93) 

compreendem desafios a serem enfrentados cotidianamente de forma 

ampla sob a condição de se garantir a promoção da paz , da igualdade, 

da materialização da justiça, do contrário, todas essas palavras 

continuarão apenas sob a condição de seu uso retórico.  

Assim, a superação da hierarquização imposta nas suas 

categorizações raciais, sexuais de classe, configuram-se em 

mecanismos de viabilização das estratégias de enfrentamento das 

violências a que os sujeitos subalternizados (mulheres, negros, pobres, 

LGBTQIA+) são historicamente subordinados. Entender que a 

invisibilidade e o epistemicídio, diuturnamente impostos às mulheres 

negras, são meios de continuidade da violência racista-patriarcal que 

nos foi infligida ao longo do tempo, favorecendo a nossa 

desumanização e a naturalização do genocídio negro que insiste 

cotidianamente em nos atacar,é admitir que existem caminhos a serem 

traçados para o reconhecimento da intelectualidade negra e de sua 

contribuição para a afirmação das experiências dos sujeitos na 

construção de sua trajetória de vida. O pensamento feminista negro é 

condição de denúncia e de anúncio das estratégias de enfrentamento aos 

diversos meios de violação de nossa humanidade.Violação que ocorre 

seja pela objetificação de nossos corpos, seja pelo trabalho precário e 
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mal remunerado, seja pela negação de nossa existência, pelo não 

exercício de nossos direitos, pela ameaça e morte de nossos filhos e 

filhas, pelo controle de nossos corpos sob o signo do fundamentalismo 

religioso.Ou ainda das formas que tentam nos impedir de vivenciar a 

garantia de nossos direitos sexuais e reprodutivos ou nos impor ao 

silenciamento das violências doméstica, familiar e de gênero sob a 

suposta responsabilidade de desagregação familiar em decorrência de 

reações ou denúncias de tais violências. Nesse âmbito, o pensamento 

feminista negro é o fator detonador das mudanças socio-político-

jurídico-culturais, pois sua incidência tem impacto contundente nas 

violências que atacam as mulheres negras e, consequentemente, 

reproduzem violências que vitimam toda a sociedade, pois 

parafraseando Audre Lorde:“não seremos livres enquanto uma mulher 

não o for, ainda que as amarras que a prendem sejam diferentes das 

nossas.” 

 

NÃO É “O FIM DO CAMINHO...” 
 

O feminismo negro consiste numa maneira de afirmação política 

do lugar das mulheres negras nas sociedades nas quais estamos 

inseridas, de forma a favorecer o nosso reconhecimento como 

intelectuais independentemente do status acadêmico. O pensamento 

feminista negro nos permite compreender o mundo e suas formas de 

constituição a partir de abordagens holísticas baseadas na interação 

entre os múltiplos sistemas e suas interpretações teóricas. Assim, o 

pensamento feminista negro nos permite pensar e trazer proposições 

que viabilizem a promoção da justiça racial de forma a abranger todos 

os sujeitos a partir das análises e proposições apresentadas pelas 

feministas negras. Desse modo, tomando por referência o pensamento 

de Patrícia Hill Collins e Lélia Gonzalez, entendemos que há sugestões 

que podem vir a contribuir com a promoção de mudanças sociais 

pautadas a partir das reflexões trazidas pelo pensamento feminista 

negro, dentre as quais sugerimos:  
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• Acolher as experiências das mulheres negras como 

potencialidades validadas a partir de seus desdobramentos 

cotidianos na afirmação da identidade feminina negra aliada a 

suas variáveis de religião, regionalidade, idade, sexualidade, 

deficiência;  

• Romper com todo e qualquer padrão de comportamento 

essencialista, tendo em vista que estes cumprem o papel de 

segmentação, apartamento dos grupos sociais e, 

consequentemente, fortalecem o sistema de opressão racista-

patriarcal-classista-heterossexista;  

• Assumir os desafios provenientes da ruptura com o discurso 

intelectual hegemônico a fim de enfrentar o epistemicídio;  

• Rejeitar qualquer padrão de hierarquização de opressões, uma 

vez que estas, ainda que interligadas, produzem efeitos diversos 

nas vidas dos sujeitos por elas atingidos;  

• Fortalecer e ampliar o diálogo com as/os aliados da luta 

antirracista, uma vez que a presença desses sujeitos contribui 

para o fortalecimento de ações de promoção da igualdade racial 

e da justiça social;  

• Ressaltar o compromisso com a promoção da justiça social em 

qualquer lugar do mundo: a diáspora negra é transnacional;  

• Reafirmar e comprometer-se com os princípios da 

ancestralidade e da memória, pilares dos princípios ontológicos 

africanos que orientam os/asafrodescendentes e estruturam suas 

formas de pensamento, sendo as mulheres negras reconhecidas 

como portadoras desses princípios;  

• Reconhecer e respeitar as experiências vivenciadas 

pelos/asafrodescendentes nos territórios em que se encontrem 

como experiências de resistência visando a continuidade e 

(re)existência negras;  

 

Essas seriam algumas das considerações necessárias a serem 

feitas para que o pensamento feminista negro seja reconhecido na sua 
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potencialidade epistemológica e político-cultural a partir de onde se 

afirmam sua constituição como teoria social crítica e como legado 

deixado pelas nossas antepassadas, tendo em vista que “nossos passos 

vêm de longe”.  
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O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E A 

MUDANÇA NO FORO PRIVILEGIADO DA 

MULHER 
 

Clarice Marabuco Sampaio41 

 

 

Introdução 
 

Nas mais diversas relações sociais as mulheres foram tratadas de forma 

discriminatória e desigual em relações aos homens. Com as inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, verifica-se que a regra do 

foro privilegiado para as mulheres nas ações de família, contida no 

ordenamento anterior foi revogada implicando em um retrocesso 

jurídico diante da vulnerabilidade sob a perspectiva da questão de 

gênero. 

 

O FORO PRIVILEGIADO DA MULHER NAS AÇÕES DE 

FAMÍLIA: 
 

A condição de vulnerabilidade da mulher diante de uma 

sociedade patriarcal ensejou muitas dificuldades para o seu acesso à 

Justiça. O foro privilegiado fora implementado pela Lei nº 6.515/77, 

passou a regular os casos de dissolução conjugal; sendo certo que essa 

alteração no Código de Processo Civil de 1973 se relaciona com a 

chamada Segunda Onda do Movimento Feminista. 

Antes, entretanto, é necessário entender o que é Foro 

Privilegiado e quando ele surgiu no Brasil.  

O objetivo original do foro privilegiado não é proteger 

determinadas pessoas, mas sim cargos específicos. Em tese, tribunais 

 
41 Graduada pela Associação Caruaruense de Ensino Superior em Direito no ano de 

2008. Pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Grupo Ser Educacional 

Uninassau. Advogada. Assessora Jurídica na Procuradoria do Município de 

Caruaru/PE. 
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superiores estão menos vulneráveis a pressões externas e podem julgar 

autoridades com maior independência.  O foro privilegiado para 

políticos, por exemplo, pretende impedir que os julgamentos sejam 

influenciados por tensões e disputas de poder regionais. Já para 

mulheres, conforme veremos preocupa-se em proteger a figura da 

mulher mediante determinadas situações. 

A intenção do legislador parte da observação sobre a condição 

do ser mulher, já que foi naturalizado culturalmente que nos ajustes 

familiares a mulher é quem se dedica aos cuidados com os filhos e com 

isso chega até a comprometer suas atividades profissionais, em certo 

ponto também sua vida pessoal; encontrando-se em uma situação de 

vulnerabilidade pela dinâmica vivenciada. 

O art. 94, caput, do Código de Processo Civil de 1973, que 

preconizava: “A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em 

direito real sobre móveis serão propostas, em regra, no foro do 

domicilio do réu” 

Finalmente, explica Zeno Veloso (2008): 

 

Foro é a circunscrição territorial judiciária onde a causa deve ser 

proposta, e este artigo fixa a norma básica para a determinação 

da competência: o domicílio do réu. É foro geral. E se trata de 

princípio universal, ancianíssimo, que os romanos exprimiam 

assim: 'Actorsequiturforum rei' = 'O autor segue o foro do réu. 

(VELOSO, Zeno, 2008, p. 01) 

 

Assim, verifica-se, pelo exposto, que nesse casso específico, é o 

domicílio do réu e não o do autor, que, no geral dos casos, determina a 

competência. Todas as ações contra o réu devem ser propostas no foro 

de seu domicílio.  

Mas o CPC, para atender situações relevantes, excepcionais, 

quebra o princípio do art. 94 e fixa regras especiais de competência, 

como a do antigo art. 100, inciso I: “É competente o foro da residência 

da mulher para a ação de separação dos cônjuges e da conversão desta 

em divórcio e para anulação do casamento”. 

As pessoas vulneráveis, portanto, dada a própria fragilidade da 

condição que as desiguala das demais, necessitam ainda mais de 
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intervenções estatais capazes de assegurar a incidência dos direitos e 

princípios fundamentais nas relações das quais fazem parte, 

viabilizando-lhes a manutenção da sua dignidade. 

A proteção à igualdade é o instrumento para a superação da 

diferenciação imposta aos vulneráveis socialmente. Desse modo, ao se 

considerar determinada pessoa ou grupo como vulnerável, explicita-se 

a sua condição desigual e, por conseguinte, a necessidade de tratamento 

também desigual em benefício da sua dignidade e proteção dos seus 

interesses. 

Luis Alberto Reichelt 42  afirma que, muitas vezes, se torna 

necessária a submissão das partes a tratamentos desiguais, objetivando 

o equilíbrio de oportunidades e a materialização da igualdade. Assim, 

deve o juiz identificar as condições de participação processual de cada 

indivíduo, bem como a relação de causa e consequência proveniente da 

aplicação diferenciada das normas processuais para equilibrar essas 

condições. 

A intenção do legislador parte da observação sobre a condição 

do ser mulher, já que foi naturalizado culturalmente que nos ajustes 

familiares a mulher é quem se dedica aos cuidados com os filhos e com 

isso chega até a comprometer suas atividades profissionais, em certo 

ponto também sua vida pessoal; encontrando-se em uma situação de 

vulnerabilidade pela dinâmica vivenciada. 

A aplicação do princípio da isonomia exige que as partes 

processuais recebam tratamento igualitário, o que não impede a sua 

distinção quando a situação de alguma reclamar comportamento 

distinto para a satisfação da igualdade material. Essa diferenciação, 

protecionista da condição de vulnerabilidade de uma das partes 

processuais, retrata o caráter humanístico do processo, o qual se 

aproxima da realidade concreta para aplicar corretamente a norma. 

 
42 REICHELT, Luis Alberto. O conteúdo do direito à igualdade das partes no Direito 

processual civil em perspectiva argumentativa. Revista de Processo. Vol. 210. São 

Paulo: RT, 2012, p. 13-40, p. 26. 
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Trata-se, como se vê, de uma norma protetiva, a favor da 

mulher43, que nasce do pressuposto de que ela é a parte mais fraca, 

carecedora de maior apoio e socorro, e merecedora de especial tutela.  

Antes da Constituição de 1988, quando vigoravam muitos 

preceitos que discriminavam a mulher brasileira, o art. 100, I, do CPC, 

era, sem dúvida, uma norma compensatória, que seguia os ditames da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

Segundo o advogado especialista e jurista José Fernando Simão 

(2015), a regra acima transcrita foi inserida no CPC pela Lei do 

Divórcio de 1977 (Lei 6.515/77) “[...] com um nítido objetivo de 

proteger a parte que, à época, revelava-se mais fraca na relação 

conjugal. Isso porque, na sistemática do velho Código Civil de 1916, o 

marido ocupava a posição de chefe da sociedade conjugal”. Ele 

continua: 

A desigualdade em que o Código Civil de 1916 se baseava 

refletia a realidade social do Século XIX. Como nos revela o 

historiador inglês Eric Hobsbawm, na última década do Século 

XIX, 95% dos homens casados estavam ocupados, ao passo que 

apenas 12% das mulheres, nesta condição, o estavam. A 

emancipação econômica da mulher se iniciou principalmente 

com a evolução do setor de serviços no limiar do século XX, não 

tanto com a sociedade industrial, como é contumaz afirmar-se. 

Na estrutura agrária, em geral, o local de trabalho e a casa 

confundem-se, desta forma é inconcebível, numa família rural 

desta época, imaginar qualquer êxito sem o esforço da mulher, 

seja no lar cuidando dos filhos e da casa, seja ao lado do marido 

arando as terras. Todavia, a mulher no contexto industrial passou 

cada vez a ser mais excluída, pois o local de trabalho e o lar 

foram separados; restando-lhe apenas cuidar do lar e esperar que 

o marido retornasse da fábrica com o dinheiro para sustentar 

toda a família no final do mês. Com isso, às jovens mais 

abastadas restava apenas uma profissão: o bom casamento. Às 

outras, menos afortunadas, as fábricas reservavam-lhes 

empregos menores e com salários igualmente reduzidos. 

 
43 A igualdade gera efeitos imediatos para a lei civil. A idade núbil de ambos os 

cônjuges não mais pode ser diferente (atualmente é de 16 anos para homens e 

mulheres); a idade de imposição do regime da separação obrigatória de bens é de 70 

anos para ambos; os bens reservados que existiam em favor da mulher casada não 

mais subsistem; o direito de adotar o sobrenome do outro cônjuge é de ambos e não 

mais exclusivo da mulher etc. 
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É importante salientar que, nesse contexto histórico 

apresentado, não havia outra opção na mente do legislador de 1916. Se 

a chefia da sociedade conjugal deveria ser exercida de maneira 

hierárquica, apenas o marido poderia ocupar o topo da hierarquia 

(SIMÃO, José Fernando, 2015, p. 01). 

Outra regra que refletia essa situação das mulheres no Século 

XIX e início do Século XX era a sua situação de relativamente incapaz 

(artigo 6º, II do CC/16). 

O CPC anterior reconhecia a fragilidade e a desigualdade da 

mulher ao fim do relacionamento conjugal quando, por exemplo, era a 

mulher quem ficaria com a guarda dos filhos e não exerceria nenhuma 

atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente ao lar, sem contar 

muitas vezes com o provimento judicial ou acordo para fixar a pensão 

alimentícia, estando vulnerável também sob o aspecto econômico. 

Antônio Cláudio da Costa Machado (2008, pp. 412-413) ainda 

consegue afirmar que “[...] a prerrogativa de foro se justifica no Brasil 

porque são as mulheres que normalmente ficam em situação de grande 

penúria econômica com o término do casamento fracassado”.  

Constata-se que a necessidade deste foro privilegiado se baseia 

nos princípios inerentes ao direito individual da pessoa humana e da 

situação de vulnerabilidade ainda enfrentada por muitas mulheres, que 

mantêm a guarda de seus filhos e ainda não se inseriram no mercado de 

trabalho ou acumulam funções, o que dificultaria o deslocamento para 

responder ao processo em outra comarca. 

Diante desse contexto histórico, a vulnerabilidade da mulher nas 

ações de família é fato corroborado pelas máximas de evidência, sendo 

necessário que o Estado reconheça essa discriminação e tome decisões 

políticas para enfrentá-las, transformando em políticas públicas, através 

de ações afirmativas. 

Com as ações afirmativas o Estado cria medidas que 

compensem essa vulnerabilidade, garantindo a eficácia do princípio 

constitucional da isonomia em prol da parte vulnerável; diminuindo 

assim, a flagrante desigualdade, combatendo a discriminação da 
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mulher, com a finalidade de fazer cessar o estigma de inferioridade em 

razão do gênero. 

Nas palavras de Flávia Piovesan e Daniela Ikawa: 44 

 

Na esfera familiar verificam-se situações invisíveis para o 

direito, implicando uma desigualdade de base patriarcal, aceita 

como decorrência de uma naturalização de um determinado 

familiar, que aponta funções diversas ao homem e a mulher, 

tendentes a inferiorização dessa, tanto no âmbito do trabalho, 

quanto no âmbito sexual e reprodutivo. (PIOVESAN, Flávia; 

IKAWA, Daniela,2004, p.51-52) 

 

Logo, resta claro que determinação do foro da mulher não se 

trata de um privilégio estabelecido em favor das mulheres, mas de uma 

norma que visa a dar um tratamento menos gravoso à parte que, em 

regra, se encontrava e, ainda se encontra, em situação menos favorável 

econômica, financeiramente e em decorrência do gênero feminino. 

 

ALTERAÇÕES DO CPC/2015 NO ÂMBITO JURÍDICO-

FAMILIAR 
 

Com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra 

contida no artigo 100, I, do CPC de 1973, deixa de existir, ou seja, 

desaparece o foro privilegiado da mulher casada. 

Tal regra foi inserida no CPC pela Lei do Divórcio de 1977 (Lei 

6.515/77) com um nítido objetivo de proteger a parte que, à época, 

revelava-se mais fraca na relação conjugal.  

A aparente inconstitucionalidade do artigo 100, I, do Código de 

Processo Civil, que é de 1973, teve sua redação estabelecida pela Lei 

6.515, de 26 de dezembro de 1977, referindo-se à suposta violação do 

princípio da igualdade, presente no artigo 5º, I da Constituição da 

 
44 PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. A violência doméstica contra a mulher e a 

proteção dos direitos humanos. In: Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. Direitos 

humanos no cotidiano jurídico. São Paulo: centro de Estudos da Procuradoria Geral 

do Estado, 2004. p. 51-52. 
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República de 1988, ao estabelecer que “homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 

Baseando-se no art. 226 da Constituição Federal de 1988 “A 

família, base de uma sociedade, tem especial proteção do Estado” 

(BRASIL, 1988). A Lei nº 13.105, sancionada em 16 de março de 2015, 

inseriu no Ordenamento Jurídico brasileiro um Novo Código de 

Processo Civil.  Com ela foram instituídas diversas alterações, 

principalmente quando se versa sobre o âmbito familiar.  

Em relação ao foro especial, o Código de Processo Civil de 

1973 trazia em seu art. 100: 

 

É competente o foro: I – da residência da mulher, para a ação de 

separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para 

a anulação de casamento; II – do domicílio ou da residência do 

alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; III – do 

domicílio do devedor, para a ação de anulação de títulos 

extraviados ou destruídos; IV – do lugar: a) onde está a sede, 

para a ação em que for ré a pessoa jurídica; b) onde se acha a 

agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu; c) 

onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré 

a sociedade, que carece de personalidade jurídica; d) onde a 

obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o 

cumprimento; V – do lugar do ato ou fato: a) para a ação de 

reparação do dano; b) para a ação em que for réu o administrador 

ou gestor de negócios alheios.  (Lei nº. 5.689 de 11 de janeiro de 

1973). 

 

O CPC/73 previa a competência do foro da “residência da 

mulher”. O CPC/2015 prevê o foro especial para estes mesmo tipos de 

ação. Todavia, ocorre uma mudança em quanto à competência para a 

resolução de ações de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável.  

A previsão tinha por fundamento as máximas de experiência 

que permitiam perceber a desigualdade existente entre mulheres e 

homens, diante da realidade socioeconômica brasileira. 

As decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 

tendiam a não mais admitir o foro privilegiado por ferir a igualdade. No 



- 201 - 

Recurso Especial nº. 327.086/PR os seguintes argumentos serviram de 

base para não se admitir o foro privilegiado: 

 

Todavia, impende atualmente ponderar quanto à controvertida 

vigência do referido artigo 100, I, do Código de Processo Civil, 

face à regra da Constituição de 1988 (artigo 226, parágrafo 5º), 

de imediata cogência, verbis: "Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher", em explicitação, diga-se, da norma constitucional de 

igualdade dos sexos: "homens e mulheres são iguais em direitos 

e obrigações, nos termos desta Constituição" – Constituição 

Federal, artigo 5º, I. Em última análise, desigualdades serão 

admitidas somente quando expressamente estipuladas em norma 

constitucional (v.g., artigo 40, III). (STJ, 2003). 

 

Simões (2015) chama atenção para o fato de que é perceptível, 

neste momento da decisão destacada, ser insubsistente a norma de que 

ao marido competiria fixar do domicílio da família, o que se afirma 

mesmo com a ressalva trazida pela Lei 4.121⁄62 - EMC, ressalva no 

sentido de ser possível à mulher recorrer ao juiz, "no caso de 

deliberação que a prejudique".  

Se cada cônjuge pode manter seu próprio domicílio, perdeu 

significação a referência à residência da mulher. O autor traz as palavras 

do professor Yussef Said Cahali, ao sustentar que  

 

[...] não mais vigora o foro privilegiado a benefício da mulher 

casada, caindo as demandas acima aludidas no foro comum do 

domicílio do réu (CPC, artigo 94); a respeito, tece longa 

argumentação, referindo que o princípio da igualdade dos 

cônjuges não incide apenas nas normas de direito material, "mas 

se estende às medidas processuais tendentes ao exercício 

daqueles direitos tendo por objeto relações de Direito 

Matrimonial"(Divórcio e separação, 7ª ed., Revista dos 

Tribunais, 1994, t. 1, 57). “A questão, todavia, mantém-se 

polêmica” (Jurisdição e Competência, 10ª ed., Saraiva, 2000, 

80, pp. 94-95). 

 

No CPC/2015 a prerrogativa de foro da mulher desapareceu, 

tendo sido estabelecida a competência em favor do filho incapaz do 

casal.  
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Todas essas ações encontram-se previstas no art. 53 do NCPC: 

 

Art. 53. É competente o foro: 

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio 

do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, 

caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma 

das partes residir no antigo domicílio do casal;  

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em 

que se pedem alimentos; 

 III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré 

pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às 

obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas 

atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação 

sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser 

satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de 

residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto 

no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de 

registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em 

razão do ofício; 

 IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; 

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;  

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de 

reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de 

veículos, inclusive aeronaves. (Lei nº. 13.105 de 16 de março de 

2015). 

 

O critério de proteção se desloca. É o filho incapaz que é 

merecedor da tutela e não mais a mulher. 

Elpídio (DONIZTTI, Elpídio, 2018, p. 70-75) 45, versa sobre a 

nova redação do Código de Processo Civil, “[...] com a nova redação, 

o legislador retira o foco da proteção dos interesses da mulher e o 

dirige, em um primeiro momento, para a proteção dos interesses do 

incapaz.” 

Ao abandonar a regra protetiva da mulher para se aplicar a regra 

protetiva do incapaz, o legislador visualiza situações futuras e não de 

presente, pois o cenário da mulher frente ao homem tem sido uma 

constante evolução para se afastarem das discriminações e injustiças, 

estando a mulher cada vez mais em ascensão profissional, no entanto, 

 
45 DONIZETTI, Elpidio.Curso Didático de Direito Processual Civil.p 70-75. 
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ainda há uma considerável diferença em termos econômicos, pois as 

remunerações destas é bem inferior à dos homens. 

Adriana Beringuy 46 , analista da coordenação de trabalho e 

rendimento do IBGE, explica que a jornada de trabalho da mulher não 

reflete o que a mulher trabalha em todo o seu dia, pois a menor jornada 

da mulher no mercado de trabalho está associada às horas dedicadas a 

outras atividades, como afazeres domésticos e os cuidados das pessoas. 

Outro fator que afeta a participação das mulheres no mercado de 

trabalho de modo geral é a Cultura, pois de um total de 93 milhões de 

ocupados, apenas 43,8% (40,8 milhões) são mulheres, enquanto 56,2% 

(52,1 milhões) são homens. Na população acima de 14 anos, a 

proporção é bem diferente: 89,4 milhões (52,4%) são mulheres, 

enquanto 81,1 milhões (47,6%) são homens.47 

As ocupações com maior desigualdade podem ser destacadas os 

agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e dos gerentes 

de comércios varejistas e atacadistas, em que mulheres recebem 35,8% 

e 347% menos que os homens, em outras profissões como médicas 

especialistas e advogados também há desigualdade significativa, pois 

recebem 28,2% e 27,4% respectiva. 

Nesta comparação, ainda, o estudo mostra que a desigualdade 

se intensifica quanto quantia de pessoas desocupadas e na população 

fora da força de trabalho, pois a grande maioria são mulheres. 

Espelhando um dado inequívoco da realidade, o Supremo Tribunal 

Federal analisou a questão em 2011: 

 

 
46 PARADELLA, Rodrigo. Diferença cai em sete anos, mas mulheres ainda ganham 

20,5% menos que homens. 2019. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-

20-5-menos-que-homens. Acesso em: 20 de Junho de 2019. 
47 PARADELLA, Rodrigo. Diferença cai em sete anos, mas mulheres ainda ganham 

20,5% menos que homens. 2019. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-

20-5-menos-que-homens. Acesso em: 20 de Junho de 2019. 
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STF: DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. AÇÃO DE 

SEPARAÇÃO JUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 100, 

I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 5º, I E ART. 226, 

§ 5º DA CF/88. RECEPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O 

inciso I do artigo 100 do Código de Processo Civil, com redação 

dada pela lei 6.515/1977, foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988. O foro especial para a mulher nas ações de 

separação judicial e de conversão da separação judicial em 

divórcio não ofende o princípio da isonomia entre homens e 

mulheres ou da igualdade entre os cônjuges. RE 227114 / SP - 

SÃO PAULO. Relator: ministro Joaquim Barbosa. Julgamento: 

22 de novembro de 2011. 

 

SIMÃO (2015, p. 01), chama atenção para o fato de que 

fundamento do julgado reflete exatamente os dados acima expostos. 

Para o autor:  

 

Em primeiro lugar porque não se trata de um privilégio 

estabelecido em favor das mulheres, mas de uma norma que visa 

a dar um tratamento menos gravoso à parte que, em regra, se 

encontrava e, ainda se encontra, em situação menos favorável 

econômica e financeiramente. A propositura da ação de 

separação judicial no foro do domicílio da mulher é medida que 

melhor atende ao princípio da isonomia, na famosa definição de 

Rui Barbosa de que este consiste em “tratar desigualmente os 

desiguais na medida em que se desigualam”. 

 

O autor continua defendendo a ideia de que, mesmo com o que 

foi exposta, a competência prevista no inciso I do artigo 100 do CPC é 

relativa, ou seja, 

[...]se a mulher não apresentar exceção de incompetência em 

tempo hábil a competência se prorroga; ou a própria mulher 

pode preferir ajuizar a ação no foro do domicílio do marido ou 

ex-marido, inexistindo óbice legal a que a ação prossiga, neste 

caso, no foro do domicílio do réu. Por fim, merece registro que 

os juízes e tribunais de todo o país têm se manifestado 

majoritariamente no sentido da recepção deste dispositivo, salvo 

no que tange ao divórcio direto (STJ, CC 13.623, rel. min. Sálvio 

de Figueiredo, DJU 18.09.1995) e às ações de anulação de 

decisão homologatória de separação judicial, bem como nos 

casos em que a mulher reside no estrangeiro. 
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Foi acertada a decisão do legislador ao fazer a alteração do foro 

privilegiado da mulher? Como ficam algumas questões incidentais, 

como, por exemplo, o previsto na Lei Maria da Penha? E em relação ao 

avanço do reconhecimento da união homoafetiva? 

Quanto à Lei Maria da Penha, apesar de qualquer situação, a 

continua sendo protetiva da mulher em situação de clara 

vulnerabilidade em relação ao homem ou outra mulher. Assim dispõe 

seu artigo 1º: 

 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 

8odo art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar.(Lei nº. 

11.340 de 07 de agosto de 2006). 

 

Nestas hipóteses, a situação protetiva é regra, pois a mulher dela 

efetivamente necessita. Invocadas as situações da Lei Maria da Penha, 

não há que se discutir igualdade ou desigualdade, pois é patente a 

vulnerabilidade de quem a invoca. Assim sendo, a regra especial da Lei 

Maria da Penha, quanto ao foro do domicílio da ofendida, ou outro 

previsto pelo artigo 15 da Lei 11.340/2006, não sofre qualquer alteração 

por força da mudança do CPC que é regra geral para as ações 

decorrentes do direito de família. 

Quanto à evolução do reconhecimento das relações 

homoafetivas, José Fernando Simão (2015) defende que O número de 

casamentos homoafetivos no Brasil é ínfimo e não altera o dado 

histórico pelo qual efetivamente o casamento heterossexual é 

predominante. Assim, a questão do foro privilegiado nos casamentos 

homoafetivos se coloca de maneira mais teórica do que prática. 

Efetivamente, no casamento homoafetivo entre dois homens, a 

regra não tem qualquer aplicabilidade. Já no casamento entre duas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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mulheres, ambas poderiam invocá-la em seu benefício (SIMÃO, 2015, 

p. 02). 

É de se salientar que efetivamente caberia ao juiz analisar em 

termos concretos a ratio legis para a sua aplicação. Em caso de 

igualdade material, a regra deveria ser afastada, seguindo-se a regra 

geral do domicílio do réu. Se houvesse diferenças efetivas em temos 

dos cônjuges, aplicar-se-ia em favor daquela mulher vulnerável em 

termos econômicos. 

O autor conclui afirmando: “Logo, para o casamento 

homoafetivo, efetivamente a regra é pouco coerente, pois ambos os 

cônjuges que contam com o benefício são mulheres” (SIMÃO, 2015, p. 

02). 

E quanto à pergunta derradeira do presente estudo: fez certo o 

legislador do novo Código de Processo Civil ao retirar o foro 

privilegiado da mulher nas ações relativas ao casamento? Entende que 

não! 

Em que pese os avanços significativos e conquistas das 

mulheres ao longo dos tempos é imperioso ressaltar, que a diferença 

entre homens e mulheres ainda é gritante em diversos aspectos, 

principalmente no contexto das relações de família. 

À margem da discussão da (in) constitucionalidade do diploma 

protetivo, tem-se que os papéis da pesquisa e da academia, assim como 

do Legislativo, são fundamentais ao empoderamento de grupos 

historicamente oprimidos, como as mulheres diante da sua 

vulnerabilidade 

O foro de residência da mulher nas ações envolvendo 

família/casamento trazia grandes inovações jurídicas e processuais para 

tratar das complexidades das questões de gênero. Pois foi a partir dessa 

ideia de proteção e informação que foram promovidas mudanças 

jurídicas, políticas e até culturais que afirmam os direitos humanos das 

mulheres e superam uma longa tradição social e jurídica negadora de 

tais direitos. 

Nesse sentido, ousa dizer que de nada adianta as modificações 

legislativas, se a questão cultural continua arraigada em toda sociedade. 
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É preciso um giro de mentalidade, uma releitura de antigas certezas, 

mirando-se os vetores estruturantes do Estado Democrático de Direito. 

A luta pela igualdade de gênero não deve ser apenas das mulheres, mas 

de toda a coletividade. 

Esse olhar contextualizado histórico, político e culturalmente 

permite, nesse aspecto, que a situação da desigualdade de gênero deixe 

de ser vista de modo naturalizado, individualizado e segmentado. A 

desigualdade de gênero passa a ser tratada, então, como um problema 

social, complexo e multifacetado, configurando a garantia e respeito aos 

direitos humanos. 

Defendo desse modo, uma releitura do Novo CPC a partir de 

uma ampliação do olhar para a perspectiva dos direitos humanos de 

forma a se apropriar da dimensão da negação da dignidade humana que 

permeia toda a violação de direitos as mulheres, em razão da 

desigualdade de gênero. Além do mais, essa perspectiva traz à tona a 

necessidade de uma reflexão política e ética que abarque uma 

compreensão crítica e complexa da sociedade, da história, das leis e 

costumes, dos direitos e violações e das próprias noções de humanidade 

e dignidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as principais funções do Direito, talvez a mais 

importante é aquela de servir como reflexo dos anseios da sociedade no 

sentido de tratar normativamente as relações do Homem. 

Assim, é de praxe que o Direito, enquanto ciência tenha a 

preocupação de analisar os fatos e principalmente o comportamento da 

sociedade e, através de seus aplicadores, faça-se presente, regulando, 

limitando, moldando as relações interpessoais. 

Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973, 

pouquíssima atenção fora dada à figura feminina, que só obtivera a 

permissão para votar, por exemplo, menos de meio século antes. 

O processo civil como um instrumento da realização do Direito 

material, cuida de estimular a marcha para uma igualdade maior com a 

finalidade de extirpar ou, ao menos, atenuar as diferenças de tratamento 

existentes entre os membros de uma sociedade, seja por questão 

econômica, social, cultural, religiosa, racial ou de definição política. 

Dessa forma, resta evidente que se faz necessária uma atuação 

proativa do legislador, bem como do aplicador da lei processual. Desse 

modo, dispõe o art. 7º do NCPC nos seguintes termos: “É assegurada 

às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 

contraditório”.  

Impende esclarecer, então, que não é suficiente às partes a 

participação no processo, mas que exista o equilíbrio, de modo que 

ambos os litigantes tenham confiança nas chances efetivas de vencer a 

demanda. O papel do judiciário é de extrema importância para viabilizar 

as adequações necessárias no sentido de minimizar as potenciais e 

ilegítimas consequências. 

Portanto, entende-se que houve um retrocesso no Código de 

Processo Civil de 2015, ao retirar o foro privilegiado para as mulheres 

nas ações envolvendo família/casamento; em virtude de que as regras 

de proteções anteriormente estabelecidas terem um papel fundamental 
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no empoderamento feminino no sentido de fortalecer a igualdade de 

gênero e preservar a dignidade da mulher, apresentando-se como 

mecanismo indispensável. 
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CIÊNCIA TAMBÉM É DAS MULHERES! 

ANÁLISE DA FIGURA FEMININA NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM FÍSICA NO CAA/UFPE 
 

Danyela Kataryne Alves dos Santos48 

Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho49 

 

Introdução 
 

Desde muito tempo sendo subjugadas, as mulheres vêm 

conquistando espaços em diversas áreas e setores, inclusive ambientes 

que foram historicamente consagrados apenas aos homens, lutando 

diariamente para derrubar preconceitos que foram constituídos ao longo 

do tempo. De acordo com Oliveira (2009), a tradição perdura desde os 

“primórdios”, colocando que enquanto às mulheres cabia cuidar dos 

filhos e da casa, ao homem estava destinado o espaço público e o 

trabalho fora de casa.   

A opressão e submissão das mulheres dentro da sociedade, fez 

com que a luta contra a desigualdade de gênero se fortalecesse a cada 

década. Quanto mais se buscava por justiça, a sociedade conservadora 

tentava fazer com que o estereótipo de mulheres independentes, 

inteligentes e livres, fosse um absurdo e completamente fora do 

aceitável. Militando para ter vez e voz, os movimentos sociais 

promovidos pelos grupos feministas tiveram seu auge no século XIX, 

na região Ocidental (LOURO,1997).  

A Física não é uma área muito diversa. Dados da pesquisa de 

Anteneodo (2020), sobre a Sociedade Brasileira de Física, mostra que 

seu público se concentra no sul e sudeste, 68% são homens, e 63% são 

brancos, o que claramente está em desacordo com a distribuição da 

 
48  Licenciada em Física. Ex-aluna do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5450704764562984  
49 Doutora em Ensino de Ciências. Professora do curso de Física-Licenciatura do 

Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6530322206688430   
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população brasileira. Como reflexo, os cursos de Física, seja 

Licenciatura ou Bacharelado, costumam ter poucas mulheres 

ingressantes e, um número ainda menor de concluintes. De acordo com 

Bitencourt (2010, apud SOUZA; SOUZA, 2018), a pouca quantidade 

de meninas que ingressam na Física tem relação com raízes mais 

profundas advindas da educação ofertada de forma distinta para ambos 

os sexos no passado.  

 

Como o processo educativo é naturalmente a forma pela qual os 

indivíduos têm contato com as ciências e sendo esse processo 

fundamental na formação social, podemos afirmar que a pouca 

presença de mulheres na física está associada às diferenças na 

formação de meninos e meninas (BITENCOURT, 2010, apud 

SOUZA; SOUZA, 2018, p. 2). 

 

É interessante ressaltar que existe uma visão distorcida que é 

transmitida para e pela sociedade, de que “ciência não é coisa de 

mulher”, “mulher não sabe fazer conta”, ou até mesmo a ideia de que 

as mulheres cientistas sejam desleixadas e não ligam para a sua 

aparência. Enfim, visões deturpadas como essas só aumentam o 

preconceito, desestimulando as jovens que estão concluindo o ensino 

médio a não optarem pelas carreiras de ciências exatas, especificamente 

a Física (CORTES, 2018). A pouca representatividade da mulher dentro 

da Física é de fato algo a ser questionado, de acordo com Agrello e Garg 

(2009, p. 1305-1): 

 

As mulheres estão sub-representadas na física. De todas as 

ciências, a física é uma área na qual o aumento do número de 

mulheres tem sido particularmente lento. Muitas jovens com 

grande potencial intelectual não têm a oportunidade de estudar 

física ou de se preparar para uma carreira nessa área. Outras são 

deliberadamente desencorajadas.  

 

O quantitativo de mulheres que segue na carreira acadêmica em 

Física não é muito grande. Algumas entram, poucas terminam a 

graduação e quase nenhuma fará mestrado ou doutorado. Segundo 

Agrello e Garg (2009) a porcentagem de mulheres na Física, em quase 
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todos os países, decresce a cada etapa da carreira acadêmica e 

profissional.  

Barbosa (2015) destaca também que o gráfico percentual das 

mulheres em relação aos homens que seguem carreira na Física mostra 

que, à medida que o público masculino cresce, o número de mulheres 

decai, formando um desenho semelhante ao de uma tesoura, e, 

analogamente, representando o corte do público feminino na Física. De 

acordo com Brito, Pavani e Lima Jr (2015), esta é uma realidade no 

Brasil:  

 

No caso do Brasil, exemplificaremos o “Efeito Tesoura” 

utilizando a Física. Em média, 30% dos ingressantes do curso de 

Física são mulheres. Este número diminui para 20% durante o 

doutorado e mestrado e se reduz para 15% entre as docentes 

brasileiras. Esta redução no percentual feminino também é 

observada quando analisamos em maiores detalhes a carreira da 

docente na universidade (BRITO; PAVANI; LIMA JR, 2015, p. 

38). 

 

Em decorrência da baixa representatividade das mulheres nas 

ciências, o preconceito interfere bastante na carreira científica delas, 

pois o fato de ser uma mulher dentro de um espaço caracterizado pelo 

sexo masculino influencia nos cargos que elas vão obter, de acordo com 

Agrello e Garg (2009, p. 1305): “(...) as mulheres que optam pelo 

estudo na área das ciências frequentemente acabam assumindo aquelas 

ocupações consideradas menos desafiadoras”. 

Diante desse cenário, quais são as dificuldades e os interesses marcam 

o ingresso e a permanência das mulheres no curso de Física? Partindo 

desse questionamento, a pesquisa tem por objetivo identificar as 

dificuldades e interesses, encontrados pelas mulheres que optaram pelo 

curso de Licenciatura em Física, analisando, de forma mais geral, quais 

fatores contribuem para a pouca quantidade de mulheres na Física. Para 

investigar essa situação foi realizada, uma análise com um grupo de 

estudantes universitárias que fazem parte, ou já concluíram o curso de 

Licenciatura em Física do Centro Acadêmico do Agreste da 

Universidade Federal de Pernambuco (CAA – UFPE). Foram 
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consideradas as respostas obtidas por meio de um questionário aplicado 

virtualmente. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Neste tópico serão brevemente apresentados alguns conceitos sobre 

gênero e ciência, bem como a metodologia usada na construção desta 

pesquisa e os principais resultados obtidos. 

 

GÊNERO: “LUGAR DE MULHER” E A CIÊNCIA 
 

O conceito de gênero ainda é uma temática que causa bastante 

discussão e divide opiniões, por se tratar de uma questão ampla e 

complexa, tanto do ponto de vista histórico quanto social (SILVA; 

TORTATO, 2018). Esse termo está direcionado à distinção de valores, 

ou seja, um olhar para os papéis de homens e mulheres, que estão 

distribuídos diferentemente dentro da sociedade. Segundo Alves 

(2017), o problema dessa distribuição é o fato da naturalização da 

desigualdade: 

 

Essas circunstâncias facilitaram a formação de um conjunto de 

forças que, criadas pela sociedade patriarcal, foram 

naturalizando as desigualdades entre os gêneros femininos e 

masculinos, tendo como base as diferenças entre os sexos. 

(ALVES, 2017, p. 2).  

 

O percurso da mulher até chegar ao mercado de trabalho foi 

bastante árduo, e até então o papel fundamental das mulheres estava 

determinado ao nascer: casar, ter filhos e se dedicar aos afazeres 

domésticos, enquanto o trabalho remunerado era responsabilidade do 

homem (SANTOS; LOPES, 2017).  

Dessa forma, os homens tiveram acesso à educação, porém, isso 

não era prioridade para as mulheres. Alves (2017) concorda que este foi 

um dos fatores que influenciaram e contribuíram bastante com o lento 

processo de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, segundo a 

autora:  
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A educação a elas ofertada foi tardia, pois não cabia à mulher o 

conhecimento linguístico e matemático e muito menos ser 

educada para aprender uma profissão. Era comum o aprendizado 

de serviços manuais e atividades determinadas pela família, para 

fins matrimoniais e apoio familiar que seriam ajudar nos 

serviços domésticos e preparar-se para o casamento e a 

maternidade. (ALVES, 2017, p. 5 - 6). 

 

O resultado da divisão de trabalhos trouxe uma hierarquia sobre 

o que poderia ser trabalho para homem e o que era destinado e permitido 

às mulheres. A questão da desigualdade profissional é reconhecida por 

alguns autores: 

 

O tratamento desigual a profissionais do sexo feminino, em 

todos os níveis, tem se mostrado um dado da realidade, em quase 

todos os países. A disparidade de gênero no meio profissional é 

associada parcialmente ao papel biológico e às 

responsabilidades da mulher como mãe, mas se deve 

principalmente a concepções tradicionais, que atribuem à 

mulher o papel fundamental da maternidade e das tarefas 

domésticas, (...) (AGRELLO; GARG, 2009, p.1305-1).  

 

Analisando os cargos de chefias, muitas vezes, eles são 

ocupados por homens. Inicialmente, a inserção da mulher no mercado 

de trabalho é marcada pela forte presença das mulheres no magistério 

ou em profissões de cuidado, pelo fato delas já terem familiaridade em 

cuidar do lar, dos filhos e do marido, assim, sendo considerada uma 

profissão mais “compatível” com a sua realidade: 

 

O biológico passou a ser usado como justificativa para 

diferenciar a educação das mulheres e aumentar as 

desigualdades entre o sexo feminino e masculino, visto que estes 

determinantes passaram a serem usados para direcionar 

segmentos para homens e mulheres, ou seja, a mulher está apta 

para atuar no magistério e o homem serve para a indústria, num 

sentido de vocação para a vida profissional. (ALVES, 2017, p. 

6). 

 

Com o capitalismo e a precarização do trabalho assalariado, não 

bastava que apenas o homem trabalhasse para sustentar uma casa, foi 

então que a mão de obra feminina passou a ser necessária, e a mulher 
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começou a ter uma jornada de trabalho dentro e fora do lar. Como a 

educação feminina foi bastante restrita, as mulheres precisavam buscar 

meios para que se qualificassem. O mercado de trabalho pós-guerra se 

tornou bastante criterioso com seus funcionários, e muitas mulheres 

ocuparam cargos inferiores com salários baixos, pois não se 

encaixavam nas condições impostas (LAGRAVE,1991, apud ALVES, 

2017). Com o passar do tempo, a inserção no mercado de trabalho fez 

com que as mulheres passassem a exigir condições de igualdade, o que 

se sabe que não foi facilmente conquistado e também não alcançou a 

todas as mulheres.  

O acesso das mulheres às Universidades foi outro processo que 

não foi conquistado facilmente. O ensino universitário não era cogitado 

para as mulheres, que só tiveram acesso a partir do século XIX, através 

das instituições destinadas a formação para o magistério (ALVES, 

2017).  

Já no campo científico, a inserção feminina também aconteceu 

a passos lentos. Se, por um lado, avanços científicos e tecnológicos 

tiveram bastante impacto para a sociedade como um todo; por outro 

lado, ainda hoje, a maior parte dos nomes conhecidos na Física são de 

homens e europeus, como Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert 

Einstein. De fato, “a ciência sempre foi vista como uma atividade 

realizada por homens”. (LETA, 2003, p. 271). 

Contudo, persiste a pouca representação das mulheres neste 

meio. Pontuar o momento exato em que as mulheres chegaram ao 

universo científico, pode não ser o mais adequado, visto que muitas já 

participavam efetivamente do processo e do fazer científico. O fato é 

que elas não eram vistas, estando apenas nos papéis de coadjuvantes. 

De acordo com Tosi (1998):  

 

Como acontecera no passado, as mulheres dos séculos XVII e 

XVIII participaram de diversas atividades científicas ou técnicas 

nas quais a tradicional habilidade manual, a destreza, o sentido 

de observação, a inteligência, a imaginação e a capacidade de 

trabalho de que sempre fizeram prova, foram amplamente 

aproveitados. No entanto, salvo contadas exceções, só puderam 
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penetrar na fortaleza do saber pela porta dos fundos.  (TOSI, 

1998, p. 380) 

 

Trabalhar às sombras de seus maridos era a realidade para 

muitas mulheres, quando suas ideias não eram menosprezadas, eram 

roubadas e não eram devidamente creditadas. Tosi (1998) reflete a cerca 

de algumas mulheres nobres que tiveram acesso a educação, mas eram 

desacreditadas, relegadas à condição de assistentes ou colaboradoras de 

cientistas homens. 

A limitação, o preconceito, a falta de estímulo, a invisibilidade 

e principalmente as injustiças ocorridas, tornou bastante difícil o 

processo de inserção da mulher nas áreas das ciências da natureza, por 

conta da sociedade sexista. Cartaxo (2012, p. 10) acentua que “[...] a 

ciência atual é ainda um ambiente hostil para as mulheres, tendo em 

vista a presença da supremacia exercida pelos homens nesse campo”.  

A importância atual de se discutir a inserção da mulher na 

ciência não pretende tornar a ciência mais feminina, mas contribui com 

uma perspectiva mais inclusiva e acessível. Brito, Pavani e Lima Jr 

(2015) ainda reforçam sobre o quão importante é a presença feminina 

nas áreas científicas: 

 

povoar a ciência com mais mulheres não implica somente a 

produção de um corpo científico mais competente. Ampliar o 

debate sobre a participação de mulheres na ciência significa 

também pensar numa ciência diferente, inspirada e renovada por 

experiências de vida historicamente excluídas da produção 

científica e tecnológica. (BRITO, C; PAVANI, D; LIMA JR, P, 

2015, p.39) 

 

Ao pesquisar sobre incríveis mulheres da história da ciência, 

Santos (2020) percebeu que muitas histórias convergem para um ponto 

comum: a persistência e/ou a superação pessoal. O combustível, em 

meio ao preconceito e tanta invisibilidade, veio de si própria, algumas 

vezes contando também com o apoio da família, de professores, de 

pessoas que acreditaram no potencial delas, e isto se refletiu em seus 

trabalhos acadêmicos, que trouxeram contribuições importantes para a 

ciência. 
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A figura feminina nos cursos de Licenciatura em Física, ainda 

reflete um cenário preocupante, já que, atualmente, esse é um dos 

cursos cuja maioria é composta por homens, especialmente do meio 

para o final do curso. Além disso, o contexto político, econômico, social 

e regional despertou-nos para este trabalho.  

 

METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa é de abordagem qualitativa, de acordo com 

Pope e Mays (2009, p. 16) este tipo de pesquisa “(...) examina a 

compreensão subjetiva das pessoas a respeito de sua vida diária”, assim 

por meio de hipóteses e levantamento de dados, buscou-se analisar os 

principais fatores que sustentam as escolhas das poucas mulheres que 

entram e permanecem no curso de Física-Licenciatura do Centro 

Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, 

localizado na cidade de Caruaru, interior do Estado de Pernambuco 

A pesquisa foi realizada apenas com o público feminino da 

Licenciatura em Física, e, portanto, é caracterizada como um estudo de 

caso. Para coleta de dados, foi realizado um questionário intitulado: 

“Mulheres na Ciência: a Física também é nossa!”. O questionário 

continha 18 afirmativas, no qual cada respondente escolhia o seu grau 

de concordância, indo desde “concordo totalmente”, “concordo”, 

“indiferente”, “discordo” até o “discordo totalmente". Essas afirmativas 

tratavam da relação das mulheres com a ciência e com o curso, que 

foram construídas baseadas na revisão da literatura e na experiência 

pessoal das pesquisadoras. Além delas, havia 1 questão de múltipla 

escolha, sobre a figura do professor(a) de física no ensino médio, e por 

fim 3 perguntas abertas acerca dos seguintes questionamentos: “o que 

te motivou a ingressar no curso de Física?”, “o que te motivou a 

permanecer no curso?” e “qual é a sua opinião sobre a pouca quantidade 

de mulheres no curso de Licenciatura em Física, no CAA-UFPE?”.  

O link para responder ao questionário foi disponibilizado no 

primeiro semestre de 2020, em grupos de estudo do Whatsapp e na 

comunidade do curso no Facebook. Foram obtidas 24 respostas, o que 
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é um número pequeno, mas aceitável diante o contexto, que era o início 

do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. 

A análise dos dados das questões abertas foi por meio de 

categorização, elaboradas no decorrer da análise, e que segundo Roque 

Moraes (1999, p. 6) “(...) é um procedimento de agrupar dados 

considerando a parte comum existente entre eles.” 

Com o intuito de preservar a identidade das mulheres que 

responderam este questionário, cada respondente teve seu nome 

substituído pela expressão: “Aluna 1”,” Aluna 2”, e assim 

sucessivamente, até a “Aluna 24”.  

 

RESULTADOS 
 

Os resultados são baseados nas respostas dadas ao questionário, 

e aqui serão divididos em quatro dimensões: ingresso, permanência, 

evasão e carreira, onde foi possível identificar os desafios e interesses 

das discentes que compõem o curso de Física do CAA-UFPE.  

Entre as respondentes, o percentual de alunas que estão no final 

do curso compõe 37,5%, as que estão na metade do curso corresponde 

a 29,2%, as ingressantes são 20,8% e as que já concluíram representam 

12,5% do total.  

Em relação ao ingresso, 58,3% concordam totalmente ou 

concordam que a Licenciatura em Física foi à primeira opção de curso 

delas, assim podemos destacar que essas mulheres se sentiram atraídas 

pela área de alguma forma. 

A identificação com a ciência é um dos fatores que contribui 

para que jovens que estão terminando o ensino médio optem pela área. 

E, de acordo, com as mulheres que responderam ao questionário, 

algumas afirmam que o motivo que as fizeram ingressar no curso foi 

justamente se identificar com a ciência. 

 

“Ao entrar no curso de engenharia e cursar a cadeira de química, 

fui apresentada à mecânica quântica e achei incrível essa área do 

conhecimento. Na época também comecei a me interessar por 

astronomia e quando li "O mundo assombrado pelos demônios", 
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decidi que queria trabalhar com ciência de base.” (Aluna 1, 

2020) 

 

Outras mulheres responderam que foram motivadas a ingressar na 

Física pelo fato de se sentiram atraídas, pela astronomia, pela própria física ou 

pela área de ciências da natureza, como um todo: 

 

“Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre queria saber 

o porquê de está acontecendo determinados acontecimentos e eu 

sempre achei a Física uma disciplina muito fascinante.” (Aluna 

8, 2020) 

 

Embora com menos respostas, algumas mulheres relatam o 

interesse pela docência, como um fator que influenciou algumas das 

respondentes a optarem pela licenciatura, no caso em Física. 

A localização da Universidade, no caso do Centro Acadêmico 

do Agreste, possibilitou a muitos estudantes de várias cidades próximas 

à Caruaru ingressarem no ensino superior, e, de acordo com algumas 

respondentes, o fato de ter uma instituição de ensino superior perto de 

suas cidades, foi outro agente influente.   

 

“Gostava muito da área de exatas (…) Como passei somente em 

Física e por ser um campus mais perto do local que morava, isso 

me motivou a ingressar no curso.” (Aluna 3, 2020) 

 

Quando perguntadas sobre os/as professores(as) de Física no 

Ensino Médio, pode-se perceber que quase 42% tiveram apenas 

professores homens de física, enquanto, entre as demais, algumas até 

dizem ter tido professoras mulheres, mas que não necessariamente eram 

formadas na área.  

Já ao serem questionadas se esses professores do ensino médio 

as teriam incentivado a cursar física, 41,7% respondem negativamente, 

ou seja, refletindo uma realidade preocupante dentro de algumas 

escolas, que privilegia certas profissões, independente da afinidade ou 

do desejo dos estudantes. Caberia ao professor, como um agente 

influente, motivar e incentivar seus alunos no interesse pela Física. 
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Contudo, a mesma porcentagem de mulheres, 41,7%, tiveram 

professores(as) que as incentivaram a cursar Licenciatura em Física.  

A motivação é um fator bastante influente, seja de forma 

positiva para algumas, ou de forma negativa para outras, que se 

sentiram subjugadas em sua capacidade. Além dos professores, é 

possível perceber que outros personagens importantes, como os 

familiares podem também influenciar de maneira positiva, ou negativa, 

como relata a Aluna 5:  

 

“Um professor de Matemática que me motivou, mas eu sempre 

amei essa área e sempre me identifiquei. Mas como minha mãe 

nunca quis que eu fosse professora, até hoje eu não tenho muito 

apoio.” (Aluna 5, 2020) 

 

Depois do ingresso na Universidade, sabemos que o desafio não está 

terminado, então é importante considerar aspectos que favoreceram a 

permanência dessas mulheres no curso de Física. A grande maioria, 83,4%, 

discorda totalmente ou discorda de que não se identificam com o curso.   

A identificação com o curso é um fator importante para a permanência 

nele. Um dos relatos mostra uma aluna que não se via, inicialmente, como 

professora, entretanto, experiências positivas proporcionadas pelo curso 

fizeram-na mudar de opinião: 

 

“Com o decorrer do tempo, senti prazer no que estudava durante 

o curso, mas por um bom tempo ainda me sentia desconfortável 

em me enxergar como professora, até que então ao me envolver 

em projetos como o PIBID, Monitorias e a residência 

pedagógica, me fez ter certeza de que eu gostava da profissão 

que estava me formando.” (Aluna 3, 2020) 

 

As mulheres pesquisadas relatam, de forma entusiasmada, a 

vontade e o interesse em permanecer no curso, seja para ter um diploma 

de nível superior (Aluna 14), ou ainda compreender mais sobre o 

mundo (Aluna 7). 

 

“O sonho de ter o ensino superior e através dele conseguir 

realizações pessoais. Sempre acreditei que quanto mais você 

busca aprender mais você conquista” (Aluna 14, 2020) 
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“Indiferente das aprovações/reprovações, a chance de entender 

um pouco mais sobre o mundo em que vivo.” (Aluna 7, 2020) 

 

E, da mesma forma que as famílias podem motivar o ingresso, 

elas também podem ter um papel importante na permanência das 

mulheres nos cursos superiores, no sentido de lhes ofertar condições 

para isso. No entanto, 41,7% das mulheres deste questionário 

responderam que são indiferentes, e 41,7% discordam ou discordam 

totalmente com o fato de terem recebido apoio de seus familiares. Por 

isso, outros elementos como a fé e a resiliência são considerados, pelas 

respondentes, como motivadores para que elas permanecessem no 

curso e acreditassem que eram capazes.  

 

“Eu mesma me motivei. Era a minha paixão, continua sendo. Por 

mais que as vezes eu pense em desistir, repito para mim mesma 

que eu consigo, independente do que dizem.”  (Aluna 17, 2020) 

 

Por outro lado, embora muitas demonstrem o interesse e a 

paixão pela área, a maioria das respondentes, 58,3% já ouviram alguém 

dizer que o curso de Física não era para elas, mostrando o estigma social 

de que a mulher não deveria ocupar certos lugares, posições e 

profissões. 

Corroborando com a ideia da falta de apoio, 79,2% das mulheres 

respondentes já foram encorajadas a trancar o curso, 66,7% a desistir e 

83,3% já foram criticadas pelo fato de terem optado pela Licenciatura 

em Física. 

Quando perguntadas se percebem alguma diferença na forma 

como os professores tratam ambos os sexos, houve praticamente um 

empate entre as que acham que o tratamento é diferenciado e aquelas 

que não acham, além de 16,7% que são indiferentes. A pergunta que 

fica é: será que, de fato, o tratamento dado pelos professores é 

igualitário, ou as mulheres já não conseguem distinguir ou se 

acostumaram com essa diferença, por se tratar de uma questão social 

mais abrangente? 

Em relação ao ambiente das aulas de Física na Universidade, 

54,2% das respondentes afirmam que já se sentiram intimidadas pelos 
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homens. De acordo com elas, existe a ideia de que mulheres não se dão 

bem nessas áreas. Junto a isso, soma-se o fato de que os homens estão 

em maior quantidade no curso, causando insegurança ao público 

feminino e até desmotivação. 

 

“É desmotivante olhar para o lado e só ver homens, de certo 

modo você se sente desmotivado e intimidado. Ainda existe um 

enorme tabu quando o assunto é exatas e mulheres, isso me traz 

as vezes questionamentos que já me levaram a pensar que Física 

é só para homens, mas na verdade Física é para todos. Falta um 

incentivo de motivar as mulheres entrarem no campo das 

ciências exatas.”  (Aluna 18, 2020) 

“O mundo tá acostumado a apontar ciência como área 

masculina. É sempre um homem representando um cientista 

brilhante, sempre um nome masculino sendo lembrado e quando 

uma mulher decide seguir na área é motivada a desistir e 

procurar algo mais "fácil". Digamos que a mulher não se sente 

representada na área, a motivação não existe ou é mínima. 

Talvez seja um dos muitos motivos para a pouca quantidade de 

mulheres nos cursos de física, inclusive no CAA.” (Aluna 17, 

2020) 

 

Por outro lado, 66,7% das mulheres reconhecem que a falta de 

representatividade feminina na Física é um dos fatores que contribuíram 

para que elas optassem por este curso. Segundo elas, a motivação em 

permanecer no curso é pelo desejo de incentivar e lutar por mais 

representatividade dentro da área. 

 

“Saber que posso fazer a diferença e contribuir para a formação 

de jovens que precisam de pessoas que acreditem em seus 

potenciais, assim como fizeram comigo.” (Aluna 1, 2020) 

“A falta de mulheres no mundo das exatas, e ver o quão é 

gratificante expandir seus ensinamentos.” (Aluna 2, 2020) 

 

De certa forma, as mulheres do curso de Licenciatura em Física 

entendem a potência do espaço que estão ocupando e o quanto isso pode 

encorajar outras mulheres, apesar das barreiras encontradas em casa e, 

às vezes, dentro da própria escola, que são frutos de uma visão 

distorcida sobre o lugar da mulher na sociedade, conforme afirma a 

Aluna 19: 
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“Na minha opinião se deve ao fato das meninas no ensino médio 

ter uma visão distorcida das disciplinas de exatas, além disso 

alguns professores são responsáveis por desmotivar os próprios 

alunos a ter interesse na física, principalmente quando se trata 

de meninas.” (Aluna 19, 2020) 

 

Nessa mesma direção, 83,3% das respondentes concordam ou 

concordam totalmente que, o modo como os filmes, séries e a mídia, no 

geral, retratam as mulheres cientistas não atrai o público jovem, 

representando figuras cientistas femininas irreais, e de maneira pouco 

atrativa para os padrões sociais. 

Já a evasão no curso de Licenciatura em Física é uma realidade. 

Metade das entrevistadas concordam ou concordam totalmente que a 

dificuldade do curso é um fator para essa evasão, enquanto 37,5% 

discordam ou discordam totalmente que este seja um fator que leve ao 

abandono do curso.  

Agrello e Garg (2009, p. 1305-5) dizem que “é importante ter 

em mente que a física é desafiadora e pode facilmente desestimular. As 

mulheres, em particular, devem esforçar-se para manter a auto-

confiança”. 

Esse padrão do curso, que se associa à dificuldade e à superação, 

na visão de algumas das respondentes, resulta em evasão para o curso. 

Algumas mulheres acham que não são capazes ou suficientemente 

preparadas para concluir o curso, como trazem as Alunas 15 e 21: 

 

“Acredito que a falta de vocação com o curso ou até mesmo a 

área. E as vezes por ter uma base matemática ruim.” (Aluna15, 

2020) 

“O medo por não serem capazes de concluir o curso pois elas 

acham que só homens são bons em áreas de exatas.” (Aluna 21, 

2020) 

 

Então, como reverter ou amenizar a evasão do público feminino 

do curso de Licenciatura em Física? De acordo com as respondentes, 

deveriam existir mais incentivos, tanto das universidades quanto do 

próprio Estado, em promover algum programa que motivasse e 

buscasse mais meninas e mulheres para a ciência.  
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“Acredito que a universidade deveria promover programas de 

incentivo à entrada e permanência de mulheres. Universidades 

do exterior buscam intercambistas mulheres para divulgar 

cursos que tem baixa adesão do público feminino. Um curso de 

férias, seminários, divulgações em escolas poderiam fazer a 

diferença e aumentar o interesse das mulheres por física. Cada 

mulher que se forma, é uma inspiração para que outra entre.” 

(Aluna 1, 2020) 

“É um problema que de fato exige uma maior atenção não só da 

UFPE, como também do Estado, pois esse problema vai além do 

CAA. O que acontece é que grande parte das meninas seguem 

carreira na área da saúde, área de cuidados, pois a ausência de 

figuras femininas na ciência dificulta a identificação destas. É de 

extrema relevância proporcionar a ciência de forma igualitária 

entre os dois sexos.” (Aluna 11, 2020) 

 

Por fim, as mulheres que resistem ao curso de física, e 

conseguem se formar, ainda precisam encarar os desafios da carreira 

na área de Física. Neste caso, 83,3% das respondentes têm interesse em 

seguir carreira na Licenciatura em Física, com a docência. A grande 

maioria, quase 96% das respondentes, também revela que o mestrado e 

doutorado fazem parte dos seus planos. 

Embora as respondentes mostrem interesse em seguir carreira 

na Física, dando continuidade aos estudos, e isto seja um indicador 

positivo, sabemos que as condições sociais não têm conseguido acolher 

aos anseios femininos em seguir na carreira, especialmente a 

acadêmica. 

 

O número de estudantes em pós-graduação é obviamente menor 

que da graduação, mas a distribuição percentual dos discentes, 

por gênero nas diferentes áreas, foi mantida. Concluímos, a 

partir desses dados, que nas carreiras ditas “masculinas”, 

especialmente em física, o número de mulheres é sempre muito 

menor que o de homens, em toda a trajetória de estudos. 

(AGRELLO; GARG, 2009, p. 1305-3) 

 

Embora os resultados apresentados até aqui mostrem que exista 

interesse em concluir a graduação, incentivar outras mulheres a 

ingressarem nesta área, e seguir na carreira, as dificuldades estão 
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presentes e fazem parte da realidade dessas mulheres, pontuadas desde 

a escolha do curso até a continuação ou não da carreira na área.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Até aqui, pôde-se ver que a imagem da mulher perante uma 

sociedade patriarcal fundamentou-se em cuidar do lar. Embora as 

paredes de suas casas tentassem delimitar os seus espaços e as questões 

de gênero favorecessem para a desigualdade entre os sexos, a mulher 

deseja ter voz, ser uma figura visível e pública e, além disso, ter acesso 

aos seus direitos. Assim é a luta em prol da equidade de gênero.  

A chegada da mulher à ciência ainda tem vários obstáculos a 

serem superados, visto que o meio acadêmico e científico, foi e é 

composto majoritariamente por homens. Certamente o cenário já 

mudou, e uma mulher hoje encontra menos barreiras para acessar esse 

espaço, diferente das suas precursoras. Fazer uma análise sobre a figura 

feminina em espaços que carregam estereótipos construídos ao longo 

dos tempos, e ainda presentes nos dias atuais, trouxe alguns indícios 

sobre quais fatores influenciaram no ingresso, na permanência, na 

carreira e até mesmo na evasão das meninas que optaram pelo curso de 

Licenciatura em Física. 

Ao observar os dados, foi visto que as meninas escolheram a 

Física por alguns motivos específicos, como o gosto pelas ciências da 

natureza, que pode ter surgido na escola ou por influência de pessoas 

próximas. Já outras, estão em busca de conquistar o diploma – sendo 

que algumas serão as primeiras em sua família a concluir o ensino 

superior – podendo, então, seguir uma carreira na área. O desejo de 

atrair mais meninas jovens, a fim de inspirá-las a enxergarem a Física 

de outra forma, é, para algumas, o gatilho que as motiva a permanecer 

no curso.  

Em relação aos desafios que promovem o distanciamento das 

mulheres da Física, pode-se destacar a falta de motivação e 

compreensão, seja por parte dos familiares, de pessoas próximas, ou até 

mesmo por parte da própria escola ou da universidade, sobretudo pela 
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forma como a Física é tratada na sala de aula, que reforça o estigma de 

que é “a matéria mais difícil", e constroi uma barreira que induz as 

mulheres a não se sentirem capazes de aprendê-la. Considere-se 

também a falta de referências femininas, como docentes e personagens 

sociais, que reforça a ideia de que a física não é para mulheres. 

De acordo com os dados apresentados, foi possível perceber que 

as discentes do curso de Física passam por situações desafiadoras 

dentro do próprio curso, em que se sentem desmotivadas, como parte 

da pressão de familiares, colegas e professores, que as criticam e as 

estimulam a trancarem ou desistirem do curso, corroborando com a 

ideia de que nem todo lugar deve ser ocupado pelas mulheres.  

Foi visto que muitas delas passaram por situações que vieram, 

de certo modo, tentar desmotivá-las, fazendo com que pensassem em 

desistir do curso. Muitas vezes a própria resiliência as fez continuar, 

apoiadas em seus sonhos e  interesses em seguir na carreira e servir 

como referências para outras mulheres.  

Qual a importância desta problemática para os dias atuais? O 

principal motivo de realizar esta pesquisa foi pensando justamente na 

possibilidade de estimular outras meninas e mulheres a olhar a física 

com um olhar de admiração e curiosidade. Por um lado, a ciência 

precisa de mulheres determinadas a quebrarem os paradigmas e lutar 

para ter voz, acabando com a invisibilidade das mulheres na Física e em 

outras áreas. Por outro lado, não é possível esperar que isso seja uma 

ação individual, mas é preciso discutir à respeito de condições sociais, 

políticas e econômicas para que isso ocorra, o que vai desde planos 

institucionais até projetos governamentais que deem voz a questões 

como essa. 

Portanto, compreender a desigualdade entre homens e mulheres, 

sob a ótica das mulheres no curso de Licenciatura em Física do CAA, e 

a falta de referências femininas nas áreas científicas, é uma temática 

que sempre terá algo novo a ser discutido, na busca da equidade de 

gênero.  

Esperamos que as mulheres que fazem parte das áreas 

científicas, especificamente as que compõem o curso de Licenciatura 
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em Física do CAA-UFPE, sintam-se representadas, e  que se 

valorizem como seres pensantes e capacitadas, mesmo que os 

ambientes não sejam favoráveis, e até mesmo que os modelos femininos 

inspiradores sejam poucos na ciência.  
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A LEI MARIA DA PENHA: A IMPORTANCIA DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 

Izabel Cristina Izidoro De Souza Barbosa 50 

Josefa Adriana Dos Santos51 

 

Introdução 
 

O presente artigo versa sobre a Lei 11.340 – conhecida 

popularmente como Lei Maria da Penha. Tendo como foco a 

conscientização da importância daspolíticas públicas de enfrentamento 

à violência contra a mulher, diante da sociedade e dos órgãos 

competentes. 

O corrente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de cunho 

bibliográfico de Revisão Sistemática com abordagem qualitativa e 

natureza exploratória. Tal abordagem utilizada serviu para possibilitar 

uma análise dos documentos já publicados sobre o tema. 

A revisão sistemática levantou dados entre o período de 2010 a 

2021 nas bases de dados da SCIELO (A SCIENTIFIC ELECTRONIC 

LIBRARY ONLINE) seguindo os seguintes descritores: Lei Maria da 

Penha; Políticas Públicas de enfretamento à violência contra a mulher 

em Pernambuco. Tendo como critério de inclusão: artigos científicos 

no idioma português e que se encaixam no período estabelecido com a 

temática deste estudo. 

Depois da análise e cotejamento dos artigos e documentos 

referentes ao tema abordado no artigo achou-se necessário ouvir a fala 
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de umaprofissional que atua na área de enfrentamento à violência contra 

a mulher. A escolha de Jimena Gouveia Delegada Titular da 4ª DEAM 

Caruaru-PE se deu pela sua experiência como Delegada de Polícia há 

13 anos com atuação específica na especialidade violência doméstica e 

familiar há 7 anos. 

O presente artigo pode contribuir para a área social de modo a 

servir futuramente comouma referência a partir de sua abordagem e 

natureza, respectivamente, qualitativa e exploratória. Enquanto nos 

campos sociológicos e jurídicos a pesquisa justifica-se, em respectivo, 

pela já mencionada contribuição na área social, que por sua vez é objeto 

de estudo da própria sociologia, bem como também, pela possibilidade 

deste (artigo) compreender o problema, que por sua vez está associada 

a uma patologia social a qual é uma teoria estudada própria do campo 

em questão. Por fim, na esfera jurídica justifica-se à investigação pela 

dimensão do conteúdo em pauta, haja vista que o mesmo tem 

procedentes de ligação nesse campo e aqui se pontua a extensão penal 

e os mecanismos para evitar ou punir os fatos circunspectos a violência 

contra a mulher, portanto, tem um caráter intrínseca e necessariamente 

jurídico em todas as etapas do tema e que inclusive é um ramo que tem 

relevânciana solução ao problema. Sabe-se que a violência psicológica 

é uma das mais graves e silenciosas que muitas das vezes passa por 

despercebido pela vítima. Esta tem como características causar dano 

emocional e diminuição da autoestima, bem como, controlar e degradar 

suas ações. 

A violência contra a mulher no quadro brasileiro e 

pernambucano é um fenômeno que transcendente classe social, grupos 

étnicos e religiosos, não estando restrita a um ambiente específico, 

região ou estado, ela está para além das fronteiras geográficas e 

territoriais.  

 

LEI MARIA DA PENHA: AVANÇOS E DESAFIOS 
 

Maria da Penha Maia Fernandes farmacêutica brasileira que, no 

ano de 1983, sofreu severas agressões do marido, o professor 
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universitário Marco AntonioHerediaViveros. Em duas ocasiões, 

Heredia tentou matar a sua esposa. Na primeira, com um tiro de 

espingarda, que a deixou paraplégica. Em seguida, depois dela passar 

quatro meses no hospital e realizar inúmeras cirurgias, quando voltou 

para casa Heredia tentou eletrocutá-la durante seu banho. 

Maria da Penha pôde sair de casa graças a uma ordem judicial e 

iniciou uma árdua batalha para que seu agressor fosse condenado. Isso 

só aconteceria em 1991, mas a defesa alegou irregularidades no 

procedimento do júri. O caso foi julgado novamente em 1996, com nova 

condenação. Mais uma vez, a defesa fez alegações de irregularidades e 

o processo continuou em aberto por mais alguns anos. Enquanto isso, 

Heredia continuou em liberdade. 

Nessa época, Maria da Penha lançou um livro em que relata as 

agressões que ela e suas filhas sofreram do marido. Alguns anos depois, 

conseguiu contato com duas organizações: o Centro pela Justiça e o 

Direito Internacional (CEJIL) e Comitê Latino Americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM). Tais Organizações 

a ajudaram a levar seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998. 

Em 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão por 

negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica 

contra as mulheres. Foi recomendada a finalização do processo penal 

do agressor de Maria da Penha; a realização de investigações sobre as 

irregularidades e atrasos no processo; a reparação simbólica e material 

à vítima pela falha do Estado em oferecê-la um recurso adequado; e a 

adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e 

erradicação da violência contra a mulher. 

Foi assim que o governo brasileiro se viu obrigado a criar um 

novo dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e 

punição da violência doméstica no Brasil. Em 2006, o Congresso 

aprovou por unanimidade a Lei Maria da Penha. 

O caso de Maria da Penha não foi uma exceção. Na verdade, ele 

apenas deixou clarividente para o Brasil e para o mundo um problema 

grave da justiça brasileira: a sistemática conivência com crimes de 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat%20n.pdf
https://www.politize.com.br/6-questoes-vitais-sobre-violencia-contra-a-mulher/
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violência doméstica e a falta de instrumentos legais que possibilitam a 

rápida apuração e punição desses crimes, bem como a proteção imediata 

das vítimas. 

 
A política pública que visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto 

articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, 

tendo por diretrizes: 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de 

prevenção da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, 

e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos 

direitos humanos das mulheres. (BRASIL, Lei 11.340, 

2006) 

 

Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica 

eram julgados em juizados especiais criminais, responsáveis pelo 

julgamento de crimes considerados de menor potencial ofensivo. Isso 

levava ao massivo arquivamento de processos de violência doméstica, 

conforme levantado pela jurista Carmen Hein de Campos. 

Nos dias atuais a lei Maria Da Penha é referência quando se fala 

em tentar coagir e diminuir as formas de violência contra a mulher, 

exercidas por seus cônjuges, ela é fundamental no combate as várias 

agressões entre outras modalidades de crime. Também foi a partir dela 

que, foram instituídos vários órgãos competentes pra tratar de situações 

de: violência sexual, psicológica, moral, física e patrimonial. A história 

da lei traz consigo marcas de violência e tentativas de homicídio, a 

autora diante da violência sofrida no seu lar por parte do seu “parceiro” 

lutou por justiça social, não só por ela mais por todas que passavam e 

passam pela mesma situação. 

 

Estudos patrocinados pelo instituto de pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), realizados em março deste ano, mostra a Lei 

Maria da Penha fez diminuir em cerca de 10% a taxa de 

homicídio contra as mulheres dentro dos lares. [...]. (BRASIL, 

2016, p.4) 
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Através da lei outras ramificações foram criadas, projetos de lei 

em favor de Marias, Anas, Sebastianas, que sofrem inúmeros tipos de 

violência. Ainda temos em nosso país a Constituição Federal 1988 a 

qual estabelece regras que protegem nossos direitos, principalmente a 

dignidade da pessoa. Nela temos o Art. 5º, inciso I, que Homens e 

Mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da 

Constituição. Nesse interim ao longo do tempo vários avanços em 

detrimento as normas de eficácia mais rígidas, como o Art., 121, inciso, 

VI, Feminicídio. VI-Contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino, previsto no Código Penal.  

Mas isso ainda não é o suficiente para acabar com a violência 

contra a mulher, é um cenário cada vez mais repetitivo em nossa 

sociedade, no qual cabe ao poder judiciário em conjunto com os outros 

poderes criar leis apoiadas na Lei Maria da Penha que garantam mais 

eficácia no combate a violência contra a mulher. 

 

[...] Os movimentos sociais e as instituições públicas há anos 

atuam na luta na luta em defesa das mulheres e na busca pela 

conquista do direito mais básico: o de não ser agredida e ser 

respeitada em integridade física, moral e psicológica [...] 

(BRASIL, 2010, p.10) . 

 

Os movimentos e instituições públicos necessitam de transformações 

inovadoras, e que sejam firmadas parcerias, promoções, de ações, 

projetos e campanhasque diminuam o impacto da violência na vida das 

mulheres na sociedade. 

Visa-se buscar o fortalecimentoda mulher, para que se 

reconheça como pessoa de direito, tenhamais voz e participação na 

sociedade. E também a informação e conhecimento sobre a LeiMaria 

da Penha e os seus mecanismos de proteção à mulher.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A MULHER  
 

As políticas públicas de proteção à mulher têm por base, a 

assistência social, educação e saúde. Denominados de “tripé matricial” 
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estas por sua vez fundamentam o enfrentamento à violência, compondo 

o rol de política de segurança pública, sendo de extrema importância 

para a sociedade, em termos de conscientização, e enfretamento.  

As políticas públicas são diretamente impactadas pela violência 

contra a mulher, pois em sua maioria quando a mulher sofre violência 

ela aciona o serviço de saúde. Seja a violência física ou psicológica, 

sendo esta segunda porta de entrada para os demais tipos de violência. 

Com isso ela passaa utilizar mais a unidade básica de saúde. Na maioria 

das vezes essa mulher que procura a atenção primária não se reconhece 

enquanto vítima, não entende a violência que ela sofre, ou a reprime. 

Passa a se queixar de uma imensa dor, haja vista que essa mulher se 

torna poli queixosa, ou seja, ela tem várias queixas, não conseguindo 

identificar o que realmente está adoecido. Então ela começa a ser mais 

vista na unidade básica, passa a demandar mais cuidados do agente de 

saúde, da enfermeira ou do médico. Isso é um reflexo da violência que 

ela sofre, onde se coloca na posição de paciente a fim de ser vista 

enquanto vítima, porém não é enxergada, pois a própria rede em si ainda 

não está preparada para observar a violência, e em alguns casos tem 

receio de se posicionar diante do agressor. 

Em algumas unidades básicas se saúde há cartazes educativos e 

com informativos de atendimento, aos quais chamamos de sala de 

situação. Nele se encontram quantidades de: visitas; atendimentos às 

mulheres puérperas; crianças; idosos; vacinação e etc. Um tópico que 

chama a atenção é o de mulheres em situação de violência, mas no 

mesmo nunca consta nenhum dado, pois é como se essas mulheres não 

existissem por conta da própria dificuldade das instituições em 

reconhecê-las. 

O sistema sofre o impacto, mas não sabe como proceder diante 

daquela mulher que sofre violência, assim está ainda continua sendo 

invisível. Portanto analisa-se que a gestão pública e suas políticas de 

proteção à mulher vítima de violência geram um grande reflexo na 

sociedade.  
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (BRASIL, Constituição Federal. (1988)) 

 

No Sistema Educacional as políticas públicas de educação 

também sofrem choques diante de situações de violência contra a 

mulher, mas como ela causa esse impacto na educação?  

A criança que se encontra dentro de ambientes familiares onde 

ocorre a violência, percebe-se nela a mudança de perfil 

comportamental, pois quando a mulher sofre violência imediatamente 

os filhos também sofrem. 

Cada criança reage de uma maneira diferente diante da situação, 

mas de maneira geral ela pode apresentar: agressividade; baixa 

concentração, dificuldades de aprendizagem; entre outras situações. Ela 

se torna uma criança alheia às questões educacionais, o que leva muitas 

vezes esse aluno a evasão escolar.  

A mulher que sofre violência, muitas vezes perde a noção de 

cuidado em relação à vida escolar dos seus filhos. Abrindo assim uma 

lacuna para que esses também se coloquem em situações de risco, 

como: consumo de álcool; uso de drogas; envolvimento com a 

criminalidade; etc. A impotência de não conseguir revidar a violência 

que a mãe sofre em casa acaba se manifestando na violência urbana.  

Ele sai do âmbito doméstico para o mundo da criminalidade, de maneira 

a refletir o que existe no próprio convívio, vem então um alto índice na 

criminalidade por consequência da violência contra a mulher, 

transpassando os muros das políticas educacionais para as políticas de 

assistência e segurança pública. 

 

Art. 202. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (BRASIL, Constituição Federal. (1988)) 
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A mulher que vive em situação de vulnerabilidade social e de 

violência doméstica ela aciona com muito mais frequência os serviços 

de assistência, para os benefícios eventuais, como: sextas básicas; 

auxílio aluguel. 

Essas mulheres em sua maioria se encontram nas periferias, são 

pobres, pretas e analfabetas, o que as tornam invisíveis na sociedade 

atual. As mesmas não encontram oportunidades no mercado de 

trabalho.  

As mulheres chefes de família que estão cadastradas no 

programa social (bolsa família) são mulheres agora que acionaram 

muito mais do que tiveram direito ao auxílio emergencial. 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição á seguridade 

social, e tem por objetivos; 

I – a proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência 

e á velhice; 

II – o amparo ás crianças e adolescentes carentes. (BRASIL, 

Constituição Federal. (1988)) 

 

São as mulheres que estão precisando nesse período de 

pandemia de uma maior assistência e dos benefícios eventuais, elas 

precisam muitas vezes abrir mão de outras coisas. 

Com o evento da quarentena e isolamento social devido a 

pandemia do Covid-19, há a necessidade de ficar em casa cuidando dos 

seus filhos, que antes frequentavam a escola, onde tinham merenda e 

também o cuidado das professoras. 

Diante do exposto pode-se notar que todas as políticas públicas 

são impactadas direta e indiretamente pela violência doméstica, e essas 

mulheres em sua maioria se encontram em situações vulnerabilidade 

social extrema.  

O direcionamento de apenas uma política pública para o 

enfrentamento da violência mulher sobrecarrega outras políticas 

públicas, precedendo as esferas Municipais, Estaduais e até o próprio 

Governo Federal, sentem o impacto, impacto esse que poderia ser 

diminuído com o trabalho em conjunto. 
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Art., 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção á maternidade e á 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

constituição. (EC nº 26/2000e EC nº 64/2010) (BRASIL, 

Constituição Federal. (1988)) 

 

Todavia quem trabalha com essas políticas de proteção a mulher 

fica à mercê das mudanças no período de transição de uma gestão para 

outra, pois em situações de mudança de governo as políticas de proteção 

à mulher são diretamente impactadas pela rupturaquando se trata de 

período eleitoral.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PROFISSIONAL NA 

ATUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 
 

Pontuar a lacuna entre os órgãos que deveriam ampliar as 

políticas de inclusão à proteção da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar tenho 21 anos de atividade no serviço público, 

todos eles na Segurança Pública. Sou Delegada de Polícia há 13 anos 

com atuação específica na especialidade violência doméstica e familiar 

há 7 anos. Durante todo esse período tenho buscado trabalhar para 

aprimorar o atendimento humanizado à mulher vítima de violência 

doméstica e familiar. Não obstante os obstáculos culturais, posto que é 

sabido por todos que fomos criadas e condicionadas a ter crenças 

limitantes sob o nosso papel na sociedade, falo aqui como mulher, 

primeiramente, nos esbarramos com uma cultura que assim como não 

aceita a mulher como um ser humano detentora de direitos e espaços 

iguais aos dos homens, obviamente não favorece quem trabalha contra 

essa realidade. Desde o ano de 2006 com o advento da Lei nº 11.340/06 

(Lei Maria da Penha), os mecanismos de defesa a mulher tiveram seus 

avanços. Em termos criminais, os processos criminais, os quais tem seu 

nascedouro no inquérito policial o qual é instruído nas Delegacias de 

Polícia, tem se tornado mais numerosos, assim como se deu vazão a 
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uma ferramenta muito importante nesse combate: as medidas protetivas 

de urgência. Todavia, ainda há muita subnotificação envolvendo os 

casos de violência doméstica e familiar. Sabemos que muitas mulheres 

ainda não denunciam seus agressores, seja por medo, vergonha, por 

subestimar a própria violência que sofre...por dependência 

econômica...por dependência emocional... por estar tão inserida no 

ciclo de violência que nem acredita mais que possa sair dessa situação 

degradante...entre outros fatores. Quando tal violência se mantém 

calada e reprimida por muito tempo, quando finalmente vem à tona, por 

vezes, pode ser tarde demais... O feminicídio decorrente da violência 

doméstica e familiar é um crime evitável (por trás dele há toda uma 

violência já perpetrada que foi silenciada) e sua incidência é um 

fracasso conjunto de todos os órgãos que compõem a rede de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar. Diante desse cenário, o 

que pode fazer as instituições públicas? E especificamente a Polícia 

Civil, qual o seu papel? Entendo que o atendimento policial é um grande 

gargalo. Se já é difícil para uma mulher tomar a iniciativa de denunciar 

seu agressor, imagina como é chegar numa delegacia de polícia e ainda 

ser tratada como “a culpada” da situação da violência que sofre? O 

atendimento humanizado está longe de sair do discurso e se tornar uma 

prática real no dia a dia das delegacias. O machismo está em todos os 

lugares, não somente no homem que agride uma mulher. A criação das 

DEAM’S – Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, 

embora ainda sejam em número insuficiente diante da demanda 

existente, foi um passo para tornar esse almejado atendimento 

humanizado mais propício a ocorrer. Todavia, faz-se necessário que 

esses Homens e Mulheres desconstruam os conceitos aprendidos de 

desigualdade entre si e pautem seu atendimento no pressuposto da 

igualdade entre os seres. Vejo que a conscientização de gênero dentro 

das instituições ainda precisa ser melhor trabalhada. Esse novo 

paradigma de atendimento é urgente e precisa ser exigido de forma mais 

veemente pelos órgãos defensores dos direitos das mulheres, não 

somente das delegacias, mas de todos os órgãos que prestem 

atendimento às mulheres nessa seara de violência doméstica, como 
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Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria Municipais e Estaduais, 

instituições de saúde, etc. O dia a dia mostra que como a primeira porta 

que se bate é a porta da Delegacia, a população em geral “esquece” de 

bater em outras portas institucionais que também possuem falhas e 

pecam nesse atendimento, tantas vezes tolerado também por uma 

questão cultural. Precisamos entender que SERVIÇO PÚBLICO foi 

criado para SERVIR À POPULAÇÃO. Não esqueçamos, o machismo 

está em TODOS OS LUGARES. Os atores que compõem toda a rede 

de atendimento à mulher precisam ser revistos e atualizados no sentido 

de haver uma maior integração em prol do objetivo maior que é auxiliar 

a mulher eficazmente a sair da situação de violência doméstica em que 

ainda vivem. Políticas públicas, programas sociais, ações preventivas e 

repressivas policiais, dados compartilhados para análise e termômetro 

do território de atuação, parceria entre os órgãos respeitando-se as 

autonomias institucionais. União de desígnios entre Judiciário, 

Ministério Público, Polícia Militar, Policia Civil e Centro de Referência 

da Mulher no combate a esse tipo de violência tão enraizada em todos 

os setores da sociedade, poderiam formar um grande cerco rumo à 

erradicação dessa violência como de fato é o propósito maior da Lei 

Maria da Penha se assim trabalhassem. A realidade, porém, mostra, 

com raras exceções, que esse trabalho de rede ainda é desconexo em 

sua trama por não haver uma gestão maior que dê liga a essa promissora 

rede idealizada pela Lei Maria da Penha. Ademais, para uma maior 

efetividade das ações em prol das mulheres que sofrem esse tipo de 

violência de raiz tão cultural, precisamos urgentemente e de forma 

concomitante a todas as outras ações, de educação voltada para essa 

questão de gênero nos ambientes escolares e também nas famílias. É 

através da educação que a posta “normalidade” criada e mantida há 

milênios pelo patriarcado poderá dar lugar a um mundo justo em que 

mulheres não precisem reafirmar o tempo inteiro o seu valor pelo 

simples fato disso já lhe ser inerente e por tanto não necessitaria (como 

até hoje ainda se necessita) ser provado e comprovado e repetidamente 

reafirmado para que seja respeitado. Que o caminhar rumo a uma vida 

sem violência doméstica e familiar para mulheres e meninas seja um 
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compromisso de cada um de nós independente de qual papel estejamos 

cumprindo nesse exato momento na sociedade. Sejamos 

multiplicadores dessa desconstrução rumo a uma vida igualitária entre 

homens e mulheres. Jimena Gouveia Delegada Titular da 4ª DEAM 

Caruaru-PE.  

Caruaru, 14 de maio de 2021. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo não teve como finalidade esgotar o tema em tela, 

mas fazer uma reflexão e conscientização sobre a problemática 

abordada. A partir da análise da Lei Maria da Penha percebeu-se os 

avanços que esta proporcionou no enfrentamento à violência contra a 

mulher. Mas apesar destes avanços, a partir do cotejamento de 

documentos e da fala da delegada Jimena Gouveia, percebeu-se 

também que ainda há muitas dificuldades para a concretização das 

políticas públicas de proteção e acolhimento.  

Dessa forma, a elaboração deste artigo considera preponderante 

ressaltar que os órgãos competentes elaborem políticas de acolhimento 

e proteção mais eficazes no processo de integração social às mulheres 

vítimas de violência. Estas políticas devem ser cumpridas de acordo 

com a necessidade da sociedade e devem ser eficazes na sua 

aplicabilidade e distribuição diante dos respectivos órgãos competentes.  

Assim, a democratização das políticas de proteção à mulher 

deve ter seu espaço na sociedade que seja um empreendimento da União 

que transcende para os Estados, o Distrito Federal e Municípios que 

aponte o avanço das políticas públicas no que tange o desenvolvimento 

e o fortalecimento das mesmas. 
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A MULHER E O EMPREENDEDORISMO 

FEMININO NO BRASIL POR UMA PERSPECTIVA 

SOCIOCULTURAL 
 

Jéssica Letícia Gomes Do Nascimento52 

Elba Ravane Alves Amorim53 

 

Introdução 
 

A autonomia econômica é uma dimensão importante para 

autonomia das mulheres, isso porque a desigualdade de gênero se 

entrelaça com outras desigualdades como a de classe e raça. A mulher 

se mostra cada vez mais ativa na sociedade contemporânea pela 

perspectiva econômica, passando por toda uma trajetória a fim de 

conquistar espaço e direitos, independência política e financeira. O 

Brasil possui um histórico recente de direitos das mulheres, que após 

muita luta dos movimentos feministas ao longo da história do país, 

obtiveram conquistas significativas. 

O empreendedorismo, que se trata de identificar oportunidades 

e criar algo inovador sob condições de incerteza, assumindo os riscos 

aí envolvidos (HISRICH & PETERS, 2002), trouxe à vida da mulher 

uma nova perspectiva econômica. São poucas as pesquisas a respeito 

do empreendedorismo feminino no Brasil, logo a abordagem histórica 

e sociocultural se mostra de fundamental importância na construção do 

conhecimento nesta área. 

Este artigo se utiliza de uma metodologia exploratória, lógica-

dedutiva, a partir dos ensinamentos teóricos, normativos e históricos 

que permeiam a temática, com ênfase na cultura social, tendo por 

objetivo traçar uma linha temporal sobre o início do marco feminino 

 
52 Discente do Curso de Graduação em Direito da ASCES-UNITA, Caruaru, PE. 

Integrante do Núcleo de Estudos e Enfrentamento da Violência Contra Mulher – 

NUGEN.http://lattes.cnpq.br/7765994589499555 
53 Orientadora, Coordenação Colegiada do Núcleo de Estudos e Enfrentamento da 

Violência Contra Mulher – NUGEN. http://lattes.cnpq.br/6495544715832267. 

http://lattes.cnpq.br/7765994589499555
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por direitos, até a independência econômicaalcançada e o 

empreendedorismo como possibilidade para alcançar a autonomia 

econômica, e os problemas enfrentados na manutenção do seu negócio 

em decorrência da visão sociocultural. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

A história das mulheres no brasil marca um grande 

enfrentamento acerca do seu papel na sociedade, e como sempre foi 

vista aos olhos do homem. Ao longo de décadas as mudanças culturais 

provocadas pelo movimento feminista romperam com o tradicional 

papel imposto as mulheres, os deveres e objetivos das mulheres vão se 

ampliando, modificando e até se reinventando, e apesar disso, ainda há 

um grande impasse no que diz respeito a como deve ser a postura 

feminina, especialmente quando elas dirigem negócios. Do ponto de 

partida no século XIX, as mulheres estavam inseridas no ambiente 

familiar, e eram condicionadas arranjarem bons casamentos e a ter a 

expectativa de ser dona do lar somente, o casamento era portanto o 

grande negócio e as mulheres eram apenas objeto, legalmente, essa 

perspectiva prevaleceu durante a vigência do Código Civil de 1916, 

sofrendo alteração com o advento do Estatuto da Mulher Casada, mas, 

somente sendo superada com o advento da Constituição Federal de 

1988 e do Código Civil de 1988. 

Na teoria, elas eram iguais aos homens e direitos e deveres desde 

o século 19, como declarado no art. 179, XIII da Constituição de 1824 

“XIII. A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o 

recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”. Mas os 

costumes divergiam da constituição e o Código Civil ajudava a validar 

essa diferença, pois, a capacidade civil só era atingida aos 21 anos, mas 

pelos costumes chegar aos 21 anos solteira era considerado um 

escândalo, e ao casar-se, a capacidade civil da mulher dependia 

diretamente do marido. Para o casório era necessário a permissão 

paterna, correndo o risco de ser deserdada ao casar-se com alguém ao 

qual seu pai não aprovava, de acordo com a Ordenações Filipinas, Livro 
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IV, Título LXXXVIII, de 1603, utilizado como normas de Direito Civil 

e comercial no período Imperial do Brasil até 1916. Trigo de Loureiro 

nomeava tal situação de poder marital, conforme tratado em Instituições 

de direito civil brasileiro (2004, p.130): 

 

Como porém a boa ordem exige imperiosamente que haja um 

chefe nesta sociedade, e não pode ser senão um dos dois; e como, 

por outra parte, a mesma natureza indica ser o homem, por ser o 

mais inteligente, o mais experimentado, o mais ágil em todos os 

negócios da vida, e ao mesmo tempo o mais forte; com razão e 

justiça devem competir a este alguns direitos especiais, os quais 

constituem o poder marital. 
 

Ainda sobre a falta de autonomia, na Ordenações Filipinas, 

Livro V, Título XXIII, de 1603, utilizado como normas de Direito Civil 

e comercial no período Imperial do Brasil até 1916, tratavam sobre a 

virgindade, e sobre as possibilidades que ainda restavam em caso de um 

casamento de melhor poder aquisitivo, mas sem consentimento. A 

mulher solteira só conseguia sua capacidade civil por meio de 

emancipação ou após viuvar. E mesmo após viúva, ainda precisavam 

comprovar que eram esposas distintas e, ainda nas palavras de Trigo de 

Loureiro (2004. p.48) “teúdas e manteúdas”, ou seja, sustentadas pelo 

marido. 

Apesar da cultura sufocante para as mulheres do século 19, o 

Brasil Império teve um pequeno avanço em relação a educação 

feminina, temos como exímia representante no movimento de 

emancipação das mulheres por meio da educação, Nísia Floresta, 

fundadora da primeira escola para meninas no Brasil. E mesmo com um 

breve fôlego de independência, ainda existiam questões pertinentes na 

segregação econômica e cultural entre homens e mulheres na educação, 

que não possuía repercussões apenas para as alunas, mas sobretudo para 

as professoras. Conforme destaca Guacira Lopes Louro (2018, p. 444): 

 

Quando os deputados regulamentaram com a primeira lei de 

instrução pública o ensino das “pedagogias” – aliás o único nível 

a que as meninas teriam acesso –, afirmaram que seriam 

nomeadas mestras dos estabelecimentos “aquelas senhoras que 

por sua honestidade, prudência e conhecimentos se mostrarem 



- 247 - 

dignas de tal ensino, compreendendo também o de coser e 

bordar”. Aqui vale notar que, embora a lei determinasse salários 

iguais, a diferenciação curricular acabava por representar uma 

diferenciação salarial, pois a inclusão da geometria no ensino 

dos meninos implicava outro nível de remuneração no futuro – 

que só seria usufruído pelos professores. 

 

Vemos um pequeno avanço com a virada do século, onde 

direitos foram sendo exigidos pelos movimentos de mulheres como na 

greve das costureiras em 1907, que também inspirado pela imigração 

de europeus no país – que agravou a lotação dos bairros operários e 

expôs ainda mais os problemas enfrentados pela classe trabalhadora –

,influenciando muitas pessoas, em específico as mulheres, na luta pela 

devida legalização dos trabalhos das mulheres, assistência médica, fim 

do trabalho infantil e trabalho noturno feminino, jornadas de trabalho 

de oito horas e direito a férias (ANA C. SALVATTI FAHS, 2018). 

Em meio às reivindicações anteriores já surgiam aos poucos 

desde meados de 1850 indícios na luta pelo sufrágio, que só em 1932 

obteve êxito, pois “[...]a questão do sufrágio feminino passava a ser 

considerada tanto constitucional como oportuna no Brasil, indicando 

que o mote do sufrágio feminino havia conseguido vencer uma barreira 

que, por muito tempo parecia intransponível.” (KARAWEJCZYK, 

2013.P. 301), e em conjunto ao direito do voto secreto. 

A figura da mulher não obstante tais conquistas, ainda sofria o 

impasse entre o emprego e seu lar, pois reprimenda social era 

demasiada em relação ao trabalho e assim como se evidencia em 

revistas da época como “Jornal das Moças” que divulgavam imagens 

na capa de noivas, e escreviam sobre a suposta “[...] perda de 

feminilidade e dos privilégios do sexo feminino – respeito, proteção e 

sustentos garantidos pelos homens.” (PINSKY, 2018, p.624), assim 

como “O Cruzeiro”, que publicou em sua edição nº 50 de 25 de maio 

de 1940 uma matéria intitulada “Um Lar Infeliz” no qual tratava a 

impossibilidade de conciliação entre trabalho e família, em que sugere 

serem os empregos femininos geradores de problemas nas relações 

conjugais das mulheres. 
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As mudanças culturais e econômicas, fez com que as mulheres 

passaram a ocupar diversos postos de trabalho, como registra Cristina 

S. Azambuja (2006. p. 85): 

 

No início do século XX, as mulheres começavam a preencher 

funções no comércio e nos escritórios. A maior participação 

feminina no mercado de trabalho, no entanto, não diminuiu a 

importância nem a responsabilidade da mulher na manutenção 

do lar, na educação dos filhos, tampouco passou a ser vista como 

fonte de realização pessoal e/ou fonte de autonomia econômica. 

O período pós-guerra refletiu uma profunda transformação na 

sociedade brasileira. O intervalo entre as duas grandes guerras 

foi marcado por um intenso intercâmbio de ideias. 

 

Na década de 60, o slogan mais difundido foi “Faça amor, não 

faça guerra” as mulheres engrossavam as fileiras dos movimentos que 

se contrapunha a cultura da guerra, logo este movimento tomou força 

pela liberalidade dos corpos onde era comum o desapego do indivíduo 

e suas relações. Entre várias pautas estava a busca da mulher pelo 

controle do seu corpo. A jornalista e escritora alemã UlrikeHeider trata 

de forma incisiva o tema, levantando questionamentos sobre a visão da 

mulher, onde em meio a liberdade exigida, a dicotomia entre se era 

liberal ou reprimida, forçava uma escolha para evitar a exclusão nos 

meios sociais, e oprimia a mulher ainda mais em outro tipo de padrões 

pré-determinados (BETTINA BAUMANN, 2018).  

No Brasil, o movimento teve rescaldos até nos conteúdos 

artísticos, no qual surgiu o gênero pornochanchada, que cultuava o 

erotismo feminino junto a comédias do cotidiano, dando margem a 

liberdade da imagem da mulher. Em meio a este contexto social, outra 

conquista que merece destaque foi o direito de a mulher poder trabalhar, 

mesmo que já o fizesse desde a república velha, e as mulheres negras 

desde sempre. Agora, porém, as mulheres podiam exercer suas 

atividades profissionais sem precisar da permissão do marido, o que foi 

de grande importância para tomada de decisões no âmbito profissional, 

e por fim. Outra conquista foi o surgimento da pílula anticoncepcional, 

que possibilitava a escolha de filhos ou, dando passos ainda maiores 

rumo a sua independência. 
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O golpe militar em 1964 trouxe aos/as trabalhadores/as um 

grande declínio em direitos da cidadania social, como repressão aos 

sindicatos e seus dirigentes, supressão do salário profissional, 

esvaziamento da justiça do trabalho e outros. Logo houve uma quebra 

entre o fim dos anos 1975 e 1985 devido à pressão das reivindicações 

dos sindicatos, que se renovaram e passaram a pleitear as negociações 

coletivas e outras questões trabalhistas. Rapidamente os conflitos 

ultrapassam os limites das fábricas devido às condições de vida onde os 

níveis de jornada de trabalho e empobrecimento se evidenciaram, 

consolidando ainda mais o diálogo entre organizações sindicais e 

movimentos populares, estabelecendo de forma mais breve mudanças 

na sociedade (PAOLA CAPPELLIN GIULANI, 2018).  

Assim como Bruschini e Lombardi (2003) davam ênfase, a 

partir das décadas de 80 e 90, faziam parte de um contexto na classe 

trabalhadora nas áreas relacionadas a serviços ligados aos esperados de 

mulheres pela sociedade, como serviços administrativos, de serventia, 

higiene, beleza, turismo, e auxílio à saúde, como enfermagem, e 

principalmente a profissão de magistério, essa mais procurada entre as 

mulheres. Com a chegada dos anos 2000 houve mudanças 

significativas, em que as mulheres começaram a ocupar cargos mais 

prestigiados e comuns ao universo masculino, como medicina, 

arquitetura, advocacia, engenharia e medicina. Evidenciando 

progressos alcançados pelas mulheres em relação à participação no 

mercado de trabalho. (ALVES &RESENDE, 2021, p.626). 

Com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, e posições 

de interesse como citado acima a partir dos anos 2000, o 

empreendedorismo, que é fornecer uma diferente perspectiva no modo 

de fazer algo que já existe, ou criar um produto ou serviço inédito, 

começou a se popularizar e entre seu aumento gradativo as mulheres 

foram buscando espaço e se destacando. As mulheres, porém, 

independentemente de nacionalidade, enfrentam a mesma espécie de 

barreira cultural ao redor do globo (ALVES & RESENDE, 2021). 

É notória a grande luta feminina para chegar a espaços de poder, 

e nesta, é possível visualizar ainda hoje nuances de segregação entre a 
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mulher e o homem, e entre mulheres, pois, as mulheres são diversas e 

isso precisa ser considerado. 

No mundo corporativo podemos citar como exemplo teto de 

vidro, fenômeno ou barreira simbólica que engloba a dificuldade 

encontrada pelas mulheres em ocupar grandes cargos nas empresas, 

como CEO’s, pela naturalização do índice profissional centralizados no 

masculino, que são maioria nesses cargos e que vale ressaltar, são os 

responsáveis colegiadamente de eleger quem ocupa tal cargo. Como 

podemos observar a seguir Regina Madalozzo (2011. p.135) faz 

ressalva ao tema: 

 

A existência de um Conselho de Administração teoricamente 

implicaria maior distanciamento entre os interesses pessoais e os 

interesses da empresa. O Conselho tomaria decisões baseadas na 

eficiência e na melhoria da perspectiva de lucratividade da 

empresa. Entretanto, estudos anteriores ao nosso (como Lee & 

James, 2007; Westphal&Fredrickson, 2001) mostram que as 

implicações de escolha dos representantes das empresas, os 

CEOs, levam em conta características dos decisores. Ou seja, 

para um grupo composto majoritariamente por homens, a 

escolha de CEO mulher pode ser menos provável - e nosso 

estudo diz que é em torno de 12% menos provável - pois esta 

não necessariamente passa a imagem aos membros do Conselho 

de seu alinhamento com suas propostas e características. 

 

O empreendedorismo trouxe uma independência latente na vida 

da mulher no âmbito econômico e pessoal, mas que aparenta trazer mais 

encargos, observados na dificuldade de conciliação entre trabalho e 

família. Este que em um primeiro momento causa estranheza, pois com 

a flexibilização de horários é de se acreditar que seja mais fácil 

preservar ambos, assim como os homens os faz a décadas, porém há 

mais benesse da parte masculina na atuação de seus cargos até os 

tempos atuais pois a eles fora determinado seu papel na esfera pública, 

como provedor, e a mulher nas relações familiares, na esfera privada. 

(SOUZA; GUEDES. 2016), conceituado arcaicamente e ainda utilizado 

de forma velada por meio da cultura e sociedade no País. 

Haja em vista que fora estabelecido culturalmente a mulher o 

papel de mãe, dona de casa e esposa, e quando nesta mulher há a 
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vontade de empreender, tais tarefas devem ser postas em segundo 

plano, em favor desses. Sendo assim, todos seus desejos e objetivos são 

subjugados, e caso haja persistência em concretizar qualquer 

empreendimento seja por qualquer motivo, ainda assim, esteja 

enraizado –devido a reafirmação por fatores internos, como a interações 

familiares, e de forma externa cultivada por anos como já citado acima, 

por meios midiáticos que exerciam relevante influência como o “Jornal 

das Moças” –o que deve tomar como prioridade, tornando a jornada de 

trabalho feminino maior, visto que além de buscar realizar seu 

propósito, é posto o cumprimento dos deveres familiares, onde não há 

término. Como observaKristine Renata Medeiros Alves e Gisele 

Cristina Resende (2021. p. 623): 

 

Hoje o perfil das mulheres é muito diferente daquele do começo 

do século, pois além de trabalhar e estudar, elas acumulam 

tarefas tradicionais como ser mãe, esposa e dona de casa, saíram 

da esfera doméstica e privada para ocupar a esfera pública. 

Dados do IBGE (2019) apontam que 92,2% das mulheres 

realizam trabalhos domésticos enquanto apenas 78,2% dos 

homens realizam trabalhos domésticos apresentando diferença 

de 14 pontos percentuais. Mesmo em situações ocupacionais 

iguais, as mulheres dedicavam mais horas a afazeres domésticos 

e cuidado de pessoas do que os homens. 

 

Acontece que tais responsabilidades múltiplas geram problemas 

de longo prazo pela exaustão física e mental. Problema esse que os 

homens não enfrentam pela ausência de encargos sociais que ao menos 

lhe incentivem a exercer tais afazeres domésticos, muito menos os 

indiquem como uma obrigação. Assim, seu lar é um espaço de descanso 

e lazer, enquanto para as mulheres gera outra fonte de dedicação, que 

muitas vezes é incitado a mulher que seja exclusiva. 

Kristine Renata Medeiros Alves e Gisele Cristina Resende 

(2021) tratam uma possível solução para tal conflito com um modelo 

de parceria, onde homem e mulher com tarefas compartilhadas em 

relação às atribuições dos afazeres domésticos, a desconstrução da 

perspectiva cultura que as tarefas domésticas são responsabilidades 

apenas da menina ou da mãe tenha, a obrigação de manter o ambiente 
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limpo, bem cuidado e outros fatores que contribuem para o que consiste 

no lar deve ser encarada como responsabilidade de todas as pessoas que 

vivem na casa. 

É urgente romper com o ciclo histórico em que mulheres 

precisam fazer opções, ter carreira, relacionamento ou filhos, pois, 

ambos são direitos e não obrigações, mas, historicamente “Era prática 

comum entre as mulheres que trabalhavam interromper suas atividades 

com o casamento ou a chegada do primeiro filho.” (PINSKY. 2018, 

p.625), e curiosamente, ainda convivemos hoje em dia com tais 

costumes, que não causam qualquer tipo de estranheza, pois é na 

verdade, o esperado. Dando protagonismo aos ensejos masculinos, sob 

o silêncio da mulher por imposição sociocultural aceita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Em conclusão, fica evidente o caminho percorrido pelas 

mulheres em busca de sua independência não apenas econômica, mas 

também político-pessoal. Que surge desde o século XIX com o advento 

da lei, mas ainda não se materializou a vida de todas as mulheres. 

Com a transformação provocada pelas lutas de diferentes 

gerações de mulheres no decorrer do século XX, muitas mudanças em 

relação às mulheres ocorreram, dentre tais mudanças, destacamos como 

a mulher enxerga a si e como o mundo a percebe. Movimentos sociais 

ganham força e conquistam reivindicações importantes como o 

sufrágio, direito ao trabalho, liberdade sexual e outros, que 

possibilitaram a inserção da mulher no trabalho em espaços 

majoritariamente masculinos. 

Tais mudanças constantes realizaram a base para que, a partir 

dos anos 2000, a ascensão feminina em empreendimentos pessoais de 

cunho autônomos como o empreendedorismo obtenham sucesso. 

Porém como se evidenciou a partir do estudo desenvolvido, ainda há a 

necessidade de repensar as estruturas da sociedade em relação às 

obrigações doméstica, que lamentavelmente ainda são vistas apenas 

como obrigações das mulheres, a cultura de deveres da mulher, tal qual 
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lhe impõe multifunções por conceitos já ultrapassados, sobrecarregam 

a mulher e tornam seus desejos e metas de difícil alcance, tornando-se 

obstáculos para que a autonomia econômica, política e pessoal se 

materialize na vidas das diversas mulheres. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, K. R. M. & RESENDE, G. C. Reflexões sobre as mulheres 

que exercem múltiplas funções: papéis sociais, dentro e fora de casa. 

Revista Educação e Humanidades. Vol. II, n.1, jan/jun, 2021, 

pág.622-631.Disponível 

em:https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/reh/article/view/8576 

Acesso em: 18/05/2021. 

 

AMARAL, Isabella G. R. RESISTÊNCIA FEMININA NO 

BRASIL OITOCENTISTA: As Ações de Divórcio e Nulidade de 

Matrimônio no Bispado de Mariana. 2012. Página 94. Disponível 

em:https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-

8XNMHY/1/disserta__o___isabela_guimar_es_rabelo_do_amaral.pdf

. Acessado em: 04/05/2021. 

 

ARAUJO, FELIPE. Greves operárias. Infoescola. Disponível 

em:https://www.infoescola.com/historia/greves-operarias/. Acesso 

em: 02/05/2021. 

 

AZAMBUJA, Cristina Spengler. O papel social da mulher brasileira 

nas décadas de 30 a 60, retratada através das propagandas veiculadas 

na revista O Cruzeiro. Revista Gestão e Desenvolvimento.v. 3 

n.12006. Janeiro / Junho. Disponível 

em:https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvol

vimento/article/view/834. Acesso em: 18/05/2021. 

 

CONSELHO DE ESTADO. CONSTITUICÃO POLÍTICA DO 

IMPERIO DO BRAZIL.Outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 

25.03.1824. Disponível 

https://www.infoescola.com/historia/greves-operarias/
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/834
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/834


- 254 - 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.h

tm.Acessado: 20/04/2021. 

 

COSTA, Suely Gomes. Movimentos feministas, Feminismo. Revista 

Estudos Feministas. v.12 n.spe Florianópolis set./dez. 2004. 

Disponível em:https://www.scielo.br/pdf/ref/v12nspe/a03v12ns.pdf. 

Acessado em: 01/05/2021. 

 

D’INCAO, MARIA ÂNGELA.HISTÓRIA DAS MULHERES NO 

BRASIL: MULHER E FAMÍLIA BURGUESA. São Paulo. 

Contexto. 10ª edição, 6ª reimpressão. Páginas 223-240. 2018. 

 

EVA, Jonathan. G. & SILVA, Taissa M. R. Empreendedorismo 

Feminino: Tecendo a trama de demandas conflitantes. Revista 

Psicologia & Sociedade. vol.19 no.1 Porto Alegre Jan./Apr. 2007. 

Disponível em:https://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n1/a11v19n1.pdf 

Acessado em: 04/05/2021. 

 

FAHS, ANA C. S. Movimento feminista: história no Brasil. 

Politize! 2016. Última atualização em 2018. Disponível 

em:https://www.politize.com.br/movimento-

feminista/#:~:text=A%20partir%20da%20d%C3%A9cada%20de,caso

s%20de%20ass%C3%A9dio%2C%20entre%20tantos. Acessado em: 

02/05/2021. 

 

KARAWEJCZYK, Mônica. As filhas de eva querem votar: dos 

primórdios da questão à conquista do sufrágio feminino no Brasil 

(1850-1932). Lume Repositório Digital. 2013. Disponível 

em:http://hdl.handle.net/10183/72742. Acesso em: 18/05/2020. 

 

LOURO, GUACIRA LOPES. HISTÓRIA DAS MULHERES NO 

BRASIL: MULHERES NA SALA DE AULA. São Paulo. Contexto. 

10ª edição, 6ª reimpressão. Página 444. 2018. 

 



- 255 - 

LOUREIRO, Lourenço Trigo de. INSTITUIÇÕES DE DIREITO 

CIVIL BRASILEIRO.Vol 1. Ed. fac-sím. Brasília: Senado Federal, 

Conselho Editorial, 2004. P. 115, 116. 

 

MADALOZZO, Regina. CEOs e Composição do Conselho de 

Administração: a Falta de Identificação Pode Ser Motivo para 

Existência de Teto de Vidro para Mulheres no Brasil? Revista de 

Administração Contemporânea. V.15. no 1. Curitiba. Jan/Fev 2011. 

Disponível 

em:https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

65552011000100008. Acesso em: 10/05/2021. 



- 256 - 

UMA NOVA MULHER E UM NOVO HOMEM: AS 

PEDAGOGIAS POR DIREITO E JUSTIÇA NAS 

CEBS NO AGRESTE PERNAMBUCANO 
 

Julyana Nascimento De Andrade54 

José Almir Do Nascimento55 

 

Introdução 
 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) tornaram-se uma das 

práticas do cristianismo mais expressivas do século XX, constituindo-

se como um campo privilegiado de intersecções das pautas dos 

oprimidos. Manifestaram-se como uma Igreja que tinha as feições dos 

pobres, dos povos originários, dos povos negros e, sobretudo, das 

mulheres. Conforme Andrade e Nascimento (2019, p. 56), 

 

as CEBs se propõem a se consistir em um novo jeito de ser 

Igreja, e uma de suas características mais marcantes é a 

importância da relação entre a Fé e a Vida, num processo de 

aproximação entre o intangível e o tangível, por meio de uma 

releitura da Bíblia onde o cotidiano popular toma papel principal 

das discussões e das interpretações, sempre em uma perspectiva 

de Libertação que incentiva a práxis no mundo 

 

Embora não seja um modelo eclesiológico hegemônico nos dias 

atuais, sua presença no universo caracterizado pelo patriarcado causou 

fissuras que deixaram marcas permanentes – que ainda proporcionam 

tensão e resistência na Igreja e na Sociedade. De modo focal, as CEBs 

do agreste de Pernambuco suscitaram nas mulheres uma redescoberta 

de simesmas como sujeitas de autolibertação, de promoção da eficácia 

da cidadania e de novas relações com os homens. Por sua vez, os 

 
54 Graduanda em História pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-

UNITA). Orcid:https://orcid.org/0000-0002-6980-5814 
55 Doutor em Educação (UFPE), é professor Adjunto da Universidade de Pernambuco 

– UPE, Campus Petrolina. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4657-9815.  

https://orcid.org/0000-0003-4657-9815
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homens também foram estimulados a romper a cultura do patriarcado, 

redesenhando novas relações de poder e de participação comunitária. 

Essa percepção foi confirmada por uma pesquisa de Iniciação 

Científica56, que investigou as reconfigurações nas relações de gênero, 

decorrentes da convivência de mulheres do campo com uma pequena 

comunidade religiosa inserida no meio popular (ANDRADE, 2019).Tal 

estudo se desdobrou em inferências acerca das condições e das 

instâncias formativas por meio das quais as mulheres são temas, o que 

nos levou ao entendimento sobre as trajetórias de educação não formal 

para o empoderamento feminino nas CEBs locais, especialmente feitas 

por intermédio da Fundação Santuário das Comunidades. 

Por tal caminho, aqui buscamos identificar os indícios de uma 

nova composiçãonas relações de gênero suscitadas pelas pedagogias 

implementadas nas formações das Comunidades Eclesiais de Base do 

agreste pernambucano, a fim de que fossem assegurados o direito e a 

justiça. Para isso, realizamos uma análise de conteúdo (BARDIN, 2009) 

dos documentos produzidos no âmbito daquela Fundação, focalizando 

aqueles que foram destinados às comunidades como subsídio de 

animação litúrgica das celebrações da festa do Natal de Jesus Cristo. 

 

DE REPENTE, NOSSA VISTA CLAREOU! 
 

As Comunidades Eclesiais de Base surgiram no Brasil, na 

década de1960, conforme registrou Frei Betto (1981), que também 

alerta para divergência sobre o local de nascença dessas comunidades. 

Aponta que, para autores “as primeiras surgiram em Nísia Floresta, 

arquidiocese de Natal. Segundo outros pesquisadores, em Volta 

Redonda” (Op. Cit., p. 7). Também no agreste central de Pernambuco, 

 
56 O projeto de pesquisa “O despertar de si: relações de gênero e convivência com as 

Irmãs Cordimarianas no município de Riacho das Almas - PE, entre os anos de 1982 

e 1997” teve financiamento do programa de Iniciação Científica da Faculdade ASCES 

– INICIA, cujo objetivo central buscara conhecer, por meio de História de Vida, como 

se reconfigurou as ideias e as relações de gênero, em decorrência da convivência com 

estas religiosas. 
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não há certeza de quando este grupo começou a se organizar, o que 

énarrado por Áurea Guerra et. al. (1992, p. 11) na seguinte fórmula: 

 

E onde e quando começou a história das Comunidades do 

Agreste? É difícil saber com precisão. É como a mulher que fica 

grávida e não sabe com certeza o momento em que a nova vida 

começou dentro dela. Mas sente que tem uma coisa nova, viva e 

bonita. É uma filha ou filho que foi gerado. É uma nova história 

que começa a ser vivida com alegria e prazer. (grifos inseridos). 

 

Entretanto, a primeira experiência orgânico-paroquial de CEBs 

na diocese de Caruaru ocorreu em Tacaimbó, a partir de 1969, foi 

implementada por padre Pedro Aguiar, em consonância com a reforma 

que se propunha a Igreja no pós-Concílio Vaticano II (GUEDES NETO, 

2017). É a partir desse modelo local, que vão se irradiando – mediante 

atividades comuns de formação e de intervenções nos espaços socio-

eclesiológicos, protagonizadas por padrese lideranças comunitárias. 

As CEBs fundamentam-se na Teologia da Libertação e, de 

forma geral, adotam um sofisticado recurso metodológico de análise e 

interpretação da realidade para a intervenção sobre esta, conhecido 

como Método Ver, julgar e Agir 57 . Este método é utilizadonos 

encontros comunitários e nas reuniões célebresquando nessas ocasiões 

contam com a ajuda de um mediador, cuja tarefa é animar o debate 

sobre as questões postas para reflexão, além de coordenar ações 

comunitárias. Sobre este sujeito, Guerra et. al. (1992, p. 1) recolheram 

no grupo de animadores de comunidade a autodefinição, do qual 

destacamos o que disse dona Alaide – animadora do Sítio Gavião 

(Riacho das Almas-PE). “Na CEB, o animador é como o eixo do carro. 

Ele não aparece, mas é quem faz a roda girar. Por isso, é importante 

para o grupo. Sem o animador ou uma equipe de animação eficiente, a 

 
57 O método busca apreender a realidade (diagnostica a realidade local e global), julgá-

la (com premissas sócio-filosóficas-teológicas-pastorais-éticas, em diálogo com as 

ideias do materialismo histórico-dialético) e encaminhaentre os comunitários 

atividades concretas e coerentes que permitam alterar as situações de violação dos 

direitos humanos ou a ausência de políticas públicas. 
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comunidade não funciona”. Além disso, “não trabalha sozinho, decide 

tudo em comunidade” (idem). 

Nestes termos, o conhecimento produzido pelos comunitários e 

a leitura de mundo (FREIRE, 1989) são valorizados e experimentados 

pela partilha da palavra, que descentraliza a interpretação da bíblia e 

da realidade – geralmente realizada monocraticamente pelo sacerdote 

nos cultos paroquiais. Assim, se enfatiza que o aprendizado e a 

libertação são de responsabilidade de cada participante, como registram 

Andrade, Gonçalves e Nascimento (2021, p. 6). 

 

A economia eclesial nas CEBs tende à uma mudança do 

posicionamento tradicional da Igreja, com o reposicionamento 

dos lugares da autoridade e da Hierarquia, doravante 

compreendidas como serviço. Promove e valorizava a 

participação popular e aplica decisões e normas 

horizontalizadas, tendo sido muito incentivada pela própria 

Igreja no Brasil. 

 

Por assim dizer, nestas comunidades não há uma defesa 

intransigente dos interesses do catolicismo institucional e de suas teses, 

o que lhes permitem uma postura mais ecumênica e um efetivo diálogo 

inter-religioso, tomando posições divergentes das lideranças clericais. 

Este distanciamento permitiu que fossem acomodados embriões de 

resistência à ditadura que tentava sufocar os movimentos sociais e as 

livres manifestações políticas durante o regime de ditatura civil-militar 

no Brasil, encontrando na educação de base popular terreno fértil para 

seu florescimento. Mas, sobretudo, serviu de alicerce para que as 

mulheres fossem se descobrindo sujeitas a serem libertadas das 

opressões do machismo e do patriarcado. 

Ivone Gebara (2021) conta em entrevista como foi para si essa 

descoberta: 

 

Estudávamos a Bíblia numa perspectiva social, para 

fundamentar as greves, as reivindicações trabalhistas. Eu sempre 

fazia a leitura da Bíblia que confirmava os direitos trabalhistas. 

A esposa do dono da casa nunca participava das conversas, 

ficava na cozinha ou nos trazia café. Até que um dia fui visitar 

apenas ela e lhe perguntei por que não participava das nossas 
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conversas. Ela me disse que precisava cuidar de suas crianças, 

que tinha que fazer o café. Discutimos. Até que, quase irritada, 

disse-me: “Quer saber o motivo pelo qual não vou? Porque você 

fala como um homem”. Eu tentei defender-me. Ela me 

perguntou: “Você conhece os problemas econômicos que nós, 

mulheres de operários, temos?” Não. “Você sabia que a sexta-

feira é o pior dia para nós, porque o salário do trabalhador sai no 

sábado e na sexta quase não há comida?” Não, eu dizia. “Você 

sabe o tipo de trabalho que fazemos para aproveitar o salário do 

esposo?” Não. “Você sabe as dificuldades sexuais que temos 

com nossos esposos?” Não. “Entende porque não quero 

participar de suas conversas? Porque não fala a partir de nós”. 

 

Essa elucidação da realidade social da mulher nos aponta para 

duas características vivenciadas nas CEBs. De um lado, é a partir do 

diálogo que as realidades vão se desabrochando e tornando-se mais 

visíveis as contradições sociais, inclusive na própria organização 

comunitária que já mantinha uma mulher no posto de liderança. Por 

outro lado, desnuda como são as forças simbólicas de naturalização do 

patriarcado que justificam as violências e os silenciamentos dentro das 

comunidades de fé, sacralizando a posição de poder que ocupa cada 

sujeito nas relações sociais, eclesiais e/ou domésticas. É nestes termos 

que Muraro e Boff (2002) nos alertam sobre a experimentação da 

religiosidade centrada no deus representado no masculino, isto é, se 

deus é macho, o macho só pode ser sagrado. 

Operando para além do campo simbólico, parte da tradição 

teológica católica foi justificadora da condição da mulher como a 

herdeira de Eva – aquela responsável pela introdução do pecado e dos 

males no mundo. Tal teologia, fundada na Patrística, quando a maior 

parte dos chamados “Pais da Igreja”, consideram que a mulher, 

dissimuladamente, portava o mal, associando o bom/macho versus 

mau/fêmea.  

 

Para alguns teólogos medievais a mulher não participava de 

forma original da imago dei. Ela seria imagem do homem, e não 

imagem de Deus: Graciano, no século XII, em seu famoso 

Decreto, principal fonte jurídica para o Direito Canônico até os 

dias de hoje, citando frases atribuídas a S. Agostinho e a Santo 

Ambrósio (Ambrosiaster) escreve que a imagem de Deus está no 
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varão como criação única, origem dos demais humanos; ele 

recebeu de Deus o poder de governar como seu substituo porque 

é a imagem de um Deus único. Por esta razão, a mulher não foi 

feita à imagem de Deus. Elas ainda foram comparadas, 

negativamente, às crianças e aos débeis. Tertuliano taxava a 

mulher de porta do diabo. Para Clemente de Alexandria, todas 

as mulheres deveriam morrer de vergonha só de pensar que são 

mulheres. João Crisóstomo a depreciava de animal selvagem. A 

mulher, na visão de Gregório de Nisse, era incapaz para os 

estudos. São Jerônimo foi mais além quando defendia que, se 

uma mulher se manter virgem e servir a igreja, ela deixa de ser 

mulher, e será chamada homem. Para o Padre Vieira as mulheres 

deviam sair de casa em apenas três ocasiões: para o batismo, 

para o casamento e o próprio enterro (CUNHA, 2005, p. 45). 

 

Longe de ser uma realidade historicamente datada, os discursos 

que legitimam a posição de inferioridade que a mulher deve ocupar 

continuam sendo inscritos pelos discursos da teologia cristã, 

especialmente vinculadas àquelas de concepções neopentecostais. 

Continuamente, vão sendo produzidos obstáculos e também criam 

subterfúgios discursivos – tal como a ideologia de gênero, introduzida 

pelo catolicismo como explica Junqueira (2019): 

 

A maioria dos estudiosos do tema concorda que o sintagma (a 

expressão) “ideologia de gênero” é uma invenção católica que 

emergiu sob os desígnios do Pontifício Conselho para a Família 

e da Congregação para a Doutrina da Fé, entre meados da década 

de 1990 e o início dos 2000, no bojo da formulação de uma 

retórica antifeminista sintonizada com o pensamento e o 

catecismo de Karol Wojtyla, o papa João Paulo II (Op. Cit., p. 

136). 

 

Portanto, a percepção da mulher como sujeita participante do 

“reino de deus”, em paridade de dignidade e valor em relação ao 

homemsó vai ter lastro na periferia do catolicismo, ou seja, nas 

Comunidades Eclesiais de Base (NUNES, 1994). Nestes termos, 

Ribeiro (2003, p. 227) aponta que estas comunidades “constituem, no 

interior da Igreja, um espaço privilegiado para questionar as relações 

de dominação”, favorecendo uma participação igualitária entre 

gêneros, que faz brotar outras formas de liderança e representatividade 
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na comunidade. Mas, “lidar com estas diferenças de forma 

democrática, reconhecendo direitos iguais e afirmando a unidade na 

diversidade é o grande desafio que não só as mulheres, mas também os 

homens precisam enfrentar” (RIBEIRO, 1997, p. 863). 

Essa foi uma tarefa assumida pelas CEBs do agreste central, 

desde a concepção arquitetônica da Fundação Santuário das 

Comunidades – de forma circular – até nos recursos pedagógicos mais 

simples – como a tarefa de lavar os pratos após a refeição dos 

participantes dos cursos ofertados 58 . Tal tarefa foi cuidadosamente 

pensada para superar o que é comum na organização privada da vida 

familiar, onde as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho 

doméstico. Isto porque, 

 

o trabalho doméstico e o de provimento de cuidado, 

desempenhados gratuitamente pelas mulheres, constituem os 

circuitos de vulnerabilidade que as mantem em desvantagem nas 

diferentes dimensões da vida, tornando-as mais vulneráveis a 

violência doméstica e impondo obstáculos a participação no 

trabalho remunerado e na política (BIROLI, 2018, p. 66). 

 

Ao mesmo tempo que vão implementando uma nova cultura, as 

CEBs do agreste de Pernambuco, fundamentadas pelo discurso socio-

teológico de libertação, vão introduzindo os temas sobre a questão da 

mulher – dando centralidade a percepção de que estas careciam ser 

libertadas das opressões patriarcais, arraigadas na cultura 

eclesioclerical. Guerra et. al. (1992) apontam que essa preocupação está 

na gênese destas comunidades; segundo os autores, desde sua nascença 

lutaram “pelos direitos da mulher, porque ela ainda é muito oprimida 

e submissa. (...) Ela tem os mesmos direitos que o homem à 

participação no mundo, à formação, à tomada de decisão, ao lazer, etc. 

Não é pra ficar presa à casa” (Op. Cit., p. 14). Neste horizonte, a práxis 

 
58 Participando de atividades na Fundação Santuário das Comunidades, não raras 

vezes, vimos homens jovens lavando pratos pela primeira vez em sua vida. Sua 

resistência é sempre quebrada com cuidado para não o afugentar, bem como com o 

encorajamento de outros homens que já passara por tal condição, muitas vezes 

executada de forma inaugural no próprio Santuário das Comunidades. 
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pedagógica das CEBs vai constituindo seus significados, e a 

participação da mulher nos espaços decisórios, na igreja e na sociedade 

implica em si mesmo um sentido político, vinculado a pronunciação de 

cidadania: a rua! (DAMATTA, 1997). 

Queremos destacar do extrato acima, os direitos postulados 

pelos autores, especialmente a formação, a participação e a tomada de 

decisão. Estes eixos se entrecruzam como fatores decisivos nas 

vivências formativas implementadas pela Fundação Santuário das 

Comunidades. Tais formações são constituídas por dois grandes eixos 

de formação:o primeiro, por meio de ciclos ofertados no Santuário das 

Comunidades, com auxílio do Núcleo de Assessoria às Organizações 

Populares (NAOP); o segundo, por meio da implementação de uma 

sofisticada rede de animadores de comunidade, que planejam e se 

constituem em produtores de uma cartilha celebrativa e formativa, 

seguindo o calendário das festividades católicas. 

Focaremos sobre o último eixo. Por meio dele, as Comunidades 

de Base do agreste promoveram importantes reflexões sobre o papel da 

mulher através de encontros comunitários fincados nos princípios de 

uma Espiritualidade Libertadora 59 , que também prepara 

intelectualmente os participantes para a práxis social. Selecionamos 

para discussão a cartilha “Novena de Natal de 2011” por conter a 

mulher como tema central deste subsídio. 
 

 
59 Refere-se a uma espiritualidade que celebra e exalta a vida, valoriza as pessoas e 

reconhece o seu grande valor como ser humano, tendo como característica principal a 

opção preferencial pelos pobres. Desse modo, a conversão àdeus passa pela conversão 

ao oprimido. A fé e realidade (de opressão) se encontram, e como resultado, nasce a 

mística da libertação, que significa experienciar deus no pobre. 
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AS PEDAGOGIAS POR DIREITO E JUSTIÇA NAS CEBS DO 

AGRESTE 
 

Já dissemos, que a paróquia de Tacaimbó implementou as 

expectativas do Vaticano II, traduzidas para a América Latina pela 

Conferência dos Bispos Latino-americanos, ocorridas em 1968 na 

cidade de Medellín – Colômbia. Sob a liderança de seu sacerdote, a 

paróquia passou a atuar em favor dos pobres e dos oprimidos, conforme 

pesquisou Guedes Neto (2010, p. 13): 

 

A atuação pastoral de Pedro Aguiar tem um teor político muito 

forte, pois promove através de estudos sobre a Teologia da 

Libertação, momentos de reflexão social e práticas de 

resistências, estabelecendo um conflito entre a Igreja e o poder 

político locais. [...] É pela crença na libertação do pobre, do 

oprimido, que Pedro Aguiar dedica a sua atuação pastoral. 

(grifos inseridos). 

 

A reflexão e as resistências eram escancaradas pela liturgia 

implantada por meio das homilias e pelos hinos cantados nas 

celebrações. A vida sacramental, justificadora das benesses celestiais, 

foi cedendo lugar à sacramentalidade iminente: a seca, a fome, a 

carestia, a concentração de terras, a força e a teimosia dos pobres eram 

erigidas como temas da reflexão. As missas, neste contexto, passaram 

a ser afirmação de uma nova sociedade que se busca construir. 

O hinário, junto às homilias, vai se constituindo em recursos 

teóricos-teológicos e método que dá fundamento à reflexão e a busca 

de meios alternativos de sobrevivência, ressaltando os elementos 

constitutivos da solidariedade entre os excluídos, bem como da 

denúncia da injustiça social, tal como se proclama na canção:  

 

Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo 

mar! 

E nesse dia, os oprimidos a uma só voz, a liberdade, irão cantar! 

Na nova terra os povos todos irmanados, / com sua cultura e 

direitos respeitados, / farão da vida um bonito amanhecer / com 

igualdade no direito de viver (PAULO ROBERTO, 197-). 
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Buscar coerência com a caminhada que se pretende seguir, além 

de uma forma singular de apropriação e disseminação de um capital 

simbólico-religioso para classes populares, incluindo as pautas do 

direito e por justiça. 

 

Na nova terra a mulher terá direitos. / Não sofrerá humilhações 

e preconceitos. O seu trabalho todos irão valorizar / das decisões, 

ela irá participar (PAULO ROBERTO, 197-). 

 

O modelo implementado em Tacaimbó provocou a 

disseminação desse novo arcabouço organizativo católico, 

especialmente a partir de comunidadesde freiras que haviam adotado 

uma nova experimentação da Vida Religiosa60. Isso demandou uma 

articulação entre estes embriões comunitários, que tinham como pilares 

“construir uma sociedade nova” (GUERRA et. al., 1992, p. 8). E essa 

articulação deu origem a um grupo com representantes das dioceses de 

Caruaru, Pesqueira e Garanhuns, com a finalidade de “estudar e refletir 

sobre a prática política e celebrar o processo de organização e 

expansão dessas comunidades” (NASCIMENTO, 2006, p. 6). 

A articulação foi desdobrada na organização de um grupo de 

estudos, que levou o nome de Cursinho de Comunidades, marcado pela 

profundidade das análises de conjuntura, assessoradas pela 

intelectualidade católica situada a partir do Instituto Teológico do 

Recife (ITER). Esta iniciativa proporcionou visibilidade a ação,de 

modo que promoveu expansão CEBs e sua integração, permitindo 

trocas de experimentos e tecnologias de saberes por meio de encontros, 

do amadurecimento das temáticas à serem discutidas com as 

 
60 A experiência ficou conhecida como Pequenas Comunidades Inseridas no Meio 

Popular (PCI), que Rezende (1999) define como as casas religiosas fora do ambiente 

conventual. De modo geral, estas comunidades são formadas por grupos variáveis, 

entre três e cinco mulheres, que abdicaram ao estilo de vida conventual e passavam a 

residir em bairros marginais, áreas rurais, assentamentos ou acampamentos, 

“dedicando-se à convivência com os pobres, como intervenção evangelizadora, e a 

trabalhos de educação informal e de pastoral popular” (Op. Cit., p. 1). No Nordeste 

atuaram ativamente na resistência contra a ditadura civil-militar instalada no país 

(1964-1985), no fortalecimento da organização comunitária, nos movimentos socias 

e partidos políticos (POUSA, 2021). 
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comunidades e, sobretudo, na produção de metodologias e de material 

didático, sob a forma de cartilhas celebrativas. 

Por conseguinte, possibilitou a celebração coletiva do 

nascimento de Jesus, numa festa que reúne anualmente as comunidades 

das três dioceses desta região agreste, alcunhada de Natal das 

Comunidades. Estefestejoteve início em 1981, sendo precedido por 

pequenos encontros intracomunitários, subsidiados por cartilhas 

preparadas pelos próprios animadores, focando naespiritualidade 

libertadora. 

Estes encontros de preparação do Natal são muito importantes 

para formação dessas comunidades. Primeiro, porque faz um 

movimento de centralizar a celebração na própria comunidade, 

tornando as figuras do padre ou do líder comunitário como componente 

da cosmovisão não hierárquica. Do mesmo modo, porque promove uma 

mediação dialógica da “entrada na terra prometida”, ou seja, no “Reino 

de Deus”, reconhecida pelos exemplos de “textos de vida”, que 

apontam os resultados palpáveis do projeto de deus na história dos 

próprios comunitários. De tal modo, Guerra et. al. (1992, p. 13) anotam 

que “um jeito muito bom de comunicar a Deus e aos irmãos toda a vida 

que existe dentro de nós, é através da celebração comunitária, como 

fazia o Povo de Deus no Antigo Testamento”. 

Segundo, em razão de as CEBs superarem a personificação do 

Cristo glorioso, todo poderoso – embora não comunguem com o Cristo 

triste, vencido e sisudo dos altares. Na sua cosmovisão, a 

transcendência se irmana na trajetória de vida desse povo, que vive e 

celebra essa parceria do deus que se faz presente na história. De tal 

forma, cantam as comunidades: 

 

Ó deus presente, nossos presentes, nós te ofertamos. / Os frutos 

produzidos, nestas terras conquistadas. / As flores dos jardins de 

tantas casas ocupadas. / As dores e vitórias desta nossa 

caminhada. 

(ZÉ VICENTE, 1994). 

 

Imiscuídos, os desafios, as conquistas e os elementos do 

cotidiano comunitário vão elevando a consciência sobre si mesmo no 
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mundo permitindo-lhes a autolibertação. Então, o cotidiano que gerara 

as primeiras abordagens, como a seca, a fome e a carestia, vão 

ressignificando a própria imagem de deus e da imagem do sagrado 

presentificadas. Isso vai favorecer a entrada de temas “inesperados”, 

assim como ocorreu com Ivone Gebara. 

Ao se fazer a leitura de mundo, se constata que as mulheres 

sofriam as maiores opressões. Esta leitura não é um campo neutro, nem 

passou alheio ao projeto de vida das mulheres que ocupam lugar nas 

CEBs, mas um fértil campo de utopias e de lutas. Porque, embora 

Therborn (2006, p. 430) tenha registrado que “a história do patriarcado 

no século XX é basicamente a de um declínio gradual, começando em 

diferentes pontos no tempo pelo mundo”, é um fenômeno que ainda 

resiste. 

Então, para enfrentar ou, pelo menos, minimizar os efeitos desse 

modelo patriarcal, a compreensão dofeminino e a pauta de libertação é 

despontado com destaque no projeto político pedagógico nas CEBs do 

agreste, que se comprometem com a mudança paradigmática das 

relações, sem que haja maior ou menor poder. Nesse modelo, os estudos 

de gênero não pretenderam só instaurar investigação ou atuar com as 

mulheres, mas introduzir todos os comunitários na construção de nova 

compreensão sobre todos. 

No programa de conteúdo, os primeiros estudos sobre a mulher 

estavam focados nos saberes populares e culturais sobre remédios 

caseiros e na saúde sexual e reprodutiva, mantendo parceria com grupos 

de estudiosos e feministas que deram origem a organizações da 

sociedade civil, como o Centro Nordestino de Medina Popular e o SOS 

Corpo. É por meiodas temáticas relacionadas às questões de corpo, 

identidades de gêneros, sexualidade, corporeidade, prazer e a afirmação 

do “novo” papel da mulher nas relações domésticas que o cursista se 

apropriou de um novo sentido sobre si e/ou sobre suas companheiras. 

A ampliação desse momento inicial de formação se desdobra nos 

subsídios para as celebrações comunitárias, que servem de vetor da 

disseminação dessas “novas descobertas”. 



- 268 - 

Na prática, as novenas do ciclo natalino (e outros tempos 

celebrativos) trazem situações contextuais que reforçavam o 

entendimento da mulher como o lugar da ação de deus na história 

humana, pondo-a no lugar de protagonista da Igreja, da comunidade e 

de sua própria trajetória, e levam a comunidade à conversação sobre os 

problemas, a partir da ótica da mulher. Essa metodologia é muito 

importante para o desnudamento do patriarcado que se escamoteia no 

discurso sociorreligioso e se impõe nos contextos comunitários. 

Estes encontros comunitários “revelam” os novos cursistas a 

serem introduzidos nos ciclos de formação ofertados pela Fundação 

Santuário das Comunidades, que dentre o cardápio de cursos anuais, 

tematiza “as relações gênero” para desconstrução do patriarcado. Neste 

afã, também oferta estudos sobre “a mulher na Igreja”, “a mulher na 

Bíblia”, além de imprimir o conteúdo como matéria transversal aos 

outros cursos temários. 

Nota-se que o amadurecimento das discussões vai sendo 

construído gradualmente e não exatamente vinculado à afirmação de 

um movimento feminista; Afinal, “muitas vezes as lutas feministas não 

aparecem ligadas à tradiçãoprimeira do feminismo” (GEBARA, 

2021). São as lutas próprias da sobrevivência da mulher e as questões 

que lhes afetam no cotidiano, como as relações de poder na vida 

comunitária, por exemplo, que permitem as mulheres chegarem a uma 

consciência de si e incorporar a noção dos “direitos da mulher” 

(NUNES, 1994, p. 38). 

 

AS MULHERES COMO TEMAS: CARTILHAS DE 

CELEBRAÇÃOE FORMAÇÃO  
 

As cartilhas de Natal, anualmente, tratam de um tema central e 

são elaboradas pelos próprios comunitários, como texto-base de 

preparação para o novenário de Natal. Trazem em sua estrutura, relatos 

biográficos ou a narrativa de algum fato/acontecimento político, social, 

econômico ou cultural de referência local, relatos bíblicos e um 

conjunto de perguntas para fomentar o debate. As perguntas têm 
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intencionalidades delimitadas pelas análises que se pretendem fazer, 

não sendo elas, meras reproduções de valores religiosos, mas ampliação 

dos conteúdos em estudo no âmbito da Fundação Santuário das 

Comunidades. 

A reflexão lança um olhar para deus presentificando-o no bojo 

dos debates sobre a existência humana, a vida, o trabalho, a injustiça, o 

amor, a solidariedade ou outros desafios do cotidiano comunitário, 

como a questão da liderança feminina na transformação das realidades. 

A cartilha do novenário do 31º Natal das Comunidades (2011, p. I) tinha 

como intensão “contribuir e apressar o dia da paz, somente realizável 

por meio da paridade entre homens e mulheres”. Faz com que, desse 

modo, as mulheres estejam contempladas no projeto salvacionista do 

deus que se faz humano e comunga com a história de exclusão e 

opressão de parte da humanidade. 

 

Jesus não fez conta de sua grandeza, mas desceu da casa grande, 

o céu, em busca da última criatura na senzala. Esse gesto de 

humilhação começou naquela noite, em que Deus entrou na 

História humana, na forma de uma criancinha. Uma das 

criaturas contempladas por este gesto é a Mulher, sempre 

inferiorizada pelos sistemas e ideologias (Op. Cit., p. I). 

 

Resulta do novenário uma ampliação da discussão sobre o papel 

da mulher na Igreja e na Sociedade, com vistas acontribuir para 

melhores relações comunitárias, a superação do capitalismo e das 

estruturas patriarcais. Aponta como crítica à misoginia estruturada da 

sociedade, a partir dos ataques realizados contra à primeira presidenta 

eleita no país: 

 

Ano passado, elegemos a primeira presidenta da história do 

nosso país. Uma mulher que optou desde cedo, aos 17 anos, 

assumir sua vocação política, para transformar a realidade do 

país. Que tem perseguido os casos de corrupção e feito uma 

opção pelos pobres, favorecendo o seu desenvolvimento. Ela 

teve de enfrentar uma campanha duríssima: foi acusada de 

defender o aborto, de ser lésbica, de ser ateia... até de assassinato 

foi acusada! (Fundação Santuário das Comunidades, 2011, p. 

11). 
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Notamos que não há um deslocamento entre o tema em estudo 

e o cenário social e eleitoral em que vivemos, bem como há uma 

intencionalidade na escolha dos temas, fundados numa leitura exegética 

entre a Fé e Vida. A escolha dos temas para os Natais das Comunidades 

não se faz sem amplo debate e profunda análise de conjuntura, 

realizados com animadores de comunidades, que representam as CEBs 

das três dioceses do agreste. 

 

Em reunião formada por pessoas das dioceses de Caruaru, 

Garanhuns e Pesqueira, refletimos sobre a crescente atuação da 

mulher na sociedade de hoje. É um sinal dos tempos. É, 

certamente, também um avanço no projeto que Deus tem para 

nosso planeta: igualdade de condições, de direito, de poder entre 

homens e mulheres (Fundação Santuário das Comunidades, 

2011, p. I). 

 

À discussão de gênero é dada uma sacralidade, mas é por isso 

que vai se permitir uma justificação da temática para a celebração 

natalina, assentando-lhe como que a “própria vontade de deus” 

interpretada pela comunidade. Isto é, as temáticas e sua interpretação 

passam por um período de preparação comunitária, horizontalizada e 

reinterpretada à luz de suas experiências de fé. Assim como ocorre com 

o tema, os textos não são construídos verticalmente, ou de forma 

isolada, mas resulta de um processo de reflexão e de celebração e uma 

profunda leitura do mundo que cerca os comunitários, fugindo do 

modelo hierárquico-paroquial comumente visto. 

As personagens e os fatos narrados nas cartilhas, de modo a 

ilustrar e ampliar o entendimento sobre o tema em debate, advém das 

situações do cotidiano ou narram histórias vividas por pessoas das 

CEBs locais. Assim, persiste marcante a relação entre a vida na 

comunidade e o compromisso social, tanto em nível pessoal, quanto 

coletivo. Trata-se de um convite ao engajamento concreto.  

No quadro abaixo é possível verificarmos a estreita relação entre 

os assuntos para reflexão e sua relação com questões estruturantes da 

comunidade. 
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Quadro 1 

Temas e problemas da Cartilha do Novenário do 31º Natal das 

Comunidades 

Temas do Encontro Questões para o debate 

Mulheres gerando vida da 

comunidade 

Quais os obstáculos que as 

mulheres enfrentam para gerar 

vida na comunidade? 

Mulheres gerando vida na luta 

pela terra 

Por que há concentração de terra 

nas mãos de poucos? 

Mulheres gerando vida na saúde 
Por que as parteiras 

desobedeceram ao Faraó? 

Mulheres gerando vida em defesa 

do Meio Ambiente 

Qual comparação se faz da leitura 

da Vida com a leitura da Bíblia? 

Mulheres gerando vida na luta 

pela justiça 

Qual foi o motivo da festa 

promovida por Miriam? 

Mulheres gerando vida na política 

Quais são os riscos que uma 

presidenta corre se apoiar os 

pobres da nação? 

Mulheres gerando vida na 

educação 

Como a Educação pode ajudar a 

criar uma sociedade mais justa? 

Mulheres gerando vida nas 

organizações populares 

Quais mulheres da nossa 

comunidade tem atuação parecida 

as das histórias? 

Mulheres de ontem e de hoje 

gerando vida e libertação 

Que atitudes foram tomadas para 

proteger seus filhos?  

 Fonte: Fundação Santuário das Comunidades, 2011. 

 

Os temas são ilustrados por relatos de vida cotidiana da vida 

comunitária em diálogo com textos bíblicos, que permitem uma 

atualização da “voz de deus” por meio da intertextualidade. A cartilha 

de 2011, trouxe nove relatos de vida de mulheres que ocuparam lugares 

de protagonistas, com a intenção de que sirvam de inspiração aos 

comunitários. Por sua vez, o conjunto de perguntas vai se constituindo 

num espaço de participação discursiva, em que podem desenvolver a 

reflexão e a crítica, esperando-seimpactar a compreensão de mundo e 

atuar sobre ele por meio da constituição de lutas para a efetivação de 

direitos e melhores condições de vida. 
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Além disso, os textos ritualísticos das orações apontam os 

caminhos, ou chaves, de leitura que pretendem balizar a discussão 

naquele momento: 

 

Hoje, vamos rezar a história das mulheres que souberam fazer 

da sua liderança política caminhos para a libertação do seu povo. 

Vamos lembrar as mulheres que assumiram o compromisso de 

mudar a vida das pessoas pobres, caminhando pela política? A 

cada invocação, respondamos: seu exemplo nos anima a 

caminhar! (Fundação Santuário das Comunidades, 2011, p. 11). 

 

A estratégia de presentificar a história das mulheres das 

comunidades cumpre duas funções: a primeira, passa pelo 

reconhecimento do território comunitário; a segunda, pela identificação 

e valorização da própria história da comunidade. Assim, o horizonte de 

transformação principia naquele espaço, marcado pela exigência de 

superação das opressões – a libertação também é autolibertação. Além 

disso, outro elemento muito presente na liturgia celebrativa é a 

aproximação do texto bíblico com a própria experiência do cotidiano. 

 

As mulheres geram vida, não somente na hora do parto, mas na 

convivência comunitária e na luta do dia a dia. Em nosso meio, 

nas nossas Comunidades, são muitas as mulheres que seguem os 

passos de dona Maria Viúva ou da prima Isabel como vimos no 

Evangelho de Lucas (Fundação Santuário das Comunidades, 

2011, p. 2). 

 

Para Gebara (1994, p. 14), a releitura da Bíblia como a história 

de um povo e, principalmente, como um livro que fala de Jesus e Maria 

como “figuras iniciadoras de um novo modo de relacionamento entre 

as pessoas” permite ir conquistando o espaço durante tantos séculos 

subtraído dos pobres, mas sobretudo das mulheres. Para a autora, existe 

um antes e um depois da expressão teológica para os pobres. 

 

A imagem de um Deus comprometido com a libertação dos 

pobres, de uma Maria mais próxima dos problemas das 

mulheres, de um Jesus menos distante, que tem palavras mais 

compreensíveis para nossa realidade, são apenas exemplos dessa 

enorme mudança que vem se operando gradativamente (Op. 

Cit., p. 14). 
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Desse modo, o discurso acerca do deus judaico-cristão foi 

submetido a crítica do pensamento contemporâneo, especialmente na 

América Latina, em um processo de valorização da história, da cultura 

e da diversidade de manifestações do contato com o divino. E a face 

desta divindade foi-se tornando menos patriarcal, por meio da 

percepção da mulher como primícia da promessa de salvação e 

libertação, nas Comunidades Eclesiais de Base. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: VI UMA NOVA MULHER E UM 

NOVO HOMEM 
 

Resolvemos encerrar nosso texto com uma provocação às visões 

de João, autor do livro bíblico do Apocalipse. Ele escreveu “eu vi um 

novo céu, e uma nova terra” (Ap. 21, 1). Mitologicamente, em diversas 

culturas o céu e terra estão associados ao Masculino e ao Feminino. Na 

práxis epistemológica das CEBs, ambas realidades se unem para 

configurar-se numa nova comunidade e uma nova realidade. 

Os processos de formação das CEBs potencializam a facilidade 

de autocompreensão, de novas configurações sociais e eclesiais de 

mulheres e homens por meio de uma leitura bíblica mediada pela vida. 

As práticas celebrativas, permitem usufruir uma nova compreensão 

sobre o papel da mulher na história, gestando uma nova práxis social. 

Por sua vez, colaborando para o processo de sua participação na 

comunidade, e no mundo, de forma equânime. 

Em última instância, a incursão das temáticas femininas e das 

causas das mulheres nas Cartilhas do Natal das Comunidades amplia a 

fissura do patriarcado na Igreja e na sociedade e introduz um certo 

“movimento feminista” eclesiológico, ao suscitar a libertação das 

desigualdades e promover mecanismos teóricos-reflexivos de 

reivindicação de direitos, do rompimento do silêncio e da submissão.  

A pedagogia observada, portanto, aproxima-se da leitura crítica 

da realidade, que subsidia a exigibilidade por direito e por justiça, num 

país que ainda assolapa a afirmação das mulherescomo sujeitas de si, 
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bem como de outras identidades de gênero que não sejam 

heteronormativas. 
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INTERSECCIONANDO GÊNERO, RAÇA E 

CLASSE NO SERTÃO BRASILEIRO 
 

Kalline Flávia Silva De Lira61 

 

A esperança de que, nas gerações futuras do Brasil,  

ela [a mulher] assumirá a posição que lhe compete 

nos pode somente consolar de sua sorte presente. 

(Nísia Floresta, em “Opúsculo Humanitário”, 1853). 

 

Introdução 
 

Para início da construção deste trabalho, procuraram-se fontes 

de produção do imaginário, como filmes que utilizam o Sertão como 

espaço geográfico para as filmagens. Segundo Rossini (2005), o cinema 

é produtor de discursos que são responsáveis por dar visibilidade às 

representações sociais, nos permitindo compreender os enfrentamentos, 

as permanências e as mudanças da realidade.  

No Sertão brasileiro, um movimento social muito importante foi 

o cangaço, que tem um espaço geográfico circunscrito e tempo histórico 

limitado. De acordo com Arruda e Piletti (2006), o movimento 

aconteceu no Nordeste entre os anos de 1870 e 1940, e era formado por 

grupos de homens e mulheres que saqueavam propriedades e casas 

comerciais, buscando meios de sobrevivência, sendo considerado 

também um movimento de resistência. 

A influência do cangaço pode ser vislumbrada nas produções 

cinematográficas. Ainda na década de 1930, o filme “Lampião, o rei do 

Cangaço” (1936) é considerado um marco do estilo cinematográfico. 

Outro filme importante foi “O Cangaceiro” (1953), que ganhou 

prêmios de melhor filme de aventura e trilha sonora no Festival 

 
61 Doutora em Psicologia Social, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Professora da Autarquia Educacional do Araripe (AEDA) – Araripina/PE. 
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- 279 - 

Internacional de Cannes. Destaca-se, ainda, o filme “Deus e o diabo na 

Terra do Sol” (1964). Conforme ressalta Debs (2007), o cinema 

transformou o cangaceiro em símbolo do bandido social, condenado 

pela censura da ditadura e associado ao banditismo e à subversão. 

O protagonismo feminino cinematográfico, embora escasso, 

também aparece em alguns filmes que abordam o fenômeno do 

cangaço. Destacam-se os filmes: “Maria Bonita, a rainha do cangaço” 

(1968), que conta a história da mulher que largou seu marido sapateiro 

e ao encontrar com Lampião, torna-se sua esposa, passando a integrar 

o bando de cangaceiros considerado o mais perigoso da história do 

Brasil; e “Querença” (2011), que retrata a vida de Lídia, que é casada 

com um cangaceiro, e se apaixona por outro homem. Inspirada em uma 

história real, a trágica descoberta da traição mistura-se ao desamparo e 

à solidão, refletindo o posicionamento da personagem diante de seus 

conflitos.  

Para Paiva (2006, p. 11), o cinema é umaarena de discussão 

sobre a questão de gênero. Assim sendo, pode-seponderar que “a ficção 

brasileira contribui para a desmontagem de ideologia patriarcal e do 

comportamento machista, remetendo aos novos estilos de estrutura 

familiar, novas modalidades de tribalização, afetividade e 

sociabilidade”.Em resumo, os filmes aqui listados, não realizam uma 

análise das relações de gênero, reforçando a perspectiva patriarcal e 

construindo estereótipos, que podem distorcer a realidade, se não levar 

em consideração as questões histórico-sócio-culturais. 

Asegunda ação foi procurar imagens no site de pesquisas da 

internet Google o termo “mulheres do sertão”. O resultado da pesquisa 

apresentado na Figura 1 confirmou o que era esperado: o imaginário 

popular é de uma mulher castigada pela seca e com muitos/as filhos/as. 

As 19 primeiras imagens remetem à dificuldade do acesso à água, 

mostram as mulheres e seus/suas (muitos/as) filhos/as ouapresentam 

mulheres idosas. Interessante notar que a pesquisa com o termo 

“mulheres sertanejas” remete às cantoras do estilo musical considerado 

sertanejo. Por isso, neste texto utiliza-se o termo mulheres do Sertão. 
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Figura 1 

Resultado da pesquisa de imagens para o termo “mulheres do 

Sertão”. 

 
Fonte: Google (30 ago. 2021). 

 

Como esta pesquisa não se propõe a analisar profunda e 

criticamente filmes, livros nem nenhuma produção cultural, o 

preâmbulo apresentado serve como guia para as reflexões que serão 

realizadas. Uma premissa é fundamental para o entendimento deste 

texto: o imaginário social do “ser mulher” no Sertão está associado a 

mulheres sérias, trabalhadoras, centradas na vida familiar, apegadas a 

terra e a acompanhar seus maridos. Nesse imaginário, a mulher do 

Sertão é apenas uma: rosto envelhecido, pele queimada do sol por causa 

do árduo trabalho na lavoura sem água, com muitos/as filhos/as. Fica 

completamente invisível neste contexto mulheres brancas, de classe 

média, que estudam e trabalham, que optam por não ser mãe. E mesmo 

que sejam pardas e/ou negras, pobres, e sem escolarização, esses 

marcadores não são tensionados. Assim, não existem as mulheres do 

Sertão, mas apenas uma – a que frequentemente está nas imagens das 

pesquisas de internet. 

Este trabalho problematiza a categoria mulheres do Sertão, 

através de intersecções com os conceitos de gênero, raça e classe social, 

refletindo como esses marcadores se articulam entre si, e como 

repercutem na liberdade dessas mulheres. Parte-se do pressuposto que 
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o lócus sertanejo é singular, e que sua construção sócio-histórica tem 

consequências na estigmatização da sua população, principalmente das 

mulheres. Para esta reflexão, recorre-seàs teóricas femininas e 

feministas que questionam a essencialização, a naturalização e a 

objetificação das mulheres. 

 

PENSANDO INTERSECÇÕES 
 

A primeira proposição que trazida como suporte da discussão é 

de Brah (2006), que argumenta que as interconexões entre racismo, 

classe, gênero e sexualidade, ou ainda qualquer outro marcador de 

“diferença”, deve levar em conta a posição dos diferentes racismos 

entre si. A autora sugere quatro maneiras de conceituação da diferença: 

como experiência, como relação social, como subjetividade e como 

identidade.  

O conceito de diferença, segundo Brah (2006, p. 374),“se refere 

à variedade de maneiras como discursos específicos da diferença são 

constituídos, contestados, reproduzidos e resignificados”. Para a 

autora, é importante saber se a diferença resulta em desigualdade ou 

igualitarismo, sabendo que nem sempre é fácil desemaranhar os 

diferentes movimentos do poder.No caso da mulher do Sertão, a 

diferença parece resultar em profundas desigualdades, posto que as 

experiências com o semiárido, as relações com coronéis e jagunços, 

produzem sua subjetividade e sua identidade. 

A noção histórica do Sertão como uma região árida e pobre 

corroborou a ideia de uma região não desenvolvida. Não se pode negar 

que nos lugares considerados pertencentes ao Sertão se concentram 

algumas das cidades com maiores índices de desigualdades sociais do 

país, além de baixos indicadores de desenvolvimento socioeconômico. 

No entanto, questiona-se uma equação em que Sertão seja igual à 

pobreza, como se em outras partes do nosso país isso não existisse, ou 

que não haja nada lá além da seca. 

A identidade da mulhersertaneja foi construída em relação ao 

homem sertanejo. Na ideia de estabelecer o homem sertanejo como uma 
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pessoa que não tem medo, de pensá-lo como forte e resistente ao clima 

árido que assola o Sertão, tornou o homem viril, macho e corajoso. 

Assim, a mulher também foi sendo construída em relação a esta 

identidade masculina, e igualmente em decorrência das condições de 

sua região, passou a ser masculinizada, ou seja, a mulher tinha que ser 

“macho” para sobreviver aos obstáculos. 

 

GÊNERO 

 

É possível perceber que a representação da mulher no Sertão 

brasileiroainda está no imaginário social muito ligado ao cangaço, 

dando ênfase a estereótipos de um ambiente hostil e violento. A mulher 

é vista como “mulher de coragem”, referindo-se às cangaceiras, 

trazendo arraigado esse estigma de “mulher macho”, uma categoria 

dicotômica de gênero, capaz de assumir qualquer tipo de trabalho por 

mais duro que seja. A mulher do Sertão está associada a valores morais 

rígidos e tradicionais, simples na sua maneira de vestir, franzinas com 

feições de cansaço devido à vida dura do trabalho na roça. 

Essa dicotomia da mulher do Sertão remete às questões de 

gênero. Este conceito, inicialmente pensado na diferença sexual entre 

homens e mulheres, foi sendo reformulado ao passar do tempo. Lauretis 

(1994) argumenta a necessidade de separar gênero de diferença sexual, 

e partindo de uma visão baseada em Foucault, passar a conceber gênero 

como produto de várias tecnologias, como um dispositivo. Para a 

autora, os gêneros são produzidos por uma tecnologia, uma maquinaria 

de produção, que criam as categorias homem e mulher para todas as 

pessoas, através de discursos apoiados nas instituições como a família, 

a escola, entre outras.  

Dessa forma, somos todas interpeladas pelo gênero, 

considerando interpelação como um “processo pelo qual uma 

representação social é aceita e absorvida por uma pessoa como uma 

própria representação, e assim se torna real para ela, embora seja de 

fato imaginária” (LAURETIS, 1994, p. 220). Por isso algumas pessoas 

inseridas em determinada cultura social absorvem os papéis impostos, 
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e os reproduzem como se fossem escolhas suas e não uma representação 

da sociedade em que vivem. Nesse contexto, pode a mulher do Sertão 

não ser a forte, guerreira, que luta para sobreviver? A mulher tem 

liberdade para não ser “masculinizada”? Se, como reflete Mattos 

(2012), a liberdade não é individual porque implica relação com o outro, 

este outro tem “aprisionado” a mulher do Sertão na categoria de mulher-

macho. 

A problemática colocada por Lauretis (1994) permite avançar 

na constatação de que somos sujeitos constituídos no gênero, no entanto 

não devemos considerar apenas a diferença sexual, mas também os 

códigos linguísticos e as representações culturais que estão imbricados 

nas relações de gênero, de raça e de classe. A consequência dessa 

afirmação é que se as representações de gênero referem-se aos arranjos 

sociais que têm significados diferenciais, o fato do sujeito ser 

representado ou se autorrepresentar como masculino ou feminino, deixa 

implícito o conjunto dos seus atributos sociais. Esta autorrepresentação, 

embora pareça uma construção individual, na verdade é imposta, 

essencializada, e de forma geral, não questionada. Assim, muitas 

mulheres do Sertão acabam “aceitando” que nasceram para uma vida 

“sofrida”, porque isso caracterizaria o “ser mulher”.  

Para Lauretis (1994), as tecnologias têm por função definir o 

lugar e o papel destinado a cada indivíduo na ordem social. Como 

exemplo dessas “tecnologias do gênero”, temos o cinema. Já foram 

pontuadas brevemente produções cinematográficas que produzem uma 

representação do gênero mulher no Sertão nordestino: vivendo num 

cenário de seca extrema, inseridas em um contexto violento, pobre, 

hostil. 

De acordo com Lauretis (1994), outra tecnologia, a escola, 

também produz e promove as representações de gênero, apresentando a 

posição das mulheres dentro das relações de maneira hierárquica e 

naturalizada – ou seja, os homens seriam superiores às mulheres, numa 

clara herança histórica do coronelismo nordestino. 

Interesse notar que, de forma geral, as representações da mulher 

eram de “sexo frágil”, dócil, delicada, meiga. Porém, quando essa 
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mulher é do Nordeste/Sertão, uma série de adjetivos opostos é trazida à 

tona, e quase sempre apresentam uma mulher masculinizada ou que 

remetem a um estereótipo: matuta, caipira, beata, cafona, e outras 

qualidades vinculadas à incivilização que lhe são frequentemente 

impostas. Os discursos preconceituosos acabam naturalizando os papéis 

de gênero, reafirmando a mulher do Sertão como feia, muito séria, e 

considerada boa para trabalhar. 

Diante do que foi exposto até o momento, temos a imagem da 

mulher do Sertão que é propagada no senso comum: masculinizada, 

feia, velha, de pele parda queimada do sol, com muitos/as filhos/as, 

analfabeta ou semianalfabeta, perto ou abaixo da linha da pobreza, 

trabalhando na casa e na roça, valente e corajosa por enfrentar os 

desafios da seca extrema. 

Ao analisar o parágrafo acima é possível perceber diversos 

marcadores para além da questão do gênero, incluem-se: de raça, de 

classe, de escolarização, de condição econômica, de papel social, de 

mercado de trabalho. Contraditoriamente, estes diversos marcadores 

não costumam ser tensionados nas produções sobre as condições da 

mulher do Sertão. Afinal, como já foi refletido, no imaginário social há 

apenas uma mulher do Sertão. 

Assim, social e historicamente foram dados às mulheres os 

papéis prioritários de esposa e mãe, identificando-os como algo natural, 

como se estivessem em sua “essência”, algo inerente à sua vida, 

retirando outras possibilidades do ser, e de certa forma, restringindo sua 

identidade. Parece-nos que não há liberdade de escolha das mulheres do 

Sertão: são sempre representadas como aquelas com muitos/as 

filhos/as.  

 

 

Atualmente é possível analisar que atualmente as mulheres já 

fazem um rigoroso controle da natalidade, pois o número de nascimento 

raramente ultrapassa três filhos/as por casal. Segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), a estrutura familiar 

brasileira sofreu grandes modificações entre 1992 e 2009. No estudo 
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realizado em 1992, a mulher da região Nordeste tinha em média 1,2 

filhos/as a mais que a mulher da região Sudeste. Esta diferença caiu 

para 0,3 filho/a no estudo realizado em 2009. 

Ao pensar a mulher do Sertão sempre como aquela com 

muitos/as filhos/as, não se reflete que foram os discursos, 

principalmente do Estado, da Igreja e da Medicina, que normatizaram 

o comportamento feminino. Esses operadores atribuíram maior 

relevância e visibilidade ao amor materno – este conceito floresceu, 

passando a família a se organizar em torno da criança, principalmente 

a mãe (BADINTER, 1985). Com isso, as mulheres que até o século 

XVIII não tinham muita função na família, passaram a ter papel central: 

cuidar dos/s filhos/as. Desenhou-se uma nova imagem da mulher, e 

consequentemente uma crescente valorização da mulher-mãe, a “rainha 

do lar”, dotada de poder e respeitabilidade (desde que não ultrapasse o 

domínio doméstico). 

Esse mito do amor materno, conforme proposto por Batinder 

(1985), aprisiona as mulheres num ideal de maternidade, que nem 

sempre é alcançado nem mesmo almejado. Tomemos como exemplo a 

criação com apego. O “attachmentpareting” é um movimento que 

ganhou nome e força com o pediatra norte-americano William Sears 

por volta dos anos 1990. Dentre alguns princípios do pensamento, Sears 

defende que a mãe deve amamentar o/abebê sempre que ele/a pedir, 

deixá-lo/a dormir na cama dos pais, carrega-lo/a sempre próximo ao 

corpo com o auxílio do sling, não ter idade limite para o desmame. 

Gonçalves (2015) problematiza a “criação com apego” 

lembrando que culturalmente a mulher é condicionada a sentir-se 

responsável pela criação dos/as filhos/as. Apenas com os princípios 

apontados acima, é fácil perceber a figura central da mãe: amamentar, 

por para dormir, carregar. Sem pensar as evidentes diferenças entre 

países e culturas, a “criação com apego” difunde a ideia de que é a única 

forma de se criar uma criança de forma não violenta. Como lembra 

Mattos (2012), a liberdade dentro do contexto liberal é tomada de 

maneira universal, sem levar em conta o contexto no qual as pessoas 

são inseridas, pautada numa ideia de que basta querer para conseguir. 
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A “criação com apego” que se considera universal certamente 

exclui as mulheres do Sertão. Afinal, se elas são aquelas com muitos/as 

filhos/as, é possível amamentar sempre quando o/a bebê quiser? Ela terá 

mais tantos/as outros/as para cuidar. Por outro lado, se ela não tem 

prazo para fazer o desmame, não é necessariamente porque segue um 

dos princípios, mas pode ser porque seus/suas filhos/as não tem outra 

coisa para comer. Se seus/suas filhos/as dormem na sua cama, pode ser 

que seja a única cama da casa.  

Ressalta-se que essas circunstâncias apontadas acima não são 

exclusivas das mulheres do Sertão, pois acontecem em diversos 

contextos socioeconômicos. O que se questiona, concordando com as 

críticas formuladas por Gonçalves (2015), é a naturalização e a 

universalização de regras que muitas vezes já fazem parte do 

comportamento das mulheres – seja porque aprenderam culturalmente 

essa forma de criação dos/as filhos/as, seja porque nem sempre tem 

outra opção. Quando esses comportamentos, que podem ser algo da 

cultura local ou familiar, são ditados como regras, podem ter como 

consequência uma culpabilização daquelas que por algum motivo não 

conseguem (ou não querem) segui-los. 

 

BELEZA 
 

Outra característica a ser problematizada é que a mulher do 

Sertão é masculinizada, tem traços faciais grosseiros, é cafona no modo 

de vestir. Estes atributos são plenamente reconhecíveis nos filmes 

produzidos sobre o Sertão. Parece-nos que não há outra forma de se 

vestir ou de ser mulher nessa região – ou seja, não há beleza.  

Trazemos à baila a proposição de Wolf (1992) sobre o mito da 

beleza. Segundo a autora, a beleza é uma obrigação para as mulheres, 

mas não para os homens. Embora proponha o mito da beleza como algo 

universal, ele é claramente branco e ocidental, ou seja, os padrões da 

beleza produzem uma mulher branca, magra, jovem. Quem não se 

encaixa nesse perfil, está, obviamente, fora do ideal de beleza. Assim, 

a mulher do Sertão pode ser duplamente estigmatizada: no senso 
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comum, é considerada feia, masculinizada, cafona; e se não for, 

dificilmente atinge o padrão estético cobrado às mulheres para que 

tenham, inclusive, sucesso na vida. A mulher do Sertão interpelada pela 

masculinização fica, portanto, desobrigada a seguir os padrões de 

beleza? Ela simplesmente não é pensada através desse marcador. 

O padrão de beleza imposto às mulheres é cotidianamente dito 

alcançável através do uso de cosméticos, ou cada vez mais por 

intervenções cirúrgicas. Mais uma vez, a liberdade volta à tona, pois a 

beleza passa a ser palpável, já que bastariaa mulher querer. Importante 

refletir que o acesso aos cosméticos e intervenções cirúrgicas demanda 

alto custo financeiro. Ao pensarmos numa região em que o índice de 

pobreza é alto, grande parte das mulheres não terá acesso aos 

procedimentos mais avançados. No entanto, não podemos generalizar. 

É óbvio que há mulheres do Sertão com alto poder aquisitivo e que já 

realizaram intervenções cirúrgicas. Porém, mesmo que tenham feito 

cirurgias, essas mulheres alcançaram o padrão estético determinado? 

Quando decidiram fazer as cirurgias, foi por vontade própria ou por 

causa de uma “pressão social”, mesmo que velada? As mulheres são 

livres para envelhecer, engordar, vestir as roupas que quiserem? Não há 

respostas para estes questionamentos. Mas acredita-se ser importante 

refletir sobre mais esse compromisso profissional, como pontua Wolf 

(1992), que é o trabalho da mulher no campo da beleza. 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

O tema da beleza, conforme pontuada no parágrafo anterior, está 

intimamente ligada à questão econômica da mulher. Os produtos 

cosméticos não são baratos, e os gastos com eles chegaram a R$ 43,4 

bilhões em 2011 no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2012). Desses, R$ 19,8 bilhões foram 

desembolsados pela classe C. Isto demostra como a busca pela beleza 

não é limitada a nenhuma classe social/econômica.  

Ainda segundo o IBGE (2012), brasileiros/as com renda entre 

dois e dez salários mínimos gastam 1,3% do que ganham mensalmente 
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com produtos para cabelos e unhas. É quase o dobro da despesa com 

arroz e feijão, que era 0,68% em 2011. O aumento do poder aquisitivo 

das classes C e D, com mais mulheres se inserindo no mercado de 

trabalho, modificou também os paradigmas, conceitos e até os produtos 

de beleza para atender essa nova demanda. 

A questão socioeconômica das mulheres tensiona outro 

marcador importante – o da escolarização. Com grandes desigualdades 

e muito a melhorar, o índice de educação brasileira tem aumentado nos 

últimos anos. Trazendo como exemplo o estado de Pernambuco, é 

possível verificar a evolução no que se refere ao acesso à educação. O 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Educação 

passou de 0,242 em 1991, para 0,574 em 2010, colocando o estado na 

19º posição entre as 27 unidades federativas brasileiras (ATLAS, 2013). 

Como bem pontuado por Davis (2016), a educação é libertadora, 

e produz a emancipação das pessoas. A proposição de Davis é 

especificamente sobre a consequência da educação para as pessoas 

negras, mas pode-se fazer uma analogia às condições das mulheres do 

Sertão, que tiveram mais dificuldades no acesso às políticas de 

educação, mesmo após a educação ser considerada um direito de 

todos/as na Constituição Federal brasileira de 1988. Coloca-se como 

exemplo o município de Manari, no Sertão de Pernambuco, que em 

2010 o IDHM Educação era apenas de 0,354, e 53,5% da população 

tinha fundamental incompleto ou era analfabeta (ATLAS, 2013). O 

município já foi considerado o mais pobre do Brasil no início dos anos 

2000. 

 

MERCADO DE TRABALHO 
 

Davis (2016) também relacionou a escolarização com a 

ocupação profissional das mulheres, problematizando a equação 

ocupacional das mulheres negras com o serviço doméstico. Evidente 

que a premissa de Davis também pode ser percebida no lócus do Sertão, 

em que a maioria das mulheres que fazem serviços domésticos é negra 
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– até porque a maior parte da população do Nordeste é de pretos/as e 

pardos/as (ATLAS, 2013). 

O aumento da escolarização das mulheres produziu o aumento 

de sua inserção no mercado de trabalho, isso é inegável. No entanto, 

esse acesso não foi (e ainda não é) fácil. Em Petrolina,outro município 

do Sertão de Pernambuco, a taxa de ocupação da população acima de 

18 anos era de 57,7% para as mulheres e 81,41% para os homens. 

Mesmo que o percentual de mulheres com nível superior completo seja 

maior – 11,6%, e 9,5% para homens (ATLAS, 2013). 

 

COR / RAÇA 
 

Com isso, problematiza-se mais dois marcadores importantes: o 

do mercado de trabalho e de raça. Interseccionando os marcadores, 

vemos em Petrolina, por exemplo, que o IDHM é 0,697. O da população 

negra é um pouco abaixo, 0,671; enquanto da população branca é 0,742. 

Seguindo essa lógica, o IDHM Educação da população branca é 0,683; 

e da negra, é 0,586. Da mesma forma, o IDHM para a população 

feminina é de 0,693; e da masculina é de 0,705 (ATLAS, 2013).  

Apenas estes poucos dados mostram as desigualdades entre 

homens e mulheres, e entre a população branca e negra – ficando 

evidente a maior vulnerabilidade das mulheres negras. E como bem 

assinala bellhooks (1984, s/d), “el sistema del racismo, clasismo y 

elitismo enlaeducacióndebe permanecer intacto si 

pretendenmantenersuposición de autoridad”. O avanço da inserção 

social, educacional e no mercado de trabalho para mulheres negras 

ainda é longo caminho a ser percorrido. 

Fazendo uma pequena analogia com os pressupostos apontados 

por hooks (1984, s/d), em que há um estereótipo racista de que as 

mulheres negras são fortes e sobre-humanas, um mito que pode 

perpetuar a ignorância de outras mulheres sobre as violências que 

sofrem; da mesma forma, reproduzir o imaginário social de que a 

mulher do Sertão é forte e valente pode invisibilizar as violências 

diárias cometidas contra elas, desde a escassez de políticas públicas de 
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educação, saúde, emprego, acesso à água, bem como violências 

intrafamiliares.  

Em pesquisa realizada com mulheres em situação de violência 

no Sertão de Pernambuco, Lira (2015) mostra o tensionamento de 

diversos marcadores. Foram entrevistadas mulheres de diferentes 

classes sociais, idade, cor e região (rural e urbana). Para elas, as 

violências que sofrem é algo natural do contexto, acreditando, 

inclusive, que mulheres em grandes cidades não toleram as mesmas 

violações que elas. 

Retomando a proposição de Mattos (2012), que evidencia que a 

liberdade das pessoas, não deve ser tomada segundo a teoria liberal de 

um sujeito autocentrado e consciente de suas ações e consequências 

destas, mas para a relação com o outro, e nesta relação construir os 

limites da liberdade, como ficam as mulheres do Sertão? O outro, 

figurado pelo imaginário social, a representa como uma mulher forte, 

guerreira, com um grande número de filhos/as, castigada pela seca, ela 

pode ter a liberdade de ser/fazer diferente?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O contexto sertanejo (embora não o único, visto que as capitais, 

regiões metropolitanas e outras também vivenciam o fenômeno da 

violência) apresenta uma ambiguidade na identidade de gênero da 

mulher, ora vista como “mulher-macho”, ligada ao estereótipo do 

cangaço, ora vista como “mulher-frágil”, mãe e esposa dedicada. 

Tentou-se argumentar brevemente que, diferente do que está 

posto no imaginário social, a mulher do Sertão é múltipla, como são as 

mulheres de qualquer espaço geográfico, cultural, social e histórico. O 

que se vê recorrentemente é a reprodução do estereótipo de uma mulher 

do Sertão com características bem definidas, delimitando as suas 

possibilidades. Faz-se necessário, portanto, questionar a forma como a 

mulher do Sertão vem sendo representada e construída pelas produções 

sociais e culturais. 



- 291 - 

Longe de querer dar respostas simplistas às problemáticas 

lançadas, o objetivo deste texto foi apresentar a necessidade de pensar 

as mulheres do Sertão de forma plural, sem deixar de tensionar outros 

diversos marcadores, além do espaço geográfico. Afinal, as mulheres 

do Sertão podem ser brancas, negras ou pardas; de classe baixa, média 

ou alta; analfabetas ou com nível superior completo; trabalhando na 

roça, no comércio ou no setor público; pode ser a valente, mas também 

pode ser a que é violentada. 

É importante ressaltar que não há uma negação de que no Sertão 

não existam retirantes, longas e severas secas, mulheres que 

participaram da vida do cangaço, que sofreram com a ação dos coronéis 

e dos jagunços. Não se nega tão pouco que no Sertão existe miséria, 

fome, sofrimento, violência, falta de políticas públicas. O que se 

reafirma é que esses fatos não são exclusivos do Sertão. Não é possível 

aceitar que se reproduza um discurso que não considera que há 

mulheres que resistem, que estudam, que não vivem à custa de 

benefícios sociais do governo. 

Conforme propôs Brah (2006), a diferença pode resultar em 

igualitarismo, diversidade e formas democráticas de agência política. 

Esse olhar para a mulher do Sertão como exótico, como “outro” 

completamente distinto da sociedade, ainda não tem permitido esse 

agenciamento de maneira mais contundente. A representação única do 

gênero mulher do Sertão como “mulher-macho” produz efeitos nos 

corpos, nos comportamentos e nas relações socais, e como sugere 

Lauretis (1994), aprisionam as subjetividades das mulheres, uma cadeia 

de produção sobre si através das tecnologias (linguagem, imaginário, 

etc.). 

As mulheres do Sertão possuem diversidade do ponto de vista 

econômico, político, cultural, social, e não podem ser pensadas a partir 

de estereótipos construídos desde o século XIX. O que se propõe, por 

fim, é que as produções sobre as mulheres do Sertão, e 

consequentemente as pesquisas realizadas e as políticas públicas 

implantadas, levem em consideração os tensionamentos entre os 
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marcadores de gênero, de raça, de classe, entre tantos outros que se 

façam necessários. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE CIDADANIA 

ATIVA: ELABOR(AÇÃO) DAS FORMAÇÕES 

SOCIOPOLÍTICAS NOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

FEMINISTAS 
 

Maria Eugênia De Andrade Silva62 

 

INTRODUÇÃO  
 

As nuances de formação da subjetividade feminina, a partir da 

cosmovisão como protagonistas do cenário de suas próprias vidas, teve 

sua trajetória postergada pelo desdobramento de uma estruturação da 

sociedade misógina, onde a representação da mulher pela tentação e 

loucura, por exemplo, são encaradas como ameaça potencial pelo 

desconhecido, e compreendida também com a noção de histeria, 

“hysteron” que vem do grego e significa útero, tecnologias sociais que 

restringem à mulher a uma determinada esfera da vida, como meio de 

contenção através da dominação masculina. 

Ocorre que a relação dialética de gênero e ágora há milhares de 

anos perpassa por óbices que implicam e inviabilizam a legitimação das 

mulheres como sujeitos de direitos, reificando-as apenas como objetos 

crivados por permanentes jugos, inclusive de constantes repreensões 

que desembocam na objetificação dos corpos os quais são observados 

como “corpo-para-o-outro” (BOURDIEU, 2002, p. 82) e associam-se 

ao comportamento de auto-objetificação, conceito confundido 

equivocadamente com uma das expressões primordiais do feminismo, 

o “empoderamento”, terminologia cooptada pelo sistema hegemônico, 

e que por sua vez, é intrínseco para a desconstrução dessa sociedade 

falopatriarcal. 

 
62Advogada Publicista. Membra das Comissões de Direito Administrativo, da Mulher 

Advogada e de Direitos Humanos da OAB/PE. Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5050628412510179. 
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O cristianismo veio denotar a mulher com duas faces 

contrapostas, entre a santa e a cortesã, a coexistência dessas pulsões que 

podem ser vistas como contraditórias e apesar de estigmatizantes, 

contemplam em conjunto as vontades femininas que se complementam.  

O capitalismo por sua vez, trouxe a mulher para o mercado trabalho, 

mas com grandes ressalvas a serem pontuadas: 1- a possibilidade 

considerada pelas mulheres em adentrarem ao mercado de trabalho, não 

as fizeram se sentir menos cobradas quanto às suas atribuições sexuais 

e reprodutivas, nem ensinou aos homens, enquanto filhos e/ou 

companheiros, suas responsabilidades domésticas como coabitantes de 

um lar, o que resulta na manutenção da mulher em dupla, tripla até 

quíntupla jornada, tendo em vista que atualmente, principalmente 

durante esse período de pandemia, tem-se atentado ao estudo acerca do 

“emotional labor” que sobrecarrega a mulher com o esforço emocional 

tencionando uma boa gestão das atividades domésticas, incluindo 

provisões de mantimentos e àquelas direcionadas ao cuidar e 2- insta 

ressaltar que a conquista da mulher no espaço de trabalho, dá-se 

inicialmente com uma derivação do materno, assim sendo, empregos 

que façam uso do cuidar, ações historicamente representadas pelo 

feminino, então o que realmente atemoriza e surpreende é a ocupação 

de lugares que tradicionalmente competem ao homem, onde sempre a 

lógica foi atribuída ao homem enquanto o afeto à mulher. 

A política partidária não faz diferente da metodologia 

reificadora do cristianismo e do capitalismo descrita acima, usando as 

mulheres então, quando vislumbradas como seres sociais, hábeis para 

fazer conchavos na vida política da sociedade, promovem uma maior 

democratização de políticas públicas e ações afirmativas, já que são 

atravessadas por múltiplas opressões simultaneamente e que as fazem 

resistir antes mesmo de compreenderem o papel desse ato na 

coletividade. É nesse ponto que surge a articulação dos movimentos 

sociais, de mulheres e/ou feministas que buscam por meio do debate e 

formação política das companheiras educar, desenvolver e prepará-las 

para que exerçam de maneira ativa sua cidadania, e por vezes –

atentando para o índice de sub-representação feminina nos cargos 
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eletivos, que protela o alcance da equidade factual,devido a não-

inserção dessas nesse determinado campo político –  com vistas à 

candidatura e eleição de mulheres para uma representatividade efetiva 

e não-simbólica para que materialmente a equidade garantida na 

denominada “Constituição Cidadã”, seja assegurada.  

É a partir desses elementos de subalternização da mulher em 

quaisquer dos aspectos acima elencados, quer que seja no campo da 

moral, ou no campo da política partidária ou da política pública, e entre 

outros, é que se justifica a relevância social desse estudo, pois embora 

sejamos mais da população brasileira segundo dados da PNAD 

Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua) 2019, compomos 51,8%,contudo ainda não exercemos a 

nossa cidadania ativa, pois ainda somos sub-representadas em várias 

frentes, tomando como exemplos: a científica, conforme levantamento 

da pesquisadora Fernanda De Negri, no sítio eletrônico do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada),uma recente pesquisa 

apontou que mulheres representam somente 24% dos beneficiários da 

chamada “bolsa produtividade”, um tipo de subsídio concedido pelo 

governo brasileiro aos cientistas mais produtivos do país, quando 

observamos as posições de liderança, o índice é ainda mais 

estarrecedor, as mulheres cientistas agrupam apenas como 14% da 

Academia Brasileira de Ciências; a educacional,os dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mulheres correspondem 

a 80% do total dos profissionais da educação, sendo 50,3% quando 

falamos de ensino superior, e mesmo assim,de acordo com coletas de 

2015, homens possuem salários 20% maiores que mulheres nessa área; 

e por fim,a política partidária,tendo por base estatísticas da Justiça 

Eleitoral, ainda que as mulheres constituam 52,5% do eleitorado 

nacional, nas últimas eleições gerais de 2018 o indicador de 

representação parlamentar permaneceu ínfima, sendo de 15% na 

Câmara de Deputados e 13% no Senado. 

E dessa forma, portanto, corrobora-se a premência em analisar 

sob quais pontos os movimentos estudados não estão auferindo êxito 

nesse propósito e como reverter essa situação empregando, inclusive, 
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exequibilidade nos instrumentos contidos no esteio legislativo e 

jurídico que dispomos, nessa fase neoconstitucional do país.E é a partir 

dessas colocações sobre o exercício da cidadania ativa que verificamos 

como as práticas pedagógicas são aplicadas nas formações 

sociopolíticas desenvolvidas pelos movimentos sociais feministas. 

 

O OSTRACISMO E O ELO ENTRE GÊNERO 
 

Quando se inter-relaciona a questão de gênero com participação 

política, indispensável que se frise os motivos pelos quais os axiomas 

que sustentam a sociedade permanecem tão arcaicos, quanto vigentes, 

como se fora uma verdade inconteste. Nesse sentido, Scott (1995, p.92) 

argumenta que: 

 

Gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder 

político foi concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à 

oposição homem/mulher e fundamenta ao mesmo tempo o seu 

sentido. Para reivindicar o poder político, a referência tem que 

parecer segura e fixa, fora de qualquer construção humana, 

fazendo parte da ordem natural ou divina. Desta forma, a 

oposição binária e o processo social das relações de gênero 

tornam-se, ambos, partes do sentido do próprio poder. 

 

Essa pseudo-equivalência entre humanos sem distinção de 

gênero, com enfoque na administração pública e detentores de poder 

social, possui lastro que antecede a célebre Revolução Francesa (1789), 

pois quando retornamos à Grécia Antiga no período do 

desenvolvimento primitivo do que viria a ser o regime político melhor 

aceito nas nações contemporâneas, naquela época a fundação da 

democracia, ou “governo do povo”, na civilização ocidental, reputava à 

mulher apenas uma sub-cidadania, em melhor hipótese, uma cidadania 

passiva, muito embora a terminologia remetesse a alguma finalidade, 

essa fora fadada a sua não concretização, já que somente aos homens 

competiam o estabelecimento e interpretação dos direitos e deveres que 

definiriam o que seria cidadania e o próprio ser social. E em razão desta 

série de impasses, a mulher se encobriu com uma espécie de 
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agorafobia63 por efeito das inúmeras proibições quais eram socialmente 

impostas, limitaram-se ao âmbito privado, distanciando-se, desse 

modo, dos espaços públicos por milhares de anos, e justamente nesses 

lugares ocorriam as discussões políticas e deliberações acerca da 

cidadania. 

A datar do século XVIII, com o advento da Modernidade, inicia-

se a reflexão sobre a igualdade moral e política. Nesse ínterim, foram 

desencadeados importantes eventos para a construção de uma sociedade 

empenhada e comprometida com a justiça social, são eles: 1- a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), que tinha que 

tinha o objetivo fundamental de proteger a liberdade em todas suas 

vertentes; 2- pouco mais de uma década depois, na França, principia-se 

a Revolução Francesa (1789), almejando a consubstanciação da 

igualdade jurídica, das liberdades e direitos políticos, por meio da 

defesa dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade; e 

simultaneamente 3- houvera a proclamação da Declaração dos Direitos 

do Homem (1789), veio ratificar formalmente o reconhecimento da 

liberdade pessoal garantida, da propriedade como inviolável e sagrada, 

da segurança e igualdade jurídica e o direito a resistência à opressão.  

Todavia, mesmo que mulheres tenham compartilhado de modo 

equipotente o combate pela legitimação de seus direitos no processo 

revolucionário, as realizações advindas desse momento histórico e com 

participação exponencialmente feminina; as benesses não alcançaram 

essas, isto posto, depreende-se de que os direitos sociais, políticos, 

econômicos e todas as liberdades granjeadas, destinavam-se 

unicamente aos homens. Logo, o feminismo como pensamento e 

movimento começa a se adaptar e se assumir como prática de ação 

política organizada. 

A filósofa e feminista espanhola Amélia Valcárcel (2001, p. 8) 

aduz com muita precisão que, “o feminismo é um filho não desejado do 

iluminismo”, período de valoração da racionalidade e da instituição da 

 
63 Fobia a ágora, ou seja, aos espaços públicos. 
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máxima de que “todos somos iguais perante a lei”. De igual modo a 

escritora Nuria Varela (2005, p. 14) pondera: 

 

O nascimento do feminismo foi inevitável porque houvesse sido 

um milagre que ante o desenvolvimento das novas garantias 

políticas – todos os cidadãos nascem livres e iguais perante a lei 

– e o começo da incipiente democracia, as mulheres não se 

houvessem perguntado por que elas eram excluídas da cidadania 

e de tudo o que esta significava, desde o direito a receber 

educação até o direito à propriedade. 

 

A avaliação dessa conjuntura refletirá ao que é alusivo às 

repercussões da participação política e sua influência, Putnam (2005, p. 

164) assevera que a comunidade cívica é um coeficiente superior ao 

desenvolvimento econômico. Tendo essa constatação como base, 

delineia-se uma proporcionalidade entre a eficácia de determinado 

governo e o seu comportamento cívico. Consoante com essa alegação, 

localidades que obtivessem melhor desenvolvimento são aqueles com 

governos mais eficientes por fomentarem a participação do cidadão na 

política. 

 

A INSERÇÃO FEMININA NO CENÁRIO POLÍTICO 

ATRAVÉS DA FORMAÇÃO SOCIAL 
 

A Articulação de Mulheres Brasileiras (2009, p. 14), ao discutir 

sobre os desafios e contradições para a ação dos movimentos na 

implementação das políticas para mulheres aponta sobre as dificuldades 

em desenvolver mecanismos capazes de promover a inserção efetiva 

das mulheres na política, assentado na objeção construída em torno da 

ideia sobre gênero, vejamos: 

 

Apesar de contextos favoráveis, mesmo nos governos do campo 

democrático, com frequência, corremos o risco de ver a luta 

feminista nas políticas públicas ficar confinada à execução do 

orçamento de um mecanismo de mulheres: uma secretaria da 

mulher ou conselho, que não atua nem tem poder de influir na 

ação total do governo que integra, nem tampouco competência 

legal para implementar a ação governamental na maioria dos 

setores. Quando muito, vemos a política para mulheres ficar 
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restrita a programas e ações alocados no Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres. E a sua execução, ademais, limitada aos 

mecanismos de mulheres do executivo, que em muitos casos 

sequer existem. Portanto, estamos sempre correndo risco de 

nossas propostas serem reduzida ao tamanho do compromisso 

de boa parte destes governos com a promoção da igualdade de 

gênero. 

 

Existem obstáculos à implementação dessas políticas de forma 

justa e democratizante e a ruptura da dominação masculina que inflige 

e valida o atraso democrático há gerações é o que precisa ser 

possibilitada, sob a execução de novas tecnologias que devem surgir de 

modo não apenas a auxiliar, bem como originar um inaudito paradigma 

a ser tomado como trivial fazendo com que o horizonte de idealizações 

seja mais uma vez, historicamente, expandido. Observa-se (ibidem, 

2009, p. 19) assim que:  

 

A gestão pública está fortemente marcada por práticas que pouco 

valorizam a participação, seja das mulheres, da população negra 

e dos setores oprimidos. Nesta correlação de forças, a pressão e 

atuação crítica do movimento é capturada para dentro do 

governo – como incompetência da gestora na tarefa de responder 

ao movimento e não como constitutiva do processo democrático. 

 

Ademais das implicações acerca da representatividade feminina 

na arena política, partindo da consciência estimulada dentro dos 

movimentos, diretamente com a população por meio dos trabalhos de 

base, importante também se faz a construção da confiança dessas 

mulheres no espaço público, com a interação imprescindível para que 

mandatos eficientes se tornem viáveis e incessantemente reivindicados. 

E quando então tratamos da teoria que estuda o feminismo 

latino-americano e de elementos para a compreensão da educação nos 

movimentos sociais, imprescindível não se atentar ao que a professora 

e pós-doutora em Educação e Direitos Humanos, Allene Lage (2013, p. 

17), afirma em seu livro: 

 

De fato, a luta por justiça social não cabe no seio da classe 

opressora ou dominante; é preciso partir do sonho concreto dos 

oprimidos, excluídos e subalternizados para os direitos de 
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cidadania e a partir da consciência destes, a capacidade de 

mudança seja uma realidade. 

 

Logo, indispensável é a conjectura das opressões predefinidas 

ao ser feminino e assentado nas vozes e demandas desse grupo de 

oprimidas, quais muitas são sobrepostas por intersecções diversas de 

sistemas de opressão, dominação e discriminação, com características 

singulares que precisam ser imbuídas no discurso para que haja de fato 

essa tomada de consciência, e para que então se consiga pautar quais 

transformações são realizáveis e impreteríveis, conforme o cenário 

delineado e como elaborar métodos para suas concretizações.  

É de suma importância verificarmos como se dispõe a vida 

interna nas organizações de mulheres, para que se identifique através 

de dados, quais fatores não estão presentes nesse processo de 

transformação coletiva, Carmen Silva e Silvia Camurça (2013, p. 58) 

alegam que: 

 

O modo como nos organizamos revelam as nossas ideias para o 

mundo. Se queremos democracia na sociedade, precisamos nos 

organizar internamente de forma democrática. Isso exige 

reflexão sobre a estrutura e o funcionamento dos grupos e das 

articulações que fazem o movimento de mulheres, sobre o 

significado de trabalhar sem hierarquia, sobre como pensamos 

em representatividade, formação política, finanças, 

comunicação, memória, entre outras coisas. 

 

A formação no movimento de mulheres (ibidem, 2013, p. 63) 

enquanto ações que conduzem a um escopo pretendido, 

imperativamente, necessitam que haja monitoramento, avaliação e 

pontuação de indicadores, assim como políticas públicas, traçando 

métodos para mensurar os impactos dentro do movimento com esses 

procedimentos, para averiguar os equívocos e o tempo as façam 

permanecer no erro e na sub-representatividade: 

 

Os movimentos possuem uma força pedagógica em si. Ao 

participarem de um processo organizativo e de mobilização 

social, as pessoas aprendem a analisar a realidade, a formular 

propostas, a negociar, além de realizar atividades práticas para 

viabilizar seus objetivos (redigir, pintar faixas, dar entrevistas, 
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ligar aparelhagens de som...). Neste processo, as pessoas se 

formam, tanto no sentido positivo – de adquirirem novos 

conhecimentos, desenvolverem habilidades, consolidarem 

valores –, como no sentido negativo – aprendem os vícios de 

análise e de postura predominantes nos processos políticos dos 

movimentos.  

 

Dado isso, os movimentos necessitam lograr ações de formação 

política de suas integrantes. Até o presente momento, para a maioria 

dos grupos e movimentos de mulheres a realização de atividades de 

formação organizadas e sistemáticas com escopos definidos e com 

processos pedagógicos planejados com a finalidade do fortalecimento 

do movimento, é uma realidade que ainda permanece distante. 

 

DUALIDADE E A CONCRETIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 

CIDADANIA ATIVA  
 

Ao que se compreende pelo o que Simone de Beauvoir (1967, 

p.23) argui que a imposição da dualidade às mulheres para viverem 

seguindo seus próprios desejos, reforça o arquétipo da mulher como o 

“não-homem”, o “outro do homem”: “O drama maior é esse conflito 

entre a reivindicação fundamental de todo sujeito que se põe sempre 

como essencial, e as exigências de uma situação que a constitui como 

inessencial”. Isso porque a mulher cresce com a sensação que precisa 

do outro para legitimar sua própria existência, existência essa plena e 

autônoma como ser que precisa ser falicizado. O peso do poder fálico 

constrange e inibe a individualidade própria feminina. Destaca-se que 

o falo não é propriamente a genitália masculina, ele é uma entidade 

simbólica, que cria uma distinção de valor, provocando uma 

hierarquização, que nesse caso é entre quem possui ou não 

características designadas aos homens como métodos de opressão ao 

feminino. 

O enfoque em torno do conceito de gênero emerge no Brasil 

uma questão concernente à “condição feminina”, quando até então se 

acreditava que a mulher possuía um problema intrínseco. Acerca disso, 

Eagleton (1983, p. 143) dispôs: 
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A mulher é o oposto, o outro do homem: ela é o não-homem, o 

homem a que falta algo, a quem é atribuído um valor sobretudo 

negativo em relação ao princípio primeiro masculino. [...] A 

mulher não é apenas um outro ser, no sentido de alguma coisa 

fora de seu alcance, mas um outro intimamente relacionado com 

ele, a imagem daquilo que ele não é e, portanto, uma lembrança 

essencial daquilo que ele é. 

 

Já para Lamas (2007 apud VALDÉS, 2011, p. 38), de modo 

semelhante, o conceito de gênero se refere ao:  

 

...conjunto de crenças, prescrições e atribuições que se 

constroem socialmente tomando a diferença sexual como base. 

Esta construção social funciona como uma espécie de “filtro” 

cultural como qual se interpreta ao mundo, e também como uma 

espécie de armadura com a que se contraem as decisões e 

oportunidades das pessoas dependendo de se têm corpo de 

mulher ou corpo de homem. Todas as sociedades classificam o 

que é “próprio” das mulheres e “próprio” dos homens, e desde 

essas ideias culturais se estabelecem as obrigações sociais de 

cada sexo, com uma série de proibições simbólicas.  (tradução 

nossa) 

 

Ao que se refere aos corolários dessa concepção como 

construção firme, mas que se encontra sujeita a constante revalidação, 

Albernaz e Longhi (2009, p. 79) consolidam: 

 

As especificidades dos grupos sociais, decorrentes de condições 

históricas e culturais ou das diferenças inscritas nos corpos e 

socialmente significadas, requerem condições especiais para que 

se alcance a igualdade entre os diferentes grupos. Os direitos 

elaborados sob a orientação deste princípio filosófico-político 

são chamados direitos equivalentes. São direitos diferenciados, 

mas que não visam instituir privilégios, e sim, promover a 

igualdade de condições de vida entre indivíduos diferentes.  

 

Analisar ações pedagógicas realizadas pelos movimentos 

sociais, contextualizando esse recorte no cenário nos níveis: federal, 

estadual e municipal, tendo em vista sua estrutura organizacional, 

listando os movimentos sociais de incidência política considerável, com 

a finalidade de que a investigação aponte os dados sobre a execução 

dessas formações introduzindo a noção de cidadania ativa através de 
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uma conduta ética, filosófica, teórica e operacional, com vistas à 

desestruturação do poder hegemônico e a consecução de outras 

ferramentas estratégicas para que a efetividade material alcance às 

mulheres na integralidade das perspectivas de modo transversal, através 

da compreensão fática do papel que desempenha na vida social. 

“A narrativa não é apenas o produto de um ‘ato de contar’, ela 

tem também um poder de efetuação sobre o que narra” (DELORY, 

2012, p. 82). Destarte, por intermédio do relato das agentes formadoras 

e das mulheres formadas, tanto consiste no ato de contar, quanto de 

exteriorizar a condição pela qual se contempla, interpreta e vivencia o 

mundo, consequentemente fundamental e imperioso se torna o diálogo 

com essas mulheres para investigação sobre as práticas de cidadania 

ativa como efetivá-las. 

Por isso, mulheres devem ocupar lugares de reconhecimento e 

direito de existir, não se devendo se furtar do debate. E para tanto, 

inafastável é a formação dentro dos movimentos sociais feministas para 

a consolidação de muitos anseios que estão postos no plano formal, mas 

que não ensejaram gana política suficiente para sua materialização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Logo, as práticas pedagógicas que são aplicadas nas construções 

do conceito de cidadania ativa das formações sociopolíticas 

desenvolvidas pelos movimentos sociais feministas são de suma 

relevância para a concretização da inserção feminina nos níveis 

municipal, estadual e federal na esfera política. 

Para tanto, o registro das perspectivas feministas apresentadas 

nas formações sociopolíticas desenvolvidas pelos movimentos sociais 

feministas importam para descrever quais são as percepções da 

cidadania ativa apreendida pelas mulheres que participam das 

formações sociopolíticas desenvolvidas pelos movimentos sociais 

feministas. 

A finalidade é averiguar as formas de ensino-aprendizagem das 

envolvidas nesse processo, assim sendo, como estão procedendo em seu 
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discurso as feministas formadoras e como estão recebendo em as 

formandas, tendo em vista que não são simples vasos a preencher, mas 

sim, indivíduos já constituídos por ideais e com posicionamentos 

intrínsecos, sabendo-se que esse processo não é uma via de mão única 

e sim integrado pela dialeticidade.  

O grande desafio consiste em reverter o status quo que subjuga 

mulheres há milênios e manter cada avanço, posto que o progresso não 

é automático e o avanço é constantemente ameaçado, sendo uma 

possibilidade a ruptura por meio de formações em movimentos sociais 

com estratégias pedagógicas para reflexão, criação e execução de 

métodos que difundam sobre a participação de todas mulheres nessa 

construção, bem como se postem a reivindicar incessantemente por 

mais representatividade, não mais simbólica, na totalidade de sua vida, 

remetendo-se sempre a máxima que “o pessoal é político”. 
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CORPOS POÉTICOS: MULHERES, FOTOGRAFIAS, 

FEMINISMOS, POESIAS 
 

Marília Santos64 

 

 

“O pessoal é político.” – Slogan utilizado pelas feministas nos anos 

sessenta no Brasil. (Ana MARTINS, 2015, p. 234)65 

 

 

Através de mecanismos diversos, a sociedade patriarcal tem 

colocado a mulher numa posição de subordinação. O corpo, que 

atualmente está no centro de várias discussões, é utilizado como meio 

de opressão, determinando aquilo que somos capazes, ou não, de 

fazer/ser. Essa submissão do corpo transforma-se em vários tipos de 

violências. Algumas delas se naturalizam de forma que nem mesmo as 

pessoas oprimidas são capazes de perceber. 

Nesse artigo apresentamos o projeto artístico Corpos Poéticos, 

composto por fotografias66 de quatro mulheres (negra67, trans, gorda, 

 
64  Poeta e pesquisadora. Mestra em Música, graduada em Músicae em Letras. 

Professora Substituta no Departamento de Música da UFPE. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5187271450752020, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0043-

0863. 
65 Adotamos nesse texto uma formatação para as referências utilizada pela revista 

Estudos Feministas, da Universidade Federal de Santa Catarina, em que ao citarmos 

uma mulher pela primeira vez iremos colocar o primeiro nome dela. Fazemos isso por 

uma questão de inclusão e metodologias feministas. Ainda é difícil manter uma escrita 

totalmente feminista, visto que muitas desinências indicativas de gênero neutro da 

língua portuguesa têm uma relação com as desinências utilizadas para indicar o 

masculino.  
66Todas as imagens que compõem esse artigo foram devidamente autorizadas pelas 

intérpretes e pelas fotógrafas. A autorização foi feita através de um documento, 

assinado pelas mesmas.  
67 Ainda é difícil saber qual palavra utilizar sem correr o risco de fazer colocações 

equivocadas: “negra” ou “preta”. Ao conversar com diferentes pessoas 

(negras/pretas), umas me falaram que o correto é “preta”, por conta de etimologia da 

palavra “negra”, outras afirmaram que o certo é negra, porque há diferenças entre 

pessoas pardas e pretas, e estas sofrem com o racismo de maneiras diferentes, e outras 

ainda disseram que as duas maneiras estão bem colocadas. Todas essas pessoas têm 
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estuprada) e poesias. A discussão acontece em torno do Feminismo no 

Brasil, com destaque para as quatro ondas feministas. Abordamos como 

o corpo está sendo utilizado como meio de liberdade e empoderamento 

nas artes, através das redes sociais68, no meio acadêmico, e como isto 

está relacionado com o surgimento da quarta onda feminista. Há ainda 

o relato pessoal de um estupro sofrido por mim. A exposição dessa 

violência sexual que sofri, através das redes sociais, assim como em um 

artigo científico-acadêmico, aponta para as configurações atuais do 

Feminismo, da sua quarta onda, e como as diferentes mulheres estão 

lidando com as diversas situações de violências.  

O texto está dividido em duas partes. Na primeira, “Corpos e 

Feminismos”, subdividida em “O Feminismo no Brasil” e “O corpo 

como instrumento de opressão e liberdade”, abordamos as ondas 

feministas no Brasil, discutimos como o corpo da mulher é tratado e 

quais motivos levam-no a ser utilizado como instrumento de opressão, 

garantindo, inclusive, a divisão de classes no Brasil, ajudando a manter 

um sistema em que um grupo seleto e pequeno de pessoas continua 

enriquecendo com o trabalho de uma população oprimida (grande parte 

constituída por mulheres). Na segunda parte, “Corpos Poéticos”, 

subdividida em “O projeto” e “Um estupro: autorrelato”, apresentamos 

o projeto Corpos Poéticos, com fotografias realizadas por Lays Lira e 

poesias minhas. Essa parte também se dedica ao autorrelato do estupro 

que sofri. Nas “Notas de encerramento” mostramos fotografias de uma 

professora universitária grávida, expostas em uma das suas redes 

sociais. 

 
justificativas coerentes e suas razões. Mas não há um consenso. Devemos mencionar 

que o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – faz essa divisão: negras 

(pretas e pardas). 
68 O conceito de rede social é mais antigo do que a internet. Aqui abordamos as redes 

sociais vinculadas à internet.  
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CORPOS E FEMINISMOS 
 

“Antes de qualquer coisa, a existência é corporal.” (LE BRETON, 2011, p. 

7 apud MARTINS, 2015 p.240) 

 

O FEMINISMO NO BRASIL 
 

 “A subordinação da mulher, além de ser um fenômeno milenar 

e universal, constitui-se, também, na primeira forma de opressão na 

história da humanidade” (Ana COSTA; Cecília SARDENBERG, 

2008, p. 23). Podemos dizer que a luta da mulher em busca de melhorias 

e igualdade é tão antiga quanto a sua opressão. Entretanto, enquanto 

movimentos organizados ela tem aproximadamente dois séculos. A 

ação de mulheres por igualdade “de direitos e deveres durante a 

Revolução Francesa” é considerado o primeiro marco da história 

feminista (MARTINS, 2015; UNIVERSIDADE LIVRE FEMINISTA, 

2020). 

Segundo Costa e Sardenberg (2008), as várias mudanças que 

aconteceram nos séculos XVIII e XIX, eventos como a Revolução 

Industrial, que aumentaram a migração de pessoas do campo para a 

cidade, influenciaram a criação de “grupos conscientes” de mulheres 

que se juntaram para lutar por seus direitos. Mesmo a mulher sendo 

parte da força de trabalho massiva, não foram retiradas dela as 

responsabilidades em relação ao lar e aos filhos/as/es. Para as autoras, 

a posição de subordinação em que a mulher se encontrava até o 

momento atendia a muitos dos interesses da burguesia, pois permitia a 

esta acumular riquezas. Nesse momento, grupos de mulheres se 

juntaram para exigir salários iguais aos dos homens e menores jornadas 

de trabalho. 

O Feminismo é frequentemente separado em “ondas”, de acordo 

com os principais objetivos que teve/tem em cada momento. No Brasil, 

a primeira onda feminista, que aconteceu nas primeiras décadas do 

século passado, buscava igualdade de direitos políticos e trabalhistas, 

como ocorreu na Europa, com o Movimento Sufragista, e está marcada 
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pela conquista do voto feminino. A segunda onda no Brasil surgiu nos 

anos sessenta do século XX e durou até os noventa do mesmo século. 

Nesse momento o movimento passou a dar mais atenção a questões 

culturais e comportamentos sociais. A sexualidade passou a ser um 

assunto importante na pauta feminista, ainda com foco principal num 

pensamento binário e dentro de uma heteronormatividade (LEE, 2014; 

Céli PINTO, 2010 apud MARTINS, 2015, p. 232-233; MARTINS, 

2015, p. 234; Tié LENZI, 2020). Os assuntos abordados nessa ocasião 

são muito importantes para as questões sobre os corpos que começam a 

se desenvolver. “Nesse período também foram intensificados os 

debates a respeito da liberdade sexual da mulher e sobre o papel social 

da maternidade” (LENZI, 2020). 

Lenzi explica que na década de noventa tem início a terceira 

onda feminista no Brasil. A mulher busca igualdade de direitos e 

deveres entre os gêneros em todos os aspectos. É um momento em que 

se pensa mais sobre como a sociedade patriarcal e a cultura influenciam 

a maneira de viver. A mulher percebeu que a opressão acontece sobre 

ela de formas diversas, e não somente em âmbitos específicos. Lenzi 

enfatiza “que surgiu a ideia do feminismo interseccional, ou seja, o 

feminismo que agrega todos os tipos de mulheres, com seus variados 

modos de vidas e suas questões específicas” (LENZI, 2020). Martins 

afirma, cintando Ribeiro em parte da sua fala, inclusive que:  

 

Com o reconhecimento da diversidade, há a incorporação de 

uma variedade de discursos no interior do campo teórico 

feminista, o que resulta na profunda heterogeneidade do sujeito 

na contemporaneidade – ou mesmo na sua dissolução. Há uma 

apreciação negativa desse quadro, que anuncia, inclusive, a 

morte do feminismo, causada, pretensamente, pelo abandono 

dos propósitos originais e de seus instrumentos de contestação 

– afirmação de determinadas bandeiras de luta, formas de 

confrontação e conscientização (RIBEIRO, 2006).Por outro 

lado, o aspecto positivo da verificação da diversidade no 

interior do feminismo – e fora dele, pois inclui as mulheres que 

não se reivindicam feministas, está na valorização da 

experiência que as pessoas vivenciam no mundo, uma vez que a 

força política do movimento está justamente no processo de 
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renegociações contínuas a respeito de quem somos e o que 

queremos. (MARTINS, 2025, p. 336-337) 

 

Não devemos compreender a dissolução de algumas ideias 

defendidas pelo Feminismo como sua morte. O surgimento de novos 

pensamentos, que abrangem todas as mulheres em suas totalidades e 

diferenças, aponta para uma maturidade do movimento. Essa 

“consciência” que o Feminismo desenvolveu o ampliou e o tornou mais 

“democrático”, visto que ele deve atender a todas as mulheres, mesmo 

aquelas que se dizem não feministas, aquelas que eventualmente, ou 

sempre, lutam contra o movimento – atrapalhando e negando todas as 

conquistas das quais desfrutam, que são consequência de lutas de 

muitas mulheres e do sangue de algumas delas. Essas mulheres, que 

negam e atuam contra o feminismo, são consequência da sociedade 

patriarcal. “O grande efeito colateral do machismo é ter tornado as 

oprimidas arma para sua própria opressão” (Marília SANTOS, 2020, 

p. 28). 

Com o passar das décadas, desde a segunda onda do Feminismo, 

pelo menos, o corpo tornou-se objeto de discussão em torno dos direitos 

políticos das mulheres e de pessoas de outros gêneros que apresentam 

algum tipo de relação com a performance feminina. Essa intensificação 

de uma consciência em relação ao corpo tem levado as mulheres a lutar 

pelo direito de ir e vir em segurança, de usar as roupas que quiserem, 

de deixar seus pelos à mostra, de não se “adequarem” aos padrões de 

beleza e comportamentos impostos, entre outras coisas.  

A discussão através de mídias e redes sociais, assim como no 

meio acadêmico, sobre feminicídio, violência sexual e diversos 

assédios sofridos pelas mulheres, está definindo, aproximadamente 

desde o início da última década, o que pesquisadoras como Prudence 

Chamberlain chamam de quarta onda feminista. Em um livro intitulado 

The feminist fourth wave (A quarta onda feminista) (2017), 

Chamberlain discute a relação da quarta onda com a luta das mulheres 

por seus direitos, suas liberdades, que tem acontecido através das 

mídias, com destaque para as redes sociais, assim como a presença 



- 314 - 

enfática e constante dessas discussões no âmbito acadêmico. Notamos 

que no Brasil grupos de mulheres estão em consonância com os 

comportamentos que definem essa nova onda do Feminismo. E o corpo 

tem estado, de várias formas, no centro das discussões. Temos o 

utilizado para mostrar como ele é usado como meio de opressão e para 

impor ao patriarcado nosso direito por nós mesmas.  

 

O CORPO COMO INSTRUMENTO DE OPRESSÃO E 

LIBERDADE 
 

Como aponta Martins (2015), o corpo vem sendo realocado no 

pensamento social. Principalmente nas últimas três décadas. Na teoria 

social contemporânea o corpo é tratado como produtor da realidade, 

visto que as relações que os sujeitos mantêm entre si são realizadas 

através dele (MARTINS, 2015, p. 240). Este não é mero receptor do 

que acontece nas diferentes sociedades e culturas, ele é generativo, 

agindo na (re)produção dos significados que (re)constroem/(re)definem 

os meios nos quais está inserido. Da mesma forma, é influenciado e 

(re)constituído por estes.  

 

A discussão sobre o corpo, ou melhor, sobre os corpos, em nossa 

sociedade está constituída sobre um alicerce fundado num 

estado escravocrata, com justificativas baseadas num discurso 

“cristão”, uma espécie de “platonismo religioso”, em que o 

corpo, tratado como menor, sujo, não pensante, está(va) 

separado da mente: o intelecto. Essa divisão fundamenta uma 

separação étnica, que justificou a escravidão de pessoas 

negras[pretas/pardas] e garante a manutenção de um 

(in)consciente social que coloca o “homem branco” no topo das 

relações de poder. (Marília SANTOS, 2019, p. 101) 

 

Muito do que a mulher faz/é (seu corpo) é tratado como ruim. 

Desde a menstruação até a gravidez (“inveja masculina”). Seus seios, 

pelos, causam “espanto”, “nojo”, e “devem” ser escondidos, quando 

convém.O patriarcado entendeu de forma clara que o domínio do corpo 

da mulher é um meio eficaz para manter seu sistema de submissão. A 

criminalização do abordo, que é um problema de saúde pública, é um 
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exemplo dessa dominação. O que tratamos aqui não é sobre sermos a 

favor ou contra o aborto, mas como a sua proibição legal é um meio de 

opressão contra as mulheres.  

Quantos homens abandonam seus/suas filhos/as/es? Isso não é 

aborto? Quantos homens moram na mesma casa que suas esposas e 

filhos/as/es e ainda assim os “abortam” todos os dias?69Na verdade isso 

não é aborto, pois são pessoas que já nasceram. Isso é abandono. E 

abandono é algo que palavras não são capazes de descrever. E antes que 

alguém levante a “bandeira da vida”, devemos salientar que não há, de 

fato, uma preocupação com a vida por parte dos grupos que são contra 

o aborto. Quem se preocupa com a vida das mulheres que estão grávidas 

e não querem/podem ter filhos/as/es? Os homens que engravidaram as 

mulheres podem seguir a vida como se não tivessem filhos/as/es, e a 

sociedade não os julga e nem os criminaliza por isso (pagar uma pensão 

não é ser pai). A defesa pela permanência da criminalização do aborto 

também não está preocupada com as crianças. “Ah, mas ela (a grávida) 

pode dar o bebê para a adoção!” Até parece que todas as crianças são 

adotadas e vivem bem, que parte delas não vai viver na miséria, que não 

irão transformar-se em bandidos/as/es. Depois as mesmas pessoas que 

são contra o aborto vão dizer que “Bandido bom é bandido morto.” Mas 

só se for pobre e preto, né? Essas mulheres e crianças vão se tornar 

pessoas que garantirão a manutenção desse sistema opressor e com 

divisão de classes.  

Além do mais, há a questão do corpo da mulher, que vai passar 

por uma gravidez. Ou seja, em nenhum momento a proibição do aborto 

trata da vida, nem a da mulher, nema da criança (nesse caso, somente 

após nascer). É somente mais um mecanismo de opressão, garantido 

meios para “justificativas” que permitem que o Estado, patriarcal, lucre 

 
69 Devemos lembrar ainda que, por conta da opressão que a mulher sofre em relação 

ao homem, muitas delas engravidam porque seus parceiros recusam-se a usar 

preservativos e ainda as proíbem de usar métodos contraceptivos. Além de gravidezes, 

o não uso de preservativos, como a camisinha, faz com que muitas mulheres contraiam 

doenças sexualmente transmissíveis ao terem relações sexuais com seus parceiros, 

porque muitos desses fazem sexo com outras pessoas. 
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com isso. Se eu não sou dona do meu corpo, de mim, sou apenas um 

instrumento sendo utilizado por outrem. De forma alguma achamos 

maravilhoso uma mulher precisar abortar. Mas só deve caber a cada 

uma as decisões sobre seus (nossos) próprios corpos. É contra essa 

desumanização das mulheres, que nos mata, e contra esse sistema 

opressor, que divide as classes, que lutamos. 

E é verdade que, embora no Brasil o abordo seja proibido, as 

mulheres continuam realizando-o. As ricas, que são poucas, fazem em 

clínicas seguras e com boas/ns profissionais, ou em países nos quais o 

aborto está legalizado. As pobres, fazem por conta própria, muitas vezes 

causando a própria morte ou ficando com problemas de saúde. Há ainda 

o julgamento social, que muitas vezes acaba sendo mais doloroso e 

prejudicial do que o legal. A exclusão social e os diversos problemas de 

saúde mental, que são causados por conta dessa proibição do aborto, e 

de outras violências contra a mulher, vão garantir a permanência dessa 

mulher num lugar de submissão e opressão ainda mais difícil de sair. 

Vão garantir que ela, mulher pobre70  e de classe média baixa, que 

constitui grande parte da população, continue dominada pelo sistema 

que tem no topo o homem branco, rico, normalmente “cristão” e 

“heterossexual”. Também garantirão que a mulher rica e de classe 

média alta esteja numa posição de inferioridade. O machismo é a única 

violência que atinge pessoas de/em todas as classes sociais, níveis 

intelectuais, áreas profissionais, raças/etnias no mundo inteiro. Em 

todos os lugares, espaços e períodos o machismo tem matado. E ainda 

assim não é criminalizado. 

Os corpos têm sido utilizados, por exemplo, para “tolerar” 

preconceitos, quando se criou uma necessidade de justificar a 

identidade de gênero através deles. Para a artista Marie Carangi 

 

qualquer ser humano categorizado ou reconhecido como 

mulher é um corpo que causa uma variedade de impactos.  A 

 
70 Muitas mulheres pobres também sofrem com a pobreza menstrual, que é a falta de 

acesso, inclusive de conhecimento, para manter a higiene durante o período menstrual. 

A falta de condições de comprar absorventes é algo que marca bastante a pobreza 

menstrual.  
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simples circulação na rua é carregada de situações de 

confronto, desconforto, assédio, controle. Pela 

heteronormatividade compulsória, a mulher deveria estar 

escondida na cozinha ou exposta num filme pornô. A saída da 

mulher de um papel secundário, recluso ou objetificado provoca 

(ainda!) uma rejeição social dissimulada. Sair desse papel 

envolve, entre outros esforços, desafiar diariamente 

comportamentos, estereótipos e contextos. Toda existência 

pública de seres mulheres trans, não binárias que ameaça a 

heteronormatividade compulsória causa impacto e é uma 

conquista, principalmente no meio profissional. (CARANGI 

apud SANTOS,2019, p. 112-113) 

 

Não há como pensar esses corpos separados dos problemas de 

classes, que também envolvem outras questões. O racismo, a 

homofobia, o machismo, a gordofobia, a intolerância religiosa (e nestes 

estão inclusos os padrões de beleza e comportamento) são algumas 

maneiras de manter as desigualdades sociais. E todos eles trabalham 

também por meio dos corpos dos sujeitos. Vivemos em um país com 

mais pessoas pardas e pretas do que brancas71, com mais de 50% da 

população composta por mulheres. É de interesse do sistema, 

econômico/machista/patriarcal, que essa população acredite que é 

inferior, para continuar dominada e gerando riqueza para uma minoria 

que a explora.  

 

A sociedade machista utiliza o corpo “feminino” para prender, 

limitar e objetificar a mulher. Apontam-na como um ser 

incompleto, baseando essa afirmação na falta de um falo, um 

pênis.72 O atual presidente do Brasil – que disse, inclusive, a 

uma colega de trabalho que ela era tão feia que não merecia ser 

estuprada, como se estupro fosse merecimento e conceitos de 

beleza medidas de julgamentos – não mede esforços para falar 

que mulher tem que receber um salário menor em relação ao do 

 
71 É importante lembrarmos que não somos uma sociedade com pessoas brancas. 

Somos latinas/os. Porém, ao pensarmos o racismo e o preconceito com diferentes 

etnias, sempre utilizamos a palavra “branca” para fazer essa separação. Porque é dessa 

forma que somos tratadas, inclusive pelo IBGE. Colocar-se, ver-se como branca, é 

também um traço do colonialismo.  
72 As mulheres com pênis já provaram que isso é só desculpa para inferiorizar a 

mulher. Pois se o “problema” fosse a falta de um pênis, as que têm esse órgão não 

teriam problema algum com essas questões.   
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homem, pois engravida. Demais pessoas que têm gênero e 

sexualidade com alguma relação com o “feminino” também 

sofrem com essas opressões. (SANTOS, 2019, p. 103) 

 

Essa insistência em pagar menos à mulher porque ela engravida, 

em desvalorizar o trabalho doméstico que ela realiza na casa e com os 

filhas/os/es, está totalmente relacionada com questões econômicas. É 

de interesse do Estado que um grupo tão grande de trabalhadoras receba 

menos. Além disso, a mulher em casa não gera, diretamente, riquezas 

para o Estado. Logo, é necessário tornar menor essa mulher que 

escolhe, ou é obrigada, dedicar-se ao lar e aos filhas/os/es. O 

patriarcado quer que ela seja totalmente responsável por casa, 

filhos/as/es e marido, mas também espera que trabalhe fora dos seus 

lares, recebendo menos, para gerar riquezas das quais ela não 

desfrutará. 

O corpo também é utilizado para transformar o ato sexual em 

algo ruim. É “proibido” à mulher o prazer sexual e “liberado” ao 

homem o domínio de se utilizar de atos sexuais como arma de violência 

contra as mulheres. Esse tipo de pensamento e opressão, assim como a 

falta de punição, permite que vários atos de violências sexuais, através 

de meios psicológicos e físicos, aconteçam. Clara Velasco, Gabriela 

Caesar e Reis explicam que em 2019 o Brasil teve aumento de 7,3% na 

taxa de feminicídio73 (VELASCO, CAESAR, REIS, 2020).  

Em setembro de 2019 foi divulgado, pelo 13º Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública, o recorde do Brasil na violência sexual. Até o 

momento que a pesquisa foi realizada, em 2018, foram registradas 66 

mil vítimas. Esse é o maior índice desde 2007. Mais da metade das 

vítimas foram meninas de até 13 anos de idade. Os dados indicam que 

“quatro meninas até essa idade são estupradas por hora no país” e que 

“ocorrem em média 180 estupros por dia no Brasil. [...]. De cada dez 

estupros, oito ocorrem contra meninas e mulheres e dois contra 

meninos e homens. A maioria das mulheres violadas (50,9%) são 

negras” (CRIANÇA E ADOLESCENTE, 2020). Embora os números 

 
73 Homicídio realizado contra mulheres por conta do seu gênero. 
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sejam altos, eles são apenas parte do que realmente acontece, pois 

existem muitos estupros que não são denunciados, como foi no meu 

caso.  

Ao perceber essa relação do corpo com as diversas violências 

que são aplicadas contra a mulher, várias mulheres têm realizado 

protestos e trabalhos diversos com foco nos (seus) corpos. Um exemplo 

coletivo disso é a Marcha das Vadias, que reivindica o direito das 

mulheres a si mesmas, de serem respeitadas independentemente do que 

estão vestindo. Quando entendemos que nossos corpos são usados para 

nos prender, passamos a utilizá-los como meio de empoderamento e 

liberdade.  

Percebemos que a utilização do corpo tem se intensificado e 

aparecido nas diversas criações artísticas e performances realizadas por 

mulheres.  

 

Como expressão artística, o corpo se confunde com a própria 

história das artes. E ele não está desprovido de interesses e 

ideologias. A performance, como um todo, influencia seu meio, 

assim como (re)cria significados, memórias, comportamentos e 

até mesmo subverte situações (Stokes), sendo, inclusive, reflexo 

dos contextos nos quais está inserida. Desta forma, o corpo 

artístico é também um corpo político, pois a própria definição 

de arte envolve relações de poder. Quem decide o que é arte? 

Quem determina o que e quando um corpo é artístico? 

(SANTOS, 2019, p. 102) 

 

Temos acompanhado através das redes sociais trabalhos de 

diversas artistas que pintam, esculpem, usam elementos da natureza 

para criar, performatizar vulvas, vaginas, úteros, ovários, corpos nus 

pintados e os próprios corpos vivos, fotografias, para desmistificar esse 

corpo de mulher. 74  Existe um movimento de luta pela aceitação 

individual, contra os padrões de beleza, pelos direitos e deveres iguais 

 
74 Nem todas as mulheres têm útero, ovários, vagina, vulva, seios. Mas ainda assim 

essas partes são elementos relacionados à mulher e utilizados pelo machismo como 

meio oprimir mulheres e pessoas que têm relação com a “performance feminina”. 
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de todas as pessoas75, e isso está tendo um alcance cada vez maior 

graças as diversas redes sociais e ao empoderamento individual e 

coletivo, e tem acontecido também através da arte. Mulheres que lutam 

pelo direito de envelhecer “em paz”, sem serem cobradas por coisas 

como se fossem jovens, inclusive a beleza padrão.  

Questões como “O que é arte?”, ou “Quando é arte?”, tornam-

se insignificantes dentro desses contextos. O importante é que com o 

desenvolvimento das várias tecnologias, com o advento da internet e 

das redes e mídias sociais, muitas lutas começaram a alcançar vários 

lugares e espaços através de um click. Também permitiram que mais 

pessoas tivessem acesso à equipamentos que possibilitam criar e 

divulgar seus trabalhos, suas lutas, suas vozes. E esse intercâmbio de 

ideias, de pessoas, tem levado as mulheres a desenvolverem maneiras 

diversas de realizar processos criativos, artísticos. Dentro dessa 

perspectiva, criamos o projeto Corpos Poéticos. 

 

CORPOS POÉTICOS 
 

O PROJETO 
 

Corpos Poéticos – que inicialmente era “Para cada foto uma 

poesia” – foi um projeto idealizado por mim e produzido e realizado em 

conjunto com fotógrafa Lays Lira (autora de todas as fotografias do 

projeto) e as outras três mulheres que atuaram como intérpretes. O 

objetivo foi utilizar corpos para criar fotografias que representassem 

violências sofridas pelas mulheres, assim como apresentar nosso 

empoderamento através de nós mesmas (os corpos). A ideia era ter sete 

mulheres: uma que sofreu violência sexual,76  uma negra/preta, uma 

trans/travesti, uma gorda, uma grávida, uma portadora de alguma 

 
75 A cantora Preta Gil (1974-) é um exemplo de mulher que, ao não aceitar os padrões 

impostos pela sociedade, sempre está sendo atacada nas redes sociais, por pessoas 

cheias de ódio, que simplesmente se incomodam com a mulher que subverte a 

“ordem” que a oprime.  
76 Eu não cheguei a contar esse detalhe, na época, para as outras mulheres envolvidas 

no projeto. 
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“necessidade especial” e outra mais velha. Na época não conseguimos 

as três últimas.  

Lays Lira (@layslira.photo), a fotógrafa, é formada em 

pedagogia, mas atua profissionalmente na fotografia. Mora em São 

Caitano, cidade do agreste de Pernambuco. As intérpretes: Joicy Eleiny 

(@soutipo4) é “mulher, negra, crespa, bissexual, nordestina e 

pernambucana. Comunicóloga, jornalista, consultora de moda, 

pesquisadora e questionadora. Criadora de conteúdo digital e maior 

investidora no projeto de si mesma, sobrevivente!” (Joicy ELEINY, 

2021). Sofia Fragoso (@bemgarotaa), “25 anos, é modelo, estudante de 

design com ênfase em moda pela UFPE, sendo a primeira travesti a 

ingressar no campos agreste em 2015, militante da União Nacional 

LGBT, Presidenta da UJS Caruaru, foi candidata a vereadora nas 

últimas eleições municipais (2020), eleita Conselheira de Políticas 

Públicas para a Juventude de 2018 a 2020, eleita Miss T Pernambuco 

em 2019. Atualmente é designer e produtora de moda” (Sofia 

FRAGOSO, 2021). Yasmim Ramos (@yasmimrams) é “neta de 

comerciante e filha de professora. Classe média baixa, caruaruense. 

Gorda, LGBT, feminista” (YasmimRAMOS, 2021). Marília Santos, a 

poeta e autora desse artigo (@mar_ilha.marilia), é bisneta de caboclo, 

neta de agriculturas/es, filha de professora com assalariado. Classe 

média baixa. Nordestina. Cresceu no meio do mato. Mestra em Música, 

graduada em Música e em Letras. Artista, pesquisadora, professora 

universitária. Mulher (Fig. 1). 
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Figura 1 

Intérpretes: Yasmim Ramos, Marília Santos, Joicy Eleiny, Sofia 

Fragoso. 

 
Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos.Nessa fotografia somos cinco (Lays 

Lira por trás das lentes). Juntas somos todas.  

 

As poesias do Corpos Poéticos não têm título individual, nem 

uma ordem específica. Depois do projeto eu as intitulei: Poema 

Feminista, as transformando em um ciclo. A concepção das fotografias 

foi pensada em conjunto pelas cinco mulheres envolvidas. A escolha da 

ordem das fotografias nesse artigo foi feita somente por mim, assim 

como a escolha de qual texto acompanharia cada imagem. Texto e 

imagem, entretanto, não devem ser relacionados, necessariamente, um 

ao outro. Como imagens e palavras são complementares, enquanto lutas 

e empoderamentos das mulheres, mas um não especifica, 

necessariamente, a luta e as dores do outro. Às vezes pode haver 

encontros, outras vezes, desencontros. As fotos foram realizadas no 

apartamento em que Sofia Fragoso residia na época, na cidade de 

Caruaru (Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 

10, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13). 
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Figura 2 

Intérprete: Sofia Fragoso. 

 
     Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Querem-me roubar de mim, 

Calar-me com meu sorriso, 

Trancar-me no meu próprio corpo... 

Rasgam-me por dentro todos os dias. 

Obrigam-me a ser uma boneca 

Dentro de uma caixa apertada. 

Ensinam-me a fechar as pernas, 

Mas querem-nas abertas... 

E não falo apenas de metáforas,  

Mas de carne. 

A mesma carne que é proibida 

É dada para os outros, 

Menos para mim mesma. 

A minha carne... 
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Figura 3 

Intérprete: Marília Santos. 

 
     Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Não sou flor! 

Sou terra, sou ventre. 

Não sou flor! 

Sou terra, sou ventre. 

Não sou flor! 

Sou terra, sou ventre. 

 

Sou corpo... 

Sou terra, sou ventre. 

Não o corpo que querem que eu seja, 

Sou terra, sou ventre. 

Não um corpo só de carne, 

Sou terra, sou ventre. 

Com as crias que a mim obrigam, 

Sou terra, sou ventre. 

 

Não sou flor! 

Sou terra, sou ventre. 

Não sou flor! 

Sou terra, sou ventre. 
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Figura 4 

Intérprete: Joicy Eleiny. Mãos: Marília Santos. 

 
Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Os olhares alheios rasgam meu ser 

Numa tentativa de me fazer pequena. 

Tão pequena que nem mesmo eu possa me ver. 

Os sorrisos pintados em meu rosto 

São derretidos pelas lágrimas... 

Que me proíbem de chorar. 

Minhas feridas mancham a roupa 

Que me obrigam a lavar 

Para esconder quem me dilacerou. 

Meus cortes não estão apenas na pele. 

Minha alma está rasgada. 

E meu coração ferido. 

Mas a força de mim não se foi! 

Vou continuar lutando, 

Contra o lugar o qual “me deram” 

Pelo espaço que é meu, 

Pelo meu ventre, meu corpo, 

Meu prazer, minhas escolhas, 

Minha inteligência, minha liberdade... 

Pelo direito de ir e vir 

Sem que o medo da morte seja realidade. 
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Figura 5 

Intérprete: Yasmim Ramos 

 
    Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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A loucura... ah, a loucura... 

Quem me dera fosse ela 

Da minha preocupação a causa. 

Dos que me tentam oprimir, 

Ela é a mais fiel amiga. 

Quando grito forte, 

Sim! Grito! GRITO! GRIIITO!!!! 

Logo me atribuem uma capa. 

Um manto de insanidade 

Jogam para encobrir 

O tapa na cara que me deram, 

A face verdadeira do meu ex, 

O estupro do meu marido, 

O gozo na cara que levei. 

O vômito de sangue... 

Escondido por trás de um sorriso 

Que engulo sem chorar. 

Que engulo sem chorar... 

 

Não! Não sou louca, 

Muito menos histérica. 

Sou fêmea, sou mulher. 

Não a mulher que a sociedade quer. 

Sou a mulher que quero ser. 

Sou fêmea, sou mulher. 
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Figura 6 

Intérpretes: Marília Santos, Yasmim Ramos, Sofia Fragoso. 

 
      Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Sou de todas as cores, 

Das cores que quero ser. 

Se no caos me colocaram, 

Enganaram-se tentando me vencer. 

Pois o caos primeiro fui Eu. 

O caos que faz tudo nascer. 

Embora criação, sou a criadora. 

Sei criar de todas as formas, 

Do meu ventre, se eu quiser, 

Também do coração. 

Mas se não, continuo sendo mulher. 

Todos os dias vou criando, 

Crio por fora e por dentro, 

Até o que ninguém pode ver, 

Eu (re)crio o meu ser. 
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Figura 7 

Intérprete: Joicy Eleiny. 

 
    Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Minha pele foi destroçada 

Com olhares, palavras e escarros. 

Disseram que não sou mulher. 

Definiram-me como um pedaço de carne. 

Sim, uma carne que sem mim nada é. 

Eu sou corpo, porque meu corpo sou eu. 

Eu sou mulher! 

Sou corpo. 

O meu corpo é mulher. 
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Figura 8 

Intérprete: Marília Santos. 

 
Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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De mim querem a autoestima, 

Minha cabeça, baixa. 

Roubaram minha beleza, a verdadeira, 

E me puseram dentro de um molde 

Daquilo que não quero ser. 

Sou um corpo reprimido. 

Sou um corpo reprimido! 

Sou um corpo reprimido? 

Não! Esse corpo não posso ser. 
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Figura 9 

Intérpretes: Joicy Eleiny, Marília Santos 

 
   Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Quanto mais eu falo, 

Mais querem me emudecer. 

Então eu grito!!! 

Grito alto para que me escutem. 

Não querem me ouvir... 

Ambicionam-me imóvel, objeto. 

Fizeram-me acreditar que sou quebrável. 

Oh, grande ironia... 

 

Sou carne, sou sangue, sou vida... 
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Figura 10 

Intérprete: Marília Santos 

 
Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 

 

Disseram-me que eu poderia sonhar, 

Mas um sonho que não é meu. 

Meus desejos eram um risco (para quem?), 

Por isso a eles eu deveria calar 

E a nenhuma outra Eva contar. 

Não sabiam que eu era Lilith 

E tinha minhas próprias asas. 

Então hoje tenho voado 

E para todas as Evas contado 

Que elas também sabem voar, 

Que a vida não é nos sonhos, 

Mas no chão no qual se pisa, 

Das dores que se sente, 

Da alegria que se replica... 

Não importa o que lhe dizem, 

É ela quem tem que escolher, 

A maçã ou a romã, 

O fruto que vai comer. 



- 340 - 

Figura 11 

Intérprete: Marília Santos 

 
     Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Grande é a farsa 

Da hipócrita sociedade. 

A mulher que na rua sorrir 

É a mesma obrigada a parir 

Um filho que não quis ter. 

 

Muitos dedos apontam 

Para aquela que trabalha 

Que seus sonhos não abandonou 

Só porque mãe se tornou. 
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Figura 12 

Intérprete: Sofia Fragoso. 

 
Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Querem-me musa. 

E até sou. 

 

Sou minha própria, 

A musa da minha criação. 

Porque parindo-me, 

De dentro para fora, 

E de fora para dentro, 

Vou me expandindo, 

Espelhando, 

Espalhando. 

Recriando-me... 
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Figura 13 

Intérprete: Yasmim Ramos 

 
     Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Nossa ideia era expor as fotografias em lugares físicos. Junto 

com as fotos seriam apresentadas as poesias. Individualmente nós cinco 

postamos fotografias desse projeto em nossas redes sociais. Em agosto 

de 2018, mesmo ano em que as poesias foram escritas e as fotografias 

realizadas, Sofia Fragoso, que na época era aluna da graduação em 

Design da UFPE, propôs uma oficina para a 10ª Semana Integra CAA, 

intitulada “Gênero e Corpo: um ensaio sobre mulheridades, feminismo 

e identidade”, a qual foi ministrada por ela e por mim. Todas as 

mulheres do Corpos Poéticos (Fig. 14) foram convidadas pela Sofia 

para realizar a oficina. Mas somente eu tive disponibilidade para 

comparecer. Durante a oficina apresentamos algumas das fotos e 

realizamos uma conversa sobre os vários Feminismos, os corpos, as 

violências que as mulheres sofrem. Discutimos também sobre possíveis 

“homens feministas” e homens pró-feminismo. Abordamos as questões 

sobre o estupro.   
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Figura 14 

Intérprete: Sofia Fragoso. Mãos: Joicy Eleiny, Yasmim Ramos, 

Marília Santos. 

 
     Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Poesia sem fotografia: 

 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

Opressão, violência, morte. 

 

Silêncio... 

 

UM ESTUPRO: AUTORRELATO 

 

No final do primeiro semestre de 2006 fui estuprada por um, na 

época, namorado. Eu era virgem. Uma certa noite esse meu então 

namorado foi me buscar em minha casa e disse que tinha uma surpresa 

para mim. E quando menos imaginei, me vi em frente a um motel. Eu 

não consigo explicar a sensação de medo que senti naquele momento. 

Eu repeti para ele várias vezes que não queria entrar naquele lugar. Mas 

isso não fez diferença. Enquanto o carro estava parado na frente do 

portão do motel, eu senti muita vontade de descer. Mas eu nunca 

imaginei que aquele meu namorado fosse fazer comigo algo que eu não 

quisesse. Além do mais, por morar em uma cidade machista e com um 

pensamento cristão-machista, eu tive medo do que falariam sobre mime 

como a história chegaria até a minha família. Então eu não desci do 

carro. 

Isso nos leva a refletir o quanto a sociedade é capaz de nos fazer 

mal. Como ela tem criado estupradores, agressores, assassinos. E, ao 
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mesmo tempo, tem incentivado o silenciamento de tantas mulheres, 

oprimidas, violentadas, agredidas, estupradas. O julgamento social 

errado nos violenta de várias formas. Se ele não existisse, 

provavelmente eu teria descido daquele carro e minha vida teria sido 

muito diferente. Contudo, enquanto ato de estuprar, o criminoso é o 

estuprador.  

Após mais de 15 anos desde que sofri o estupro, ainda consigo 

lembrar de detalhes que eu gostaria de esquecer. Eu poderia descrever 

minunciosamente o que aconteceu, mas não quero fazer isso. Quero 

deixar essas imagens, os detalhes, irem embora, por isso vou contar 

apenas algumas cenas. O momento em que o estuprador tentou e tirou 

minhas calças foi um dos mais desesperadores. Ele as puxava para 

baixo, e eu para cima. Esse movimento repetiu-se inúmeras vezes. Até 

que ele conseguiu retirá-las. Eu pedia desesperadamente para ele não 

fazer aquilo. Masminha resistência aumentava ainda mais o desejo dele 

em me estuprar. Não posso deixar de apontar o incentivo que a indústria 

pornográfica tem nisso, em que existe uma tendência nos filmes pornôs 

em colocar as mulheres numa situação em que os homens literalmente 

as machucam durante o ato sexual e elas demonstram sentir prazer com 

isso. Homens que querem ser “dominadores” “na cama”, porque são 

mal resolvidos na vida familiar/social. Performances da indústria 

pornográfica.  

O momento da penetração foi um dos piores. Ainda hoje não 

consigo relatar em palavras o que senti. Ao mesmo tempo tentei não 

sentir nada, tentei tirar a minha mente daquele lugar, pois vi que nada 

que eu fizesse impediria aquele homem-monstro de fazer o que ele 

quisesse comigo. Quando ele colocou o órgão genital dele dentro da 

minha vagina, o que demorou um pouco, visto que eu não estava 

excitada, obviamente, e também porque eu era virgem, eu senti como 

se uma lâmina estivesse me cortando. Além das dores do meu ventre, 

cada vez que ele empurrava com toda força. Em algum momento ele 

parou um pouco. Num súbito, eu fiquei em pé. E a cena que vi foi de 

terror: o lençol, branco, assim como eu, estávamos todo/a manchado/a 

de sangue. Eram listas de sangue. Sangue virginal. Meu sangue. E então 
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aconteceu algo que para mim foi e ainda é a parte mais triste desse 

episódio: por uma das minhas pernasescorreu sangue. Junto com ele 

vimeu hímen descer. Senti tanta vontade de chorar naquele momento. 

Ainda hoje quando me lembro disso meus olhos enchem-se de lágrimas. 

Mas eu não chorei. De maneira prática e objetiva eu limpei. Eu queria 

sair daquele lugar. Mas o estuprador não tinha acabado. Como ele 

mesmo disse, ainda não havia gozado. 

Nesse momento ele voltou a me penetrar. Como eu já não tinha 

praticamente mais nenhum tipo de reação, ele começou a morder com 

força os meus seios e me mandar gritar. Mas eu não gritei. Meus seios 

ficaram roxos durante muitos dias. E eu sangrei durante mais de uma 

semana. Eu não tinha a quem recorrer. Nem família, nem escola, 

nenhum órgão. ALei Maria da Penha 77 nem existia. Em um certo 

momento ele segurou minha cabeça e me obrigou a fazer sexo oral nele. 

Eu senti tanta vergonha. Durante muitos anos tive vergonha até mesmo 

de contar isso. Mas quem tem que ter vergonha é ele, o estuprador. A 

sociedade faz com que nós, as vítimas, tenhamos vergonha, nos 

sintamos culpadas, e assim acabamos não denunciando crimes tão 

sérios como o crime de estupro.  

Tive uma esperança ilusória de queminha família iria à 

delegacia comigo para denunciar o homem que me estuprou. Maselanão 

fez isso. Ao contrário, tentou esconder. Mas o que eu poderia esperar 

 
77 A Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, surgiu para 

punir agressores de mulheres no âmbito familiar e doméstico, e inclui as relações de 

casais (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2006). “A Lei Maria da Penha foi 

sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com 

46 artigos distribuídos em sete títulos, ela cria mecanismos para prevenir e coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição 

Federal (art. 226, § 8°) e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro 

(Convenção de Belém do Pará, Pacto de San José da Costa Rica, Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem e Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher)” (INSTITUTO MARIA DA 

PENHA, 2021). A lei nº 11.340/2006 recebeu o nome Maria da Penha em homenagem 

à cearense Maria da Penha Maia Fernandes (1945-), que foi agredida pelo marido (na 

época em queeram casados) muitas vezes e sofreu várias tentativas de assassinato do 

mesmo, ficando paraplégica por conta disto (HISTÓRIA DA LEI MARIA DA 

PENHA, 2021). 
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deuma família numa sociedade que anos depois, em 2020, inventaria o 

estupro culposo?78Por isso é importante que instituições como a escola 

fale sobre esse assunto, que ensine para as meninas, os meninos, as 

pessoas de demais gêneros, o que é violência sexual. A escola também 

precisa explicar o que deve ser feito quando uma pessoa é violentada. 

E deve ser um espaço de acolhimento e escutapara as vítimasdessas 

violências. 

Fiz muita psicoterapia. 79  Chorei. Gritei. Silenciei. Tive 

vergonha. Tive medo. Quis morrer, várias vezes, vários dias, horas, 

minutos, segundos. Depois de muitos anos passei a contar o que 

aconteceu para algumas pessoas. No final de 2018 expus esse estupro 

em minhas redes sociais. Porque, afinal de contas, estupro é um crime 

sério e por isso não faz nenhum sentido nós, vítimas, termos que 

esconder o que aconteceu. Meu arrependimento foi não ter denunciado 

o homem que me estuprou na época em que isso aconteceu. Mas já me 

perdoei por isso. Confesso que era tão doloroso acreditar que eu havia 

sido estuprada, que eu não dizia que isso tinha acontecido. Eu relatava 

que aquele meu namorado, já ex-namorado quando eu comecei a falar 

sobre isso, havia feito sexo à força comigo, como se isso fosse algo 

diferente de um estupro.  

Após expor o acontecimento, o crime que foi cometido contra 

mim, na internet, muitas mulheres, conhecidas e desconhecidas, me 

procuraram para contar que elas também já haviam sofrido algum tipo 

de violência sexual. Na infância e na adolescência, principalmente. 

Algumas delas me disseram que nunca haviam contado para ninguém, 

que eu era a primeira pessoa para quem elas estavam tendo coragem de 

falar. Outras relataram que já haviam contado para as suas respectivas 

psicólogas. Porém, outras disseram que, na época em que a violência 

sexual, ou tentativa desta, aconteceu, chegaram a contar para seus pais, 

suas famílias. E estas não acreditaram nelas. Ou por algum motivo, as 

 
78 Comentário relacionado ao caso da influencer Mariana Ferrer. 
79 Esse primeiro psicólogo para o qual fui era assediador. Em todos os ambientes, 

espaços e lugares há homens violentando mulheres de formas diversas.  
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fizeram silenciar. Uma das mulheres que me procurou, após meu relato 

nas redes sociais, contou-me que o mesmo homem que me estuprou 

havia tentado fazer o mesmo com ela. Mas não conseguiu. Anos após o 

estupro, dez anos, aproximadamente, eu estava na cidade de Olinda, 

durante o carnaval, e ele (o estuprador) me agarrou. Eu me soltei e saí 

pelo meio da multidão. Ele veio atrás de mim e ainda tentou brigar com 

um outro homem que “me paquerou” enquanto eu passava (fugindo) 

dele (o estuprador).  

Ao longo da minha vida pós-estupro, eu conheci várias pessoas. 

Envolvi-me com alguns homens. Uns poucos bons, mas que meu 

trauma não me deixou continuar com eles. Ver o amor deles por mim 

deixava-me confusa de várias formas. E muitos outros agressores, de 

formas diferentes, principalmente psicológica. Há pouco tempo é que 

eu comecei a ter conhecimento da existência de violência psicológica e 

que comecei a perceber como ela acontece. Tive um namorado que 

chegou a apertar meus braços várias vezes, deixando-os roxos, porque 

eu não fazia o que ele queria, além de gritar comigo e dizer palavras 

que me diminuíam. Outro que ameaçava se matar e matar qualquer 

pessoa com a qual eu me envolvesse se eu o deixasse. Além de não me 

deixar sair do relacionamento. E, por conta dessas situações e de tantas 

outras, comecei a ouvir que eu tinha o “dedo podre” – expressão usada 

para indicar que temos a tendência de nos envolvermos com pessoas 

ruins. Outras pessoas tentaram me fazer acreditar que o problema era 

eu. Por algum tempo eu quase acreditei nisto. A sociedade machista 

patriarcal – também “cristã” –é assassina!  

Não. Eu não sou e nunca fui o problema. As mulheres, enquanto 

pessoas que compõem uma sociedade que tem o machismo estruturado 

nela, não são culpadas. Nessa sociedade, que cria e esconde 

estupradores, homens que violentam e matam mulheres, que faz as 

vítimas parecerem culpadas, qual a probabilidade de, em uma relação 

hétero, uma mulher se envolver com homens que têm comportamentos 

machistas e que nos agridem? Essas não são situações que somente eu 

tenho passado. Tenho visto e conversado com muitas mulheres que 

também têm sofridosituações iguais ou parecidas. Normalmente nós 
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deixamos passar, em silêncio, pois ter uma sociedade contra nós 

mesmas é muito doloroso. Isso é muito sério. Confesso que o que me 

dá muita angústia e tristeza também é quando percebo que muitas 

mulheres violentadas não conseguem ter consciência da própria 

situação. O quanto nos tem sido tirado e nem percebemos? 

Além disso, existe na sociedade atual, e já há algum tempo, um 

meio que tem se mostrado bastante eficaz para silenciar a mulher-vítima 

de homem-agressor: a invenção de que essa mulher é doida. Ao dizer 

que essa mulher é louca, além de ser algo que aumenta o preconceito 

sobre as doenças/distúrbios mentais, desvalida essa mulher. Dessa 

forma, o agressor passa mais uma vez impune e livre, sentindo-se no 

direito, sem medo, de continuar agredindo outras mulheres. Algo que 

aprendi na vida foi: sempre que um homem se referir a sua ex ou atual 

companheira como doida, afasta-se dele o máximo que puder. A 

probabilidade de ele ser um agressor é grande.  

Ser estuprada é algo que nos segue pela vida toda. Alguns 

homens não conseguem entender que uma mulher que foi estuprada 

gosta de sexo. E isso também tem a ver com como o sexo é tratado: 

como algo errado. A partir da idade certa em que uma pessoa pode fazer 

sexo, sendo vontade de todos os sujeitos envolvidos no ato, não existe 

nada de errado. Pelo contrário, é bom e saudável. Outra situação que 

nos segue também é que alguns homens têm medo de mulheres 

estupradas porque a sociedade enfatiza que relatos de mulheres sobre 

estupros não são verdade. Outros não entendem que estupro é sexo 

forçado, sem consentimento. Por isso, precisamos falar mais sobre o 

assunto. As mulheres que foram estupradas precisam ter espaços para 

relatar o que aconteceu e, se você, não tiver ou não quiser colaborar 

para ajudar essas mulheres, não atrapalhe, pois cada vez que 

contribuímos para essas “consciências sociais” que criam estupradores 

e acusam vítimas, estamos, “indiretamente”, estuprando, violentado e 

matando mulheres. Todo o machismo e o estupro que sofri também 

contribuíram para eu ficar confusa e demorar a descobrir minha 

bissexualidade. Sempre que eu sentia atração por mulheres, me 

questionava se era real ou uma fuga dos homens. Enquanto isso, muitos 
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estupradores seguem livres, sem nenhum trauma e ainda sendo bem 

tratados.  

Para finalizar, deixo algumas perguntas para reflexão: Quando 

uma mulher denuncia um abuso, uma violência que sofreu, o que você 

pensa? Se você sabe que um amigo/colega/conhecido seu estuprou ou 

violentou alguma mulher de alguma forma, porque você ainda continua 

o tratando bem? Por que você simplesmente não se afasta? Nós 

contribuímos com criminosos de várias formas. Às vezes silenciar as 

mulheres-vítimas é também um meio de não enxergar nosso 

comportamento como errado. Vivemos numa sociedade patriarcal e 

machista. Logo, esses erros são comuns.80 O que vai fazer diferença é 

se você prefere fingir que eles não existem e continuar da mesma forma, 

ou se você vai ter atitude para melhorar o meio no qual vive, se vai 

buscar transformar-se. E, para algumas mulheres que se relacionam 

com homens, pergunto: o que faz você se envolver com um homem que 

você sabe que já agrediu uma outra mulher? Esse homem vai violentar 

você de alguma forma, mesmo que você não perceba, porque o 

problema nunca esteve na outra (ou outras) mulher. O problema é ele.  

Algum tempo após ser estuprada eu fiz uma tatuagem. Marquei 

meu corpo para nunca esquecer a violência que sofri. Não para 

alimentar um sofrimento, mas para não permitir que isso fosse 

esquecido. Quando a vítima é silenciada, o agressor permanece impune. 

Agora, com a publicação desse texto, talvez seja a hora de remover essa 

marca, de ser feliz, pois ninguém nunca mais vai conseguir me calar.  

 
80 Erros como tratar a mulher como inferior sem perceber, não defender as vítimas de 

estupro, continuar falando com homens agressores, etc. Não erros como agressões e 

estupros, por exemplo. 
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NOTAS DE ENCERRAMENTO 
 

“Existe uma maneira de categorizar os corpos? O que as categorias 

nos dizem? As categorias nos dizem mais sobre a necessidade de categorizar 

os corpos do que sobre os próprios corpos.” Judith Butler 

 

O relato do estupro que sofri, de um corpo que foi ferido de 

tantas formas, seja exposto em minhas redes sociais, seja num artigo 

acadêmico, aponta para essa onda mais atual do feminismo, para 

momento que nós mulheres vivemos, construindo nossos espaços, que 

já são nossos por direito. No Instagram, por exemplo, é possível ver 

mulheres, inclusive grávidas, exibindo seus corpos nus. 

As fotografias a seguir (Fig. 15, Fig. 16) são de Monike Gomes 

(@me.fotografekids), “economista por formação e fotógrafa por 

paixão. Fotografando há 8 anos, tem como motivação a possibilidade 

de materializar os sentimentos das pessoas através de suas imagens” 

(Monike GOMES, 2020). A modelo é Maria Juliana Linhares 

(@mariajulinhares), que estava grávida de gêmeos – dois meninos, 

porque homens também são gerados em e nascem de mulheres – e 

postou as fotografias em sua conta de Instagram. “Maria Juliana é 

cantora, professora de canto e etnomusicóloga. Atualmente é 

professora na Universidade Federal do Ceará, onde trabalha nas 

frentes de Performance e Educação Musical, bem como Música e 

Sociedade” (Maria Juliana LINHARES, 2020). 
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Figura 15 

Maria Juliana Linhares 

 
Fotografia: Monike Gomes. Fonte: Fotografia enviada por Maria Juliana Linhares e 

disponível emsua conta de Instagram. 

 

Coroada de Sol, ela exibe seu corpo: lugar de pureza, da criação 

– não somente enquanto gravidez.  

A utilização do corpo por nós mulheres tem contribuído, de 

várias formas, para o dessilenciamento das várias violências que 

sofremos. Tornar todos os espaços e lugares um lugar de fala sobre este 

assunto também é muito importante. Costumamos dizer que em uma 

sociedade patriarcal, machista, todas mulheres são feministas, mesmo 

aquelas que negam e são contra o movimento pois, de alguma forma, 

cada uma está lutando, do seu jeito, contra algumas das opressões e 

violências que sofrem. Porém, ainda é necessário um trabalho de 

conscientização/educação e punição mais direcionado dentro da 

sociedade para que a violência contra a mulher seja diminuída e extinta. 

Além do mais, embora o comportamento machista seja consequência 

dele mesmo, todas nós devemos fazer nossas escolhas. Se eu escolho 

violentar, de alguma forma, uma outra mulher e a mim mesma, isso não 
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deve ser desconsiderado. Sororidade é importante, mas as relações são 

muito complexas. Às vezes as mulheres só são feministas para as 

pessoas que estão longe. Em casa são exatamente o oposto. Às vezes a 

sororidade é somente para o grupinho o qual há interesses outros, e não 

para o coletivo mulheres. Essas questões precisam ser muito discutidas.  
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Figura 16 

Maria Juliana Linhares 

 
Fotografia: Monike Gomes. Fonte: Fotografia enviada por Maria Juliana 

Linhares e disponível emsua conta de Instagram. 
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A escola, como lugar de formação do ser humano, deve abordar 

esse assunto de maneira enfática e responsável, assim como as questões 

sobre gênero, sexo, sexualidade. Numa sociedade patriarcal, a maior 

parte das famílias é machista. Então, como as crianças e os adolescentes 

vão aprender a se proteger? Além do mais, muitos abusos acontecem 

no próprio “lar”. A escola precisa ensinar quando é violência e como 

procurar alguém/órgãos para denunciar a violência que elas ou outras 

pessoas sofre(ra)m, caso seja necessário. 

A fotografia que segue é de Lays Lira e a poesia é minha, do 

Corpos Poéticos. Eu a postei no Instagram com o relato do estupro que 

sofri. 
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Figura 17 

Intérprete: Marília Santos. 

 
    Fotografia: Lays Lira. Fonte: Corpos Poéticos. 
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Podem me despedaçar 

Que eu me reconstruo. 

Sim! Me reconstruo, 

Quantas vezes for preciso. 

Ponto por ponto, linha por linha, 

Carne por carne, sangue por sangue, 

Eu me reconstruo. 
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Eu cansei de segurar as minhas lágrimas. Se é para ser Mar, tem que transbordar... 

Marília Santos 
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O PENSAMENTO DECOLONIAL E O 

TRANSFEMINISMO: ALIADOS PARA A 

DESCONSTRUÇÃO DO “CISTEMA” 
 

Natalia Yumi Kajiya81 

 

Introdução 
 

A decolonialidade surge para quebrar paradigmas 

epistemológicos construídos ao longo de séculos. A força dessa 

subversão é um grande incômodo para o poder hegemônico e, neste 

sentido, o presente artigo busca trazer o pensamento decolonial para 

dialogar com o transfeminismo, haja vista a profunda desconstrução 

que ambos os pensamentos causam nos espaços de vivência e de 

conhecimento. 

O pensamento decolonial surge para contestar o pensamento 

hegemônico que tem suas origens nos povos colonizadores. Neste viés, 

diversos autores contemporâneos aparecem com uma forma nova de 

apresentar a importância de se desconstruir a epistemologia 

hegemônica de base ocidental e validar novas epistemologias através 

do resgate da cultura dos povos colonizados. A potência do pensamento 

decolonial está na capacidade de se abrir para novos saberes e práticas, 

imergir em novas possibilidades que antes eram menosprezadas, 

construir novas soluções a partir de antigas práticas locais que foram ou 

estão sendo deslegitimadas. 

Em meio a essas desconstruções e construções, surge o 

transfeminismo que alcança pessoas trans e traz novos conceitos e 

práticas de empoderamento. Assim como o pensamento decolonial, o 

transfeminismo também nasce como um movimento de desconstrução 

para se reerguer ao meio de novos conceitos relacionados a gênero e 

 
81 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Pernambuco. Advogada da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de 

Pernambuco. http://lattes.cnpq.br/6824907609006959 
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sexualidade, inserindo pessoas estigmatizadas e violentadas por não 

seguirem o padrão cisheteronormativo imposto pela cultura ocidental e 

patriarcal. 

Conhecimento deve ser construção e evolução, mas no meio da 

construção, às vezes, é necessário desconfiar dos alicerces que nos 

sustentamos. Logo, refletir e ter olhar crítico sobre os parâmetros que 

utilizamos são elementos essenciais para construirmos possibilidades 

múltiplas, tendo em vista que nem sempre o caminho é único. A 

decolonialidade e o transfeminismo transferem essas múltiplas 

possibilidades de conhecimentos e práticas. Não há um caminho certo 

para todos, há diversos caminhos e cada um deve segui-los de acordo 

com as suas singularidades. 

 

O PENSAMENTO DECOLONIAL 
 

A colonização não apenas dominou política e 

administrativamente diversos continentes como também inseriu 

princípios epistemológicos do colonizador europeu, branco, masculino, 

patriarcal e cisheteronormativo. No colonialismo, o patriarcado e o 

racismo são reforçados e se tornam elementos de dominação sobre os 

povos colonizados. Deste modo, as culturas existentes nos países 

colonizados foram subalternizadas, resultando na redução e até mesmo 

na extinção dos saberes e das culturas dos camponeses, indígenas e 

afrodescendentes. Neste sentido, Aníbal Quijano (2000) destaca o 

conceito de “colonialidade do poder” que controla a economia, a 

autoridade, a natureza, os recursos naturais, o gênero, a sexualidade, a 

subjetividade e o conhecimento. 

O poder hegemônico segue a visão colonizadora, desta forma, 

populações colonizadas precisam romper esta visão para conseguir se 

emancipar. O rompimento perpassa pela imersão nas culturas 

tradicionais que foram subalternizadas. É preciso haver compreensão 

de que existem diversas epistemologias possíveis e que cada uma tem 

sua importância. Neste contexto, Walter Mignolo suscita que a 

desobediência epistêmica seria o desprendimento da ideia dos vínculos 
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entre a racionalidade/modernidade com a colonialidade, esta baseada 

em “conceitos modernos e eurocentrados, enraizados nas categorias 

de conceitos gregos e latinos e nas experiências e subjetividades 

formadas dessas bases, tanto teológicas quanto seculares” 

(MIGNOLO, 2008, p. 288 e 289). 

Assim, para que haja um contraponto ao poder epistemológico 

hegemônico, Mignolo propõe a opção decolonial como desobediência 

epistêmica. A desobediência epistêmica perpassa por teorias que 

estabeleçam outras formas de pensar que não sejam construídas com 

bases ocidentais hegemônicas, buscando as práticas dos próprios 

colonizados e se contrapondo ao discurso imperial seja na economia, na 

cultura, na religião, na política etc (MIGNOLO, 2008). 

 Adiante, Mignolo se refere à importância de aprender a 

desaprender, de forma a ampliar o estudo e analisar a vivência de outras 

culturas que não tenham somente a razão imperial/colonial, tais quais: 

movimentos similares decoloniais no mundo islâmico, na América do 

Sul, na Índia, na África do Norte e na África subsariana. Ou seja, é 

necessário um olhar ampliado sobre as diversas outras culturas que 

existem pelo mundo que estão tentando sobreviver apesar das 

dificuldades culturais, sociais e econômicas que enfrentam. 

A construção sobre os papéis de gênero também é exposta no 

pensamento decolonial, haja vista os diversos relatos sobre os povos 

colonizados em relação à função das mulheres dentro da sociedade. As 

mulheres possuem participação política intensa em diversos povos, 

tendo influência e respeito em decisões que envolvam a comunidade. 

Assim, Segato relata que: 

 

No mundo andino aymara, a autoridade dos mallkus, ainda que 

seu ordenamento interno seja hierárquico, é sempre dual, 

envolvendo uma cabeça masculina e uma cabeça feminina, e 

todas as deliberações comunitárias são acompanhadas pelas 

mulheres, sentadas ao lado de seus esposos ou agrupadas fora do 

recinto onde ocorrem, desde onde chegarão os claros sinais de 

aprovação ou desaprovação ao curso do debate. Dessa forma, 

não existe o monopólio da política pelo espaço público e suas 

atividades (SEGATO, 2012, p. 122). 
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A partir desses novos paradigmas, novos conceitos relacionados 

à identidade de gênero e sexualidade também estão sendo 

ressignificados, logo, ao verificar nesses povos a pluralidade das suas 

vivências, performances e funções, é possível constatar que essas 

questões possuem diversas possibilidades e que a binariedade 

cisheteronormativa é apenas uma delas. 

Neste sentido, Segato evidenciou que diversos povos originários, 

indígenas, grupos sociais e comunitários colonizados não possuíam 

uma estrutura hierarquizada de gênero ou um padrão normativo de 

sexualidade: 

 

Como é sabido, povos indígenas, como os Warao da Venezuela, 

Cuna do Panamá, Guayaquís do Paraguai, Trio do Suriname, 

Javaés do Brasil e o mundo inca pré-colombiano, entre outros, 

assim como vários povos nativos norte-americanos e das nações 

originárias canadenses, além de todos os grupos religiosos afro-

americanos, incluem linguagens e contemplam práticas 

transgenéricas estabilizadas, casamentos entre pessoas que o 

Ocidente entende como do mesmo sexo e outras transitividades 

de gênero bloqueadas pelo sistema de gênero absolutamente 

engessado da colonial /modernidade (SEGATO, 2012, p. 117). 

 

Diversos outros estudos também podem ser utilizados para 

comprovar que a cisheteronormatividade foi construída e disseminada 

pelos colonizadores. Ao trazer essas diversas formas de vivência de 

gêneros e sexualidade, é possível se contrapor à cisheteronormatividade 

como padrão único a orientar a identidade de gênero e a sexualidade 

das pessoas.  A desconstrução desses conceitos é essencial para se 

adentrar na discussão das diversas possibilidades que existem e sempre 

existiram na sociedade e, inclusive, demonstrar que gênero e orientação 

sexual são construções de origens social e cultural, as quais foram 

diferentemente construídas entre os povos.  

A decolonialidade traz à luz que a construção do gênero e da 

sexualidade estão intrinsecamente ligadas a singularidade dos povos, ou 

seja, a partir do pensamento decolonial, é possível se ter melhor 

compreensão do feminismo, do patriarcado, dos estudos de gênero e de 

sexualidade que permeiam o transfeminismo. 
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O TRANSFEMINISMO 
 

Gênero não é uma categoria rígida, mas um conceito em 

construção constante de acordo com a época, o lugar, a cultura e as 

práticas, portanto, os papéis de gênero foram construídos para que 

houvesse hierarquia dentro do sistema patriarcal. Nesse contexto, as 

violações, a invisibilidade e a subalternidade que as mulheres sofrem 

são consequências dessa estrutura patriarcal historicamente construída. 

Carmen Silva e Silvia Camurça apresentam o feminismo como 

“O feminismo é ao mesmo tempo uma teoria que analisa criticamente 

o mundo e a situação das mulheres, um movimento social que luta por 

transformação e uma atitude pessoal diante da vida (SILVA, 

CAMURÇA, 2010, p. 11). 

 

De forma muito resumida, podemos dividir o feminismo em 

correntes diferentes para melhor compreensão do desenvolvimento da 

teoria. A corrente universalista dos estudos de gênero teve diversas 

correntes, as mais conhecidas são o feminismo liberal, o marxista e o 

radical. 

O feminismo liberal busca direitos iguais através de reformas 

políticas e legais no sistema, deste modo, esta vertente foca na 

igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres, 

mas não contesta a estrutura do sistema político e econômico vigente, 

descartando qualquer possibilidade de revolução. 

O feminismo marxista entendia que a causa da subordinação 

feminina atual estava relacionada à organização econômica, ou seja, a 

opressão das mulheres permanece em razão do sistema capitalista, logo, 

somente com a abolição deste sistema é que as mulheres realmente 

iriam conseguir sair dessa condição. 

O feminismo radical se propôs a buscar a raiz do problema, 

identificando o patriarcado como a origem dessa dominação dos 

homens sobre as mulheres. Há também uma grande crítica em relação 

à prostituição e à pornografia, pois entendem que ambas colocam a 

mulher em posição de objeto sexual e mantém a sua exploração. 
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Posteriormente, o feminismo passou a se desenvolver 

englobando questões de raça, etnia, sexualidade e classe, uma tendência 

forte também dentro dos Direitos Humanos com o multiculturalismo. 

Neste momento, o feminismo interseccional começa a surgir, bem como 

o feminismo negro, tecendo críticas ao feminismo com viés 

universalista, o qual teria imposto um imperialismo cultural, 

invisibilizando vivências e demandas de mulheres em contextos 

específicos. O feminismo de corrente universalista era branco, 

heterossexual e ocidental. 

O feminismo interseccional une questões relacionadas a 

opressão de gênero com outras opressões relacionadas às minorias, 

considerando classe social, raça, orientação sexual, deficiência física 

etc. A interseccionalidade busca transversalizar opressões e, a partir 

disso, encontrar formas de abolir essas opressões conforme as 

realidades específicas dessas vivências. Portanto, os próprios sujeitos 

que vivenciam essas opressões são protagonistas na construção da 

teoria e do movimento social, ou seja, é feito por elas e para elas. A 

principal diferença do feminismo interseccional dos outros feminismos 

é o aprofundamento nas questões específicas de determinados grupos 

de mulheres e, a partir disso, trazer ao feminismo demandas que antes 

estavam invisibilizadas. 

O feminismo negro é uma vertente do feminismo interseccional 

que se aprofunda nas questões das mulheres negras, unindo opressões 

de gênero, raça e classe social, situação que alguns autores classificam 

como “tripla opressão”. Algumas expoentes do feminismo negro como 

Bell Hooks enfatiza: 

 

As mulheres brancas que dominam o discurso feminista – as 

quais, na maior parte, fazem e formulam a teoria feminista – tem 

pouca ou nenhuma compreensão da supremacia branca como 

estratégia, do impacto psicológico da classe, de sua condição 

política dentro de um Estado racista, sexista e capitalista 

(HOOKS, 2015, p. 195). 

 

Desta forma, é possível verificar que o feminismo negro vai 

além das questões relacionadas ao gênero, adentrando-se no racismo e 
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na estrutura econômica, mostrando que há situações que somente a 

discussão sobre gênero não é o bastante para denunciar e lutar contra 

opressões que atingem as mulheres negras. Além disso, há vertentes 

feministas liberais e conservadoras que reproduzem a ideologia 

burguesa, contribuindo para o agravamento da situação de 

vulnerabilidade das mulheres negras. 

Neste contexto, o pensamento decolonial se soma para 

desconstruir ainda mais o pensamento hegemônico ocidental que estava 

nas primeiras ondas do feminismo. Assim, entende-se que mulher não 

é um conceito universal, mas que existem diversas peculiaridades entre 

as mulheres, as quais possuem vivências, demandas e representações 

diferentes. Logo, tratar o feminismo de forma interseccional é respeitar 

as peculiaridades e agir de forma mais eficaz na realidade das mulheres 

cis e transgêneras.  

Além das correntes mais conhecidas citadas anteriormente, 

Camurça e Silva complementam que: 

 

O feminismo é um movimento plural, dentro do qual convivem 

em conflito e, muitas vezes, em aliança, diferentes ‘expressões’, 

entre outras, o feminismo negro; o feminismo lésbico; o 

feminismo sindical; o feminismo indígena; o feminismo popular, 

o feminismo acadêmico (SILVA, CAMURÇA, 2013, p. 12). 

 

Verifica-se a amplitude que o feminismo tem tomado em diversos 

espaços, conectando-se com diversas realidades sociais e culturais. 

Neste passo, nasce o transfeminismo, construção de uma teoria e prática 

que insere pessoas trans no feminismo, assim, Jaqueline Gomes de 

Jesus apresenta o transfeminismo como: 

 

Novíssima linha de pensamento e ação feminista, oriundos dos 

movimentos sociais e do meio acadêmico, propondo a realização 

de conexões teóricas e pragmáticas entre feminismo, estudos de 

gênero e movimento transgênero (composto predominantemente 

por mulheres e homens transexuais e travestis, mas também 

crossdressers e outras pessoas transgênero que não se 

enquadram nos modelos anteriores, em diálogo direto com as 

pessoas intersexuadas. (JESUS, 2018, Apresentação) 
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O transfeminismo contesta a relação direta do gênero ao sexo 

biológico, ampliando a discussão de identidade de gênero para além do 

binarismo pênis/homem e vagina/mulher. Desse modo, para se entender 

o transfeminismo, primeiro, deve-se ter a compreensão de que a 

identidade de gênero não está diretamente ligada a fatores biológicos 

como o órgão genital ou os cromossomos. Inclusive essa é uma das 

críticas a algumas correntes do feminismo que não aceitavam pessoas 

trans como parte da luta feminista. Correntes mais tradicionais do 

feminismo entendem que o feminismo deve focar nas pessoas com o 

sexo biológico feminino e que se identificam como mulheres, sem se 

aprofundar nas identidades de gênero e todas as implicações sociais que 

o padrão normativo binário relacionado ao sexo biológico causam nas 

pessoas cisgêneras e transgêneras.  

Assim, conforme Rodrigues, Carneiro, Nogueira (2014, p. 141), 

“o transfeminismo busca dar visibilidade, autonomia e emancipação 

das pessoas trans”. Adiante, os citados autores colocam outras questões 

que também fazem parte do transfeminismo e citam outros autores: 

 

Finalmente, a agenda feminista trans amplia a noção de sujeito 

político do feminismo, deixando de se remeter apenas para a 

mulher branca heterossexual, passando a incluir outras mulheres 

invisibilizadas pelo próprio sistema, tais como as mulheres 

negras, pobres, idosas, lésbicas e/ou transexuais (JESUS & 

ALVES, 2010). Assim, o feminismo trans traz para a discussão 

feminista outro aspeto relevante: o de que a opressão, 

especificamente a que se abriga nos sexismos, está relacionada 

com outras formas de opressão, tais como o heterossexismo, 

racismo, classismo, entre outras (SERANO, 2012). 

(RODRIGUES, CARNEIRO, NOGUEIRA, 2014, p. 141) 

 

Há também o termo queer relativo à Teoria Queer, sendo esta 

uma teoria que se coloca desconstruindo as identidades, incluindo a 

pluralidade de espectros de orientações, gêneros, performatividades e 

prazeres. Estudos e pessoas que se identificam como queer também 

estão inseridas dentro do transfeminismo, pois são questões diretamente 

relacionadas à crítica em relação ao binarismo de gênero, à 

cisheteronormatividade, ao machismo e ao cissexismo. Não se pode 
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deixar de lado que todas essas identidades que não estão em 

conformidade com o padrão normativo de gênero e sexualidade sofrem 

diversas violências, de forma que há na sociedade o entendimento de 

que suas vidas podem ser menos respeitadas que as demais. E, por isso, 

é importante ressaltar a importância da crítica em relação a esses 

padrões que se colocam como morais e religiosos, mas que acabam 

servindo para agravar a situação de vulnerabilidade da população 

LGBTQIA+. 

Desta forma, o transfeminismo se coloca na desconstrução do 

binarismo de gênero e das perspetivas essencialistas; reforça o caráter 

interseccional das opressões; valoriza as lutas políticas e experiências 

pessoais de pessoas trans (JESUS & ALVES, 2010). 

 

POSSIBILIDADES DE INTERCONEXÕES ENTRE 

DECOLONIALIDADE E TRANSFEMINISMO 
 

Quando a decolonialidade se mostra uma ferramenta de 

desconstrução de epistemologias hegemônicas, ela também desmonta 

padrões cisheteronormativos construídos ao longo da história moderna 

e europeia. Mignolo (2008) infere que a colonialidade possui uma tripla 

dimensão: a do poder, do saber e do ser. Deste modo, o controle do 

gênero e da sexualidade também está dentro da “colonialidade do 

poder”, causando hierarquia e opressão perante povos que se 

diferenciam dos padrões europeus. Por isso, a importância de um 

pensamento crítico que desconstrua o pensamento hegemônico em 

todos os seus níveis. 

Dar visibilidade às outras culturas que existiram e existem que 

não seguem os padrões de gênero e sexualidade impostos 

hegemonicamente, é também contribuir para construção de um 

pensamento crítico em relação aos padrões. É possibilitar que outras 

formas de expressão de gênero e sexualidade se tornem possíveis, 

legitimadas e respeitadas. 

O transfeminismo trazendo os estudos recentes sobre gênero 

apresenta um pensamento que se contrapõe à colonialidade, 



- 376 - 

subvertendo padrões e sugerindo possibilidades múltiplas de 

expressões de gênero e sexualidade. O transfeminismo sistematiza uma 

luta social de um grupo que tem seus direitos constantemente violados 

e a sua existência oprimida. A teoria e a prática precisam andar em 

conjunto para que paradigmas sejam quebrados e a luta siga unindo 

diversos sujeitos que estão dentro e fora do grupo vulnerável. 

O pensamento decolonial e o transfeminismo são recentes, 

porém se consolidam como teorias e lutas necessárias para empoderar 

grupos historicamente marginalizados. Abordar as interseccionalidades 

como forma de entender diferentes realidades e trabalhar em cima das 

peculiaridades das diversas vivências são imprescindíveis para que seja 

possível impulsionar estratégias de emancipação das pessoas que não 

se enquadram no padrão ideal hegemônico. Ao verificar todo conteúdo 

subversivo que o pensamento decolonial vem trazendo, é possível 

verificar o quanto ele tem agregar na discussão de identidade de gênero 

e sexualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao trazer a decolonialidade para o transfeminismo, foi possível 

verificar o quanto o pensamento decolonial tem a contribuir na 

construção do transfeminismo, principalmente quando se trata da 

interseccionalidade que permeia a luta das pessoas trans. A ideia é 

ampliar as possibilidades de construções teóricas e práticas que tenham 

pessoas trans como protagonistas, uma vez que elas vivenciam e são 

impactadas pelo resultado dessas ações. 

O transfeminismo ainda é muito recente e está em construção. É 

de suma importância a introdução de pensamentos que se alinhem aos 

seus princípios e objetivos com a participação dos sujeitos que estão 

sofrendo diretamente as opressões relacionadas às questões de gênero e 

de sexualidade. Fortalecer alianças com outros grupos que estão em 

situação de vulnerabilidade é imprescindível, haja vista que as 

interseccionalidades se fortalecem quando há mais aliados encampando 

em conjunto lutas contra diversas opressões. 



- 377 - 

Verifica-se que no transfeminismo já existe o entendimento da 

importância da interseccionalidade e da inclusão das questões de raça e 

de classe social para dentro do movimento, trazendo potencialidade, 

complexidade e combatividade, aspectos essenciais para uma luta 

seguir adiante e trazer radicalidade nas mudanças. 
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO E A FEMINIZAÇÃO 

DA VELHICE 
 

Nathalie Schneider82 

Raquel Da Silva Pavin83 

 

 

Introdução 
 

Este artigo problematiza as relações de gênero como elemento 

central na discussão de cultura, identidade e relações de poder, a fim de 

provocar uma reflexão sobre o papel social que mulheres idosas 

ocupam na sociedade contemporânea. Como as relações de gênero 

estão imbricadas na velhice em seus comportamentos, na construção de 

suas identidades e nas relações sociais que estabelecem? Para esta 

discussão traremos alguns conceitos norteados por um viés histórico da 

construção de gênero e destacamos como estes se manifestam na 

velhice, dando destaque a feminização desta. As reflexões são mediadas 

por um referencial teórico.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que questiona as relações 

existentes entre gênero, poder e velhice. As questões de gênero 

permitem reflexões sobre a velhice feminina, considerando um 

relevante e urgente tema. Pretendemos provocar a reflexão sobre os 

conceitos de força entrelaçada, não mais podemos fazer a discussão de 

gênero sem pensar no momento contemporâneo e nas projeções futuras, 

que nos mostram uma realidade permeada por mulheres idosas. 
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A construção deste artigo, compõe a trajetória de pesquisa das 

autoras, que aqui se unificam para realizar esta necessária reflexão, 

mesmo que de forma ainda inicial e breve, a exaltação das questões de 

gênero permiteum entrelaçamento com a velhice, esta pensada como 

uma fase da vida. Consideradaumatemática relevante e urgente, 

pretendemos convidar as leitoras e leitores a refletirem sobre estes 

conceitos de força entrelaçada. Não podemos mais fazer a discussão de 

gênero sem pensar no momento contemporâneo e nas projeções futuras, 

que nos mostram uma realidade social permeada por mulheres idosas.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que questiona as 

relações existentes entre gênero, poder e velhice, buscando algumas 

reflexões, nos estudos de autores como; Laqueur (2001), Foucault 

(1978), Louro (2004), Nicholson (2000). E para a discussão sobre 

gênero e feminização da velhice, escolhemos autores de referência, 

Beauvoir (1970), Debert (1999), Salgado (2002), Neri (2001), 

Camarano (2005) Connel e Pearse (2015), entre outros de grande valia 

para a discussão reflexiva sobre os temas elencados. 

 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER 
 

Embora estejamos familiarizadas/os e acostumadas/os ao 

binarismo homem/ mulher, de acordo com o qual cada uma/um ocupa 

posições distintas na sociedade, precisamos considerar que essa divisão 

nem sempre existiu dessa maneira. Com a finalidade de trazer alguns 

conceitos de gênero, atrelados ao envelhecimento da mulher, iniciamos 

contextualizando como a construção de gênero foi sendo forjada ao 

logo da história. Para que assim possamos, ao longo da leitura, entender 

o papel da mulher idosa na sociedade contemporânea.  

Laqueur (2001) assinala mutações a respeito das compreensões 

sobre os corpos das mulheres, a partir do século XIII, costurando 

trechos históricos relacionados à construção dos gêneros que nos 

possibilitam pensar em como chegamos a conceber os gêneros 

masculino e feminino como binários, mutuamente excludentes e, ao 

mesmo tempo, complementares. O autor sublinha que, no final desse, 
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quando se passou a pensar que “a maioria das mulheres não se 

preocupava com os sentimentos sexuais”, a presença ou ausência do 

orgasmo tornou-se um marco biológico da diferença sexual” 

(p.15).Para o mesmo autor, ao citar o médico da Antiguidade, Galeno, 

sugere que, há séculos, acreditava-se que homens e mulheres tinham a 

mesma genitália em seus corpos, porém a das mulheres ficava para 

dentro por falta de um “um calor vital”, relacionado aos orgasmos 

femininos durante o ato sexual. 

Conforme esta abordagem “a vagina é vista como um pênis 

interno, os lábios como prepúcio, o útero como o escroto e os ovários 

como os testículos” (LAQUEUR, p.16). A linguagem acaba marcando 

essa diferença sexual, já que, durante milênios, ovários e testículos 

tinham o mesmo nome, e o contexto é que esclareceria o sexo ao qual 

se referia. Homens e mulheres eram praticamente iguais, Laqueur 

(2001), ainda propõe que, por volta dos anos de 1800, vários 

naturalistas passaram a entender, de modo radicalmente diferente, as 

distinções biológicas entre homens e mulheres. Para os especialistas do 

corpo no Iluminismo, os corpos de homens e mulheres eram 

fundamentalmente diferentes, opostos em todas suas características - 

não somente as físicas, mas todo o aspecto concebível do corpo e da 

alma. Sugere que, devido a uma série de condições históricas e 

políticas, passou-se a sublinhar as diferenças radicais e irredutíveis da 

morfologia e da fisiologia dos corpos de homens e de mulheres. 

De um modelo da “carne única”, inspirado em Galeno e que 

frisava as semelhanças entre os corpos de homens e de mulheres, 

postulou-se um “di-morfismo radical”” que instaurava diferenças 

biológicas imutáveis entre homens e mulheres (LAQUEUR, 2001, 

p.17). Assim, na passagem do Renascimento para a Modernidade, a 

ideia de que as diferenças entre homens e mulheres eram apenas da 

ordem da ausência ou presença de calor vital, no momento da 

fecundação, deu lugar à concepção de anatomias e fisiologias 

radicalmente distintas, binárias, opostas, complementares e 

solidamente baseadas na biologia – sendo, por isso, essenciais. 

Conforme o autor, consequentemente, no início do século XIX, já 
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estava instaurada a crença de que era a biologia que determinaria o lugar 

de cada um e de cada uma na sociedade.  

Este teórico, também propõe que nessas concepções pré-

iluministas, o sexo ou o corpo sejam compreendidos como o 

epifenômeno, enquanto o gênero deve ser visto como primário ou real. 

O gênero fazia parte da ordem das coisas, “o sexo era convencional, 

embora a terminologia moderna torne essa reordenação sem sentido” 

(LAQUEUR, 2001, p.18). Ser homem ou mulher era manter uma 

posição social, um lugar na sociedade, assumir um papel cultural - “o 

sexo antes do século XII era uma categoria sociologia e não 

ontológica” (LAQUEUR, 2001, p.19). Salienta que as diferenças já 

eram, na própria forma de sua representação, profundamente marcadas 

pela política de poder de gênero. Ou seja, os aspectos biológicos foram 

empregados na direção de reforçar um interesse político que redistribuía 

o sentido dos diferentes comportamentos que homens e mulheres 

deveriam ter em meio à sociedade. 

As novas formas de pensar o corpo não foram consequência de 

um maior conhecimento específico, mas resultaram de 

desenvolvimentos epistemológicos e políticos. Foucault (1978) 

argumenta que o sexo do iluminismo – como fundamento biológico do 

que é ser masculino e feminino – foi tornado possível por essa mudança 

epistêmica, porém a epistemologia, sozinha, não produziu dois sexos 

opostos, mas isso ocorreu devido às circunstâncias políticas. O autor 

segue argumentando que, qualquer coisa que se queira dizer sobre sexo, 

já tem em si uma reivindicação sobre gênero. Isso significa que o sexo 

é situacional e explicável apenas dentro de um contexto da luta sobre 

gênero e poder. Como ressaltam algumas estudiosas feministas, as 

diferenças naturais são verdadeiramente culturais.  

Conforme Laqueur, para as feministas, “gênero é uma divisão 

entre homens e mulheres, causada pelas ‘exigências sociais da 

heterossexualidade’, institucionalizando a submissão feminina” 

(LAQUEUR, 2001, p. 24). Destaca que ao contrário do que se pensa, 

não há naturalidade, o biológico não é neutro, a linguagem forma 

concepções, conceito e dita normalidades. Nesse contexto, para 
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Laqueur (2001, p. 24), “é abalada a confortável noção de que o homem 

é homem e a mulher é mulher”, o sexo parece fragmentar-se. Ainda 

enfatiza que não há como ignorar a materialidade do corpo e suas 

supostas diferenças. O ponto é como estes corpos são compreendidos 

através da linguagem, da cultura e do poder. Ele relata que houve  

 

um progresso na compreensão do corpo humano em geral e na 

anatomia e fisiologia reprodutiva em particular. [...] Que eles 

não causaram uma compreensão específica da diferença sexual, 

a mudança para o modelo de dois sexos. [...] As teorias da 

diferença sexual que influenciaram o curso do progresso 

científico e a interpretação de resultados experimentais 

específicos. O sexo, como o ser humano, é contextual 

(LAQUEUR, 2001, p. 27). 

 

As relações de poder estão diretamente imbricadas no conceito 

de gênero. De acordo com este conceito, o corpo é produzido de forma 

contingente e de acordo com determinada cultura. Louro (2004), em 

uma contextualização também histórica, apresenta como essa divisão 

masculino/feminino passou a ser representada.A autora argumenta que 

as marcas que os corpos recebem se alteram constantemente, são 

cambiantes e provisórias, e dependem de um determinado tempo e 

cultura.Salienta que os esforços para instituir a norma ou transgredi-la 

supõem constantes intervenções, deslocamentos, e chama a atenção 

para a importância de analisarmos como ocorrem esses processos e 

quais seus efeitos.  

 

Uma multiplicidade de sinais, códigos e atitudes produz 

referências que fazem sentido no interior da cultura e que 

definem (pelo menos momentaneamente) quem é o sujeito. [...] 

poderá permitir que o sujeito seja reconhecido como 

pertencendo à determinada identidade; que seja incluído em ou 

excluído de determinados espaços; que seja acolhido ou 

recusado por um grupo; que possa (ou não) usufruir de direitos; 

que possa (ou não) realizar determinadas funções ou ocupar 

determinados postos, que tenha deveres ou privilégios; que seja, 

em síntese, aprovado, tolerado ou rejeitado (LOURO, 2004, p. 

83-84). 
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Ainda enfatiza que a forma como nos apresentamos depende 

sempre de uma determinada cultura na qual estamos inseridos e que “os 

corpos considerados ‘normais’ e ‘comuns’ são, também, produzidos 

através de uma série de artefatos, acessórios, gestos e atitudes que uma 

sociedade, arbitrariamente, estabeleceu como adequados e legítimos” 

(LOURO, 2004, p.87). Para a autora, aqueles que transgridem essa 

“normalidade” acabam sendo marcados como sujeitos desviantes e 

diferentes, são punidos, sofrem penalidades, tornam-se alvo de 

correção, muitas vezes sendo desprezados, rotulados e isolados, 

criando-se uma série de estratégias para tentar curá-lo e reeducá-lo. 

Essas relações de poder e cultura, envolvendo gênero, também 

são reforçadas através dos argumentos utilizados por Linda Nicholson 

(2000), em seu artigo “Interpretando gênero”. A autora salienta que, 

embora essa divisão entre masculino e feminino tenha se fortalecido ao 

longo dos anos e tenha sido fundamental, tendo como fator 

determinante o corpo e o biológico, ela não pode destinar uma 

identidade aceita como única e em todas as culturas:  

 

Os sentidos, a atribuição de significados e valores dos corpos 

mudam através do tempo e das comunidades, [...] perceber uma 

diferença física, ou mesmo atribuir a ela uma significação moral 

e política, não é o mesmo que usá-la para "explicar" divisões 

básicas na população humana (NICHOLSON, 2000, p. 17-18). 

 

Salienta que, em certo período, as marcas físicas, o corpo e o 

biológico passam a ser fatores determinantes para as diferenças entre 

homens e mulheres e, consequentemente, também alteraram as relações 

de poder que se estabelecem entre eles. Nicholson (2000) questiona essa 

visão ocidental como sendo única e universal, pertencente a quaisquer 

tempos, lugares e culturas, ressaltando que essa proposição trava 

impasses ao tentar compreender, dentro da nossa sociedade, quem pode 

ser homem e quem pode ser mulher. 
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A DISCUSSÃO DE GÊNERO E A FEMINIZAÇÃO DA 

VELHICE 
 

Nesse sentido, ao problematizarmos como as relações de gênero 

vão sendo construídas através da cultura e das relações de poder nos 

parece relevante pensar como o papel das mulheres idosas ganha 

contornos diretamente imbricados nestas construções, sublinhando as 

diferentes posições que ocupa nesta fase, em seus comportamentos e na 

construção de suas identidades. Destacamos aqui a necessidade de 

abordar estes conceitos juntamente com o fenômeno da feminização da 

velhice. Pensar sobre este contexto nos remete a grandiosa obra de 

Simone de Beauvoir, A Velhice, onde aborda, de forma concreta e 

enfática, os desafios que essa fase da vida põe à sociedade, mais 

especificamente às mulheres. A autora refere-se à velhice inerente a 

todo o ser humano, em que os organismos sofrem alterações, 

acarretando a diminuição das atividades, autonomia e atitudes em 

relação à vida individual e até mesmo coletiva (BEAUVOIR, 1970).  

Envelhecer significa passar por um processo natural intrínseco 

ao ser humano. A partir do século XX, acirra-se o crescimento 

expressivo da população envelhecida mundialmente, o que pode ser 

explicado pelas taxas de fecundidade serem minimizadas a partir da 

década de 1960. Para Debert (1999, p.8), “sendo a mulher em quase 

todas as sociedades valorizada exclusivamente por seu papel 

reprodutivo e pelo cuidado das crianças, desprezo e desdém marcariam 

sua passagem prematura à velhice”.Nesse período histórico, as 

mulheres fortalecem sua autonomia, advinda da inserção no mercado 

de trabalho, passando a ter outras perspectivas sobre o papel imposto à 

mulher na sociedade. 

A mulher, sendo considerada um objeto de reprodução, 

conforme aponta Salgado (2002), tem sua vivência marcada por uma 

realidade submissa e passiva, tendo como centralidade o lar, servindo 

aos cuidados dos membros deste. Para Connel e Pearse (2015) há um 

enorme esforço da sociedade em manter determinados comportamentos 

entendidos como adequados a cada gênero, ser mulher parece preceder 
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de um estado predeterminado, como também salienta Laquer ao 

enfatizar a construção de gênero como algo social. Quando se fala da 

mulher idosa, estas questões de representação e identidade podem se 

tornar mais agudas, pois sendo mulher e envelhecida, na sociedade 

capitalista lhe é atribuída a identidade de “inútil” ao capital, 

manifestando-se preconceitos, estigmas, negligência e abandono, além 

da inexistência de políticas públicas efetivas que atendam essas 

mulheres. 

Reitera-se a importância da discussão sobre o gênero, sendo 

necessário ressaltar o protagonismo feminino que vem sendo construído 

ao longo dos anos por meio de lutas e resistências, para Connel e Pearse, 

(2015) na tentativa de desconstruir papeis calcados no biológico, como 

experiências fixadas apenas pela natureza. É possível verificar que, 

segundo Louro (2004), a definição de homem e mulher, ou do gênero 

masculino/feminino, é algo marcado pela cultura, bem como suas 

atribuições, deveres e privilégios para que essa construção continue. As 

normas que regulam o gênero dos sujeitos são constantemente 

reiteradas e que, como qualquer outra norma, são invenções sociais, 

tramadas através de redes de poder. Isso nos faz refletir sobre a forma 

que regulamos os corpos, os corpos femininos, os corpos velhos, e que 

consequências eles levarão a partir do momento que impomos como 

eles devem ser e agir. 

Desta forma, é possível perceber como a mulher idosa vivencia 

uma vulnerabilidade dupla: por ser idosa e por ser mulher, tendo em 

vista que a sua valorização estava relacionada à maternidade, ao 

biológico e ao cuidado com os membros da família, afirma Salgado 

(2002). Somando-se a isso, no momento de passagem da idade adulta 

para a velhice, esta passa por várias mudanças, como a saída dos filhos 

de casa, perda do cônjuge e também transformações físicas e mentais. 

Mesmo com as lutas históricas das mulheres por direitos, 

percebe-se o quanto ainda é presente o estigma de ser mulher em uma 

sociedade capitalista e a batalha travada para garantir espaço de fala e 

protagonismo, e ainda neste século é evidenciado o quanto as mulheres 

sofrem em detrimento de uma construção histórica da sociedade, 
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referente aos papeis que devem ocupar. É possível verificar, na 

sociedade brasileira, o não reconhecimento do papel da mulher idosa, 

uma vez que se preza pelo novo e pelo ágil, e quando se trata de gênero, 

sobre cai na mulher idosa a maior segregação, destaca Salgado (2002). 

Com isso, envelhecer, nessa realidade, torna-se um fator de resistência 

ainda mais forte, pois um processo natural e irreversível como o 

envelhecimento humano torna-se um estorvo para o capital, embora 

Connel e Pearse, (2015) ressaltem que a taxa de atividade econômica 

das mulheres tenha crescido, ainda que discretamente, sendo menos da 

metade em relação aos homens. 

Beauvoir (1970) destaca importantes temas em sua obra, em 

especial a desigualdade vivida pela mulher que envelhece. Mesmo 

sendo a sua reflexão não atual, ainda é capaz de problematizar sobre as 

mulheres idosas da atualidade, sendo uma maioria invisível cujas 

preocupações emocionais, econômicas e físicas permanecem, em 

grande parte, negligenciadas, ou contando com a própria sorte numa 

sociedade que supervaloriza o jovem, a produção e o lucro. 

A feminização da velhice, que pode ser entendida como a 

expansão predominante de mulheres idosas no cenário mundial, traz 

diversos fatores, positivos e/ou negativos, tanto para a pessoa que 

vivencia esse enquadramento quanto para a sua rede de relações, a 

exemplo das famílias. Para Neri (2001), esta realidade pode estar 

associada a um maior risco social e, ao mesmo tempo, a uma 

reconfiguração das relações existentes, por ser a mulher idosa um 

importante elo para a rede de apoio familiar. 

O processo de envelhecimento manifesta riscos crescentes às 

mulheres em relação à saúde, mobilidade, proteção social, 

pertencimento social e autonomia. Para a mesma autora, elementos 

podem ser vinculados a aspectos biopsicossociais, agravos em saúde, 

estilo de vida, doença, baixo rendimento (ou nulo), não acesso à 

escolaridade e isolamento social (e de oportunidades), que se forem 

considerados prejudicam historicamente mais as mulheres do que os 

homens. 



- 388 - 

Nesse sentido, as pessoas idosas, ou melhor, as mulheres idosas, 

estão na linha de frente acerca do risco em virtude do processo de 

envelhecimento. Essa condição torna-as mais vulneráveis à 

incapacidade, advinda das condições físicas, sociais e afetivas, situação 

esta, que clama por políticas sociais efetivas e voltadas à garantia de 

renda mínima para a subsistência econômica das mulheres que vivem a 

velhice, uma vez que muitas delas passou boa parte da vida 

reproduzindo o papel que lhes foi imposto, de cuidadoras de lares e do 

trabalho doméstico- que não é pago. (CONNEL E PEARSE, 2015). 

A possibilidade de receber algum rendimento nessa idade deve 

ser um direito e não uma recompensa compensatória a toda saúde 

degradada via venda da força de trabalho durante anos a fio. As políticas 

públicas devem dar garantia de serviços de proteção social, de forma 

universal, independentemente dos rendimentos. Uma das formas que as 

mulheres utilizarem como suporte ou benefício próprio são as suas 

redes de apoio, que em muitos casos é composta pela família, que 

suprem as necessidades que os programas de governo não atendem. 

Essas mulheres, em contrapartida, também realizam o apoio a 

estes membros, por serem muitas vezes as provedoras através da 

aposentadoria, das pensões e de outros benefícios, exercendo um 

importante papel social como avós, cuidadoras e mantenedoras dos 

serviços domésticos, prestando auxílio a amigos ou vizinhos doentes, 

recebendo diversas responsabilidades que lhes são demandadas ao 

longo da velhice de forma cada vez mais representativa, como destaca 

Motta (2011), sobre o apoio realizado. Estas atribuições rementem, 

novamente, o gênero como algo dado, como destacam Connel e Pearse, 

(2015), há uma certa naturalidade em pensar que este é o papel da 

mulher, em especial, da mulher velha. 

Envelhecer é algo inerente ao ser humano. Para que se consiga 

viver esse processo de forma digna, deve-se levar em consideração as 

condições de seguridade social, nível econômico e gênero, indicadores 

que implicam diretamente na vivência de uma velhice de forma positiva 

ou negativa, conforme aborda Camarano (2005). Depara-se com o 

envelhecimento populacional, que acaba se mostrando como um 
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fenômeno demográfico que tem efeito direto no lazer, na habitação, nas 

relações familiares e em variados outros aspectos, trazidos na Política 

Nacional do Idoso (BRASIL, 1994) e no Estatuto do Idoso (BRASIL, 

2003). 

É preciso construir também um trabalho integrado entre as 

políticas de assistência social, saúde, habitação, previdência e 

alimentação para dar conta dos mínimos em relação a demandas tão 

complexas e específicas desta população. Para que haja uma efetiva 

ação por parte do Estado e para que se possa falar em seguridade social, 

são necessárias políticas articuladas e efetivas voltadas para o 

envelhecimento das pessoas, condizentes com suas realidades. A 

expansão do número de pessoas idosas no Brasil apresenta uma 

importante realidade no que se refere ao recorte do número de mulheres 

que alcançam idades cada vez mais avançadas. 

Segundo Almeida, Mafra, Silva e Kanso (2015), o expressivo 

aumento do número de mulheres que envelhecem pode ser pensado pelo 

fato de estas terem se casado jovens e com homens mais velhos. 

Também se pode considerar a morte destes nas guerras, revoluções, a 

incidência das violências nas grandes cidades e demais eventos que 

tiram a vida destes, os trabalhos em condições arriscadas, o uso de 

cigarros e outras substâncias psicoativas, em suma, a menor prevenção 

à saúde. Estes motivos podem ser considerados para pensar sobre o 

maior tempo de vida das mulheres em relação aos homens, bem como 

permitem refletir sobre dada realidade, já que essas mulheres 

permanecem nas famílias, mas com idades cada vez mais avançadas. 

Para Salgado (2002, p. 8), “o mundo contemporâneo do adulto 

de idade avançada, bem como o futuro, é e será predominantemente um 

mundo de mulheres”. A feminização da velhice provoca uma reflexão 

sobre o expressivo número de mulheres idosas na sociedade, e esse 

acontecimento está relacionado à predominância de mulheres na 

população mundial, trazendo uma série de fatores positivos e negativos, 

tanto para a pessoa que envelhece quanto para a sua rede social. 

Analisando os aspectos de maior vulnerabilidade e risco social, 

e ao mesmo tempo a importante recomposição do espaço relacional, por 
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ser a mulher idosa relevante elo para a rede de apoio social (ALMEIDA, 

MAFRA, SILVA e KANSO, 2015), problematizar o envelhecimento 

feminino pressupõe abordar alguns aspectos, dentre os quais a realidade 

das mulheres, que têm maior cuidado com a saúde, na prevenção e 

detecção precoce de doenças e no início dos respectivos tratamentos. 

As mulheres idosas vivem mais do que os homens idosos, em geral, o 

que ocasiona, muitas vezes, viverem sozinhas, ou a necessidade de 

morarem com os filhos, demais familiares e/ou de tornarem-se 

institucionalizadas. Conforme apontam Agostinho e Máximo (2006), 

devido à inexistência de reformas que acompanhem as alterações na 

composição etária da população no Brasil, as pessoas idosas no país 

representam um grupo com variadas vulnerabilidades, que podem 

ocorrer pela perspectiva de renda, quando da inexistência de 

aposentadoria ou pensão. 

Para Soares (2012) o envelhecimento populacional tem gerado 

mudanças na estrutura familiar e nas características dos rendimentos 

das famílias. Vivenciamos uma realidade na qual idosos estão em 

situação de vulnerabilidade e são responsáveis pela manutenção das 

famílias. São urgentes as ações de cunho político de garantia aos 

direitos sociais da população, um olhar mais atento às pessoas idosas 

que executam importante papel social, como apoio na sociedade 

contemporânea. 

Considera-se também que homens e mulheres sempre tiveram 

posições e funções diferentes na sociedade. Desde a Revolução 

Industrial foram ocorrendo mudanças nas posições e funções das 

mulheres na sociedade, e muitas mulheres dedicavam-se, quase que 

exclusivamente, aos afazeres da casa e aos cuidados dos filhos, ficando 

mais resguardadas ao lar e ao apoio familiar, já que os homens se 

ocupavam com afazeres externos para o sustento da família, e muitas 

vezes ao trabalho que exigia mais força, enfatizando assim, através das 

relações de poder, a construção cultural do gênero a partir do biológico 

reforçando e ideia de Louro (2004) e Laquer (2001) ao enfatizar o corpo 

como uma construção cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o aumento populacional de pessoas idosas, e também a 

maior expectativa de vida de mulheres em relação aos homens, esta 

realidade nos provoca refletir sobre as transformações que ocorrem na 

vida destas pessoas. E assim, adentrar a discussão sobre gênero, via a 

desconstrução de uma ordem biológica e natural, objetivando trazer a 

importância de compreendermos o quanto esta construção cultural pode 

afetar a vida de mulheres, em especial, de mulheres idosas. 

O presente estudo procurou contribuir de forma 

correlacionada, as temáticas, gênero, poder e velhice, como fase da 

vida. Problematizou sobre os aspectos advindos da feminização da 

velhice, destacando fatores biopsicossociais, econômicos e políticos. 

Exaltar a condição da mulher idosa na realidade contemporânea 

pressupõem fazer a crítica sobre o papel que esta ocupa e reproduz na 

sociedade brasileira. 

Desta forma podemos pensar a discussão de gênero atrelada a 

construção social e a representatividade de mulheres num processo 

histórico, buscam autonomia e protagonismo. Assim envelhecer sendo 

mulher segue sendo um fator de resistência, em uma sociedade 

patriarcal que faz diferenciações entre homens e mulheres. Sabe-se que 

a população envelhecida, em sua predominância, é composta por 

mulheres, e esse estudo alerta para a possibilidade de pensar sobre 

novos caminhos, possibilidades e realidades, pretendemos aqui trazer a 

amplitude sobre a importância de um olhar crítico sobre a relação 

gênero e velhice, para a superação dos discursos permeados por 

divisões de gênero. 
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A EPISTEMOLOGIA FEMINISTA A LUZ DA 

DESCONSTRUÇÃO DO PATRIARCADO, SOB A 

PERSPECTIVA DE GÊNERO. 
 

Rayanna Larissa De Goes Fernandes84 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os direitos das mulheres dentro de uma perspectiva feminista 

são fruto de conquistas e de evolução histórica, trata-se da 

desconstrução da cultura patriarcal aquebrantando a cultura da 

dominação, opressão e limitação 

Observa-se que o feminismo trouxe libertação na identidade 

feminina, deu espaço para outras expressões de gênero, em um 

contradispositivo a cultura demandista e patriarcal.  

Tal movimento fulcrado em ondas e em evolução demonstra e 

fortalece a atuação em grupo, traz para o seio social que todas as 

mulheres estão juntas e unidas em uma posição horizontal, ao contrário 

do que acontece na ideologia homens em mulheres, apresentando uma 

relação verticalizada, ideia essa advinda desde a época da escrivadão e 

desde os primórdios onde a mulher era vista como instrumento de 

permuta, troca, compra e venda em prol de casamentos.  

Assim, o patriarcado demonstra que não há um entendimento do 

outro, por isso que o feminismo vem para entregar e fortalecer a 

capacidade de lutar por um desejo, por uma liberdade, pela saída do 

sistema opressor para uma nova era, a da libertação.  

Nessa seara, tem-se que o feminismo é um operador teórico e prático, 

no sentido de ser demonstrado como um contrarquetipo da dominação 
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patriarcal, forma de desconstrução de um poder ligado a privilégios de 

gênero, sexualidade, raça, classe, idade e econômico financeiro.  

A partir de ondas renovatórias e da evolução histórico, social, 

político e econômico, lutas foram baseadas e direcionadas a luz da 

independência da mulher, do seu corpo, de suas regras, de suas crenças 

e práticas.  

 

METODOLOGIA 
 

Pretende-se realizar uma pesquisa qualitativa que permita 

analisar o epistemologia feminista a luz da desconstrução do 

patriarcado, sob a perspectiva de gênero.  

Nesse sentido, conforme preleciona Minayo (1994) a pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo nas relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operalização de variáveis. No caso do 

presente estudo, serão envidados esforços para, por meio dessa 

abordagem, responder a seguinte pergunta da pesquisa:como forma de 

aquisição de direitos seria a epistemologia feminista a desconstrução do 

patriarcado, sob a perspectiva de gênero? 

Quanto aos objetivos da pesquisa, pode esta ser classificada 

como uma pesquisa exploratória, tendo em vista que objetiva-se 

“levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim 

um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse 

objeto” (SEVERINO, 2017, p. 94). Dessa forma, busca-se compreender 

e obter-se mais informações acerca do tema tratado. 

A abordagem do conteúdo foi realizada a partir da pesquisa 

bibliográfica, a qual é descrita por Lakatos e Marconi (2017, p. 200) 

como um método científico que “abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais ”. Assim, acrescenta Gil (2018) que a pesquisa de 
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natureza bibliográfica, se realiza por meio das análises de documentos 

e materiais já elaborados, que vieram então a se tornarem públicos. 

Dessa forma, os documentos analisados no presente estudo serão as 

legislações brasileiras, normativas do direito comparado, bem como 

conteúdo bibliográfico de autores ligados ao feminismo, patriarcado, e 

gênero. 

O caminho de construção do conhecimento segue o método 

indutivo, no qual, a partir de dados particulares, há a generalização ao 

social. Como afirma Lakatos e Marconi (2017, p. 93 e 94): 

 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo 

de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se 

uma verdade geral ou universal. O objetivo dos argumentos 

indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo 

do que o das premissas nas quais se basearam. 

 

Dessa forma, a base metodológica do estudo busca analisar  

epistemologia feminista a luz da desconstrução do patriarcado, sob a 

perspectiva de gênero. Essa verificação se concretizou a partir da 

análise inicial do panorama evolutivo dos direitos da mulher, da sua 

ascensão social e da desconstrução do patriarcado.  Conseguinte, devido 

à particularização dos critérios e a relativa incerteza gerada por uma 

observação social, conclui-se o valor indutivo da pesquisa, não 

havendo, como explicitam Lakatos e Marconi (2017) uma verdade 

concreta inerente a pesquisa dedutiva. 

Dessa forma, a partir de uma revisão bibliográfica busca analisar 

a epistemologia feminista a luz da desconstrução do patriarcado, sob a 

perspectiva de gênero.  

 

DESENVOLVIMENTO 
 

A história das mulheres é essencial para o estudo da 

emancipação dos seus direitos, o motivo é oriundo dos conflitos, das 

marcas deixadas pelo patriarcado e dos direitos que foram conquistados 

nessa linha evolutiva.  
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Ao longo dos anos observa-se que homens e mulheres sofreram 

exclusão e distorção de direitos por razões de classe, porém nenhum 

homem foi excluído do registro histórico por causa do seu sexo, embora 

as mulheres tenham sido (LERNER, 2019).  

Nesse cenário histórico feminista, vê-se que a mulher é peça 

fundamental para criação da sociedade e que mesmo impedidas de 

conhecer a própria história em muitos casos e até mesmo de interpreta-

la, fizeram a sua própria narrativa.  

A visão Lerner (2019) é de trazer a tensão entre a experiência 

real das mulheres e sua exclusão, da interpretação dessa experiência, a 

luz do que denominou de “dialética da história das mulheres”, esta que 

foi a mola propulsora do enquadramento desse grupo no momento 

histórico.  

Seguindo esse panoramaa evolutivo ressalta-se, que as mulheres 

devem ser vistas, também, de forma grupal, isso decorre do fato de que 

a subordinação da mulher ao homem é mais antiga do que a própria 

civilização, a existência da história da feminina foi ignorada e omitida 

pelo pensamento patriarcal, que gerou consequências psicológicas nos 

homens e nas mulheres. 

Eis que surge a abordagem do patriarcado, fruto de um sistema 

costumeiro que perpassa gerações. De início o patriarcado surge como 

Estado Arcaico, a sua unidade básica de evolução foi a família 

patriarcal, que criava, ditava as regras e os valores que comporiam 

aquele núcleo familiar, nesse sentido observa-se que as definições de 

gênero afetaram de forma integral a formação do Estado Arcaico.  

Os comportamentos que eram considerados ideias, os papéis 

desempenhados eram expressos em valores, costumes e leis, fincados 

em metáforas nas quais tornaram-se parte da construção social.  

As mulheres que eram valoradas com base na sua sexualidade, 

na capacidade de ofertar serviços reprodutivos e sexuais, passaram a ser 

utilizadas como meoda de troca em casamentos para o benefício de suas 

famílias, ressaltou Claude Levi Straus apud Lener (2019) que não são 

as mulheres que são reificadas e comercializadas, mas sua sexualidade 

e sua capacidade reprodutiva.  
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Resta claro, que o sexo feminino se encontravam em 

desvantagem não só em relação ao corpo e a sexualidade, mas também 

na seara psicológica, para as mulheres assim como para os homens, que 

faziam parte de grupos oprimidos e hierarquizados de forma subalterna, 

a história constituiu luta por liberdade e emancipação, vale ressaltar que 

a luta feminina é diferente da formas de opressão e dominação sofrida 

pelos homens de classes menos abastadas e oprimidas, há ainda um 

atraso na luta emancipatória na vida feminista.  

O primeiro papel que foi dado a mulher definido pelo género, 

foi ser moeda de troca em casamentos, o homem como gênero 

adversarial era quem conduzia a troca e definia os seus termos.  

Desde a escravidão podia-se observar a distinção de papeis no 

que se refere as mulheres e aos homens oprimidos, os homens eram 

explorados como trabalhadores braçais, enquanto que as mulheres era 

sempre exploradas como aquelas que forneceriam serviços sexuais e 

reprodutivos.  

Ao mencionar a ideologia patriarcal, Tiburi (2019), aduz:  

 

Patricarcado é um nome estranho para muitas pessoas que 

consideram natural a ordem social existente. Ele representa a 

estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando 

outros a se submeterem ao grande favorecido que ele é, sob pena 

de violência e morte. Nessa perspectiva é impossível pensar que 

o patriarcado dará espaço ao feminismo.  

 

De tal forma, resta claro que o feminismo demonstra um caráter 

inconciliável com uma sociedade patriarcal, é nessa seara que se 

demonstra uma luta contra um estado de opressão e injustiças.  

Nas lições de Weber (1991) a falta de informação e 

conhecimento das mulheres por suas próprias lutas e conquistas é um 

dos principais meios de mantê-las subordinadas, a luz do que é 

defendido pela teoria política e a sociologia, demonstra que o 

patriarcado faz parte de um tipo ideal de dominação na sociologia 

weberiana. 

Utilizando pensamento de Weberm, extrai-se a “possibilidade 

de impor ao comportamento de terceiros a vontade própria”, 
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considerando o cunho dominatório, levando em conta um sistema 

dogmático de crenças. Essa ideologia tem base na cultura e nas 

instituições, de tal forma que surge o feminismo como uma forma de 

desconstruir o patriarcado, sendo uma luta por todos aqueles que de 

certa forma sofreram algum tipo de opressão.  

Em um paradigma de desconstrução, os movimentos feministas 

surgiram inicialmente na França almejando o luta de gênero e a 

mudança, trazendo marcos legais e alterações significavas no seio 

social.  

Essa luta e classe explode em meados de 1970, demonstra não 

apenas a luta entre homens e mulheres, mas também contra os 

oprimidos e subordinados de forma geral, entre o racismo oriundo da 

escravidão e da diversidade cultural. Esse movimento considerado 

radical apresenta-se como oposição ao patriarcalismo. 

A ideia dos movimentos feministas inicialmente abordados na 

França, inauguram esse pensamento de liberdade feminino tem como 

uma das pioneiras a escritora do século XVIII, Mary Wollstonecraft, 

autora da obra filosófica feminina “Uma reivindicação pelos direitos da 

mulher”. A mencionada autora viveu entre radicais político-

democráticos britânicos e apoiadores da revolução francesa (ABREU, 

2002).  

Eis que na busca de libertação, surgem as ondas feministas, que 

almejavam o fortalecimento da liberdade da mulher. A primeira onda 

social feminista: O movimento sufragista, marcada pelo direito de voto 

da classe feminina em determinados Países, sendo iniciada na 

Revolução Francesa de 1789 (COSTA; SARDENBERG, 2008). 

O movimento pela libertação feminina, deu origem a segunda 

onda, após a conquista do direito ao voto e o advento da segunda guerra 

mundial a busca pela igualdade e equiparação mostravam-se latentes. 

Passa a ser objeto de estudos e de concretização perante a segunda onda 

à opressão da mulher, a sexualidade, a construção cultural de gênero e 

dominação. O discurso agora estava focado nas relações de poder entre 

homens e mulheres, debatendo sobre questões de discriminação, 

desigualdades culturais e estruturas sexistas. 
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Buscando um resgate do papel da mulher no seio social, surge a 

terceira onda, iniciada no final do século XX, mais precisamente na 

década de 80, o movimento que resiste até os dias de hoje tem foco mais 

amplo, em razão de derivar dos direitos reivindicados nas ondas 

anteriores, a luta atual envolve a defesa dos direitos em um espectro 

mais vasto que nos leva a caracterizar a terceira onda como o momento 

de “empoderamento feminino”.  Para Marques e Xavier (2018, p. 

06): 

 

Inicia-se um processo de desconstrução “universal” da mulher, 

ou seja, o próprio movimento feminista tratava a vida da mulher 

de forma coletiva como se todas as mulheres, de todas as classes 

e raça, vivessem os mesmos problemas, estivessem expostas à 

mesma forma de opressão. As feministas da terceira onda 

abordam sobre a exclusão das demais mulheres que não 

pertenciam à classe média.  

 

O movimento feminista contemporâneo não se limita, ele visa 

contemplar objetivos defendidos por todas as classes sociais e raças, é 

a soma das duas ondas anteriores que resultam na causa da igualdade 

de gênero. 

Com advento das ondas e com a luta pelas minorias, ações 

afirmativas ou discriminantes positivas foram criadas para assegurar o 

mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, com ênfase na 

emancipação feminista.  

Ao se falar das ações afirmativas e da mulher, destaca-se de 

imediato a Lei Maria da Penha, fruto da luta e da dedicação na 

positivação de direitos no ordenamento jurídico interno e 

internacional.  

Indubitavelmente com a evolução e o amparo legislativo, 

juntamente com as políticas públicas, mostra-se uma ruptura com a 

discrepância social e a desigualdade fomentada.  

Nesse cenário, as minorias alcançaram um lugar de fala no 

âmbito político, por meio da afirmação da identidade. Em contraponto 

ao lugar de fala surge o lugar da escuta, onde os participantes são 

respeitados de acordo com sua individualidade.  
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De tal forma, a teoria feminista tem presumido que existe uma 

identidade definida, compreendida entre a categoria das mulheres, que 

não só consagra interesses e objetivos, mas constitui o sujeito em sí.  

Nas lições de Butler (2020):  

 

A noção de que pode haver uma “verdade” do sexo, como 

Foucault a denomina ironicamente é produzida precisamente 

pelas práticas reguladoras que geram identidades coerentes por 

via de uma matriz de normas de gênero coerentes. A 

heterossexualização do desejo requer e institui a produção de 

oposições discriminadas e assimétricas entre o feminino e o 

masculino, em que estes são compreendidos como atributos 

expressivos de “macho” e “fêmea”. A matri cultural por meio da 

qual a identidade de g~enero se torna inteligível exige que certos 

tipos de “identidade” não possam existir, isto é aqueles em que 

o gênero não decorre do sexo e aqueles em que as práticas do 

desejo não decorrem nem do sexo nem do gênero.  

 

Busca demonstrar que todo período que toda luta é fruto de um 

processo evolutivo e que o feminismo vem para desconstruir o 

patriarcado, trazendo mais liberdade, dando lugar de fala e escuta, 

gerando visibilidade a mulher.  

Traz a abordagem de gênero e a desmistificação da 

subordinação, da inferioridade e da não aderência a libertação, é por 

meio de políticas públicas emancipatórias, por meio da evolução 

legislativa e pela luta de direitos que vai distanciando patriarcado da 

realidade do feminismo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A ideia discriminatória do homem em relação a mulher é fruto 

de um processo evolutivo, chamado de patriarcado. Em termos 

evolutivos buscou-se a equidade de gêneros na aquisição de direitos e 

na liberdade da mulher.  

Nessa linha de pensamento, observa-se que ideia de igualdade 

de gêneros é necessária para uma integração real e para uma dinanismo 

dos conceitos sociais, rompendo com a ideia inicial de patriarcado, 

surge o feminismo para trazer liberdade e incorporar direitos.  
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Por meio das ondas e da revolução francesa, começou-se uma 

política de cunho emancipatório das mulheres, surge o movimento 

operário, o direito ao voto, a abertura política após ditadura e a proteção 

da mulher vítima de violência doméstica, tanto pelo ordenamento 

jurídico interno, como no plano internacional.  

Discriminantes positivas e ações afirmativas, surgem para 

garantir o mínimo existencial e para solidificar a dignidade da pessoa 

humana, diante das mais variadas formas de discriminação.  

A mulher passou a ser vista em uma situação grupal, bem como 

passou-se a conscientizar e informar, implicando em uma ruptura com 

a posição de inferioridade na sociedade, traz até mesmo uma inquietude 

quanto a sua dependência ao homem.  
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O PREÇO DA COR 

 

Dayse Cabral de Moura85 

Dandara Onasilê Moura da Costa 

 

Preta, pra você não há dó 

Melanina nesta terra alugada 

Passaporte para toda sorte de sofrimento 

Não há lei, nem regimento que garantam tua alforria? 

Os colonizadores veem teu corpo como uma mercadoria 

A sociedade racista 

A tua dor silencia 

Teu suor é almejado 

Para cuidar de outras crias, varrer, lavar, tirar pó 

Tuas lágrimas e teu pranto 

Não provocam comoção 

Desesperada pula do 3º andar 

Em busca de libertação 

Teus ancestrais te deram asas 

Para tua salvação 

Gritastes ao mundo tua condição análoga à escravidão 

Sem a aplicação do princípio da dignidade humana 

Segue aberta e sangrando a ferida no corpo 

A ferida na alma 

Preta, você não está sozinha 

Sentimos a sua dor 

Que você receba colo, proteção e flor 

Teu exemplo de luta encoraja outras denúncias 

 
85 Possui graduação em Pedagogia (1996), Mestrado e Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora associada do 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Universidade Federal de 

Pernambuco e e participa da gestão colegiada do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 

da UFPE- NEAB. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7044023355062076 
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Preta, quem sabe um dia 

Possamos viver sem pagar o preço da cor 

Num mundo onde haja justiça, democracia 

Emancipação e amor. 

 

Poema feito em homenagem a Raina Ribeiro da Silva, 25 anos, que 

era agredida e mantida em cárcere privado pela patroa em apartamento 

no bairro do Imbuí, Salvador, Bahia. Ela pulou do 3º andar do prédio 

para fugir, no dia 26/08/2021. Notícia veiculada no G1 Globo. 
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A FLOR DO ABISMO 
 

Dayse Cabral De Moura 

 

Mil vozes em sua cabeça 

Gritavam-na: culpada, errada, incapaz, inadequada, negra, safada! 

Aqueles gritos saiam de todos os poros dele 

A sua volta o silêncio cúmplice a atordoava 

Ele seguia tranquilo no seu ritual de violência 

Cuspindo sexismo, machismo, racismo 

Seu olhar a humilhava 

Seu sorriso cínico a emudecia 

Sua mão forte lhe queimava a carne 

Ela só enxergava duas portas a sua frente 

Uma lhe tirava a vida, outra lhe roubava a sanidade 

Na encruzilhada entre o cemitério e o hospício 

Não havia dignidade 

Quando não a imaginavam capaz 

Abriu uma janela para fugir do precipício 

A primavera fez surgir de suas entranhas a força para desabrochar 

Pintou-se feliz de lilás 

Afagou suas raízes com carinho 

Sentiu com prazer os raios de sol aquecendo sua alma 

Limpou com cuidado o sangue dos seus espinhos 

Renasceu 

Olhou esperançosa para o campo 

Ouviu orgulhosa os aplausos calorosos das outras flores do abismo 

Elas lhe gritavam vitoriosa 

Juntas lutariam por igualdade 

No ar exalava o cheiro forte da flor da liberdade. 
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MULHERES - JANELAS 
 

Élida Souza 

 

Amei uma mulher e meu coração enfim foi livre. 

As fervuras do corpo dela me incitavam um sereno poder ser eu, alma 

e tudo. 

Já era confortável em mim a ideia de tê-la próxima. 

Sempre pensei tanto nas palavras que acabava por dizer nada. Mas o 

silêncio soltava algo que não cabia entre os dentes e o movimento da 

língua, dizia de algo estrutural em minha trajetória de ser gênero em 

tudo que me patriaca. Alguns dias elas, as palavras, ferviam no meu 

peito, outras, a vida roubava as brasas e fazia fumaça só pra sinalizar 

que ainda havia quenturas. Abafos, mormaços de viver cinza. 

o laranja e amarelo dizem um tanto mais de mim, de mulheres e tons. 

Muda, apelava pela presença do meu corpo mal amado, ao lado do 

teu, tão querido. 

Esse mesmo corpo que sempre gostou de gritar, mas só por dentro. 

Que agora em carne e voz alta, grita. Corpo distante, medroso de ser 

nas ruas, vielas e espaços, muitas vezes sem entender ao certo por que 

via o coração estronda com mais sutileza. 

Me sinto meio janela, pois vejo que podem mostrar tudo ou nada. 

Refletir as luzes. 

Atrair besouros, borboletas, teias de aranha e pingos de chuva. 

Dar espaço para que os cheiros atravessem as paredes daquilo que 

constitui alguma sustentação. 

Abrir ou fechar. 

Servir de opção de fuga, quando por algum motivo próprio da vida, as 

portas estão trancadas e a necessidade de correr não se acanha com 

medo da largura e nem se importa se o trinco tem funcionalidade 

duvidosa. 

Mas e quando essa janela só se faz de beleza triste, como uma 

tempestade severa que me faz questionar o entreaberto do caminho? 
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E quando a janela é liberdade? 

É lá que quero pousar meu braço, sentindo os mil abraços e a quentura 

mesma dos corpos laranjas 

Mulheres, janelas e o perseverar das salvaguardardias autônomas 

Pássaros horizontando uma utopia. 
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MULHER CÍCLICA 
 

Juliane Souza Luiz Hora86 

 

As quatro fases da Luz me dominam 

Somos irmãs, nascidas do mesmo chamado 

Juntas ultrapassamos o pecado original 

Tirando o encargo das punições masculinas do meu corpo 

Por meio dEla várias energias circulam em mim 

Com Ela sou bruxa, carrego a sabedoria anciã; 

Com Ela sou donzela, trago a pureza do nascer da manhã; 

Com Ela sou feiticeira, transmutando poder e sensualidade; 

Mediante Ela sou mulher mãe, 

Provedora, fazedora, gerando toda a criatividade. 

 
86  Programa de Pós-graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza, 

Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural dePernambuco, Av. Dom 

Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife, PE, Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/9553182561540185 
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RENASCIDA 
 

Juliane Souza Luiz Hora87 

 

Mulher, amor 

compactuada 

reservada 

forçada 

aniquilada 

Mulher, amor 

amor, Mulher 

replantada 

renascida 

sobre as cinzas 

da Mulher sem amor 

desamor 

Mulher. 

 
87  Programa de Pós-graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza, 

Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural dePernambuco, Av. Dom 

Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife, PE, Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/9553182561540185 
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ME DESENCAIXAR 
 

Juliane Souza Luiz Hora88 

 

Com o movimento de volta às raízes, 

Percebo a constante investida de me encaixarem em caixas. 

Caixas que foram abertas por mim a muito tempo. 

Caixas de padrões que lutei para me desvincular. 

A caixa da beleza imposta; 

A caixa do ter para ser. 

Entrar novamente nessas caixas 

É regressas para uma condição de alienação social. 

É diminuir a mente, e perder a liberdade do SER único que sou. 

É esquecer que, 

Meu cabelo é de preta 

Meu amor é preto 

Minha vida é presta. Então, lutarei! 

Para que não me encaixem em suas caixas homogêneas e aculturadas. 

 
88  Programa de Pós-graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza, 

Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural dePernambuco, Av. Dom 

Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife, PE, Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/9553182561540185 
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PRETO VÉIO TÁ CANSADO 
 

Lucimary Passos - Professora E Poetisa89 

 

Preto Véio se move, 

no jirau da senzala, 

e mesmo já sendo dia, 

sente o peso do corpo cansado, fruto de sua velhice! 

Olha e diz: o dia amanheceu, 

e ele tanto dormiu, 

que hoje não viu, 

os pássaros dando seu piu... 

E eles que sempre me avisam, Preto Véio é hora da lida! 

Parece que meu corpo tá 

pesando, mais que antes. 

é um peso nas pernas, 

meus pés estão doendo, 

eles que antes, eram ligeiros, firmes, 

aguentavam todo o peso do corpo... 

E essa cabeça velha, 

esquecida, pesada, 

parece esqueceu de tudo, 

até mesmo de sua preta véia, que foi morar no céu! 

Que felicidade minha véia, 

de não mais sofrer, 

não mais chorar, 

não mais lembrar de nosso canto, do outro lado do mar. 

Perdido em meus pensamentos, escuto o patrão me chamar, 

vou levantar e segurar meu corpo, nas lembranças do 

além-mar, onde ficou minha 

alma quando pra cá fui trazido, numa viagem sem volta! 

Escuto mais um grito: 

 
89 E-mail: lucimaryadv@gmail.com. Contatos: (81) 99408.1105 
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Negro Véio dorminhoco, 

levanta que já é tarde, 

vai buscar lenha pro fogo, 

antes que teu lombo tarde... 

Sim patrão, tô levantando, 

num aguento mais o corpo, 

alquebrado e cansado, 

mesmo assim procuro, 

meus pés para fazer o mandado! 

Dedicado aos Pretos e Pretas Velhas! 

Lucimary Passos –  

 

 

Às 17.12 hs, de 20 de abril de 2021. 

Caruaru - PE. 
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"PARA ONDE VOU?" 
 

Lucimary Passos - Professora E Poetisa90 

 

Dedicado aos meus ancestrais negros, em suas viagens nos tumbeiros! 

Sacudida aqui dentro e com medo de tudo, desses homens cruéis que a 

todo 

momento gritam, chicoteiam, batem, jogam-nos no mar... 

Confesso que estou paralisada de medo, 

pois sequer posso saber, 

nessa multidão, 

onde estão meus pai? 

Meus irmãos? 

Meus avós? 

Meus tios? 

Onde todos foram parar? 

Será que estão aqui? 

Mas nem posso ir procurar, 

não sei falar com esses, 

meus irmãos negros, 

muito menos com esses 

homens maus, 

que gritam, chicoteiam, 

batem, e jogam-nos no mar. 

A negrinha aqui do meu lado, foi levada não sei 

para onde, só sei que, 

acordo com ela chorando, 

sangrando, as roupas sujas 

de sangue... 

Meu terror foi maior ao vê-la, 

e pensar: quando serei eu?? 

Não, não quero nem pensar, 

 
90 E-mail: lucimaryadv@gmail.com. Contatos: (81) 99408.1105 
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que esses malditos homens 

maus, também vão me usar... 

Acho que vou correr ao 

encontro do mar, mas se o 

o medo não deixar e me paralisar? 

Só queria chegar, a esse novo lugar... mas que lugar? 

Sem minha família, sem ninguém pra me apoiar... 

Queria tanto saber, para onde vou, em que lugar?  
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EXPRESSÕES DE VIDA - homenagem ao Centenário 

de Paulo Freire. 
 

Lucimary Passos - Professora E Poetisa91 

 

Nessa minha singela homenagem, 

Que faço com imensa emoção, 

A este ilustre personagem, 

Paulo Freire, com devoção! 

Num vocabulário de luta e esperança, 

Conquistas, revolução e dignidade, 

Freire recriou a desesperança, 

Com um método de alteridade! 

Pobrezas, esmola e crueldade, 

Injustiças, opressão e miséria, 

O povo vivendo em dificuldade, 

E aí Freire plantou sua história! 

Com uma Educação Libertadora, 

De sonhos ressignificados, 

Surge nova vida emancipadora, 

De Freire, um ser dignificado! 

O amor por suas gentes, 

Freire deixou patenteado, 

Com seu método inteligente, 

Que foi por ele criado! 

Conectar gente, terra e realidade, 

Era um sonho bem acalentado, 

Por Freire com sua hombridade, 

De educador tão honrado! 

Na obra, Pedagogia do Oprimido, 

Luta pela desalienação, 

Do povo que vive reprimido, 

 
91 E-mail: lucimaryadv@gmail.com. Contatos: (81) 99408.1105 
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Mas sonha com sua restauração! 

Paulo Freire, nos seus caminhos, 

Que chamou de andarilhagem, 

Abraçou o zé-povinho, 

Mostrando o inédito viável! 

A genialidade de Paulo Freire, 

Vai muito além de um método, 

Que perpassa tantos lugares, 

Transformando tudo sem engodo! 

No exílio manteve a esperança, 

Lembrando da gente, de pé no chão, 

Com sua aliada, a perseverança, 

Sonhava só em correr chão... 

Educação e Liberdade, 

Temas discutidos por Freire, 

Assentados na amizade, 

Não apenas nos dizeres... 

Patrono da Educação Brasileira, 

Freire um símbolo, uma história, 

De ideias tão altaneiras, 

E vibro com sua vitória! 

E com grande satisfação, 

Vivemos o seu centenário, 

No seio dessa nação, 

Oh, Educador Honorário! 
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SECA 
 

Majé Interior 

Caruaru-PE 
 

Nas represas da sociedade líquida morre-se é de sede 

E nada sacia a ausência de sinceridade 

As relações cada vez mais frias se cristalizam em falsidades 
 

Pessoas simplesmente evaporam, pessoas gastam horas 

Alimentando gestos, que de nada singelos, 

Agridem em qualquer contato 
 

Contatos 

Contados que não fazem histórias 

Porque são sistematizados para que durem poucas horas 
 

Pele arrepiada e a angústia no peito se afloram 

A primeira passa logo 

E a segunda só piora 
 

Afogam-se em águas de toxinas 

Trocam toques sem rimas 

E frases que alucinam a quem acredite serem de verdade 
 

A realidade já não tem mais importância se tudo é fictício 

Se jogam nas redes, mas não se balançam 

Porque não entendem de conexões humanas 
 

Quando se esbarram têm até uma leve lembrança... 

Ou seria alguém desconhecido? 

Não importa!! Afinal, estão perdidas em busca das fodas boas de 

serem curtidas 
 

Assim, a modernidade brinda com seus corpos vazios 

E quando tudo secar 

Perceberão que na terra dos afetos estão todos sem chão. 
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NÃO MATARÁS 
 

Rosemary Carlos Ferreira Costa 

 

Não matarás... 

Nem com os gestos, 

nem com as palavras, 

nem com a tristeza, 

nem com a melancolia, 

nem com o olhar, 

nem com a indiferença, 

nem com o ressentimento, 

nem com o desprezo. 

Não matarás... 

Tudo que fere aniquila de alguma forma a vida, 

Provocando dor, desesperança, cansaço, 

causa de tantas ausências e vazios. 

Pois, não só se mata com arma de fogo, 

mata-se também com o desamor, 

sofrimento que se provoca no outro, 

deixando que morra também o amor dentro de si, 

daquele que não foi capaz de amar. 

Aquilo que não é amor, 

sempre é a dor do outro. 

Por isso não matarás... 
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“FORTALEZA” 
 

Sil Crisostomo 

 

Quem acolhe a mulher forte? 

Cansada de carregar o mundo nas costas... 

cansada das lapadas da vida. 

Exaurida das marcas da violência que traz consigo. 

Quando teve colo? 

Quando foi ouvida? 

Ela não sabe falar como se sente. 

Não sabe como é ser cuidada. 

O mundo a maltratou tanto, que ela construiu muros, 

cercou-se, fez o que pode para se proteger. 

Proteger dos outros. Proteger de si. 

Amar-se ainda é um desafio. 
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MULHER... 
 

Sil Crisostomo 

 

Mulher, quantas vezes te calaram? 

Mulher, quantas vezes tivesse que provar algo? 

Mulher, quantas vezes te fizeram desacreditar de ti? 

Mulher, quantas vezes te usaram? 

Mulher, quantas vezes tivesse que cuidar dos outros? 

Mulher, quantas vezes sentisse medo? 

Mulher, quantas vezes pensasse em desistir? 

Mulher, quantas vezes? Mulher, quantas vezes? 

Desata o nó em tua mente, desata os grilhões que te prendem, 

desata a dor no peito, desata tantos anos de silêncio e sofrimento, 

desata, desata, desata... 

Desabrocha, encontra a luz dentro de tu, 

a força das ancestrais, o caminho a seguir... 

Vamos de mãos dadas, umas com as outras. 
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LIBERDADE E ALEGRIA À MULHER LIVRE E 

ALEGRE 
 

Sil Crisostomo 

 

A mulher livre e alegre sofre por ser assim. 

A sociedade patriarcal em seus espaços: família, escola, trabalho, 

relacionamentos, tenta controlar e disciplinar essa mulher. 

 

O sentimento comum é de ser diferente de todo mundo,  

como se suas ideias transpassassem aqueles círculos. 

E os círculos a tratam com repressão, violência, desamor, rejeição. 

 

A mulher livre e alegre, de início, não entende esses processos. 

Tenta caber nas formas dos outros,  

tenta ser quem não é, para ser aceita e amada. 

 

Eis que de tanto perambular, ela encontra seu ninho e ali faz morada,  

começa no próprio peito e depois expande aos relacionamentos que a 

fazem bem e a tratam com respeito. 

 

A sua liberdade e alegria deixa de ser um incômodo e a faz se sentir 

pertencida sendo ela mesmo. 

A aceitação e amor começa em nós.  

Nos amemos, mulheres livres e alegres! 

 

E o depois, é um dia cada vez. 
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MEU RELATO 
 

Fabi Monteckio (In Memorian)92 

 

A maternidade pra mim sempre foi como uma dádiva, o amor 

incondicional, o sentimento mais puro e sublime que podemos ter por 

outro ser humano, e afirmo: É meu coração que bate fora do meu peito, 

porém nem são flores.  

O João Antônio foi diagnosticado aos 2 anos e meio com 

autismo, posso dizer que o meu mundo caiu, já tinha ouvido falar sobre 

o tema, mas a partir desse momento passei a vivenciá-lo, e o tempo foi 

passando, percebi que não estava sozinha e criei um grupo de famílias 

autistas, Anjo Azul, que hoje estamos na caminhada do Instituto 

Atipicamente, pois do luto materno virou luta, hoje conquistamos 

espaço, mostramos a nossa voz, através de audiências públicas e 

movimentos sociais, sei que temos muito a conquistar, pois o nosso 

trabalho é justamente dar suporte a famílias que possuem 

vulnerabilidade social, ou que  necessitam de algum suporte, estamos 

abertos para a nossa sociedade aos que precisarem. 

 
92 Esse relato foi enviado pela autora uma semana antes de ser internada com Covid -

19, doença que levaria nossa amiga, que nos deixou tão cedo, e que faz muita falta 

nesse mundo. A mensagem foi enviada por whatsaap para Ana Maria de Barros, uma 

das organizadoras da obra.   
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O MENINO DA PIPA 
 

Luana Tereza De Barros Vieira Rocha 

 

Eram miúdos e chorosos aqueles olhos do menino. Seu rosto um 

pouco empalidecido voltava-se em direção ao céu, todo início de noite. 

Carregava em seus nove anos de vida uma triste história ocorrida há 

poucos meses.  

Em muito se desviava de contar detalhes do ocorrido a certos 

curiosos, mas que em sua fisionomia se enxergava: a perda de sua 

amada mãezinha pelas mãos do homem, que não era seu pai, mas que 

se acostumou a chamar assim à custa do medo, receio e choro. Era seu 

pai, enfim. 

O menino esguio do distante povoado Horizontes, hoje se 

encontra na capital, na casa de parentes da falecida que nunca os tinha 

visto antes. Sua tia esforça-se para dar os melhores cuidados, mas nada 

se compara aos da mãe, da mãe que não mais veria.   

Pensava, em tempos e tempos, no chão batido do seu lugar, do 

mato entranhado, do rio próximo, das árvores frutíferas em que muito 

o servia quando seu pai negava comida. Sente mesmo saudade da mãe 

com seu afago, dos mimos, das brincadeiras e até das repreensões.  

Sua vida nova tinha se iniciado naquele bairro humilde. Pouco 

saía. Era tímido. E lá, do outro lado da rua, havia uma quitanda muito 

movimentada por sinal. Pessoas de todos os tipos chegavam, serviam-

se, riam. Havia de tudo um pouco, alimentos, bebidas. Era um ponto de 

encontro entre amigos e conhecidos. Possuía um largo compartimento 

onde se colocava cadeiras e mesas. Era um cenário perfeito de falas de 

várias naturezas e uma delas se referia à notícia desse menino.  

Contavam que uma mulher de 30 anos teve a vida arrancada pela 

violência do marido e dele não se tinha notícia, até então. Era mais uma 

em que o amor se fez ponte para partida. História de vidas ceifadas e 

embrutecidas. Destinos redimensionados pela autoridade de um 
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homem, responsável por decidir quem vive, quem chora e como 

morre... Por suas mãos.   

É a ideia de mais uma alma que escapou do corpo e se tornou 

dados estatísticos. Um caso que se fez tarefa de delegacias e assunto em 

noticiário de TV e jornais impressos. Um minuto de fama, uma dura 

fama que teve seu ápice com sangue jorrado, o rosto desfigurado, um 

suspiro silenciado. Uma vida que virou conversa e que logo seria 

esquecida.  

- Ah... Era mais uma! Murmurou o dono daquele comércio 

enquanto arrumava as prateleiras. 

 - O que o levou a agir assim? Foi à primeira vez ou já era de 

costume ter esses momentos agressivos? Repetiu. 

- Bem ela o provocou! Disse outro a tomar uma cerveja. 

- Por que essa mulher não pediu ajuda antes? Negligência com 

a própria vida? Não pensou na criança, nem em si? Retrucou o dono do 

estabelecimento. 

Neste momento, um calafrio o tomou. Que palavras e 

pensamentos julgadores são estes à mulher que nem mais viva estava? 

Com efeito, eles estavam a apunhalá-la pelo mal que viveu, ela e seu 

filho. Mas, essas formas de pensar e agir se manifestam tão rápidos e 

são tão recorrentes que não temos controle delas. Vivemos em tempos 

de naturalização de algumas perversidades, do distanciamento da dor e 

da realidade que envolve o outro, consideramo-nos inabaláveis e jamais 

suscetíveis a atos dessa natureza: 

- Também é toda hora na TV que a gente acaba se habituando a 

ouvir e, estranhamente, a não se comover. Acho que, no final, acaba por 

ser complacente com o agressor e desprezível à vítima. Pensou sem 

perceber a brutal maneira de machucar a mulher já abatida.  

E conversavam, ininterruptamente a supor saídas para o caso. A 

reviver aquelas vidas, dando papéis. Bufavam. Debochavam. Riam. E 

mais uma vez aquela existência sucumbia. Em se tratando de mulher, 

mesmo depois de morta, os ataques não cessam. 

Em seguida, chegaram ao momento em que os homens se 

voltaram para a criança. A ideia é que o moleque estava pelas 
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redondezas, mais precisamente, umas quatro ruas depois do comércio. 

Era por essa razão que se sucedia a tal conversa.  

O dono do local ficou admirado em saber que essa situação não 

só foi notícia de jornal na boca de cliente. A qualquer momento, aquela 

criança chegaria ali para uma compra e conheceria um sobrevivente da 

violência.  

E, semanas se passaram, já nem recordava do sucedido quando 

um menino magro de bermuda apareceu. Ele se mostrou muito 

acanhado a saber do preço de mortadelas e ovos. Do tempo que existia 

aquela quitanda nunca tinha visto aquele menino e pensou: 

- Deve ser de uma nova família, recém-chegada na área! 

Imediatamente, o homem respondeu: 

- Uma lata de mortadela e uma cartela de ovos, juntos, custam 

R$ 15,00. 

O Menino delicada e vagorosamente conta as cédulas e algumas 

moedas. Estava tudo muito amassado, embolado e ele a lutar para 

endireitar, olhando de lado como se estivesse com receio de estar 

atrapalhando o sossego daquele homem que o via com curiosidade e 

paciência. Enfim, aliviou-se a jogar no balcão aquele valor dizendo: 

- moço dá para comprar duas latas de mortadela e uma cartela 

de ovos? 

O comerciante pegou o dinheiro, conferiu e falou:  

- Dá sim e sobra troco, sobra R$ 2,00.  

Instantaneamente, ele colocou tudo numa sacola reforçada e 

entregou ao menino. A criança pegou com muita delicadeza e saiu 

quando foi chamado para receber o troco: 

- Hei menino não vai esquecer o dinheiro!  

- Obrigada, moço! Respondeu.  

Foi quando não resistindo à curiosidade o homem lançou a 

pergunta juntando as peças dessa história que já perdurava há semanas.  

- Hei menino! Você é novo por aqui?  

- Sim, respondeu. Vivo com minha tia Ana.  

E se retirou sem olhar para trás.  
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Foi assim que finalmente descobriram os personagens daquela 

fatídica história que se falava. Lembrou-se, do nome da irmã da vítima 

dito por um dos clientes e que ela estava como responsável do pobre 

órfão.  

- Pronto! Esse era o menino do caso de violência que tanto se 

comentava. Pobrezinho! Tão abatido e retraído. Sabe Deus a tristeza 

que carrega pelo vivido.  

Tempos se passaram e o menino já estava mais familiarizado no 

bairro. Frequentava a escolinha comunitária, mas não tinha amiguinhos. 

Ainda era duro abrir-se, logo, não tinha o hábito da amizade, pois onde 

vivia lá no povoado Horizontes nem muitas casas tinham e, 

consequentemente, poucas eram as crianças.  

Na nova casa saía mais para estudar, fazer uma mercearia nos 

comércios ou feira popular e, finalzinho de tarde, às vezes, ia soltar pipa 

no campinho como sempre sozinho. O dono da quitanda achava aquilo 

tudo muito inusitado. O moleque não se enturmava, talvez por 

orientação da tia que era muito difícil de criar amizades com a 

vizinhança ou pelo trauma vivido ou os dois motivos quem sabe!  

A criança apenas seguia sua existência a brincar do seu jeito a 

ver deslizar do alto sua pipa colorida. Às vezes, parava e se fixava nos 

movimentos para depois correr dando maior agilidade ao brinquedo 

voador.  

Era um menino que perdera sua mãe e não sabia do paradeiro do 

pai agressor. Era uma vida lutando para viver sua infância carregando 

a dor imensurável de ser um órfão da forma mais brutal já vista.  

Num sábado, lá foi ele brincar. Do comércio se olhava bem toda 

a movimentação. Ele, muitas vezes, sentava-se num banco de madeira 

e parecia escrever algo. A pipa deixada ao chão revelava as horas da 

brincadeira solitária dando lugar às pinturas em papel Chamex A4.  

Ele não somente estava a se divertir com um único brinquedo, 

como se dividia em manusear folhas ou para escrita ou para pintura. O 

comerciante não conseguia decifrar o que tanto fazia quando parava e 

pegava aqueles papeis em branco.  



- 433 - 

- Que bom! Desenhar ou escrever sob o tempo livre pode ajudá-

lo a esquecer do vivido. Parece-me muito inspirador. Retrucou o 

observador. 

E, rindo de canto de boca, subiu as escadas que dava ao depósito 

de mantimentos para buscar mais produtos e enfileirar nas prateleiras e, 

não demorou muito, ouviu suaves palmas e uma voz infantil chamando:  

- moço, moço, alguém? 

Era o moleque a comprar uma quantia de alimentos não 

perecíveis e produtos de higiene. Ele então retornando ao ponto de 

venda disse: 

- Já estou indo, já estou indo!  

Chegando então para atender o rapazinho, percebeu que ele 

estava soado e em uma das mãozinhas carregava seus papéis e a pipa. 

Sem muita demora, o homem prontificou-se a arrumar tudo na sacola. 

Já feito, percebeu a quantidade expressiva de produtos que aquela 

criança levaria. 

Notou que, nesse meio tempo, ele deixou seus brinquedos e 

ficou a aguardar a entrega. Já tudo empacotado entregou o valor em 

dinheiro e recebeu o que era seu. Preocupado o vendedor perguntou: 

- Tem certeza que pode levar isso, garoto? 

- Sim. Respondeu, olhando timidamente. 

E saiu com os bracinhos finos carregando as sacolas, mostrando 

força para quem quisesse ver. 

Já bem tarde, o proprietário se preparava para fechar a loja a 

colocar para o interior do ambiente as cadeiras. Foi quando se deparou 

com aquele embrulho. Eram as folhas todas desenhadas não de 

carrinhos, personagens de quadrinhos ou aviões, mas figuras que 

remetiam a pessoas em um ambiente doméstico.  

Aquele homem percebeu o quão bom eram os desenhos. Viu 

também que seus rabiscos não expressava apenas a imaginação de uma 

criança, mas exprimia um contexto bárbaro, violento, como bem, 

sentimentos como amor, amizade e despedida. Duramente, ele estava a 

reviver aquilo tudo. Na verdade, nunca deixou de lembrar. Os desenhos 

mostravam toda a dinâmica da vida dele até o desfecho daquele crime.  
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O comércio fechou. O dia tinha se passado. E descobertas foram 

feitas. Ele foi para casa descansar e estirar seu corpo cansado. Durante 

a janta, ficou a pensar naquilo que acabou de levar para seu quarto. 

Tinha de ver aquilo com mais cuidado. Ele tinha em mãos um quebra-

cabeça que proveio de uma morte, de uma perda, de uma impunidade.  

Após a janta, foi-se para o quarto. Pegou o desenho e viu toda 

história de vida da criança. Viu aquilo que o retratava com pouca idade 

e mais grandinho. A mãe com longos cabelos e seu pai sempre 

segurando uma garrafa de bebida. Viu um rio, pés de plantas e tantas 

coisas mais.  

Mas, aquelas folhas estavam desorganizadas, fragmentadas. 

Elas falavam alguma coisa, mas precisavam ser montadas para contar o 

ocorrido.  

- Que responsabilidade juntar tudo isso! Falou sozinho.   

De qualquer modo, iniciou a organização, folha por folha, 

desenho por desenho, numa sequência que expressava um enredo com 

suas personagens, ações, etc.. Eram, na verdade, vidas vistas em folhas 

pintadas pela mão de um menino de quase 10 anos. 

Já tudo pronto notou o dia a dia daquela família desfeita. Olhou 

algumas imagens, mas pelo cansaço sobre a mesa para entregar tudo ao 

menino quando o encontrasse. Era muito íntimo aquilo e, pela 

gravidade, não compartilharia com ninguém. Seria mais uma crueldade 

feita a divulgar o ocorrido com aquela vida inocente. Sentia-se cruel por 

ter julgado antes. Sabia que precisava mais de empatia.  

Mas, o que contam essas folhas? O que elas dizem realmente?  

Os desenhos atuaram como pontes, como um túnel temporal que 

reportava a um povoado. Via-se uma casa miúda de poucos cômodos.  

A mãe dormia no quarto com o filho numa cama não muito acolchoada 

e o pai ficava na sala numa rede. Há tempos não eram mais um casal. A 

mulher encontrava-se naquele lar por necessidade, por não ter uma 

moradia própria para ficar. Mesmo assim, a mulher nunca parou. 

Sempre esteve perseguindo a liberdade daquela relação massacrante e 

abusiva. 
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Seu maior empenho estava em guardar dinheiro para morar na 

capital com a irmã. Ansiava por uma nova vida, ter paz, um emprego, 

uma casa e cuidar de seu menininho. Mas, as coisas eram difíceis e 

sempre mexia no dinheiro da viagem. Vivia entre comprar alimentos ou 

fugir. Eram os imediatos que não se sabia quem mais pesava, quem era 

mais urgente. Eram duras escolhas.   

Seu marido era alcoólatra e muito agressivo. Quando estava 

sóbrio era fechado, pouco falava e, sob o efeito da bebida, ofendia a 

todos sem razão aparente. A mãe sabia inclusive de relacionamentos 

extraconjugais, mas não fazia questão. Queria apenas estar com seu 

filho, sobreviver a cada dia nesse inferno a beira do rio.  

Mesmo com toda essa dura situação, mãe e filho pareciam almas 

gêmeas. Vivia muito tempo juntos e se sentiam aliviados quando o 

esposo e pai não estava por perto. Sempre no final de tarde, logo após 

o café com farinha, eles iam para o quintal e brincavam. A mãe fazia 

questão desse momento para aliviar o pavor da criança.  

Nessa área, divertiam-se de balanço bem amarrado a maior e 

grossa árvore daquele lugar. Permutavam os movimentos que iam e 

vinham com direito a saltos. Esqueciam, por alguns momentos, que até 

eram mãe e filho e se viam como amigos. A mulher ria com os pedidos 

do menino para dar mais força ao balanço e quando enjoavam, corriam 

para brincar de pipa.  

Essa era a parte que o garotinho mais gostava. Ele corria ou 

pedia para liberar mais linha para que a pipa desse mais movimento sob 

as rajadas de ventos que sempre havia. Eles conseguiam a melhor 

decolagem e até zombavam daquele que não atingia a mesma 

desenvoltura. Eram crianças, a mãe e o filho sem dúvida. Eles se 

sentiam seguros um na companhia do outro.  

- Veja mãe, está subindo, está subindo. Dizia o rapazinho muito 

empolgado.  

- Sim, eu estou a ver. Solto mais linha? Respondia. 

 - Sim! Falava contente o moleque.  

Quando já no pôr do sol, recolhiam-se no rio e tomavam um 

excelente banho, voltavam para a casa e jantavam aquilo que sobrava 
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do almoço. As dores não existiam quando estavam juntos e os planos 

de sair na ausência do pai era algo bem sólido em cada um deles.  

Numa madrugada, o pai chegou tomado, cambaleando e 

cheirando a bebida quente. Mesmo descompassado criou uma situação 

difícil com muitas ofensas direcionadas à mulher: 

- inútil, miserável, maldita, parasita quando vai sair da minha 

casa?    

A criança acordou sobressaltada a chorar: 

- Cala tua boca lixo e saia da cama porque quem vai dormir 

agora nela sou eu! 

No mesmo instante, apavorada e preocupada arrancou de 

supetão sua cria e aninhou-o junto aos braços e ambos deitaram na rede 

sem muito murmurar. Adormeceram com um sono leve e por qualquer 

barulho acordavam. Aquela noite não foi de muito sossego.  

Já eram quase 10 horas e, finalmente, o pai acordou ou pelo 

menos era o que parecia. Estava acabado, envelhecido. Levantou quase 

se arrastando e foi para mesa tomar um gole de café. A mãe do outro 

canto temperava um frango magro tirado do galinheiro, um dos poucos 

que o pai insistia em criar.  

Ela se viu obrigada a fazer isso mesmo sabendo dos ciúmes que 

aquele homem tinha pelas suas criações. Já não entrava dinheiro há uma 

semana e não havia meios possíveis para ir à feira. Ele então olhou para 

o preparo da refeição e perguntou se o animal era do quintal: 

- Você pegou uma das minhas galinhas? 

- Sim. Disse ela. 

- Mas quem te deu autorização para pegar bicho meu? 

- A necessidade de comer. Se você não sente fome, eu e o 

menino sentimos. Falou de imediato.  

Irado com a resposta, levantou-se socando a frágil mesa. E 

caminhou em direção à mulher que já tremia, sabendo do que lhe 

aguardava. Brutalmente, o homem esbofeteou seu rosto, de modo que 

foi lançada ao chão. Sangrou no canto da boca. Foi arrastada da cozinha 

ao quintal pelos cabelos. Levou pontapés. Foi xingada. A criança, por 

sorte, estava na escola e não presenciou tal estupidez e covardia. 
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- Tente me desafiar, sua desgraçada que eu te mato. Tu duvidas? 

Ameaçou o homem irado. Ela só chorava e tremia. Enquanto ele, 

estranhamente, acalmou-se, fez o que queria e antes de se retirar 

reclamou:  

- Tu me tiras do sério. Não cansa de apanhar. Nunca aprende 

que quem manda aqui sou eu. Disse justificando o ato injustificável.  

Saiu pacientemente de casa. Foi para algum bar mais próximo. 

Encolhida ao chão de terra batida do quintal lá se encontrava. Tinha de 

se recompor antes do menino chegar. Tinha de ser forte, limpar-se e 

tratar das escoriações geradas por mais uma surra.  

Enxergou-se e decidida pensou em sair dali. Tinha de dar um 

jeito de juntar algum dinheiro que ainda faltava. Venderia sim umas 

galinhas. Ela sabia que ele estava para ir a outra cidade comprar mais 

aves e não voltaria no mesmo dia. Ia sair de madrugada, após a retirada 

do agressor.  

Seu plano estava bem feito. Na feira da sede deixaria umas 

criações e com o dinheiro da venda juntaria com o que já tinha. A 

Rodoviária era a primeira ponte de fuga. Chegando à capital buscaria o 

endereço da irmã que há anos não a via.  

O filho chega a casa e nota, de imediato, as rubefações da mãe 

e com lágrimas no rosto implora para sair dos domínios do pai. Agora, 

mais do que nunca era necessário romper com tudo isso, com essa vida 

de violência e crueldade.  

- Amanhã, isso estará resolvido. Disse a mulher para sua criança. 

A ansiedade não a deixou dormir. Ela aguardou a noite toda 

acordada para ver a saída do marido agressor. Eram quatro horas da 

manhã, quando ela ouviu o som da moto velha ligada:  

– Ele partiu.  

Apressadamente, ela se arrumou e mergulhou em eufóricas 

ideias de que, em uma, duas horas e meia, estaria livre.  

Tudo estava arrumado. Os olhos do menino não se aguentavam 

de apreensão.  

- Vamos, mãe! Disse a criança temendo o pai que, pelo visto, já 

estava bem longe.  
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A mãe então colocou os cofos com algumas galinhas e o menino 

na garupa da bicicleta antiga. Ela os posicionou perfeitamente. O 

percurso não seria confortável, mas continuar ali sim era algo 

extremamente penoso. 

Timidamente, estava nascendo o sol e um som desencadeou 

inquietações aos fugitivos. Era o som da moto do pai que rasgava o 

silêncio do ambiente apavorando os dois corações.  

- É ele, é ele mãe! Disse a criança quase em prantos.  

– Não pode ser! Incrédula falou.  

E a voz ensurdecedora anunciou o que mais temiam: 

- O que vocês estão pensando em fazer? Ora, ora fez bem eu 

esquecer meus documentos e ver a armadilha que vocês seus inúteis, 

emprestáveis, miseráveis fizeram para mim.  

E, abruptamente, esse homem assume uma personalidade 

descontrolada e violenta e vai em direção dos fugitivos. 

- É hoje que você some deste mundo. Falou já segurando um 

grosso pau de madeira.  

Neste momento, a mãe deixa cair bicicleta com criança e tudo 

pelo susto avassalador que a toma. Pede compaixão para nada fazer a 

ela e ao filho, mas o agressor tomado de tamanha ira tornou-se cego 

para qualquer apelação.  

- Foge filho. Rápido. Falou a mãe já paralisada sem meios para 

se defender do que a aguardava.  

Essas foram as suas últimas palavras. O pavor do moleque foi 

tamanho que, em momento algum, pode olhar para trás. E não muito 

distante aquele cenário, ouviu um grito ensurdecedor da vítima 

confundindo-se com a agitação de pássaros entre a mata. 

O monstro acertara a mulher indefesa em um único golpe e a 

desfigurou mortalmente. Enquanto isso, o menino corre, num rumo 

incerto sob a companhia do longo percurso do rio. Mais a frente 

encontrou dois senhores numa casa. Eram pescadores. A criança 

tremendo pede ajuda. Esses homens sem entender o pavor e a agitação 

tentam acalmá-lo para saber do sucedido.  
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- Calma, menino! Conte-me o que ocorreu, disse um deles. E 

assim o menino fez.  

Eles armados foram até o local e não acharam o pai. 

Prosseguindo com muito cuidado depararam-se com uma imagem 

odiosa e chocante. Viram o horror em que a criança mais temia: a 

mulher morta banhada de sangue com o rosto irreconhecível.  

- Meu Deus que monstruosidade! Pobre mulher, pobre criança 

órfã!  

A criança foi impedida de se aproximar, restava apenas chorar 

inconsolavelmente. Os homens tiveram de ir à sede e chamar a polícia 

em busca de contatar algum parente e, com muita dificuldade, achou o 

telefone da irmã.  

Paralelo, o corpo da vítima foi removido para o IML e dado 

início ao trabalho das autoridades competentes quanto à captura do 

feminicida.  

À tarde, chegou à irmã que organizou o enterro e a retirada da 

criança daquele ambiente. Essa tia agora era responsável pela educação, 

cuidado daquela vida que perdera seu maior tesouro. Anunciava em 

gritos de indignação a necessidade de punição, de justiça para sua irmã 

caçula. A morte dela não ficaria impune.  

- Justiça, justiça e que esse foragido possa ser encontrado.  

A criança ainda não se recuperava. Estava gradativamente a se 

acostumar. Sobrevivia. A tia muito estava preocupada. Aquilo tudo era 

muito forte, muito cruel para uma criança. Temia pelo seu sobrinho que 

carregaria naqueles olhinhos e alma esse evento para a vida toda.  

A tia agora ligava constantemente para a Delegacia encarregada 

do caso. Foi assim que soube o desfecho dessa história.  A ela foi dito 

que, no início da semana, encontraram o homem. Ela levantou-se da 

cadeira ansiosa para saber onde ele estava se tinha sido preso, o que 

ocorreria com ele a partir de então.  

Mas, a pessoa do outro lado da linha falava acanhada, num tom 

frustrado que a fez ter um nó na garganta. Algo não era bom. Imaginou 

a mulher.  
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O profissional falou que um homem foi encontrado morto já em 

estado avançado de decomposição, enforcado numa das árvores do 

outro lado do rio. Foi achado por um garoto que buscava frutas naquela 

redondeza. Foi identificado como sendo seu ex-cunhado e assassino da 

sua irmã que tanto buscou fugir de domínios dele.  

Ficou estarrecida, incrédula e injustiçada e antes de desligar 

apenas disse em tom de desabafo: 

- Muito fácil se matar depois que mata!  

O menino espreitava aquela comunicação e a dor mais ainda se 

aprofundou no peito. Sabia bem que o seu pai se safou e restava apenas 

aceitar as perdas e indignações. Recolheu-se daquele canto de casa. Era 

uma notícia indigesta logo cedo. Foi distrair-se com seus papeis e pipa 

no seu quartinho.   

Do outro lado da rua, o comerciante já estava a postos e levou 

para o ponto de vendas aquelas coisinhas que guardava há dias. Na 

primeira oportunidade de encontrá-lo, entregaria ao dono.   

Pela manhã nada do menino e, somente no final da tarde, como 

de costume, lá estava ele pronto para brincar em mais um dia no 

campinho. Tinha nas mãos uma nova pipa e nada de folhas. Ele se 

preparava para erguer mais uma vez seu brinquedo flutuante.  

Curioso com um gesto o comerciante se aproximou. O 

jovenzinho sempre ficava olhando a pipa se movimentar, conforme a 

direção do vento sem nenhuma reação. Parecia que ele se desligava por 

aqueles instantes, saia do campinho e ia para algum lugar. Observando 

toda a ação o homem se posicionou numa distância o suficiente para 

ouvi-lo: 

- Veja mãe, está subindo, está subindo.  

Aquilo foi de partir o coração. Acredito que ele ainda tinha 

presente sua mãe e nunca estava sozinho naquela diversão. Ele a tinha 

como no final das tardes em que ambos, na ausência do pai e marido 

agressor não estava por perto. E do alto, ele confiava nela a mandar os 

melhores ventos e fazer sua pipa subir o máximo que podia.  

Suavemente, o homem tocou no ombro da criança. 

Instantaneamente, com os olhos arregalados se voltou ao adulto e este 
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lançou um olhar reconfortante na leve intenção de amenizar aquela 

tristeza que ainda estava presente. O menino se voltou para o brinquedo 

sem nada falar e o homem deixou num canto aqueles pertences. 

Já em seu local de venda, falou sozinho: 

- E eu ainda julguei a mãe dessa criança pela brutalidade que 

sofreu. Quantas devem passar por isso, tantas as que partem e as que 

continuam aqui? São massacres, um atrás do outro. Como somos duros 

em não reconhecer o mal que cometemos todos os dias. Quantas 

crianças devem ser órfãs e traumatizadas? E quantas terão suas vidas 

discutidas em cantos espalhados por esse mundo de meu Deus. Quantas 

mulheres ainda morrerão, estarão sem proteção, abrigamento, 

impossibilitadas de denunciar?  

Muitas mulheres ainda continuarão sendo criticadas por nós e a 

sociedade. Só teremos pesares por cada uma delas se a conhecêssemos 

ou por alguém dela próximo. A vida de uma mulher abatida não muito 

choca se pensarmos bem e, tudo isso, justamente porque nós a 

entendemos como menos importante. Enfim, parece-me que 

continuaremos sendo agressores e, impetuosamente, sucumbir 

existências e sonhos e nos deparar com olhos infantes tristonhos e 

mulheres vistas como dados estatísticos e notícias de jornais.  
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O SONHO ACABOU E NÃO TEVE FINAL 
 

Maricleide Maria Ramos 
 

Sabe já estou cheia de ficar aqui esperando o ônibus ,pois estamos 

sempre chegando atrasadas e qualquer dia vamos ser mandadas embora 

diz Luisa, não diga isso nem por brincadeira mesmo porque a minha 

vida depende deste emprego moro em casa de sua mãe porque ela foi 

muito generosa me adotando se não onde eu estaria morando diz Clara;   

é  e você tem toda razão nós somos como duas irmãs fala Luisa 

abraçando Clara veja; o ônibus chegou venha vamos e elas entram no 

ônibussem saber que alguém ouviu toda a conversa e as segue numa 

moto , ao descerem do ônibus Luisa percebe que o estranho  as segue e 

fala para a Clara tem um cara nos seguindo, deixa de conversa diz Clara 

sorrindo ao chegar na loja o patrão lhes diz que irá fechar a loja por 

alguns dias pois o mesmo precisa fazer  uma viagem com urgência para 

tratar de assuntos pessoais mas estas se oferecem para cuidarem da loja 

, então sendo assim passarei uma semana fala o senhor Renato , e nós 

garantimos quando voltar vai  encontrar tudo em ordem diz Luisa 

recebendo as chaves da loja , dois dias após a viagem do patrão  elas 

recebem na loja  um freguês que logo é conhecido por Luisa este 

escolhe um conjunto esportivo e pede para Luisa embalar  ao terminar 

esta  lhe entrega a mercadoria e agradece , após a saída do jovem Clara  

fala para Luisa;  este é o rapaz do qual lhe falei. Luisa diz você esta é 

paquerando  ele isso sim e para disfarçar vem com essa  bela história 

sabe o que eu sugiro Luisa:  que fechemos a loja ou perderemos o nosso 

ônibus , caminham para a parada quando alguém se aproxima e lhes 

oferece uma carona e elas agradecem  e entram no ônibus deixando para 

trás o estranho que não gostou de ouvir não , ao chegar em casa ambas 

tomam um banho ,jantam  fazem o balanço da loja e vão dormir,,mais 

uma vez Luisa se preocupa com a amiga e fala: tenha cuidado amanhã 

não irei ao trabalho pois vou estagiar na faculdade e  eu não gostei do 

jeito que ele te olhou, tudo bem pode ficar despreocupada terei cuidado 

, no dia seguinte Clara vai para a loja e Luisa para a faculdade mas  esta 

não para de pensar na amiga,onde a mesma já está fechando a loja 
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quando recebe a visita inesperada de um cliente que ela logo lembra da 

recomendação da amiga  após atende-lo vai fechara porta quando o 

mesmo se oferece para ajudar mas ela agradece   nesse  momento ele a 

empurra para dentro da loja e se tranca com ela   e num impulso começa 

a beijá-la ela o empurra mas ele  a segura seus braços e lhe diz calma  

não precisa dificultar as coisas ela tenta se soltar mas ele  a segura  pela 

a roupa onde rasga sua blusa e não demora muito para que tudo aconteça 

ela fica imóvel sem acreditar de que aquilo tudo está acontecendo com 

ela sentindo o seu corpo ser violentado por um estranho e pensa como 

eu gostaria de estar tendo um pesadelo  no sonho mas ela sente que é a 

dura realidade quando ao terminar ele a olha nos olhos e pergunta: 

gostou?mas dos olhos dela rolam lágrimas de  tristeza , após a saída do 

estranho ela toma um banho demorado e veste a roupa da loja ,caminha 

lentamente se perguntando porque Deus?ao chegar em casa mais uma 

vez toma um banho demorado se perguntando porque?e agora o que 

faço de minha vida se  eu tivesse uma mãe para me dar um colo  mas 

não tem resposta não consegue jantar e  vai para o quarto  e finge está 

dormindo.Quando Luisa chega o seu pai lhe conta que Clara chegou 

estranha, ao entrar no quarto se aproxima da cama e pergunta : 

aconteceu alguma coisa na loja?nãovendeu nada hoje?meu pai me disse 

que você não jantou demorou no banho e aí vamos conversar? Clara 

olha para a amiga e diz estar com dor de cabeçamas Luisa diz: é amiga 

nem mentir você sabe mas tudo bem venha comigo me conte como foi 

na loja e eu já vou lhe dizendo que foi ótimo para mim tenho certeza de 

que vou ser aprovada ,parabéns mas eu prefiro dormir me desculpa  diz 

Clara  e Luisa lhe faz um carinho e diz tudo bem .Os dias se passaram 

as coisas não ia nada bem para Clara mesmo porque o pai de Luisa a 

vinha assediando  e por muitas vezes ela inventava desculpas para que 

a amiga e sua mãe de nada desconfiasse  ,sem falar do quanto Derek se 

desculpava  pedia perdão e queria conversar com ela  todas as vezes que 

ia a loja. numa certa manhã Clara não acredita no que vê o pai de Luisa 

trancara a porta do quarto e tentou fazer sexo com ela dizendo: calma 

não grite mesmo porque só estamos nós dois aqui elas foram as compras 

e eu já esperei demais por esse momento mas quando ela sentiu ele em 
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cima dela tentando lhe penetrar ela o empurra abre a porta e corre para 

o banheiro e se tranca mas para a sua surpresa Luisa retorna pois a 

mesma esqueceu a bolsa no sofá  e Clara esta toma um banho e  resolve 

ir as compras com ela mas tem uma surpresa Derek as encontra e lhe 

entrega uma rosa a mesma joga fora Luisa pergunta porque fez isso ? 

ela olha para a amiga e diz foi o que ele fez com minha vida e começa 

a chorar a amiga nada entende e nesse momento ela desmaia  Derek  

junto com Luisa a leva ao  hospital quando o médico vem e lhes fala: 

fiquem calmo pois está tudo bem com a criança e a mãe só precisa de 

repouso e se retira , Luisa olha para o mesmo onde ele lhe conta tudo a 

mesma o esbofeteia e vai para o quarto quando Clara desperta esta lhe 

diz saber de tudo meu Deus amiga como você sofreu durante todo esse 

tempo vou estar sempre ao lado de vocês e beija a barriga dela esta 

começa a chorar não queria te preocupar  neste momento Derek entra e 

se ajoelha lhe pedindo uma chance para reparar o erro pois sabe que um 

dia foi um monstro  mas quer ser um bom pai e um bom esposo pois 

tem certeza que a criança é dele  pois percebeu que ela era virgem   e 

depois  daquele dia  fez um tratamento e deixou as drogas estar 

trabalhando   para dar condições de vida melhor para ela  quando ele 

coloca a mão na barriga e Luisa também estar com a mão junto com 

Clara a criança mexe e todos sentem  e se emocionam mas  Clara pede 

para que ele sai um momento pois precisa conversar com a amiga este 

entende e diz por favor me dê uma chance imploro pelo o amor do nosso 

Deus e se retira , a conversa que ambas tiveram ficou em meio a uma 

pauta tipo Clara decidiu dar uma chance a Derek mesmo Luisa não 

concordando muito   pelo o fato do quanto ele foi realmente um monstro 

, mas em silencio Clara lembra de toas as tentativas de assedio do pai 

de Luisa e  foi  por isso que ela vai dar uma chance a Derek mas não 

pode comentar com a amiga o porque de sua decisão pois ela não quer 

ser o motivo de uma família  destruída mas seus pensamentos são 

interrompidos por Luisa que lhe abraça dizendo : você não é obrigada 

a viver com quem um dia te maltratou, brigada eu só tenho que lhe 

agradecer por tudo   e espero não perder o meu emprego por conta da 

minha gravidez  por favor   tente não esbofetear mais o pai do meu filho   
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pede para ele entrar e saber o que juntas decidimos Derek concorda com 

tudo que elas decidiram e num impulso beija Clara e de imediato se 

desculpa  mas essa lhe fala tudo bem eu quero ir para casa ambos se 

despedem e ela lhe diz que entrará em contato com ele este beija e 

acaricia  a barriga da mesma dizendo: em breve nos veremos garotão  e 

deixa a mamãe dormir  pois se Deus permitir papai vai te carregar nos 

braços e brincar de cavalinho com você,  quando entram no carro Clara 

chora desesperadamente e Luisa pede para que ela tenha calma e pense  

na criança  e ela responde mas é por ela que tomei esta decisão em 

nossas vidas porque agora não só serei eu e sim o meu filho também  ao 

chegar em casa o pai de Luisa pergunta se ela esta bem e  que pode 

contar com ele a mesma agradece , Luisa vai  ajudar sua mãe na cozinha 

quando seu pai entra no quarto e diz com sarcasmo eu ainda não desisti 

de te senti e a criança não vai atrapalhar em nada eu quero a minha 

recompensa por ter lhe adotado dizendo isto acaricia os seus seios mas 

Luisa entra e diz ta acontecendo alguma coisa?não só lhe fiz um carinho 

afinal a tenho como uma filha verdade o senhor vai ser avô . No dia 

seguinte Clara liga para Derek e pede para que ele a para casa sua casa 

e eles começam uma nova vida. Os meses se passaram rápido nasce o 

bebe e Luisa é a madrinha junto com o irmão de Derek e sua cunhada  

o pai de Luisa não gostou de saber que finalmente ela encontrou alguém 

para fazê-la feliz ,numa certa noite Derek chegara em casa tarde e Clara 

não gostou pois o mesmo a gritou quando ela pediu para que não saísse 

com os amigos pois não confiava nos mesmo e este lhe respondeu: 

agora quer mandar e escolher as minhas amizades?vou tomar um banho 

e não quero jantar pois estou  muito cansado enquanto ele dormia ela 

arrumou todas as suas coisas e as do bebe e ligou para a sua sogra e 

disse que iria embora iria sair da cidade , mas Derek escutou tudo e pede 

desculpas  e promete que jamais irá sair sem ela e seu filho  mais uma 

vez a segunda e última chance foi dada . Os meses se passaram a 

felicidade voltou ao lar a criança estava com 8 meses e chamava muito 

papa e a mamãe é claro ficava com ciúmes, Luisa sempre levava o 

pequeno para casa nos fins de semana para que os pais tivessem a 

liberdade de saírem para se divertirem e também os padrinhos o 
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levavam e até a avó mimava muito o pequeno Derek filho pois a mãe 

escolhera o nome para deixar o pai mais feliz,. Mas para Clara e Derek 

o destino lhe reservava um final triste os amigos foram visitar o 

pequeno herdeiro sim foi assim que eles chamaram o filho deles e não 

gostaram de presenciar o quanto o amigo havia mudado estava em outro 

planeta o da felicidade realizando o seu sonho pois ele havia comentado 

com eles o seu grande sonho e havia se afastado deles   e os mesmos  

lhes fizeram um convite : vamos marcar sábado  de nos encontrarmos 

para comemorarmos o nascimento do seu filho Derek confirmou mas 

Clara sentiu um calafrio  após a saída deles não comentou nada apenas 

ouviu o seu marido dizer não se preocupe irei mas logo voltarei confie 

esta o beija  e o abraça forte, mas liga para Luisa e esta diz que ficará 

com o pequeno Derek e aproveita vai apresentar o seu namorado , enfim 

chega o sábado cheio de felicidades e risos ao conhecerem o namorado 

de Luisa comem uma pizza e em seguida vão para o encontro dos 

amigos de Derek ,os mesmos não gostam de ver que ele veio com Clara 

e ambos demoram pouco tempo esse despedem alegando estarem com 

saudades do filho , ao chegarem  na porta de casa  uma moto para perto 

deles e dispara contra Derek  este cai Clara coloca sua cabeça no colo e 

grita alguém nos ajude e Luisa junto com Carlos correm com o pequeno 

Derek filho Clara coloca o bebe em seus braços e pede para que ele seja 

forte e reaja ele acaricia o rosto da mesma e do filho pede perdão por 

tudo de mal que fez pra ela e  que ela dê amor de um pai que seu filho 

não vai ter pois um dia eu sonhei em ser pai e alertar meu filho  contra  

as armadilhas do mundo  mas agora sinto  que o sonho acabou e não 

teve final  Clara diz: será que você não vê que é impossível substituir o 

seu amor?ele diz estar sentindo frio ela o abraça junto com o filho mas 

sente que  é tarde ele acaba de morrer e entendeu suas últimas palavras 

o porque do sonho acabou e não teve final. 
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NO PALCO DA VIDA 
 

Neli ldajannacyara Leite Zaidan dos Anjos 

(NELI ZAIDAN) 

 

Era outono de 1999. Estava quente, céu azul e sol brilhando. 

Faltava apenas um ano para o tão falado novo milênio- mesmo 

tecnicamente começando somente em 2001, muita gente se empolgava 

ao falar da “nova era” porque trazia esperança de renovação e um tanto 

de superstiçãotambém.  

Fernanda era uma menina bem humorada, alegre, gostava de 

estudar e queria ser atriz. Era alta, meio magra, fazia um estilo modelo 

do interior, como algumas pessoas diziam. Mas ela não se importava 

muito. Não via isso como um elogio, nem como uma crítica. Na 

verdade, não via como nada. Seguia. Desde os dez anos de idade, 

começou a participar do grupo de teatro da igreja da vila onde morava 

e a partir disso, sempre tentou conciliar os estudos, os ensaios e as 

vendas de limão e manga espada, na feirinha da vila, que ela colhia do 

sítio da sua avó.  

Ela estudava num colégio público que ficava do outro lado da 

cidade. Seria necessário usar pelo menos dois ônibus para o percurso, 

mas como não havia dinheiro para isso, ela conseguia comprar uma 

cartela de passes estudantis que só dava para usar em uma condução por 

dia. Metade do trajeto era de ônibus lotado e a outra metade era a pé 

debaixo de sol quente. Mas ela fazia isso todos os dias com muito 

entusiasmo, até porque foram longos anos até se conseguir uma vaga 

nesse colégio que na época, era o melhor na cidade. 

Aos treze anos, ela já estudava do outro lado da cidade e já 

participava do grupo de teatro do colégio. Os ensaios eram sempre nos 

finais de semana, no próprio colégio. Isso gerava uma despesa de 

passagem extra, mas que ela conseguia às vezes nas vendas na feirinha 

ou ganhando alguns vale-transporte de conhecidos – o que a obrigava a 

negociar com o cobrador de ônibus, porque esse tipo de passe só era 
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permitido para quem era funcionário de alguma empresa, o que não era 

o caso dela. Apesar de alguns impasses e dificuldades, ela estava lá, 

todo final de semana, participando de leituras dramatizadas, 

performances, ensaios e exercícios teatrais.  

No começo do ano, na volta as aulas, Fernanda foi selecionada, 

com outros alunos, para fazer parte do elenco de um espetáculo mais 

importante e significativo, que participaria de festivais e 

consequentemente teria que ensaiar ainda mais. O foco era cada vez 

maior e a vontade de ser atriz crescia a cada dia. Seus pais não ligavam 

muito para o fato de que a filha mais nova fazia teatro. Na verdade, para 

eles era só uma invenção, umafase e dali a pouco passaria. Não 

proibiam, mas também não a apoiavam. Ou seja, era ela por ela mesma.  

Em fevereiro começaram os ensaios. Fernanda tinha quatro 

papéis na peça, o que a deixava imensamente feliz. Os bastidores eram 

muito corridos com a troca de figurino, maquiagem e a concentração 

para interpretar um outro personagem já distinto do anterior. Tudo 

numa única peça. Era fantástico!  

Em um sábado de abril. Quente e ensolarado. Daqueles que 

quase não se vê nuvem no céu. Início da tarde, ela fazia o sentido 

contrário do movimento da cidade.  Muita gente saindo do trabalho e 

voltando para casa e ela indo para o ensaio. Fez o percurso de sempre. 

Pegou o ônibus perto de casa e 30 minutos depois, saltou no centro. E 

começou o trajeto até o colégio, que durava em média mais uns 40 

minutos, onde pelo menos uns 30 eram só de ladeira. Mas tudo valia à 

pena. Era pelo ensaio. Pelo teatro e pela arte. Seguia sempre sozinha. 

Não costumava falar muito com quem não conhecia e sempre era 

cuidadosa com isso.  

Nesse dia, em uns dez minutos de caminhada, com mochila nas 

costas, Fernanda é abordada por um homem alto, bem vestido, mas nem 

tanto, que falava “bonito” e era bem articulado. Ele tinha uns papéis e 

uma caneta chique nas mãos, se apresentou, pediu um minuto de 

atenção e começou a falar.  

- Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, eu faço parte 

de uma agência de modelos. Acabei de sair de uma reunião aqui do lado 
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(apontando para uma localidade da rua) e vi você passando por aqui. 

Estava conversando com uma moça muito bonita, parecida com você, 

com seu estilo. Marquei com ela para fazer uns testes. Você não gostaria 

de fazer também?  

- Oi, tudo bem! Obrigada, mas eu não tenho interesse não. 

- Mas acho que você tem jeito e teria muito futuro viu? Agora, 

claro que você teria que fazer uns testes para a gente te avaliar.  

-Mas não, não. Obrigada mesmo. Mas nunca fiz nada disso e 

não acho que tenho jeito. 

- Mas você poderia ao menos tentar. Às vezes a gente acha que 

não tem jeito para alguma coisa e se surpreende! 

- Isso é verdade. Mas eu não posso agora. Estou começando a 

ficar atrasada, até (olhando para seu relógio). 

- Vamos fazer um teste. Você faz. Sente se gosta. Se não, você 

vai embora e eu não lhe incomodo mais. A moça que eu marquei com 

ela, também não queria. Mas ela é linda e acho que vai acabar ficando. 

Falei até com a mãe dela, porque ela é menor de idade. Você viajaria 

muito, faria muitas fotos para catálogos e revistas, propagandas e 

muitos desfiles. É só treinar. 

- Entendi.  

-Você tem quantos anos? 

-Tenho 13. 

-Achei que tivesse mais. Mas é porque você é alta e isso é muito 

bom no mundo da moda. Você sabe que meninas muito novas a gente 

tem que fazer os testes para ver como elas se comportam nos bastidores. 

Tem muita prova e troca de roupas, muita gente fica sem roupa, e é tudo 

misturado, porque os bastidores dos desfiles são corridos.  

-Eu sei como é. Eu faço teatro. É bem corrido sim.  

-Então. Mas na moda é diferente. Se você não conseguir ser 

profissional, você cai fora. Por isso temos que ter essa certeza. Ninguém 

pode ficar com medo ou com frescura quando ver alguém sem uma peça 

de roupa, ou de cueca, ou sem sutiã. É assim que funciona, sabe como 

é? 
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Fernanda já quase convencida, pensou logo nos bastidores do 

teatro. De fato, acontecia algo semelhante. Todo o elenco ficava na 

coxia - situado dentro da caixa teatral, mas fora de cena, trocando de 

figurino, retocando maquiagem, se concentrando, fazendo aquecimento 

vocal e etc.  

- Eu sei como é, sim. Mas agora eu não vou poder, porque eu 

tenho ensaio e não posso me atrasar.O diretor é sempre bem rígido com 

horário. E saiu andando com as duas mãos segurando nas alças da 

mochila. Ronaldo seguiu atrás, interrompendo a caminhada de 

Fernanda.  

-Olha Fernanda. Vamos fazer o seguinte: A gente faz um teste 

rápido agora. E já vai dar para entender se você se adaptaria à moda ou 

não. Caso não, nem precisa mais marcar para fazer o teste lá na agência, 

vamos? 

Fernanda pensou rapidamente em várias possibilidades. 

Imagina do nada, virar modelo, viajar e ganhar dinheiro? Iria ajudar a 

família, ajudar uns amigos e até mudar para um colégio melhor. Sem 

contar que iria ficar mais bonita, andar melhor e se vestir melhor. 

Imagina o que seus pais diriam com uma filha modelo? Que saiu de 

periferia e se transformou em modelo famosa? Certeza de que se 

orgulhariam. Um “Olheiro” a encontrando no meio da rua, certamente, 

ela teria um futuro brilhante. Pensou até em algumas histórias de 

modelos e atrizes famosas que foram descobertas justamente assim. 

Enfim, o vislumbre que tanto Ronaldo queria que chegasse, chegou.  

- E a gente faz como? Porque eu estou com pouco 

tempo. Demora? 

- Não, não. É bem rápido. Vamos lá? 

- Vamos. Mas aonde é? 

- É um lugar aqui bem pertinho. Como te falei. Temos sempre 

que fazer alguns testes que já eliminam de cara a candidata ou 

potencializa mais ainda ela para a vaga, sabe?  

- Uhum! 

- É tipo um experimento que a gente faz também em vários 

lugares e ambientações diferentes porque quase sempre nos eventos a 
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gente se depara com isso e não podemos ter problemas com as modelos, 

de na hora, por exemplo, ficarem com frescura ou vergonha. Não pode. 

Atrapalha a gente, entendeu? 

- Entendi.  

Respondeu Fernanda caminhando junto com Ronaldo, meio 

preocupada com a hora, mas decidida a fazer o tal teste rápido. 

- É aqui pertinho, venha comigo e não se preocupe. Você vai 

gostar e não vai demorar. 

Fernanda começou a ficar desconfortável quando Ronaldo 

insistiu em andar mais um pouco, explicando por onde era, mas mesmo 

relutante, continuou. Eles começavam a se afastar da rua que estava 

movimentada. Ela era esperta, inteligente, mas mesmo assim era só uma 

criança de treze anos. Eles andaram e andaram um pouco mais e aí 

começaram a entrar no espaço de onde tinha acontecido a feira livre do 

sábado. Não tinha mais movimento e só restavam bancos, lixo e 

cachorros e gatos de rua procurando por comida. Não era muito 

iluminado também, apesar de ser de dia, porque a maioria dos bancos, 

nesse setor da feira, é coberta, deixando boa parte do ambiente pouco 

iluminado. 

-Vem, Fernanda. Estamos quase chegando.  

- Tá certo, mas não posso demorar. 

- Não vamos demorar.  

Respondeu Ronaldo, apressando os passos e andando um pouco 

a frente de Fernanda que seguia meio nervosa.  

Um pouco mais a frente, Ronaldo entrou em uma espécie de 

labirinto de bancos. Fernanda já nem sabia direito por onde estava. Se 

fosse para voltar dali sozinha, talvez se perdesse. Ronaldo a puxou pelo 

braço direito e a encostou, com firmeza, em um banco da feira. O medo 

veio, mas ela não conseguiu falar nada. E Ronaldo começou a fazer seu 

teste.  

- Tira essa mochila e encosta aí. (apontando para o chão). 

Fernanda tentou tirar, mas se atrapalhou e ele terminou de puxar 

das costas dela e colocou a mochila no chão.  
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- Fernanda, você é uma menina linda. Você sabe disso, não é? 

Veja só! Se você quer ser modelo, você não pode ter medo e nem ter 

frescura com nada, entendeu? 

Ela só respondeu balançando a cabeça positivamente, com os 

olhos arregalados. 

Ronaldo continuou, dessa vez alisando os braços de Fernanda, 

deslizando suas mãos grosseiras pelo seu rosto, seu cabelo e sua barriga. 

-Você deve deixar seu corpo livre. Seu corpo será seu trabalho. 

Deixe que trabalhem com ele, sem frescura. 

Ronaldo se encostou em Fernanda, se esfregando levemente 

nela no banco. Continuou assim e agora bem pertinho do seu rosto e do 

seu ouvido. 

- Entendeu como funciona? Tem que ser assim. Você tem que 

se comportar. 

Fernanda estava congelada de tanto medo. Ela não conseguia 

falar, empurrar, fazer absolutamente nada. Entrou em pânico! 

Ronaldo continuou a se friccionar em Fernanda, dessa vez com 

mais avidez e pegando no seu pênis. Ele esfregou seu órgão genital já 

ereto, muitas e muitas vezes. Subia e descia, atingindo várias partes do 

corpo de Fernanda que estava ali tão imóvel quanto os bancos da feira.  

Fernanda estava tão em pânico, que lhe faltou o ar. Ela nunca 

sequer havia dando um beijo. E de repente se deparou com um homem, 

de quase 2 metros de altura se esfregando sem parar por todo o corpo 

dela. Ela queria morrer! 

Ronaldo continuou com o seu teste:  

- Se você agir assim, nunca vai se dar bemnesse meio, viu?  

-Venha cá.  

Disse Ronaldo, trocando de lugar com Fernanda. Dessa vez, ele 

a segurou pelo braço com força, a afastou do banco e ele próprio se 

encostou.  

-Tem que ser assim (terminando de se apoiar no banco e 

puxando Fernanda para bem junto dele.  

- Você agora vai fazer o que disser, ok? 
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Fernanda não conseguiu nem balançar a cabeça dessa vez. Ele 

já percebendo, começou a ficar mais violento. 

- Faça o que eu disser. Está me ouvindo? Você vai ter que 

aprender! 

Ronaldo abriu o botão na calça brim preta, abaixou o zíper e 

junto com a cueca, azul marinho, pegou no pênis e começou a balançar. 

Fernanda não conseguia olhar, mas ele começou a ordenar. 

- Olhe para cá, menina. Olhe! Faça o que eu disser e tudo vai 

ficar bem. 

Fernanda não olhou e então ele puxou o braço dela com muita 

força e mandou ela acariciar seus genitais. Ela resistiu, mas com muito 

medo, pela força dele e pela voz autoritária, ela obedeceu. 

Ronaldo ficou reforçando a carícia e mandando Fernanda fazer 

mais, fazer com força, depois fazer mais rápido, depois devagar, depois 

mudando de movimento e assim ele se deleitou obrigando uma criança 

de treze anos a masturba-lo. Depois ele continuou a se esfregar mais e 

mais nela e cada vez com mais força, com tanta força que doía, doía o 

corpo e doía a alma. Quando Fernanda pediu que parasse, Ronaldo tirou 

uma espécie de canivete do bolso e começou a ameaçá-larevezando a 

ponta da faca entre o pescoço e a barriga dela. 

-Deixe de frescura e faça o que eu mandar (apontando o canivete 

para a barriga dela).  

Fernanda tinha absoluta certeza de que, se saísse dali seria com 

um ferimento na barriga. Mas pensando em sair pelo menos viva, ela 

decidiu obedecer. 

- Pegue no meu pau! 

- Com força! 

- Isso! Assim! 

- Muito bem! 

- Você sabe, tá vendo? É só querer! 

- Muito bem, Fernanda. Mandando muito bem, hein?! 

Ronaldo gemia, fechava os olhos, mas abria rapidamente. Com 

uma das mãos, ele segurava Fernanda fortemente e com a outra 

apontava o canivete quase que constantemente. Ela pensou em correr 
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várias vezes. Mas se ele corresse atrás? Se ele a apanhasse? Com certeza 

ele iria esfaqueá-la e fugir. Além do mais, como ela explicaria isso tudo 

quando chegasse no hospital? Quem iria acreditar nela? Iriam acreditar 

numa pirralha de treze anos ou em um homem “instruído’? Tudo isso 

Fernanda pensava a cada segundo. Mas a única coisa que ela conseguiu 

fazer, foi obedecer para sair dali viva. Foi o que ela fez durante mais de 

duas horas dessa tortura e abuso.  

- Você me surpreendeu, tá vendo?  

- Menina boa!  

- Continue!  

- Assim! 

- Isso! 

- Não pare! 

- Não pare! 

- Isso, Fernanda! 

Ninguém viu. Não havia ninguém. Nada tinha ali a não ser a 

cena horripilante de um homem com aparentemente seus 40 anos, 

molestando uma pré-adolescente.  

Por vezes, Ronaldo pegava na mão de Fernanda e fazia o 

movimento que ele queria sentir na masturbação, mostrando a ela como 

fazer! Em momentos, ela não fazia como ele queria, e ele gritava com 

ela, mas logo voltava “a ensinar” e a deixava fazendo sozinha. 

- Não!! 

- Assim, não! 

- Você não pode diminuir o ritmo assim, perde o foco, entendeu? 

Ronaldo pegou a mão de Fernanda novamente e mostrou como 

queria que ela continuasse a masturbação e assim ela o fez. Com nojo. 

Com medo e com força, como ele queria. 

De repente, ouve-se uma voz distante: 

- Ei, o que está acontecendo aí? 

No final do corredor ou início, dependendo do ponto de vista, 

um homem passou andando no sentido transversal aos bancos e reduziu 

os passos quando viu a cena suspeita. Estava bem longe, não dava para 

entender exatamente o que era, mas dava pra perceber que era algo 
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estranho justamente por ser entre os bancos da feira, onde não há nada 

de movimentação. Quando o rapaz entrou no corredor, Ronaldo subiu 

as calças imediatamente, puxou Fernanda pelo braço apressando-a, 

mandou que pegasse a mochila e saiu andando quase que correndo.  

-Vamos, vamos! 

- Pegue sua mochila, vai! 

- Vá logo! 

Fernanda pegou a mochila, pendurou em um dos ombros e os 

dois saíram andando muito rapidamente no sentido contrário ao rapaz, 

se perdendo novamente pelos bancos.  

Ronaldo ficava constantemente olhando para trás e fingindo que 

nada tinha acontecido. Voltou a falar sobre o teste, disse que Fernanda 

tinha se saído bem e que achava que ela tinha futuro porque não tinha 

muita frescura.  

Fernanda só fazia andar, sem saber como, porque suas pernas 

tremiam muito. Mas ela andou e fizeram quase que o mesmo percurso 

de volta ao centro e a rua movimentada de onde ele havia a abordado. 

Chegando lá, ele parou e ficou conversando com ela normalmente, 

como se fossem conhecidos e disse que entraria em contato. 

- Então Fernanda, você foi muito bem. Eu falei que você se 

sairia bem. 

Fernanda só conseguia manter sua mão segurando na alça da 

mochila que estava no seu ombro e não falava nada. Muito, muito 

assustada. Principalmente pelo fato de ele estar agindo como se 

absolutamente nada demais tivesse acontecido nas últimas duas horas. 

-Você tem telefone? Se tiver me passa o número porque entrarei 

em contato, certo? 

Sem saber como, Fernanda falou os oito números que 

compunham o telefone da sua casa. Ele anotou, nos seus papéis soltos 

que tinha colocado no bolso. Disse que ligaria e se despediu friamente.  

- Anotado! Ligo para você. 

- Tenho que falar com seus pais porque você é menor de idade 

e tem muita burocracia, mas não se preocupe. Tchau! 
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Fernanda ficou paralisada, no meio da rua sem saber o que 

pensar, o que fazer. A primeira coisa que veio à mente foi que não 

deveria ter passado o número de telefone da sua casa. Ele ficaria 

ligando, poderia ameaça-la, poderia chantagear sua família ou poderia 

tentar algum tipo de suborno. Imediatamente começou outra etapa da 

tarde de sábado de Fernanda: quem era, afinal, aquele homem? Ele 

ligaria para casa dela, falaria ao pai que tinha se esfregado nela, que ela 

havia masturbado ele? O que seu pai pensaria dela? Ele certamente 

acreditaria nas palavras do adulto. Afinal, ela não era mais criança e 

tinha ido com ele porque quis, ele não a abrigou, ou obrigou?  

O medo tomou conta. Ela sentia o suor descer pela sua barriga. 

Dava calafrios, uma ligeira vertigem e a sensação de que tinha sido 

enganada. Sim. Só veio ali, naquele momento, depois de tudo, essa 

percepção. O temor maior era os pais descobrirem o que ela tinha feito. 

O que seria dela? Seria proibida de ir ao teatro, certamente. Esse pessoal 

é muito “aberto” muito “pra frente” você acaba aprendendo coisa antes 

do tempo, dizia sempre seu pai.  

Ela começou a andar, sentido colégio - seu destino real daquela 

tarde de outono. O sol ainda estava bastante quente e Fernanda estava 

com muita sede, mas também com muito nojo do seu corpo e o que mais 

ela queria era poder tomar banho e jogar tudo o que ela estava vestindo 

naquele momento. Mas ela não podia voltar para casa. Ainda era cedo 

e seus pais iriam perceber algo diferente. Ela nunca faltava ou chegava 

cedo dos ensaios. Além disso, talvez ela não conseguisse disfarçar bem 

e alguém notasse que ela estava esquisita e por último, ela não poderia 

faltar a um ensaio sequer. Muita gente queria o papel e uma ausência já 

seria motivo suficiente para ser substituída. Teatro é muito 

disciplinador. Nada de atraso. Nada de faltas. É sempre assim. Então 

ela subiu rumo ao ensaio.  

Na metade da ladeira, um carro passou perto, buzinou e parou. 

Fernanda pensou em correr, pensando ser Ronaldo ou alguém que ele 

mandou para pegá-la e foi aí quando ela ouviu uma voz suave e 

feminina gritar seu nome pela janela do carrovelho e barulhento.  

- Fernanda, vaia pra onde? Quer carona? 
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Quando ela se aproximou mais, viu que era a esposa do seu tio, 

irmão da sua mãe. Ela deu um respiro aliviada e respondeu com a voz 

trêmula. 

-Oi tia, nem reconheci você. Estou indo para o ensaio do teatro, 

é lá em cima. Mas está pertinho já. 

-Vem! Entra! Te deixo lá. Vou subir mesmo! 

-Fernanda apressou o passo, sempre segurando a alça da sua 

mochila e entrou no carro, bem desconfiada.  

- Oi tia, tudo bem? (dando um abraço na tia) 

- Tudo bem minha linda. Está indo ensaiar é? Cuidado que por 

aí é meio esquisito, viu? 

- Tá certo. Eu sempre desço com algum dos meninos quando 

acaba o ensaio. Volto sozinha não. Pelo menos até o ponto de ônibus 

pra voltar para Vila.  

- Tá certo, então! Bom ensaio.  

Fernanda se despediu, agradeceu e desceu no início da rua do 

colégio, tendo ainda uns cinco minutos andando até chegar lá. Durante 

esses minutos ela ficou pensando na bronca que levaria pelo atraso para 

o ensaio. Já era certo isso acontecer. Pensou também se conseguiria se 

concentrar para interpretar os personagens. Pensou que poderia estar 

ferida, ou morta. Pensou e pensou. Chegou! 

 Respirou fundo. Abriu o portão de entrada do colégio. Assim 

que entrou avistou alguns atores e o diretor veio rapidamente em sua 

direção questionando aquele atraso todo. 

- Boa noite dona Fernanda. Como é que você atrasa quasse três 

horas em um ensaio? Você acha que não compromete todo o resto? 

Ficamos ensaiando com os buracos dos seus personagens. Não rende! 

Não rende!  

-Oi Carlos, desculpa. Tive um problema. Não consegui chegar 

antes.  

- Isso não pode acontecer, minha cara! Você sabe! Todo mundo 

sabe!  
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- Não vou perder tempo mais não. Primeira e última vez que isso 

acontece, estão me ouvindo, não é? (dessa vez olhando para todos os 

atores do grupo, deixando Fernanda mais envergonhada do que nunca). 

-Vamos, vamos iniciar a cena das lavadeiras, já que a bonita 

chegou. Se posicionem nas suas marcações! Vamos lá! 

Fernanda se encostou numa colega de cena e ela a questionou o porquê 

do atraso. 

-Nanda, tu és maluca? Como que você atrasa tanto assim? Eu vi 

a hora de Carlos infartar, menina! 

- Eu sei Michelli, mas foi um imprevisto muito sério.  

- E foi o quê, então? 

-Depois explico. Se a gente ficar cochichando vamos ganhar é 

uma reclamação! 

O ensaio seguiu, agora normalmente, com a atriz que estava faltando e 

Fernanda passou o restante do tempo apostandoem não pensar no que 

tinha acontecido a pouco e tentando se concentrar nos personagens, mas 

a tentativa foi frustrante.  

- Se concentra, Fernanda! Se concentra! 

- Não está bom! Cadê a entonação? 

- Falta expressão! Se solta! 

A única expressão possível naquele momento, era a de tristeza 

e descontentamento. Ao final do ensaio, Fernanda desceu com alguns 

colegas que também tomavam o coletivo no centro da cidade. Foram 

conversando sobre assuntos aleatórios, o que foi um alívio para ela, 

porque ela não saberia o que inventar para contar o que tinha sido 

oimprevisto caso surgisse na conversa.  

Fernanda chegou em casa, falou com a mãe que estava fazendo 

palavra cruzada na sala, e foi tomar o tão esperado banho. De chuveiro, 

só quando chegava água, o restante dos dias eram de “cuia” que ela 

pegava do tanque de alvenaria que tinha no quintal da casa. Mesmo 

assim, ela se sentou no chão gelado do banheiro e se lavando com a 

água fria do tanque e com as lágrimas quentes que escorriam pelo seu 

rosto, ela chorou e gritou por dentro porque era a única alternativa que 

ela tinha. Se lavou com uma barra de sabão amarelo pois lembrou que 
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sua avó dizia que curava e limpava tudo. Pelo menos fisicamente ela 

conseguiu.  

Passou noites em claro, só tentando processar tudo aquilo e 

tentou agir naturalmente, principalmente em casa. Ninguém percebeu 

absolutamente nada. Ela achou melhor assim. Quem acreditaria nela 

caso resolvesse contar tudo? Alguém? Seu pai era conservador. Sua 

mãe, casou muito nova, ingênua, seguia as orientações do marido 

mesmo achando que Às vezes ele “exagerava” na criação rígida. 

Fernanda não se sentiria abraçada, tampouco protegida, caso 

descobrissem o que aconteceu. A culpa seria sua! A saída era 

exatamente tentar seguir sem que ninguém nunca soubesse de nada. E 

assim passaram-se os anos. Ela nunca esqueceu nenhum detalhe 

daquele dia. Lembra das falas, das roupas, das cores, dos tons de azul 

bordando o céu. Jamais foi esquecido, tampouco verbalizado, apenas 

suportado. Fernanda nunca deu o grito que tanto precisava. Sempre que 

saía, olhava para todos os lados, ficava ofegante e com o coração 

acelerado. Era uma tensão. Não confiava em quase ninguém e sempre 

vivia em alerta. E foi assim durante os próximos quatro anos que ela 

seguiu: fazendo o mesmo trajeto, da mesma maneira, para o colégio, até 

se formar.  

Muitos anos depois, Fernanda já adulta, estava voltando do 

trabalho, no final da tarde quando viu um sujeito vindo em sua direção, 

na mesma calçada. Ela gelou! Sentiu uma forte tontura e quis vomitar. 

Ao continuar andando ela confirmou que aquele sujeito era Ronaldo. 

Ela imediatamente entrou numa loja e pegou umas roupas para correr 

para o provador. Ficou sentada no chão em pânico. Nunca pensou que 

o encontraria novamente, ainda mais desse jeito. Ela tinha esperanças 

de que ele não era da cidade e que naquele dia, por algum motivo estava 

de passagem, procurando uma vítima que teria sido ela. Passou tanto 

tempo dentro do provador que ouviu uma voz. 

- Moça, está precisando de ajuda com alguma roupa? 

- Não. Não. Já estou saindo! 

Saiu do provador olhando para todos os cantos da loja, entregou 

as roupas à vendedora e saiu. Na calçada, olhou para todos os lados, 
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para dentro das outras lojas, até se sentir menos insegura e continuar 

andando. Foi horrível! 

Tempos depois, aconteceu novamente. Fernanda avistou 

Ronaldo no centro da cidade. Dessa vez, ela friamente não entrou em 

nenhuma loja. Passou por ele e fingiu que nunca o tinha visto. Percebeu 

que ele a reconheceu. Ela continuou andando no sentido contrário a ele, 

e despois voltou e decidiu segui-lo. Queria ela saber para onde ele 

estava indo? Quem era aquele homem? O que ele fazia? Ela o seguiu. 

Ele continuou a pé em sentido de um bairro que é colado ao centro. 

Andou uns 3 km e desceu numa rua do bairro. Parou uma casa de muro 

baixo e abriu o ferrolho da grade de entrada. Entrou. Era a casa dele! 

Ele morava ali. Fernanda ficou um tempo observando pela grade para 

ter certeza.  

Daí em diante, ela começou a persegui-lo. Ele era casado. Tinha 

um filho adolescente e uma filha que tinha aparentemente a faixa etária 

de Fernanda, agora. Ou seja. Quando tudo aconteceu, anos atrás, ele 

tinha uma filha com praticamente a mesma idade dela. Fernanda se 

preguntava todos os dias, o que fazer? Como fazer? A quem recorrer? 

O que ele fazia com a filha dele? Será que costumava fazer “testes” com 

ela também? Com outras garotinhas, talvez? 

Ela elaborou vários planos de vingança, de justiça, de flagra, de 

desmascará-lo, mas nunca conseguiu desenvolver nada mais além de 

seguir o sujeito e aceitar que aquilo era parte da vida dela. O que ela 

conseguiu desenvolver, na verdade, foi depressão, ansiedade crônica, 

transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Tourette. Transtornos e 

doenças associadas ao seu trauma de infância que afloraram ao longo 

da juventude e vida adulta e que ela só teve a oportunidade e 

possibilidade de entender quase quinze anos depois. Quando ela 

começou a enxergar que poderia ser o que ela quisesse. Que ninguém, 

tampouco uma voz masculina, poderia lhe calar, muito menos lhe 

levantar a mão. Que não sofreria por mais nenhum tipo de agressão ou 

violência, ou pelo menos, não mais calada, não mais sozinha. Fernanda 

passou uma parte significativa de sua vida, sendo a “engraçada”, a 
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“doida”, a inventora” a “colecionadora” de pedras, potes e frascos 

vazios. 

Contava linhas, formas geométricas, objetos. Janelas, 

cerâmicas, cadeiras. Quadros alinhados. Roupas dobradas. Livros 

aprumados. Cores sintonizadas. Sussurros automáticos. Contrações 

involuntárias. Ajoelhava-se nas ruas. Agradecia, não sabia porquê. 

Deitada 15 horas por dia. Dormia 1 hora por noite. Comia quando não 

vomitava. Sorria quando não mais chorava. Unhas roídas. Cabelos 

desalinhados. Roupa amassada. Olhar cansado. 

Não teve namorado na adolescência, ena vida adulta, só teve 

dois. Muitas pessoas questionavam sua sexualidade, por vezes ela 

também. Mas não era essa a questão e ela bem sabia disso.  

Fernanda nunca teve o abraço apertado, o cuidado e a 

compreensão que precisava naquela época. Guardou tudo dentro de si e 

seguiu sua vida de sofrimento e angústia involuntária. 

Já tinham se passado vinte e um anos desde aquele dia. 

Demorou. Mas ela soube, ali e enfim, que não estava só. Fernanda 

nunca havia conseguido falar com alguém ou verbalizar o que tinha 

acontecido com ela aos 13 anos. Ela nunca se ouviu. Nesse dia, 

finalmente botou tudo para fora, respirou diferente, aliviou-se. Seus 

olhos brilharam novamente. Seu marido a abraçou fortemente e então 

ela desabou em lágrimas. Entendeu que apesar de tudo, apesar do 

problema estrutural em que vivemos enfiados, as pessoas não são 

iguais, os homens não são iguais e lutar por equidade, emancipação e 

direito das mulheres é dever de quem tem essa consciência, inclusive 

dos homens.  

Enfim, teve o acolhimento que precisava. Ela não estava 

sozinha. Não estamos sozinhas. Não mais. 

Fernanda Presente!  
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UMA HISTÓRIA DE DUAS PRIMAS 
 

Rosemary Carlos Ferreira Costa93  

  

 

Guardamos tantas memórias as quais muitas vezes nos são 

inconscientes, do calabouço da alma vagueiam dentro da gente. As 

histórias sempre dão sentido a nossa existência e as perguntas sobre a 

beleza de sê-las para nós um aprendizado, fazendo da vida algo que 

sempre vale a pena mesmo em meio ao sofrimento, as quais marcam 

nossas vidas. 

Há quatro anos fiquei sabendo de uma prima que adoecera 

gravemente com um câncer no colo do útero, sendo seu quadro agravado 

pelo abandono do tratamento da doença e pensava eu: Como em pleno 

século XXI alguém poderia ser tão negligente com a sua própria saúde e 

deixar um câncer de útero tomar conta de si, sem persistir em um 

tratamento? Visto que 95% desse tipo de câncer pode ser curado quando 

diagnosticado precocemente. Para mim deixá-lo chegar a uma situação 

dessa, seria um caso de abandono de si mesma levando a um suicídio 

lento. Por certo não deveria ter se cuidado adequadamente, mas por outro 

lado pensava em suas dificuldades emocionais e financeiras, sendo ela 

uma mulher carente mantendo-se com poucos recursos, sobrevivendo de 

um abono do bolsa família. Não sei se seria certo culpá-la, mas 

compreender seus motivos e de alguma forma ajudá-la. A primeira coisa 

a fazer era ligar e conversar com ela para saber o que realmente estava 

acontecendo e os motivos que a teria levado a desisti do seu tratamento. 

Procurei uma das suas irmãs que me deu o seu telefone e ao conversarmos 

ela contou-me que foi encaminhada para um tratamento na capital e 

devido a sua dificuldade de locomoção, não pensou muito e quando se 

sentiu melhor desistiu do tratamento. Durante a conversa a aconselhei, 
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para que voltasse a fazer o tratamento e levantei a possibilidade dela e 

sua filha adolescente vim morar por um tempo na casa dos meus pais, 

pois os mesmos moravam perto de mim e se prontificaram também em 

ajudá-la. Juntos, nós a apoiaríamos no seu tratamento, bem como tudo 

quanto lhe fosse necessário. 

Há muito tempo eu não tinha contato com a minha prima e nem 

me lembrava da última vez que tínhamos nos encontrado, mas agora 

sabendo da sua história eu precisava ajudá-la. Sua sobrinha conseguiu 

marcar uma consulta pelo SUS no Centro de Oncologia onde ela seria 

avaliada novamente e através dos seus exames começaria um novo 

tratamento. No dia e na hora marcada fomos juntas para a tal consulta, 

quando a dra. olhou para os seus exames falou sobre a gravidade do 

seu caso e nos aconselhou a realização de sessões de radioterapias que 

iam amenizar suas dores, nos disse também que o câncer já não estava 

mais indicado para uma intervenção cirúrgica, minha prima não 

entendeu bem o que a dra. tinha nos colocado, mas eu sim e pedi que 

a dra. mim coloca-se mais a par do seu caso. Entristeci-me por saber 

que o diagnóstico dela era como que uma sentença de morte, já que a 

dra. me dissera que a medicina já não tinha muito o que fazer no caso 

dela e agora era procurar amenizar as dores que ela sentia e esperar um 

milagre com o tratamento, ela também questionou o fato dela ter 

deixado o câncer chegar naquele ponto, já que a doença a fazia sentir 

muitas dores e a submetia a tomar analgésicos constantemente. Aquela 

sentença tinha atingindo mais a mim do que a ela, visto que a mesma 

era tão inocente, quanto a gravidade da doença que pensava ainda ter 

na possibilidade de ser curada. Lembrei do nosso avô, o Sr. Raimundo 

que muitos anos atrás quando eu ainda era uma criança tinha sido 

diagnosticado com um câncer no pescoço e passara por um doloso 

tratamento, o qual não conseguiu vencer a doença. Eu tinha convivido 

até os meus dez anos com ele é nossa convivência tinha deixado tantas 

lembranças de amor, e a sua morte uma lembrança de saudade, que 

voltara ao saber da doença desta minha prima. Quanto mais 

conversávamos mais me convencia das suas carências de mulher 

sofrida com uma história de vida marcada pelo preconceito. O fato é 
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que ela morava com a sua filha, uma menina adolescente, a qual 

cuidava da sua mãe com muito zelo e carinho e que apesar de tão pouca 

idade, sempre se mantinha ao seu lado. 

Nós nos empenhamos em ajudá-la a enfrentar aquela batalha 

tão difícil, arrumamos o ambiente para recebê-las e tanto os meus pais 

como todos nós da família, nos envolvemos com aquela história de 

vida. Muitas vezes a sua radioterapia acontecia durante as madrugadas 

e nos revezávamos para levá-la ao seu tratamento. Assim, ao ajudá-la 

teríamos a oportunidade de pensar mais profundamente sobre o 

significado da vida e no fato de ainda hoje tantas outras mulheres 

carentes e sofridas nem sempre se darem conta da importância de 

buscar uma saúde preventiva, fazendo assim também valer os seus 

direitos. Conversamos muito e em uma das  nossas conversas, ela 

contou-me um fato que eu nem mais lembrava , quando nossos avós 

ainda estavam vivos ela tinha se apaixonado por um rapaz e desse 

relacionamento teria ficado grávida, mas logo ao saber da gravidez o 

rapaz sugeriu que ela realizasse um aborto e ela recusando-se a fazê-

lo ele a teria abandonado, contando depois para seus pais, os quais 

sendo de uma religião bastante tradicional teriam a colocado para fora 

de casa, já que na época deixar uma filha grávida dentro de casa para 

muitos era dá mau exemplo para outras filhas. 

Quantas jovens mulheres naquela época eram colocadas para 

fora de casa banidas de suas famílias por terem “si perdido”, esse era 

o termo usado naquela época, onde lembro bem de alguns casos. A 

minha prima não foi nem o primeiro nem o último caso, e ela não tendo 

onde morar ficou dias perambulando pela rua, até que uma mulher que 

pedia esmolas lhe acolheu em seu quartinho e eu a vendo na rua 

conversei com ela que tinha me contado  que os seus pais a tinham 

mandado sair de casa sem entender fui prontamente correndo para casa 

dos nossos avós contar o acontecido, então eles a chamaram para ficar 

em sua casa onde ela ficou até o tempo de dá a luz ao seu filho. Nessa 

época eu deveria ter mais ou menos 8 anos de idade, mas minha prima 

guardou em si esse acontecimento. Novamente nossas vidas se 

cruzavam. Depois do nascimento do seu filho não tendo condições 
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nenhuma de criá-lo foi morar em outra cidade, mas antes entregou o 

menino para os seus pais que o criaram como o seu filho. 

Muitas vezes ela chegava pra ver o filho, sua mãe a deixava ver 

a criança, mas não queria ela na sua casa, por isso ela teria ido morar 

em outra cidade, onde ninguém a conhecia, mas não encontrando a 

princípio um trabalho, submeteu-se a vender o seu corpo em uma casa 

de prostituição onde ficou pouco tempo, entendendo que aquela vida 

não deveria ser para ela, pois não era uma vida fácil, assim como tantos 

pensavam. Depois teve a sorte de encontrar um daqueles homens que 

frequentavam aquela casa e compadecendo-se dela lhe ofereceu um 

emprego em uma fábrica, naquela mesma cidade. Assim lhe 

permitindo mudar o rumo da sua vida, depois ela encontrou alguém e 

logo cansou-se e resolveu buscar o seu filho, mas o menino já estava 

crescido e os seus pais apegados a criança não permitiram que ela o 

levasse. Parecia a história de alguém que eu nunca tinha conhecido, 

mas eu estava diante da história de uma prima que parecia ter ficado 

lá na minha infância. 

O Seu retorno ao tratamento lhe permitiu melhorar seu estado 

de saúde e ganha peso até que depois de alguns meses ela recebeu alta, 

voltando com a sua filha a cidade onde moravam, pensando ela que 

tinha obtido a cura da sua doença ou no fundo sabia que era uma 

situação bem difícil pois precisaria voltar para consultas mensais e 

rotineiras. Nos encontramos muitas outras vezes, eu prometi pra mim 

mesma que nunca mais ficaria sem notícias dela. Passados um ano e 

alguns meses soube que ela estava morando na casa do seu filho em 

outra cidade e a doença tinha dado sinais que ainda estava em seu 

corpo, agora ela começava um novo tratamento e mais agressivo no 

sentido de amenizar a suas dores. Falávamos sempre ao telefone e ela 

agora se dava conta da gravidade do seu caso, a sua doença a cada dia 

progredia, vindo depois de alguns meses a falecer. Agradeço pelas 

nossas vidas novamente terem se cruzado e a oportunidade de 

participar da sua história. Os ciclos e as histórias tantas vezes se 

repetem. O seu sofrimento tinha cessado a sua dor, ela cumprira sua 

sina, não tinha criado o seu filho biológico mas tinha adotado duas 
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crianças que ganhou como presentes e dispensado a elas o amor 

maternal que tinha compensado a não criação de seu filho biológico, 

o qual precisou deixar para trás com seus pais quando ser tornara uma 

mãe tão jovem e inexperiente. Acredito que apesar do sofrimento ela 

tenha conseguido ressignificar a sua vida na dedicação aquelas duas 

crianças que agora já eram adultas. Não sei se antes da sua morte ela 

conseguiu livrar-se das mágoas e tristezas que carregava em seu 

íntimo, mas de certo que era grata aos seus pais pela criação do seu 

filho biológico, o qual passara a ser o seu irmão e inconscientemente 

tinha sido uma reparação do desprezo e do preconceito que pesava 

sobre ela todos aqueles anos da sua vida, também o fato daquele câncer 

cruel ter aproximado mulheres com histórias de vidas diferentes, mas 

unidas pelo um laço de sangue. A vida dá voltas que a gente não 

entende são ainda tantas mulheres vítimas de uma sociedade nascida 

de tantos preconceitos, carentes de tudo até mesmo do um olhar de 

alguém que as enxerguem. 
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MAIS UM FEMINICÍDIO 
 

Rosemary Carlos Ferreira Costa94 

 

Lembrou- me como hoje, daquele que seria, mas um dia comum 

com tantos outros, quando eu me preparava para dá aulas no turno da 

noite de uma escola pública onde eu trabalhava já a algum tempo 

exercendo a profissão de professora. Diante do espelho dava os últimos 

retoques na maquiagem. Dá aulas pra mim era como ir para uma festa 

eu gostava de estar bonita para impressionar os meus alunos, quando de 

repente ouvi um estampido que não era fogos de artifícios, mas parecia 

vindo de uma arma de fogo e logo em seguida vieram, mas outros tiros. 

Muitas coisas se passavam naquele momento na minha cabeça, por um 

instante pensei que alguma coisa muito grave poderia está acontecendo 

perto da minha casa. Terminei de jantar com aquele baralho na minha 

cabeça e segui para escola de carro com o meu marido. A escola ficava 

aos 5min da minha casa, onde estudava vários alunos que eu conhecia 

e moravam no meu bairro. Quando cheguei na frente da escola desci do 

carro entrei e já me encaminhei para sala de aula quando fui interpelada 

por alguns alunos:  _Professora mataram uma mulher no seu bairro que 

é a mãe de uma das alunas daqui da escola!  Ela foi assassinada pelo 

ex-marido. 

Meu sangue gelou na mesma hora, pois se era mãe de alguma 

das minhas alunas de certo que eu devia conhecê-la já que eu 

trabalhava a bastante tempo naquela escola como professora da 

disciplina de Artes, eu ensinava em quase todas as turmas do ensino 

regular e médio. Naquela noite foi difícil, ninguém assistiu aula 

direito, mas por enquanto não sabíamos de quem era a mãe 

assassinada. Já no final do turno, chegou a notícia que tinha sido a mãe 

da aluna chamada Érica e meu coração começou a vasculhar na 

 
94 Pós Graduada pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru, Aluna do 

Curso em Psicanálise Clínica pelo IEPPE-INSTITUTO DE ENSINO EM 

PSICANÁLISE DE PERNAMBUCO  
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memória juntando as peças e buscando lembranças de quem ela seria. 

Érica era uma menina de 13 anos muito bonita, aluna do turno da tarde, 

tinha duas irmãs: uma irmã de 12 e outra de 14 anos que também 

estudavam na escola, mas não eram minhas alunas. Eu lembrava da 

sua mãe, uma mulher também muito bonita que estava sempre 

presente em todas nas reuniões de pais e mestres da escola. Lembrava 

ainda de vê-la sempre, levando as suas três filhas para o catecismo da 

igreja da qual eu era catequista. A tragédia daquela família soava tão 

forte dentro de mim que fui para casa muito desestabilizada e como 

era já tarde da noite eu decidira que no dia seguinte logo que acordasse 

iria em busca de informações na comunidade. Pela manhã eu me 

arrumei e desci para saber sobre o acontecido com o coração ainda 

bem apertado e quando cheguei na casa das meninas vi um movimento 

de algumas pessoas na porta. Eu estava apreensiva tinha sido mais um 

crime passional. Encontrei as meninas chorando e outras pessoas da 

família ao lado delas. Érica quando olhou para mim abraçou-me e caiu 

em prantos, e eu pensava em qual a palavra de conforto diria para 

aquelas jovens adolescentes que perdera a mãe de forma tão cruel e 

trágica. Nenhuma palavra que eu dissesse aliviaria a dor daquelas 

meninas, pois já não tendo pai eram criadas somente pela a mãe, a qual 

era o sustentáculo daquela família. Contou-me que a mãe estava feliz 

tinha arrumando um namorado e o seu padrasto, o qual ela já havia se 

separado a algum tempo não aceitava o fim do relacionamento e vinha 

ameaçando-a. Era o mês Mariano e como a sua mãe era devota de 

Nossa senhora, saíra com as filhas e outras pessoas, inclusive o 

namorado levando a imagem da santa no braço para um terço na casa 

de uma das pessoas daquela comunidade. 

O assassino embreara-se pelo o mato e no momento que 

seguiam para aquela reza, covardemente ele as teria emboscado. Os 

tiros pegaram em cheio a mãe de Erica que morreu na mesma hora e 

ainda atingiu a orelha do namorado. A família aguardava a chegada do 

corpo da mãe das meninas. Aquela mulher tinha sido uma boa mãe 

para suas filhas, vivia do seu trabalho para sua casa e passara algum 

tempo sozinha, mas agora encontrara alguém por quem havia se 
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apaixonando e desejava recomeçar a sua vida. Por que a ira daquele 

homem sem coração tirara a sua vida, destruído assim os seus sonhos 

e o bem mais precioso daquelas filhas? Ela era uma mãe trabalhadora 

e zelosa de suas filhas que só buscava ser feliz. 

Acompanhei a história triste daquelas meninas, elas passaram a 

serem criadas por uma tia que morava ali perto, eu as vi crescer sem a 

presença da sua mãe. Hoje elas já são mães de família, inclusive a mais 

nova eu a acompanho juntamente com as suas crianças no meu trabalho 

voluntário na Pastoral da Criança. Com o tempo as meninas largaram a 

escola e cada uma seguiu seu caminho, mas a ausência daquela mãe 

permanece viva ainda hoje em suas vidas. 
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QUANDO UM ESCRITO PARIDO NA DOR E PRA 

LUTA É TRANSGRESSÃO E DESODEBIÊNCIA DE 

GÊNERO, TAMBÉM, LITERÁRIO 

 

Tânia Maria Goretti Donato Bazante95 

 

INTRODUÇÃO 
 

E AÍ? 

Queria dizer a frase que costuma completar essa pergunta com: 

“Tudo bem?” 

Mas... dessa vez não seria assim tão simples. 

Neste momento, emoções em ebulição entre perda e gratidão por 

ter vivido uma vinculação tão forte com uma mulher que passou pro 

outro lado do caminho e, como são postos os mistérios da vida e da 

morte... Bum! Aconteceu e ela se foi! Assim, gente querida, não está 

sendo simples definir o gênero textual deste escrito: se é um conto, uma 

crônica ou simplesmente uma transgressão dos (risos e choro), afinal 

quem disse que as coisas com Fabiana Oliveira (Fabi Montekcio) teriam 

como se enquadrar? (Mais risos, mais choro). 

Escrever um texto diferente num livro que traz epistemologias 

feministas me concede essa pontinha de ousadia, sim. Como disse 

nossa, também amada, Karinny Oliveira, viva e na luta que cá ficamos 

 
95 Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre em 

Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pedagoga pelaUFPE. 

Professora Adjunta da UFPE no Centro Acadêmico do Agreste/Núcleo de Formação 

Docente (CAA/NFD) e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 

Matemática (PPGECM/UFPE/CAA). Integrante do Laboratório de Pesquisa em 

Políticas Públicas, Currículo e Docência (LAPPUC/CNPq), coordenando a Linha de 

Educação Inclusiva, Direitos Humanos e relações étnico-raciais. Integrante do grupo 

de Pesquisa Educação, Inclusão Social e Direito Humanos (GPEISDH/CNPq). Co-

fundadoradaColetivo Marias Também Têm Força. Coordenadora do projeto de 

Extensão Freireando com a Vida (UFPE/FBJ). taniabazante@gmail.com. 

http://lattes.cnpq.br/2283602616022619 
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como tarefa: os saberes em desobediência (expressão que estava no 

título do primeiro evento do Coletivo Marias Também Têm Força). 

Bom, vamos parando, não é? Se vou trazer uma narradora, como 

já vou querendo fazer uma introdução problematizadora? É tenso!!!!!! 

(Muitas exclamações para que vocês, que estão lendo, saibam que 

afirmei com contundência, apesar de risos e choros). Sem demora 

vamos então ao..., a... pensando, pensando, pensando... Bem a este 

conto, crônica poética, uma ‘crônipoesia’ (pausa, decisão). 

Digo apenas que seja lá como ficar essa ‘escrevincença’, uma 

coisa vocês já vão sabendo: são epistemologias feministas escritas no 

delinear de presença das mãos de mulheres que não se deixam 

enquadrar. Somos assim: potência e inventividade. Vamos ao escrito?! 

 

ESCRITO para FABIANA 

 

CHEGOU MULHER! Mulher sim, e daí? Chegou ventre, 

chegou mente. Se fez presente. E de repente num tempo parido de João.  

De João. Sim! Plural como a luta que a vestiu e que agora veste todas. 

Foi encontrando o momento da luta, consubstanciada de diferença, 

diversidade e ‘atipicidades’, estava ali, frente a frente com outro lugar. 

Não é à toa que ela foi pro outro lado e deixa-se em tantas outras 

tramas/mulheres a ser semente, a ser jardim. Trago aqui uma inspiração 

de Mia Couto (2009), entre escritos e reflexões, gostosuras que em suas 

tramas não são olhares em “desimportâncias” nos tons de escritos do 

seu livro No fio das missangas.  Em fino atravessamento de entradas do 

universo feminino, me inspira demais a dizer que revela e encarna a 

ousadia de não ser esquecimento, de ser voz e não silêncio. 

Desobediência por não se contentar: Nem beira de saia, nem pano de 

fundo. 

Em tempos duros de isolamento e distanciamento social, é 

necessário situar uma coisa.  O ano de 2021 é um tempo de transição e 

desafio. Vale entender que em março de 2020 o Brasil, assim como o 

mundo, entrou no olho de um furacão chamado “Pandemia do novo 
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Coronavírus” – Covid-19. Bem, aqui, não tem como deixar de dizer que 

esta escrita acontece quando o país tem na sua conta mais de 550 mil 

mortes por esse vírus, e por uma representação de um líder de Estado 

que no cenário político brasileiro banalizou tanto essa pandemia, que 

esse saldo não dá conta de computar as dores vividas e as lutas políticas 

e ideológicas travadas cotidianamente. (Freire, 2000, 2009, 2020). 

Nessa ebulição, Fabiana Oliveira/Fabi Montekchio se vestia de 

força e não podia parar sua luta, teve mesmo foi que incorporar mais 

lutas, visto que em sua bandeira a luta pelos direitos das pessoas autistas 

só se ampliava frente a violação e banalização do que seria para eles e 

elas viver essas nova investidas humanas com a especificidade e os não 

saberes do mundo em relação à tônica da vida como “vivência remota”, 

um mundo em que as relações humanas estariam marcadas pelas 

tecnologias, pela sociedade da informação. Com ela, a Fabi, e as mais 

de 200 mães, pais e ativistas marchavam no que sua frase descrevia 

como “Eu luto por inclusão social”, “Eu sou a voz do meu filho”. Na 

verdade, nunca negou que João sabia, sim, se comunicar, a partir de 

outros marcadores e expressividades, mas dizer que era a voz dele 

significava traduzir “Nós somos luta e de luta, nenhum direito a 

menos”. 

Em sua ‘mulheridade’, ‘mulherança’, lá seguia sua lida e sua 

alegria. Não é possível deixar de registrar o marcador de sua boca larga 

e riso forte. De suas frases saídas do chão de uma pessoa que sempre 

teve cheiro de vida, de gente. Mas... como foi dito, ela foi ali pro outro 

lado. Contudo é sabido que a luta é de todas as Marias, lembram? Pois 

então! Sem bicho grilo se fazia reconhecer que sim, sendo ‘Maria vai 

com as outras’. Fazia forte o dizer: E daí?! É assim que seguia filiada e 

pareada para levantar mais Marias, para parir na vida a força da peleja 

que o batom vermelho, o cabelo trabalhado, as roupas em cores 

vibrantes se constituam num corpo linguagem, na pele que veste o lugar 

que habita a luta. Sua comunicação e suas vestes e pinturas postas com 

força e enfrentamentos que se constituíam em sua armadura. Ali se 

encontrava uma mulher com pintura pra guerra. O tempo é 

contemporâneo e as pinturas remetem a outras místicas e instrumentos. 
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Fabiana Oliveira/Fabi Montekchio costumava dedicar tempo a sua 

maneira de sair pra lutar. Sair vestida assim era dizer que sua 

‘mulheridade’ imprimia a ética, política e estética realidade de ser forte, 

desafiando outros traços da vestimenta de uma aguerrida criatura. 

Vestida pra guerra seguia: Ministério Público, debates com políticos em 

exercício de mandato, chefes de executivo e sim, ela botava a vida pra 

rodar “virada NUM JIRAIYA” (me permitam usar essa frase porque é 

uma grande marca dela. Esses termos vêm de uma personagem de série 

de desenho animado japonês, que ao se transformar é melhor saber que 

era tempo de travar batalhas e tecer conquistas). 

Como uma pessoa tão intensa e urgente, chegou o momento em 

que, vítima do vírus desses tempos, que assombra planetariamente a 

humanidade, ela foi por Deus colhida pro seu Jardim. Sagrado e 

Divinamente, Ele nunca leva tudo: deixa muito com as gentes, deixa as 

sementes mais importantes que sempre vêm com as gentes: o Amor e a 

coragem, revelando que existe muito que fazer. Diante dessa situação, 

as pessoas de sua convivência estavam só lágrimas, se permitiam 

porque entendiam que era a regra para esse momento. Como com ela 

nunca é tempo de parar, então tudo bem! Vai com dor e tudo. Logo 

tantas sementes espalhadas vão fazer o chamado para o cuidado dos 

jardins que todas e todos têm. Para a tarefa de regar as sementes de amor 

e coragem que precisava fortalecer e efetivar novas conquistas. E aqui 

me lembro dos dizeres de Mia Couto (2005) no conto “A Árvore do 

Tamarindo” que está no livro O último voo do flamingo, logo na 

epígrafe: “Quem voa depois da morte? É a folha da árvore (Dito de 

Tizangara)”. 

Assim foram os planos da dinâmica da vida, assim os de Fabi 

implicados nela! Ela sabia que colhida, a luta das Marias teria tarefa de 

Jardins imensos, diversos, controversos. Necessário capinar, arrancar as 

ervas que são hospedeiras e ficar atenta a processos da vida, assim como 

canta Raul Seixas, “eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que 

ter aquela velha opinião formada sobre tudo...”. 

 

FABI, GRATA PELOS JARDINS! 
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CONSIDERAÇÕES, SEM MUITOS FINAIS 
 

Como vocês perceberam, essa é uma escrita com transgressões 

(risos, agora penas risos mesmo), em desobediências. Vou falar mais 

um pouco, e trazer mais alguns compassos nessa dança, em mais 

palavras que são considerações nem tão finais. Eu, Tânia, não quero 

falar de saudade, mas aqui nas emoções implicadas nessa escrita 

sororidade, sobretudo esperança. Assim, quero dizer que ela pode até 

ter sido breve em vida, mas muito voraz, intensa e urgente. Então, 

amiga, não sei o que fazer, ainda, com as coisas que tinha pra gente 

fazer, mas só digo que farei. Nós que aqui estamos faremos! 

Enfim... como fazer considerações finais num escrito em 

desobediência? Simples não é! É como se estivessem me pedindo pra 

dizer adeus, entende? E no rumo da prosa que o 

conto/crônica/crônipoesia tomou, estamos conectadas. A luta tá na pele 

que a gente veste, e se nas considerações finais de um trabalho 

precisamos dizer que elaborações fazemos e pra onde nos leva, penso 

que transgredi mais uma vez, pois sinalizei isso na introdução. 

E pra dizer a verdade, por agora vou mesmo é convidar vocês a 

me dizerem para onde esse escrito pode levar. Tá vendo o quadro em 

branco lá depois das referências? Rescreve! Se escreve! Participa 

comigo dessa ‘escrevincença’. 

O livro é seu escreva e se possível, quem sabe, pode mandar a 

foto da página escrita por você. Quem sabe podemos tecer uma 

construção das tantas possibilidades. Se não quiser mandar, apenas 

escreva no meu, seu, nosso ‘conto cronista’ ou ‘crônica contista’, 

‘crônipoesia’. Muitas mãos produzem tantos afetos/saberes.  

E, para Fabi: Te amo pra sempre e mais um dia! 
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Para você escrever! 

 

O gesto da escrita deste belíssimo texto faz da palavra uma imagem 

que atravessa os sentimentos e toca o real. As marcas de 

desobediência e força da mulher que inspirou este escrito, Fabi, mas 

também da mulher que se utiliza das letras para redigi-lo, ganham 

formas e nos fazem pensar se, de fato, temos exercido nossa 

“mulheridade” com tanta altivez. Por outro lado, parece-me, após a 

leitura e releitura atenta desta crônica, que ser mulher é, por regra, 

desobedecer. Resistimos e desobedecemos desde a hora que 

acordamos à hora que vamos dormir, pois não é (e pelo visto está 

longe de ser) fácil ser mulher neste mundo engendrado por 

construções sociais pensadas por e para favorecimento dos que nos 

subjugam, desprestigiam, degradam e oprimem. Fabiana lutou contra 

tudo isso no papel de mãe, mulher e cidadã. Tânia luta contra isso 

quando, em homenagem à Fabi, coloca a urgência de prosseguir com 

a luta travada e delegada por sua amiga. “Onde eu estava esse tempo 

todo que não conheci a Fabi em vida?” é a pergunta que orbitava em 

torno das minhas ideias enquanto lia as linhas e tentava decodificar 

as entrelinhas desse texto. No entanto, agora escrevo: E quem disse 

que eu não a conheci? As palavras e o testemunho de Tânia ao dançar 

com sua própria dor e saudade para revelar a luta de sua Fabi não foi 

o suficiente para apresentá-la a mim? Agora eu sei que Fabiana 

existiu e resistiu a tantas coisas pelo bem comum! Agora eu sei que, 

como aconteceu a tantas centenas de milhares de outros corpos de 

mulheres, o seu corpo foi vencido pela ação de um vírus, mas que 

isso não foi e não será capaz de apagar seu legado por aqui.  

Sou só gratidão a Tânia Bazante pelo inspirador relato de luta e 

resistência de uma mulher brilhante! Hoje há mais uma semente da 

vida e da obra de uma mulher de luta. Certamente sou parte deste 

jardim.  

 

Dâmares Carla.  

Uberlândia, 27 de setembro de 2021. 
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Para você escrever! 
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Para você escrever! 
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Para você escrever! 
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SEÇÃO DE TRANSCRIÇÕES  

I FÓRUM MARIAS TAMBÉM TÊM 

FORÇA 
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MESA TEMÁTICA:  

PROFISSIONAIS DO SEXO – CORPOS 

INVISÍVEIS 
 

Palestrante: Soila Mar 

TRANSCRIÇÃO REALIZADA PELA MONITORA ROBERTA 

CAVALCANTI 

 

- Tá! Obrigada, Karinny!  

- Meu nome é Soila! Sou prostituta, de rua, né? Sempre fui prostituta 

de rua. Comecei a me prostituir com 16 anos. Estou com 56, 55, não me 

lembro mais, gente. Esse ano também não vai contar, né, porque a gente 

não usou nada, enfim. 

- Então, eu faço parte de uma geração que nós éramos, era comum na 

época, né, os cafetões né. Então era a segunda mulher de 05 (cinco). 

Esse cafetão tinha 05 mulheres, eu era a segunda. 

- E sempre trabalhei na rua assim. Sempre na rua. Ãããh, comecei bem 

cedo assim porque, enfim, por questões de, de família talvez. De não, 

de falta de estrutura enfim, eu fui pega por esse cafetão num baile com 

16 anos assim, sabe?!E comecei. Daí então que a gente começou a 

namorar na época e daí eu conheci a prostituição através dele, né?! 

- Na época eu trabalhava na Voluntárias da Pátria em Porto Alegre que 

foi, foi uma, é uma rua, só que na época era rua de prostituição de 

menores de idade porque também era, fazia parte de um grande chefe 

de aqui, era o chefe dos cafetões, era um delegado de polícia aqui em 

Porto Alegre. 

- Então é uma, foi uma prostituição bem pesada assim, né, porque não 

tinha escolha de homens, como eu faço hoje em dia (hum) há 15 anos, 

desde que eu larguei desse cafetão, fazem 15 anos. 

- Hoje em dia eu consigo, consigo selecionar mais, mas na época não 

tinha isso, né?! Não se usavam as camisinha, não existia, né, também 

pra, pra usar.  
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- Então eu trabalhei dos 16 aos 23 anos sem preservativo. 01 ano e meio, 

quase 02 anos em Santos, na Boca do Lixo, na rua também, sem 

preservativo também.  

- Eu só fui conhecer o preservativo na volta quando a gente veio de 

Santos, em Porto Alegre, com a Tina Rovira que trouxe esse trabalho 

que eles, que o marido dela escutou com a Gabriela Silva Re, é... Leite, 

no Rio de Janeiro, que era uma prostituta também a Gabriela Silva 

Leite. 

- E trouxe para Porto Alegre esse trabalho de rua com preservativo e daí 

quando ela chegou na rua com essa fala, ela viu que a nossa demanda 

era outra, que era a violência, né?! 

- A grande violência que nós sofríamos por parte da polícia civil e 

militar. A gente apanhou muito, sabe, muito, muito. 

- Não sei qual dos dois batia mais, se era a civil ou a militar porque não 

dá pra medir isso. 

- Ãããh, fiquei presa, presa literalmente numa cela, no palácio da polícia, 

na Avenida Ipiranga aqui em Porto Alegre, 03 dias. 

- Apanhei de casse..., de cassetete, tomei choque, tomei banho de 

mangueira de manhã cedo. Tudo dentro de uma cela com outra 

companheira prostituta também. 

- Enquanto isso, a polícia civil fazia a, o comércio com os cafetões para 

poder tirarem a gente. Eles tinham que pagar, né?! Os cafetões tinham 

que pagar. E era assim que funcionava, né?! 

- E então delegacia de polícia, Ilha das Flores, a gente ia, foi levada pela 

brigada militar, muita violência insti..., institucional, né?! No caso, 

quem deveria nos defender, né, hahaé... nos batia, né?! 

- Até que a Tina chegou com essa fala, a Tina Rovira, de cidadã, que 

nós éramos cidadãs, que nós não tinha, não tinha que apanhar, nós não 

tinha que ir presa, nós não tinha que assinar termo de vadiagem. Acabou 

de cair meu brinco. Ficar só com um brinco que é mais chique. 

- Então a gente ficou surpresa com isso porque nós não sabíamos porque 

pra nós era comum, né?! E daí começou o movimento do NEP, quer 

seria na época, se chamaria AGP, Associação Gaúcha de Prostitutas, 
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mas a gente não conseguiu registrar com esse nome e foi aceito NEP, 

Núcleo de Estudos da Prostituição. 

- Então, foi o ano passado, fez 30 anos da ONG, desse movimento de 

prostitutas. 

- Então aí é que começou todo esse movimento social assim de 

articulação, de nos entender enquanto pessoas existentes da sociedade, 

que somos importantes sim. 

- Eu achei a fala, a fala da, da menina do, do Recife, né?! Ela é do 

Recife? Que ela tava falando? (algo inaudível) A Heymilly! A 

Heymilly, é... achei muito importante a fala dela porque é uma fala de 

ãããh... de dede mulher de sofrimento e é isso, sabe?! 

- É um sofrimento, quer dizer, é... eu escuto muito essa fala (huuuum) 

em muita profissional do sexo, escuto.  

- Então, eu acho que quando é muito sofrido assim a pessoa tem que 

tentar usufruir de repente do que ela chama de ter que ter essa 

necessidade de se prostituir para sobreviver. Usufruir desse dinheiro e 

tentar fazer outra coisa e sair porque não existe coisa pior que fazer o 

que tu não gosta e isso é em qualquer profissão, não é só na prostituição, 

né? 

- Então, e uma prostituta triste é a pior coisa que tem na vida, sabe?! 

Porque é o sofrimento carnal, mental e daí a gente entra no assunto de 

saúde mental e não sabe quem é que vai te escutar, quem é que vai... 

porque a maioria das famílias não sabe que a filha, a sobrinha, a prima 

se prostitui, né?! 

- E acredito muito nisso, que a pessoa tem que tentar pelo menos não se 

judiar desse jeito, sabe?! Não se maltratar dessa maneira que deve ser 

um sofrimento horrível assim. 

- E então, daí voltando ao... à questão do NEP, esse movimento todo foi 

criado e é isso. Tivemos bastante parcerias. Ãããããh... tem a CBO que 

foi construída com a ajuda do NEP também, né?! Que é a classificação 

brasileira de ocupação, que é um código que se paga o INSS como 

prostituta. Nós temos esse CBO. 

- Tem uma parceria maravilhosa com o Hospital Presidente Vargas, na 

parte de ginecologia. Ah, não é privilégio, é parceria! Só porque a gente 
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consegue marcar as consultas com horário mais estendido assim. Tem 

muita guria que trabalha de noite e não tem como ir prum posto às 8h 

da manhã. 

- Às vezes não consegue, entendeu? Então a gente conseguiu essa 

parceria pra marcar até meio-dia o horário pra um ginecologista. Eu 

acho isso muito bom assim, sabe?! 

- E a questão da exploração... Então na minha época, como eu fui muito 

explorada realmente por esse cafetão, muito mesmo, dos 16 aos 40 

anos. 

- Ãããh, quando eu larguei ele, porque eu larguei ele, né?! Eu fui 

ameaçada de morte, inclusive. Ele me ameaçou de todas as formas. 

Fugi, fui pro interior, fui parar num cabaré em Júlio de Castilhos e fiquei 

lá 06 meses. 

- Ãããh, fazendo programa e morando nesse cabaré, no Júlio de 

Castilhos aqui no Rio Grande do Sul. 

- E então, quando eu retornei, eu tentei recomeçar a minha vida com o 

que eu aprendi a fazer a minha vida toda, sendo prostituta já que eu 

sabia que na rua seria perigoso eu estar porque ele podia me achar, né, 

e cumprir as ameaças que tinha feito. 

- Então, eu comecei a trabalhar em salas. Foi aí que eu comecei a 

entender um outro mundo de prostituição, das mulheres que trabalham 

em salas fechadas, né?! 

- Fiquei, trabalhei, enfim bastante tempo, mas daí depois de um certo 

tempo isso não... eu gosto é de rua mesmo e né questão de gostar, é uma 

adaptação, né? 

- E fui pra rua, fui pra Praça da Alfândega e realmente como eu falei, 

ele me achou, sabe?! E daí quando ele me achou eu disse assim “gente, 

acabou isso, sabe?! Acabou!”.  

- Eu saí com uma mão na frente e outra atrás, sabe?! Eu saí sem nada 

de questão de grana porque eu deixei tudo pra trás. 

- Eu fiz escrituras, deixei móveis, carro que a gente tinha em comum 

porque eram 05 mulher trabalhando. Tu imagina 05 mulheres 

trabalhando, cada uma fazendo 30 programas por dia naquela época... 

Então a gente tinha uma grana boa, entendeu? 
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- Nós tinha, nós usufruía, mas não era nada nosso. Nunca foi, né, na 

verdade. Isso é exploração, né?! 

- E, e então quando eu consegui me liberar eu conseguir ver que não, 

que eu poderia dizer para ele “olha, eu tenho direito de estar aqui, eu 

quero trabalhar aqui, vou batalhar aqui na Praça”.  

- Fui pra Praça da Alfândega aqui em Porto Alegre. E comecei a 

trabalhar e ele me largou de mão assim, porque é isso, sabe?!  

- Ããh, enquanto eu, eu mostrei medo, enquanto eu, e tinha medo dele 

realmente, ããh...ele fazia o que ele achava que poderia fazer e fez, né?! 

- Mas quando eu disse assim “Não! Chega! Basta, sabe?! Não quero 

mais! Eu não te quero mais enfim e não vou mais voltar pra ti, vou 

seguir a minha vida!”. 

- E comecei tudo de novo. Questão financeira, morando de aluguel. 

Tudo de novo com 40 anos, tá?! E fazem 05 que eu consegui comprar 

um apartamento. 

- Dessa vez, com dinheiro da prostituição, mas meu, né?! Então acho 

que esse sofrimento todo que eu passei, essa... a violência toda que 

passou me serviu pra me transformar numa mulher forte. 

- E aí que eu não gosto de botar vitimização em cima da prostituição. A 

prostituta não é vítima, eu não acho que é vítima, sabe?! Ela não pode 

se por nesse lugar de vítima, ela tem que sair desse... desse saco de 

vitimização, de “ah, a coitadinha da puta”.  

- Não é, a puta não é coitada, sabe?! Ela é uma mulher forte, gente. Pra 

fazer programa com 10 homens num dia, diferentes, aguentar o assunto 

que às vezes tu não quer nem saber o que é que eles estão falando.Tu tá 

ali escutando, como a Emilly falou, às vezes tu é psicóloga, tu é tudo. 

A mulher é forte!  

- Então essa profissão pra mim, no meu caso, é a profissão que eu 

escolhi. Eu gosto de ser prostituta. Eu sou prostituta porque eu gosto da 

prostituição. 

- Eu gosto daquele prontuário, daquela coisa, sabe?! De escolher o 

cliente, de conversar, eu gosto disso, mas tem mulheres que não gostam 

e fazem programa por necessidade e eu sei que isso existe. 
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- Não toudizendo que “Ah, não existe!”. Claro que existe. Só que é 

muito sofrido, é muito sofrido pra ela mesma, sabe?! 

- E talvez tentar procurar uma ajuda com o psicólogo. Eu mesmo 

procurei psicólogo quando eu, logo que eu separei e enfim... precisei 

porque não tinha com quem conversar, não tinha parentes, não tenho 

mãe, não tenho pai, não tenho irmã, não tive filhos porque não quis, 

né?! Não quis ser mãe, não quis engravidar.  

- Esse homem, esse mesmo cafetão me deixou uma vez num sítio, 01 

ano. Ele me levava comida, tudo o que eu precisava ele me levava, 

menos comprimido. Eu tinha 01 amiga só que é o, a primeira mulher 

dele, que essa era minha amiga. 

- Eu sei que agora ela é minha amiga porque ela me levou 01 ano 

comprimido escondido. Eu tomei anticoncepcional  01 ano escondido 

dele. 

- E eu guardava justamente no lugar que ele não mexia, que era nas 

panela, dentro da cozinha porque era um lugar que não pertencia a ele, 

pertencia a mim. Por que? Porque eu sou mulher! 

- Então foi um lugar seguro que eu achei foi esconder os comprimidos 

dentro das panela. Então daí, depois de 01 ano, como eu não engravidei, 

ele... ele disse “bom, tu é figueira maldita”. Que aqui tem um ditado que 

diz que figueira maldita é tipo assim uma mulher que não reproduz, 

entendeu?“Tu não serve pra isso”. Ele falava assim, né?! 

- Daí eu comecei, voltei, saí desse sítio e comecei a trabalhar de novo 

porque eu fiquei 01 ano também parada sem trabalhar porque (uh-hum) 

se tinha essa dúvida, né?! Não se usava preservativo, o filho poderia ser 

dele ou não, então eu tinha que ficar isolada pra procriar, sabe?! Uma 

coisa horrorosa isso, né?! 

- E eu consegui também passar por essa fase. E criei dois filhos dele 

que eram de outras mulheres, né?! Então fui mãe! Não fui mãe natural, 

mas fui mãe. De dois meninos, né?!  

- Eu matriculei, eles sabem ler e escrever hoje em dia porque eu botei 

eles na escola porque o pai também não se importava com isso aí não. 

Pra ele o importante era saber contar: “Mulher não precisa estudar, 

mulher precisa saber contar”. 
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- Então são falas que eu escuto agora... agora sabe?! E fico pensando 

“gente, que horror isso, sabe?!”. Uma coisa horrorosa isso. Isso é 

aprisionamento, é cárcere e eu nunca tinha me visto nesse papel.  

- Me vi quando eu saí dele, quando eu comecei daí, retornando pra Porto 

Alegre, comecei de novo voltar pro movimento do NEP, conheci vários 

outros movimentos. Hoje em dia sou motorista contratada de um 

coletivo feminino plural que é uma ONG de feministas em Porto 

Alegre. 

- Temos um trabalho no CRM em Canoas no qual eu sou uma motorista 

contratada das feministas, gente, que eu acho isso um máximo. Uma 

prostituta dirigindo pras feministas, sabe?! 

Então, é umas, é umas falas que tu começa a escutar no teu dia-a-dia, 

no teu trabalho. Sou só uma motorista, mas eu escuto, não sou surda, 

né?! 

- Então eu fico pensando assim “nossa, quanta coisa que eu tou me 

identificando de uns 05, 06 anos pra cá e era violência o que eu sofria e 

eu não entendia isso enquanto violência, né?! 

- Então eu posso dizer que, é...foi, tá sendo muito importante essa 

reviravolta e esse trabalho com essa grande parceria com o coletivo 

feminino plural tá sendo bem importante na minha vida assim, sabe?! 

- Com essas pessoas, com essas psicólogas, com essas assistentes 

sociais, esses... essas pessoas tão fazendo diferença na minha vida. 

- E o NEP claro, né?! Agora como eu tava te falando, a gente tá de 

mudança hoje, né?! As gurias tão nessa hora se movimentando lá no 

centro. E vamos todo mundo junto, tem a, o grupo igualdade, que é o 

grupo de travestis, também que vai pro mesmo andar, e o grupo Somos 

também vai pro mesmo andar. Na Rua Uruguai aqui no centro de Porto 

Alegre. 

- Então vai ser muito bom porque é uma sede nova e é uma sede que a 

gente tem uma concessão, que a gente tem essa, essa parceria com a 

prefeitura de Porto Alegre que nos cedem um espaço pra nós poder 

repassar o material que é cedido também pela secretaria de saúde de 

Porto Alegre pras profissionais do sexo. 
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- E mesmo quando nós não temos projetos, que a gente não ganha ajuda 

de custo, o NEP não fecha! Nós somos prostitutas sócio-fundadoras. 

Sou eu, a Dete, a Lúcia, a Tina, a Nilce. 

- São pessoas importantes, pessoas que começaram todo esse 

movimento, sabe?! E nós fazemos voluntariado. E nós temos, fazemos 

parceria com as Universidades aqui de Porto Alegre, com a UFRGS, 

Universidade do Rio grande do Sul. 

- A gente pede pra Ceres Vitória, uma grande parceira nossa, professora 

de Antropologia. Nós pede “olha, a gente precisa de voluntária. Tu tem 

alguém que se interesse em fazer o voluntariado conosco?”. 

- E daí ela me envia 06, 07 pessoas e daí vão ficando as que podem, e 

daí vão indo, vão aprendendo a nos enxergar porque é isso. Porque 

como a Emily falou também outra coisa bem importante, não nos veem 

como pessoas normais. 

- Quando fala prostituta, eu acho que nossa aparece uma luz vermelha 

em cima de ti que tu tem que tá de biquíni embaixo de uma luz vermelha 

e não é isso! 

- A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é filha, sabe?! A gente é uma 

cidadã, a gente é uma pessoa, a gente compra, a gente, enfim... sabe?! 

- É uma pessoa totalmente normal, a única diferença é que a prostituição 

é uma profissão na qual tu faz parte e a questão da condição que também 

é a exploração da mulher, né?! Que às vezes a mãe, o pai, a tia não 

sabem que a sua sobrinha, sua filha é prostituta, ah e critica, mas quando 

não tem grana reclamam, sabe?!Quando não tem grana reclama. 

- A mesma mulher que vende cafezinho pra nós lá na praça é a mesma 

que nos aponta o dedo quando fica sabendo que a gente e prostituta, 

sabe?! 

- Então é... as pessoas, a sociedade é hipócrita nesse... nesse ponto. Ela 

utiliza, ela usufrui do trabalho da prostituta e ao mesmo tempo ela 

aponta quando, como sendo uma coisa ruim, uma coisa podre, uma 

coisa nojenta e não é assim, sabe?! 

- A gente faz parte sim de uma, de uma questão toda que às vezes a base 

familiar desse casamento às vezes tá em uma, em homens que são... Eu 
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tenho clientes de 23 anos de vivência, não é de idade, mas eu, eu tenho 

03 clientes fixos hoje em dia. 

- E esses clientes envelheceram comigo, eu consegui contato porque são 

homens... fazem programa na rua. Tanto que eu fui pra rua e encontrei 

eles, né?! E hoje em dia são clientes fixos. 

- Então, eles existem, as pessoas fazem, os homens fazem programa 

sim, sabe?! Não vou dizer que todos, né?! Vamo tirar aí 20% que não 

fazem programa com prostituta. 

- E, de repente, não seria melhor fazer programa com prostituta do que 

arrumar uma pessoa que, aí seria sim, no meu ponto de vista, uma 

infidelidade arrumar uma amante? 

- A prostituta não quer saber se o cara é casado, se o cara vai te enxergar 

no mercado e vai fazer de conta que não conhece. Ela, vai no evento, se 

ver não vai dar a menor bola, entendeu? 

- Então é, eu fico isso, sabe?! Ah, tá, então ter amante é legal, fazer 

programa com a prostituta é feio. Se falar, né? Por que? Por que que é 

feio? Por que não se fala, por que não se pode falar sobre isso? 

- Eu acho bem importante essas questões assim, sabe?! De como se, de 

como se fala das prostitutas e de como se usufrui do nosso trabalho, 

sabe?! Eu não gosto disso e brigo com isso e não acho que é um, aaaah, 

uma linha assim a ser seguida, sabe?! 

- A hipocrisia da, do ser, das pessoas é muito grande mesmo, sabe?! 

Então eu acho que é isto! 

- Sou hétero. Ali no, tou lendo algumas coisas que eu tinha anotado 

aqui. Sou heterossexual, Ããh, sou solteira, não tive filhos naturais, 

como eu falei. 

- Enfim, acho que é isso que eu tinha pra falar por enquanto. 

- De nada! 

- Deixa só eu agradecer, Karina! Agradecer pelo convite para participar, 

viu?! Desse seminário que eu achei muito bacana, muito bom. 

- Muito obrigada mesmo por reconhecimento, né, porque isso é um 

reconhecimento. 

- Agradeço muito mesmo, quando quiser me convidar, sinta-se à 

vontade. 
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MESA TEMÁTICA: 

SEXUALIDADE: VOZES E SENTIRES DO COPO 

QUE AMA, LUTA E (RE) EXISTE. 
 

Palestrante: Michele Taboza 

TRANSCRIÇÃO REALIADA PELA MONITORA: EDNAIARA 

SILVA BEZERRA  

 

Boa Noite. 

Pessoal boa noite. Meu nome é Michele Taboza, tenho 43 anos, sou de 

Caruaru e moro aqui em Maceió há quatro anos. Quando a Karinny me 

fez o convite eu sabia que seria um desafio, mas eu não imaginava que 

seria um desafio tão grande, que essa mesa temática iria realmente 

remexer a minha base e iria me convidar a ser um pouco mais corajosa.  

É, os episódios de violência doméstica, os episódios de violência na 

minha infância, eles começaram ainda na infância. É, não fui criada 

pelos meus pais, fui criada pela minha vó e pela minha tia, duas 

mulheres que me ensinaram a ser forte, porém o machismo, ele, pesa, 

aí o fato de ser criada por duas mulheres fazia com que eu ficasse, 

geralmente no alvo, eu geralmente digo as pessoas que nós, mulheres 

negras, pessoas negras, pessoas LGBT nós temos um alvo nas costas, a 

gente anda com um alvo nas costas, e já criança eu tinha esse alvo nas 

costas. As humilhações eram constantes por morar em um bairro 

periférico, mas que parecia maio que a vila do chaves, sempre tinha uma 

dona Florinda por perto que se achava superior aos outros vizinhos do 

bairro, e aí criavam suas filhas para que não se misturassem com a 

gentalha e aí estava eu no meio representando a gentalha e aí eu cresci 

ouvindo: minha mãe não quer que eu brinque com você porque você é 

preta, porque você mora numa casa de pau, você estuda numa escola do 

governo, e a criança não entende o porquê desse comportamento, mas 

se fosse só ele tava bom. É, eu tô guardando bem essa data de hoje, 

trinta de novembro de dois mil e vinte, que eu torno público uma coisa 

que eu nunca conversei com ninguém. Não basta ser criança e pobre, eu 
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era filha de mãe solo e por isso alguns homens se achavam no direito 

de me puxar pelo braço, de querer me encostar na parede a força e 

querer me apertar, querer me tocar e era nojento e eu nunca falei isso e 

quando eu gritava e pedia para que parasse, que eu iria dizer pra minha 

mãe que era a minha vó que chamava de mãe, o que eu ouvia era “ filho 

de peixe peixinho é” “olhe pra você olhe para mim, você acha que vão 

acreditar em quem”? As primeiras vezes eu devia ter em média uns oito 

anos e aí, é, tinha as ameaças, eu sou uma mulher forte e eu sabia que 

se eu dissesse a minha mãe poderia morrer e as ameças geralmente eram 

essas, e aí para que não visse minha mãe, eu tinha medo de perde-la eu 

nunca contei. Mas eu ensaiei contarpra outras pessoas, porque isso se 

dava de primos, de tios, de vizinhos, daqueles homens, daqueles caras 

legais da vizinhança, que brinca com crianças, que conversa com todo 

mundo, o cara de boa, o cara legal, eram eles os agressores. Nunca 

chegaram propriamente concluir o que queriam, porque eu acho que a 

minha força de leoa é, ela vem de berço pra hoje eu tá aqui contando a 

história, e quando eu ensaiei contar para algumas pessoas, inclusive 

uma pessoa, uma tia, casada com um dos agressores, “oh tia, quando 

um homem tenta agarrar uma mulher, uma menina, como é que ela deve 

fazer”? “Ah, um homem não tenta agarrar uma mulher sem que ela der 

mole, essas meninas sãosão todas oferecidas, porque mulher tem que se 

dar o respeito”, porque isso porque aquilo outro e aí eu calei, porque na 

hora veio na cabeça o que os agressores diziam “você acha que vão 

acreditar em você”? e aí passou. Eu notava já em mim uma coisa 

diferente, desde criança eu gostava de meninas. Ah, eu tinha cinco pra 

seis anos, teve uma quadrilha na escola e pedi pra dançar com uma 

amiguinha, não podia dançar com uma amiguinha, eu levei uma pisa 

quando cheguei em casa porque tocaram o terror na escola, eu acabei 

dançando sozinha, mas não dancei com o amiguinho que queriam que 

eu dançasse e aí depois disso, foi engraçado que no primeiro dia pós 

festa abriram o livro cheio de labaredas e demônios e diziam assim “é, 

menina que dança com menina vem pra cá” e eu só dizia assim: tá certo, 

eu vou. “Você tem que dançar com menino”. Não quero. “Olhe dessa 

vez passa, mas da próxima vez você vai dançar”. Não vou. Até o ponto 
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que eu sabia que era “diferente” do que pessoas tinham como padrão e 

chegou na adolescência, aí vem aquela coisa de cobrança da família, aí 

eu fiz a burrada de querer entrar dentro dos padrões da sociedade. Aí 

arrumei namorado, aí não dava certo, aí ficava aquela coisa. Até que 

aos vinte e poucos anos eu resolvi realmente sair do armário e ser quem 

eu sou, Aí as ameaças de estupros elas continuaram, só que agora de 

uma outra forma, agora era um estupro coletivo pra aprender a ser 

mulher. Aí de tanto já ter levado lapada na vida eu acabei me tornando 

uma pessoa mais rebelde e aí as respostas já vinham “ah você não sabe 

o que é um homem”? Tá meu amigo, mas é você que vai me mostrar? 

Garanto, você fica sem o pinto. Não se atreva, porque você não me 

conhece. No fundo no fundo a gente tem aquele receio, coração aperta, 

claro que a gente tem medo, mas eu precisava me impor. E aí depois eu 

conheci minha esposa, aí estamos casadas a dezesseis anos, há quatro 

morando aqui, e entramos de cabeça na luta pela vida das mulheres pela 

igualdade de gênero e pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus iguais, 

pela comunidade LGBTQI+. E aí a partir de então a minha primeira 

formação é docente a primeira formação da minha esposa também é 

docente, hoje estou prestes a concluir o curso de direito, ela tá no curso 

de psicologia e a gente dedica a nossa vida a esse enfrentamento. Ela 

também foi vítima de várias violências de todas as esferas, assim como 

eu, aí a gente transformou a nossa dor numa bandeira de luta. E aí a 

gente segue com as muitas vezes guardando as nossas dores dentro da 

gaveta pra ir em busca de alguém que tá numa situação pior que a gente 

naquele momento. Desses quatro anos aqui não tem sido fácil e aí por 

algumas vezes eu cogitei desistir cogitei chutar o pau da barraca, voltar 

pra Caruaru, trancar o curso e parece que como um sinal sempre 

acontece da mesma forma, se o meu telefone não tocar, dispara uma 

mensagem no whatsapp e é sempre alguém pedindo ajuda. E isso faz 

com que eu veja, eu entenda que é uma missão, que nessa passagem tão 

rápida aqui pela terra a minha missão consiste em ajudar, minimizar a 

dor das outras pessoas. Eu demorei, a Karinny mandou um relatório pra 

gente, um questionário e eu demorei pra mandar e no final eu 

justifiquei, é , eu tava criando coragem, porque eu não podia mais calar, 
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eu não podia passar mais de trinta anos calada guardando uma coisa que 

nem a minha esposa sabia. E você acha Michele que o lugar ideal de 

revelar é em rede mundial de computadores? Talvez tenha alguma 

mulher que tá me ouvindo hoje ou que vai me ouvir daqui a oito dias, 

daqui a um ano, daqui a dez anos, mas ela vai me ouvir e ela não passe 

o que eu passei ou que outras mulheres passam, hoje a gente tem uma 

rede, e aí quando mais uma vez eu tava bem triste pensando em desistir, 

disparou uma mensagem no celular e daí e dessa vez era uma ajuda 

diferente, dessa vez eu que seria ajudada. Uma grande amiga, ela foi 

minha professora a doutora KyviaPereira , ela foi minha professora de 

psicologia jurídica, aí ela andou uma mensagem pra mim dizendo 

assim: Preciso da tua ajuda, aí pensei na hora, ta vendo, já tô pensando, 

já tem gente aqui pedindo ajuda, o que será? Mas logo doutora Kyvia 

pedindo ajuda? Eu que vou precisar da ajuda dela. Ela idealizou um 

projeto de advocacia para mulheres, mulher advogando para mulher. 

Existe em alguns pontos, algumas capitais, existe advocacia para 

mulheres, mas ela ainda é, ela ainda tá pequena, ela ainda tá tímida no 

mercado, e aí nós sentamos pra uma reunião, e aí ela “quer ser minha 

estagiaria? aí eu, só se for agora. E aí eu me tornei correspondente 

jurídica e estágiaria do escritório dela e aí nós estamos cuidando com 

uma coisa que, eu confesso que quando recebi o convite eu passei a 

noite semdormir, eu vou trabalhar com mulheres. Ah um mês mais ou 

menos eu tava desorientada, estudando pra OAB e já tô registrada na 

ordem como estagiária, mas eu não sabia em que área eu ia atuar e de 

repente eu tõ vendo a possibilidade de começar como estagiaria e 

futuramente me tornar advogada para mulheres, para as mulheres 

transexuais, para as mulheres lésbicas pra que eu possa acompanhar 

uma mulher na delegacia como eu já acompanhei tantas vezes pra não 

deixar ela ouvir a pérola das perguntas “oh comadre tava fazendo o que 

que queimou a panela de arroz”? Tava na internet? Eu não quero mais 

ouvir essa violência isso é violência institucional, mas se eu a ouvir eu 

quero combate-la. Com palestrante, tenho amigo que falou assim “eu 

não vou te convidar mais pra dar palestra, tu acabasse aqui uns cinco ou 

seis namoros” aí eu cossei a cabeça e disse, vem cá tem quantas turmas? 
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Três turmas de terceiro ano de ensino médio em média de quantos 

alunos em cada? Temos uma média de trinta alunos em cada, pronto tu 

tá me dando um média de noventa alunos e tu tá achando ruim porque 

eu acabei seis? Rapaz eu tenho que mudar essa tática, eu tinha que ter 

acabado pelo menos uns dez, porque eu tenho certeza que desses 

relacionamentos aí eu não só tenho seis que são relacionamento 

abusivos. E aí a gente percebia na palestra o desconforto das meninas, 

quando a gente menciona alguma coisa você percebe que uma olha pra 

outra, uma cutuca, uma fala e é uma forma da gente entender. Eu nunca 

entendi que eu era vítima de violência, até então eu achava que 

violência era bater e como não tinha batido em mim, até porque quem 

tento bater levou a desvantagem, é , eu não enxergava como violência, 

até que eu conheci um professor e uma professora no meu curso de 

letras freirianosque é o professor DemerEdizio e a professora Maria do 

Carmo, a professora Maria do Carmo foi minha orientadora da iniciação 

cientifica e aí no curso de letras discuti gênero e depois o professor 

Demer que eu tive a sorte e a honra de tê-lo por quatro anos na 

graduação, e sua, sempre dividia as cadeiras de língua portuguesa e as 

cadeiras de prática educacional e ele sempre trazia os temas transversais 

para dentro da sala de aula, foi meu primeiro acolhimento, porque 

quando eu resolvi sair do armário disseram que pra mim, eu não podia 

entrar em todo lugar, que pra mim eram os guetos, que eu tinha que 

viver nos bares escondidos, lugares com pouca luz para não fazer 

vergonha as pessoas da família ou aos amigos e quase que eu acredito 

nisso, viu, porque por um bom tempo eu passei, tempos em festa, 

guetos, até que na graduação eu estudando gênero eu percebi que eu 

posso ser igual a qualquer pessoa, sou sujeito de direito, eu vivo num 

estado democrático de direito, eu sou sujeita de direito e eu tenho direito 

de entrar onde eu quiser. E aí a educação me libertou, educação 

libertadora de Paulo Freire. Paulo Freire tanto fala na educação como 

prática de liberdade, eu conheci, eu sou prova viva da educação 

freiriana, e por sorte minha graduação foi feita em uma faculdade que 

eu trago no coração que é a FAFICA, onde eu tive professores 

extremamente comprometidos com a Educação, tem uma grande 
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diferença, tem o vendedor de hora aula que é aquele que por vaidade 

acadêmica ainda transita pela academia e tem o professor e na FAFICA 

eu tenho professores que me fizeram enxergar que eu poderia entra pela 

porta da frente em qualquer lugar e por isso eu sou grata a eles, por estar 

aqui hoje eu sou grata a eles. É, eu agradeço muito Karinny pela 

oportunidade, você me fez tirar um peso das costas, não é fácil, eu tô o 

tempo todinho com um lápis riscando. É, é uma forma de buscar força. 

Eu tenho força, nós temos força, e unidas ninguém vai nos derrubar. 

Geralmente eu faço muito isso na sala de aula. Um lápis, uma mulher 

sozinha a gente quebra com facilidade. Tenta quebrar a caixa, a gente 

não consegue, uma ou outra pode até sair do lugar, mas a gente não 

consegue. Maria também tem força. Micheles, Karinnys, Luanas, nós 

temos força. 

Muito obrigada minha amiga pela noite de hoje. Muito obrigada mesmo 

a você a todo mundo que tá nos ouvindo.  

 

30 de novembro de 2020  
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MESA TEMÁTICA: 

LUTAS POR POLÍTICAS EMANCIPATÓRIA 
 

Palestrante: Robeyonce Lima 

TRANSCRIÇÃO REALIZADA PELA MONITORA:  EDRYELLE 

MARIA DA SILVA. 

 

Obrigada Karine,  

Boa tarde a todos e a todas, eu queria primeiramente agradecer a 

oportunidade. Não sei se está todo mundo me escutando bem, estou com 

fone de ouvido.  Dizer que é uma honra pra mim está compartilhando 

esse momento com grandes personalidades mulheres na área política, a 

colega Vereadora Perpetua Dantas, Laina Crisostomo, e também nossa 

companheira Parlamentar de Portugal Joacine katar Moreira. Dizer que 

pra mim é uma hora a gente tá aqui ne, discutindo e debatendo no 

momento em que a gente ta em pleno pleito eleitoral na disputa por esse 

espaço político estratégico que é fundamental que nós mulheres 

estejamos cada vez mais em maior número. Por que, eu acho que a 

dificuldade maior e principal que a gente tem é essa ne, como é que a 

gente pode tá fazendo uma política emancipatória se a própria política 

fecha a porta pra gente ne, como é que a gente pode tá fazendo essa luta, 

se não é dado pra gente, pra nós mulheres, espaços estratégicos de 

tomada de decisão política pra que a gente possa tá fazendo 

efetivamente essa emancipação. Interessante dizer que também a 

própria história da mulher na política oficialmente é recente ne, menos 

de cem anos atrás. A gente nem se quer poderia votar ou ser votada, o 

direito do voto feminino a gente só conquistou em  1932, a além do 

mais, ainda tinha que ter autorização do marido,  autorização marital 

pra poder votar, e a partir daí você já observa o quanto, nos séculos da 

história brasileira a gente ficou excluída desse sistema político ne, 

durante muito tempo e até hoje ainda permanece isso né, que muitas 

mulheres não têm acesso a esse sistema político , a esse espaço público 

estratégico de tomada de decisão, por que convencionou-se socialmente 
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que lugar de mulher é nas atividades  internas e do lar e que esse 

ambiente político  estratégico não faz parte do cotidiano, do que a gente 

diz da população feminina. Mas a gente pode também citar como 

exemplo que até em 2016  o senado federal não tinha banheiro 

feminino, ou seja, senadoras mulheres eleitas, das poucas que tinham, 

tinham que procurar outro lugar pra fazer suas necessidades fisiológicas 

por que não tinha banheiro feminino, na casa do povo, lá em Brasília 

no senado federal né, e veja, isso são fatos, dados que eu trago que 

comprovam a necessidade da gente tá cada vez mais ocupando esse 

espaço político pra ta fazendo essa transformação radical 

emancipatória. A gente teve em 2018 um pontual, pequeno avanço na 

participação das mulheres, na política ne, a gente, na assembleia 

legislativa aqui no estado a gente conseguiu crescer de seis pra dez 

cadeiras parlamentares, no total de 49, que a gente tinha aqui na 

assembleia de pernambuco. No congresso Nacional, em 2018 também, 

a gente teve uma eleição que colocou nas cadeiras da câmara dos 

deputados, somente 15% de mulheres, ou seja, a câmara dos deputados 

hoje é composta na sua maioria por homens, e homens brancos, e 

somente 15% das cadeiras parlamentares da câmara dos deputados, são 

ocupadas por mulheres. É o que coloca, inclusive em cheque, o sistema 

representativo, coloca em cheque a representatividade do sistema 

representativo, que faz com que, essa casa do povo, esse congresso 

nacional, de fato não represente a sociedade. Por que se fosse pra haver 

representação de fato na prática o congresso nacional era pra ser 

composto majoritariamente por mulheres, e mulheres negras, o que não 

acontece na realidade. Para além disso, também, é importante ressaltar 

a dificuldade de nós parlamentares, no cotidiano e na convivência nesse 

espaço que é extremamente machista, misógino e patriarcal, e que 

muitas vezes nos ameaça, retirar nossas vidas também, como aconteceu 

com a companheira Mariele Franco lá no Rio de Janeiro, a nossa 

companheira também, posso citar a Taliria Petrone, deputada Federal 

que vem sofrendo ameças lá em Brasília e tem que esta constantemente 

mudando de endereço. Esse é o cenário político que a gente tem , 

dominado pelo machismo e pela misoginia que a gente, antes de tudo, 



- 499 - 

de pensar nessa estratégia de política transformadora a gente tem que tá 

discutindo, Quem está discutindo essa política? Quem está escrevendo 

essa política transformadora e emancipatória, quais são essas pessoas 

que estão com a caneta na mão? E tentando construir esse tipo de 

politica “transformadora” digamos assim  ne, por é isso ne, a gente entra 

na diusputa pelo espaço, e quando consegue, a gente tem essa 

dificuldade também na manutenção desse espaço, em termos de 

segurança e apoio do próprio partido  ne, por que nenhum partido 

político ou nenhuma legenda partidária também pode ta cantando 

vitoria em cima dos nossos corpos sabe, o partido político a legenda 

partidária também tem um papel fundamental no apoio dessa luta 

feminista emancipatória e também tem o seu papel enquanto entidade 

fundamental numha boa gestão de um mandato que se propõe feminista, 

que se propõe a trazer essa real emancipação  em termos de política 

pública. Por que o primeiro lugar da gente fazer essa disputa da 

emancipação ne, antes se quer da gente se candidatar e ser eleita, é 

dentro do próprio partido. Qual é o partido, quais são as legendas 

partidárias que estão de braços abertos, e estão dispistos a construir esse 

espaço politico feminista mancipatorio. Qual é o partido, quais são as 

legendas partidárias que estão dispostas a tirar o poder político de um 

homem e dá pra uma mulher? Qual é o partido político que está disposto 

a comprar essa briga? Porque uma mulher negra a mais no congresso 

nacional, uma mulher negra a mais na política, é um homem branco a 

menos! E qual é a legenda partidária, qual é o partido político que vai 

tá comprando essa disputa, junto com a gente, nessa narrativa 

diferenciada de fazer uma política inclusiva para as mulheres sabe. 

Então é meio que isso ne, acho que o caminho começou agora , a gente 

tá vendo uma ampliação do número de mulheres na política, uma maior 

diversidade em termos também racial, nas últimas eleições a gente teve 

que 44% das pessoas que ocuparam a câmaras municipais, agora em 

2020, se auto declaram pessoas pretas ou pardas, e a gente viu um 

potencial e incrível crescimento de candidaturas trans eleitas vereadoras 

nessas eleições municipais agora em 2020, inclusive o caso de Belo 

Horizonte e Aracaju a gente teve as candidatas trans como sendo as 
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mais votadas da cidade. Em Belo Horizonte a gente teve Duda Salabert, 

companheira trans de militância, minha amiga próxima. E aqui mais 

pertinho aqui em Aracaju, a gente teve a companheira Linda Brasil, 

também mulher Trans que foi a mais votada em sua cidade. Então a 

gente tem, meio que esse incremento do protagonismo feminino das 

mulheres ocupando esse espaço. Aqui em Recife a gente teve como 

pessoa mais votada uma mulher, foi Danny Portela, que teve mais de 

14 mil votos , e a gente ta meio que nessa movimentação de renovação 

das casas legislativas em âmbito municipal ne, começando na esfera 

municipal. A gente ver o enfraquecimento do bolsonarismo, resultado 

nessa eleição de 2020, por exemplo, aqui em Recife a candidata apoiada 

por Bolsonaro ficou em4º lugar, não chegou nem a ir para o segundo 

turno, o mesmo ocorreu em São Paulo cujo o candidato apoiado por 

Bolsonaro era Celso Russomanno. E a gente tem visto o 

enfraquecimento dessa idéia ultraconservadora de política de extrema 

direita que tem perdido espaço nesse cenário, não sei se tem alguma 

relação com a pandemia ou com a perda do |Presidente trump nos 

Estados |Unidos, mas o que a gente observa de fato é que muitos 

candidatos nessa eleição de 2020 apoiado pelo Presidente Bolsonaro 

tem caído, o que pode significar inclusive uma renovação, uma nova 

perspectiva para as eleições presidenciais em 2022. Era basicamente 

isso que eu queria dizer pra vocês, eu espero que não tenha passado o 

tempo, e estou aqui a disposição pra os debates e para uma melhor 

construção coletivamente. Muito Obrigada pessoal, boa tarde.  

 

11ª MESA TEMÁTICA REALIZADA DIA 25/11/2020 
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MESA TEMÁTICA: 

MULHERES NEGRAS E O ENFRENTAMENTO ÀS 

VIOLÊNCIAS, NAS LUTAS POR DIREITOS E 

PELO BEM VIVER 
 

Palestrante: Maria Clara Sena 

TRAVESTI - CANADÁ. 

TRANSCRIÇÃO REALIZADA PELA MONITORA: Juliana 

Doralice da Silva Duda.  

 

Muito Obrigada a todas por compor essa valiosa mesa hoje nessa data 

que para nós émuito importante, bem como você falou Karinny e nós 

precisamos ter em nossas memórias que a consciêncianeh, dessa 

população que foi tão afetada de diversas formas no Brasil e no Mundo 

que nós não somos apenas vinte de novembro,não é, nós somos sempre 

porque a nossa luta é  diária, mesmo vivendo aqui no Canadá e hoje 

vivendo no Canadá um País de direitos humanos a gente ver que as 

coisas ainda têm muito para ser feita, mais a partir desses lugares como 

Marias Também Tem Forçasneh, como outros Coletivos que vem do 

Brasil e de outras partes do Mundo e a gente ver que realmente existe 

uma luz no fim do túnel e o túnel ele realmente estar no finalizinho sabe 

acho que estamos atravessando esse canal no momento agora de 2020 

dizendo que a gente estar chegando em um lugar mais positivo e é  bem 

isso sabe.  

Hoje também aqui no Canadá se comemora o transembordein que éo 

dia de memórias as mulheres travestis e transexuais mortas pelo o 

Mundo, não tãocoincidentemente o Brasilé o País que mais mata 

travestis e transexual no Mundoneh, por crimes bárbarosneh, a gente 

ver que os corpos das mulheres trans e travestis e principalmente as 

mulheres trans, travestis, pretas, periféricas, de candomblé são mortas 

como baratas nas ruas e as pessoas não tem o mínimode empatia por 

esses corpos, às pessoas buscam enquanto justiça, ah! precisamos de 

justiça, de lei, mais eu trago um adendo porque muitas vezes quando a 
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gente acostuma os nossos filhos verem  é por exemplo animais  mortos, 

pessoas mortas todo dia como a  gente assiste os jornais e noticiários no 

Brasil, todo dia uma pessoa morta  isso entra em uma normalidade 

muito grande  e esse corpo da mulher travestis ele estar sendo sempre 

um corpo de uma mulher travesti assassinada e morta, a gente estar 

esquecendo de quem mata é o assassino e quem não sente empatia por 

isso  tem algum problema psicológico, eu acho que a gente precisa trata 

esse lugar  

 

enquanto patologia sabe, não dos corpos que estão sendo assassinados, 

corpos que estão sendo assassinados justiça claro,  mas os que estão nos 

matando são problemas  saúde e eu trago tudo isso para dizer que a 

nossa resistência ela não vai pararneh, eu hoje me tornei a primeira 

mulher travesti brasileira pernambucana refugiada aqui no Canadá por 

diversos fatores, por conta da característica do trabalho que eu 

desenvolvia no trabalho é, que eu desenvolvia no Brasil dentro do 

Sistema Prisionalneh na garantia de direitos mínimos para as pessoas 

encarceradas, inclusive essas mulheres com os corpos travestis negros 

e é justamente isso sabe. É que Marias Têm Forças e a força neh,é essa 

força ancestral, uma força que vem que aparenta na peleneh, que a gente 

não tem como esconder a nossa cor, a nossa resistência, por que eles 

estão todos os dias nos lembrando que os nossos espaços são limitados 

e a gente quebrando barreiras, vencendo estruturas neh e uma coisa que 

eu sempre falo Karinnyé que me enche de orgulho é um orgulho pessoal 

que três anos e meio vivendo aqui no Canadá, eu hoje falo inglês, 

escrevo inglês, eu consigo pensar inglês e quantas pessoas que vivem 

aqui no Canadá por mais de vinte anos não conseguiram essa façanha e 

quando a gente olha para o Brasil a gente diz que nós, nossos corpos 

não conseguem um trabalho porque não tem qualificação é porque não 

foram dado nossas oportunidades e sabe eu acho que esse lugar eu 

reforço, esse lugar que você estar trazendo é de muito trabalho, porque 

você sempre manda mensagem para todo mundo, busca, vamos lá 

galera, mas você sabe que ser mulher preta, periférica, refugiada, entre 

n coisas, é uma luta diária, a gente precisa lutar contra a gente neh, 
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contra todas essas máquinas internet, televisão, jornal que nos diz que 

a gente não consegue  e a gente vai se anulando, mais quando tem 

pessoas como você, como todas as que estão compondo a mesa, pessoas 

que não puderam estar aqui hoje tambémnessa livesuper importante e é 

resistência sabe, é resistência mesmo. Muito obrigada mais uma vez 

Karinny pela a oportunidade se você tiver perguntas pode fazer, por que 

talvez seja melhor com perguntas.  

Pergunta de Karinny- Sim, a ideia Clara, se você não tiver o 

constrangimento, que evidentemente não é um espaço de revitimização, 

mas é trazer um pouco da sua luta nesse sentido do que foi o 

enfrentamento aqui no Brasil, E como você passou o processo ai no 

Canadá? 

Bom, o processo de Maria Clara surge a partir das negações dentro 

ainda de sua casa, porque meus pais sempre lutaram contra o racismo, 

mas por falta de Estado, por falta das informações técnicas, eles 

acreditavam que eu era uma pessoa com deficiência, eles não 

conseguiam se ver enquanto o deficiente social por ser negros também  

e ai o preconceito deles me atingiam, mais hoje eu consigo entender que 

foi por conta de tantos e tantos problemas sociais que hoje ainda 

perpetuam e isso tambémé refletiam na minha comunidadeneh,  e todos 

os meios que eu passava que eu sobrevivi foi da inclusão com a Arteneh, 

e a Arte sempre me deu possibilidade de falar, de ter força e eu tive que 

sair da casa dos meus pais neh, meu pai por exemplo, era um homem 

que lutava por direitos humanos, foi assassinado, eu tinha ainda nove 

anos de idade e por conta de coisas que todo mundo sabe que não muda 

até hojeneh, pessoas que brigam contra o Estado sempre acabam na 

vala, e aconteceu isso com meu pai. Quando eu cresci, que eu comecei 

a entender, buscar respostas do porque que eu sofria violência em 

casa?Oporquê que eu sofria violência na rua?E todas as estruturas 

brasileirasneh, seja ela religiosa, seja ela, eu falo religiosa branca neh, 

porque a gente demonizou, eles demonizaramneh, a religião de matriz 

africana, indígena e eu sempre busquei me afastar das minhas raízes e 

ao passar do tempo eu fui entendendo que eram as minhas raízes que 

me protegiamneh, eram minha ancestralidade que estavam sempre por 
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mim, porque sempre foram da rua, sempre foram das possibilidades e 

quando eu consegui uma sessão através de algumas organizações da 

sociedade civil de Pernambuco também da Paraíba  e Salvador, eu 

comecei a entender que o meu local era retorno a academia, foi  quando 

eu comecei a estudar Serviço Social, entrei pra o Mecanismo pra 

Proteção e Combate a Tortura e levava toda minha experiência de 

ruaneh,  que  eu adquiri com muito suor, lágrimas e muito sorrisos 

também no período que eu passei na prostituição, da violência, enfim. 

Eu levei toda essa experiência para dentro do Sistema Prisional e os 

corpos que estavam lá eram os corpos de outras Mariasneh, outras 

pessoas que também não tiveram essas possibilidades. E em uma das 

visitasneh, ai no Agreste junto de você em Santa Cruz do Capibaribe, 

um agente penitenciário falou, deixou bem claro que não iria respeitar 

as leis, que não iria cumprir o mecanismo por eu ser uma mulher travesti 

e preta, puxou um revólver, colocou na minha cabeça. A partir desse 

momento entrei no  

 

Serviço de Proteção, o Serviço de Proteção do Governo do Estado de 

Pernambuco não garantia nenhuma proteção a não ser na teoria, papéis, 

papéis e papéis neh. A gente sabe o Caso de Marielle que todo mundo 

estar careca de saber que tem braço da Presidência do Brasil, tem braço 

do Senado, tem braço de Vereadoresneh e ficou como um só ummarklin 

se não fosse à força das mulheres, das mulheres do movimento, o corpo 

de Marielle seria só mais um e a mesma coisa aconteceria com Maria 

Clara, neh, porque é preta, trans e tudo mundo iria fazer um cartazinho 

e tal, e na primeira oportunidade que eu tive eu fugi do meu País que 

sempre me negou e hoje eu luto de outra forma, luto dizendo que ser 

quem eu sou não énenhum problema, o problema é ser como o Governo 

do Estado é, como o Governo Brasileiro é, e como essas 

instituiçõesneopentecostais são,  porque eles dizem, eles alegam que 

Deus anda armado,  que anda com a arma apontando pra todo  mundo  

e não é amor que ama todos os outrosneh. Então a gente não pode, não 

devemos ser tolerantes com quem é intolerante de jeito nenhum, essas 

instituições, elas estão violando Acordos Internacionais, Leis 
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Internacionais, que dizem que todos nós devemos, étemos o direito de 

professar a nossa féneh, que todos somos iguais perante a lei, tem o 

direito de ir e vir e que o Brasil élaico. Quando eles dizem tem o poder 

de assumir sua fé e que esquece que os corpos dessas mulheres trans, 

dessa população preta estão sendo mortas por conta desse trabalho entre 

religião e Estado, a gente precisa entrar com leis, leis que já que a 

Nacional não funciona precisamos buscar leis Internacionais.  

Talvez seja issoKarinny que a gente precisa dialogaragora no momento  

e dizer mais uma vez que estou muito feliz  em dividir espaço com essas 

pretas maravilhosas que estão aqui, muito Axé,  porque Axé fala onde 

a genteé joga no vento todo amor que nós temos, então Axé, queé, vinte 

de novembro não seja apenas  um vinte de novembro, mais que a gente 

jogue na Sociedade que nós não chegamos no Brasil porque era uma 

invaqueichan, não era nenhum turismo, de passeio, e que não era 

apenas, nós fomos roubados, escravizados sim, e o Estado ele nos 

devem neh, essa dívida, ela é eterna, porque por mais que ele façam 

reparações, eles fazem  de tudo  para retirar com todos esses reparos, 

neh, nós temos percas  esse ano, esse ano não neh, desde 2018 perca 

com as Universidades, com as PolíticasPúblicas, nós temos uma mulher 

completamente criminosa na pasta de Direitos Humanos que é a 

Damaris, que a mulher que alega ver Jesus Cristo no pé  de goiabeira, 

ela não consegue ver no corpo de uma mulher travesti  

 

ou de uma pessoa presa no Sistema Prisional, ela é uma criminosa sim, 

sabe, a gente não pode estar passando panoneh, porque se ela diz que 

uma pessoa como eu  sou criminosa e ela não consegue provar, eu 

consigo provar que ela é uma criminosa, porque ela viola muito os 

direitos humanos, a gente tem leis,  a gente tem acordos que provam. 

Então tecnicamente, não apenas uma Maria, mais várias outras Marias 

conseguem provar que o crime no Brasil estar sendo por conta dessa 

estrutura, enfim.  

Obrigada, mais uma vez e é isso! 
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DANDARAPIETRA- CONVIDADA – Militante do 

MST-Caruaru-PE. 
 

Boa Tarde!  

Gostaria de dar primeiramente parabenizar Maria Claraneh, por sua 

luta, por toda contribuição que você fez aqui no Estado e por 

infelizmente você estar passando por essa situação em ter que ter saído 

do seu País pra poder, primeiramente viver,e poder viver neh, e poder 

continuar fazendo todo esse processo.  

Eu queria me apresentar meu nome éDandaraKissi sou militante do 

MST, mulher negra, periférica, nasci em Recife e me criei pelo o 

Mundo, é a minha história, assim, que eu queria falar sobre a 

importância, de primeiro falar assim porque primeiro meu nome 

Dandaraneh, essa importância desse nome, essa mulher negra, essa 

mulher que foi uma mulher muito forteneh, e foi uma grande 

libertadora, uma mulher que não se calou, uma mulher que ela quis fazer 

a diferença na história. É, uma primeira para me uma grande 

revolucionária e falar sobre violêncianeh, primeiramente o caso que 

aconteceu que me chocou muito que foi o caso de ontemneh, que 

infelizmente em Porto Alegre onde uma pessoa foi brutalmente 

assassinado em Porto Alegre um jovem negro, eu estou com a voz assim 

embargada porque um dia antes do dia vinte  de novembro, mais um 

negro assassinado, esse negro poderia ser eu, esse negro poderia ser 

meu irmão, esse negro poderia ser qualquer pessoa, e isso é uma coisa 

que eu pergunto:“Até quando ? ”“Até quando que a gente vai ter a 

população negra sendo assassinada por motivo torpe? ”“Porque 

disseram ah!Porque ele fez isso, ele pode ter feito qualquer coisa, é uma 

vida.É Uma vida! E todos os dias a gente negro, a gente luta pra sair de 

casa, pra poder trabalhar, pra poder estudar, e agente não sabe se vai 

voltar para casa, a gente não sabe se a gente vai  ser abordado pela 

polícia, a gente não sabe se a gente vai ser vigiado quando a gente entrar 

em uma loja, quando a gente for comprar alguma coisa a gente tem 

aquela insegurança vinte quatro horas. Infelizmente, a gente tem essa 
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insegurança vinte e quatro horas, quando a gente vai ao supermercado, 

quando vai em uma loja, a primeira coisa que tem é o segurança fica 

logo observando assim com aquele olhar discriminatório, aquele olhar 

que nossa! É um olhar, ali você às vezes não dar nem vontade já de 

entrar em determinados cantos, eu falo isso porque o seguinte, eu sou 

uma jovem, já passei por vários processosneh, quando criança eu não 

reconhecia o racismo, eu achava que não existia o racismo, assim, eu 

fazia não, assim minha mãe falava e eu dizia não, ah mãe isso daí não 

existe! Até que eu fui vítima, sabe assim, eu na época tinha uns 22 a 23 

anos estava terminando a minha faculdade neh, porque uma jovem 

negra se formar é complicado pra caramba e eu me formei  e ganhei de 

presente do meu avôum dinheiro e eu fizmãe vamos comprar um 

vestido e dias antes eu fui na loja, passei na frente da loja e vi que tinha 

o vestido, e vi que tinha um modelo pra mim, achei lindo, e ai no dia  

eu fui com minha mãe, assim com mainha quando a gente chegou na 

loja, eu já fui procurando já o vestido que eu queria, chegou uma 

vendedora olhou para me dos pés a cabeça, e disse assim:“Saia daqui! 

Aqui não tem roupa para você! Sua gorda, sua negra!” E aquilo dali, ali 

foi quando eu senti realmente o racismo, ali foi quando o racismo foi 

cruel, foi quando me mostraram assim o seu lugar não é aqui, você pode 

ter estudado, você pode ter qualquer emprego, mais o seu lugar não é 

aqui, saia daqui. Aquilo dali, eu, a minha mãe ela só me pegou pelo 

braço e me tirou, sabe, ela não, a minha mãe não falou, a minha mãe 

não fez nada. E quando eu sai, eu chorei, assim eu chorei, de raiva, eu 

chorei porque senti o peso que eu carregava ali de dizer assim: Tu tá 

com dinheiro, e eu estava com o dinheiro para comprar a roupa, não era 

nem pra alugar, nem nada, mesmo que fosse para alugar, mais aquilo 

dali me mexeu, me tocou de uma forma que eu me lembrei  da criança 

que eu era de uma criança que não se aceitava muitas vezes em ser 

negra, uma criança que alisou o cabelo muito cedo por que eu achava 

que se eu alisasse o cabelo iria ser aceita pelas pessoas, porque eu era 

negra neh, era uma criança negra, e então eu tinha que ser aceita pela 

sociedade de alguma forma, então eu ali já comecei a alisar o meu 

cabeloneh,  e  eu falava:“Oh! meu cabelo estar liso”, porque já era uma 
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característica de tentar ser aceita, mas as pessoas não me aceitava, 

negra, gorda, filha de mãe solteira e quando eu era mais nova eu ainda 

não tinha compreensão da minha orientação sexual, hoje em dia eu 

tenho. E então não ser aceita pela sociedade, aquilo me machucou 

muito, aquilo dali foi o pior, foi assim o momento que onde eu fiz 

assim“ Porque que eu sou negra?”Porque que eu não nasci 

branca?”Porque que minha mãe não casou com um homem branco dos 

olhos azuis pra eu ser aceita”? Porque eu sentia a necessidade de ser 

aceita pela sociedade, coisa que hoje em dia não. Hoje eu me aceito, 

hojeeu me assumo sou negra, eu sou jovem,  eu sou militante, eu luto 

pelos meus direitos,  eu luto pelos direitos  da população jovem, eu luto 

pelo campesinato, eu luto pelas mulheres camponesas,  que  se a gente 

observar  a grande maioria das mulheres camponesas são negras, são 

pessoas que tentam, lutam, sabe, mas infelizmente  por mais que lute 

muitos dos seus direitos foram negados neh.  

Quantas pessoas são diariamente assassinadas, quantos jovens, quantas 

crianças, esse ano a gente teve um caso que chocou o Mundo que foi o 

caso de Miguel, a mãenegra, avó negra, trabalhava em uma casa, 

fazendo aquela alienação, aquele parâmetro de senhor do engenhoneh, 

que o negro tem que trabalhar, e ela não tinha com quem deixar o filho 

dela, e ela foi trabalhar e levou o filho, e ela pediu pra a patroa dela 

olhar o menino só cinco minutos, e ela todos os dias tomava conta do 

filho da patroa. E ai, Miguel morreu, Miguel morreu e a mãe olhou pra 

ela e fez assim:“Porque tu não tivesse paciência com meu filho”? E 

aquilo dali é muito forte, porque a gente ver o quanto que por mais que 

a pessoa faça, por mais que a pessoa se esforça,cadê o reconhecimento, 

tanto que o seguinte, hoje em dia poucas pessoas que tocam no 

assuntode Miguel, por justiça por Miguel, a grande mídia já esqueceu, 

porque no início teve um sensacionalismo, mas a grande mídia 

esqueceu, como os  tantos outros casos que a grande mídia esqueceu. 

Quando teve no Ceará a travesti Dandaraque foi brutalmente 

assassinada, “Quem é que lembra deDandara? ” Uma travesti que foi 

apedrejada, filmaram  e ela só chamava cadê minha mãezinha?  E as 

pessoas hoje em dia não falam de Dandara, de Marielle, não falam de 
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tantos outros casos, porque a mídia elaé momentânea, depois cai no 

esquecimento. O caso de ontem, daqui a algum tempo já vai cair no 

esquecimento, o caso do Rio de Janeiro de um músico que estava com 

suafamília e levaram oitenta tiros no carro, “Quem é que fala nesse  caso 

hoje? ”Ninguém fala mais, porque por mais que a gente fala vida negras 

importam, vidas negras importam para quem?  Importa para me que sou 

uma mulher negra, periférica, que luto? Importa para minha mãe? 

Importa para uma pessoa que em um pequeno conjunto, mas para o todo 

não importa, pra o todo importa, hoje é lindo, éo dia vinte de novembro, 

a gente estar fazendo luta, a gente estar fazendo esse momento que é 

maravilhoso, eu quero muito agradecer a Karinny, eu quero muito 

agradecer ao Coletivo por esse  

 

convite e por ter esse momento de fala, sabe! Mas, infelizmente por 

mais que estamosfazendo isso, isso é muito importante esse momento 

aqui que é um momento único, é um momento que vai ficar marcado na 

história, principalmente marcado na nossa história, porque nós somos 

as protagonistas dessa história hoje, e não sónós, quanto várias outras 

pessoas estão sendo protagonistas, várias outras pessoas que estão 

vendo e tão se reconhecendo nessas falas. Acredito que várias pessoas 

se reconheceram na luta de Clara. Clara, eu acho que tu não lembra de 

me, mais eu te conheci quando eras mais nova, eu consegui participar 

de uma atividade com você e eu consegui, que quando eu participei 

dessa atividade com você que olhei pra tu eu fiz, Nossa que menina 

linda! Que força, que luta! Então, assimvocê lutou e tem várias pessoas 

que eu tenho certeza que nesse momento estar se reconhecendo, e 

dizendo:“Poxa, o que Clara passou é o que eu estou passando, é o que 

eu estou sofrendo no momento. O que Dandara passou éo que  eu estou 

passando  no momento ”.  

Então, a gente realmente é protagonista da nossa história, a gente sim 

temos que falar não só hoje, a gente tem que falar diariamente, por que 

esse é um trabalho de formiguinha, eu ainda consegui fazer um trabalho  

fora do Brasil  que foi no Haiti que era com uma brigada de 

solidariedade Jean Jaques Densalinus que era um trabalho com 
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mulheres, era um trabalho sobre questão de violência e foi para 

conhecer outras realidadesneh, foi um momento muito bonito, eu passei 

dois anos no Haiti fazendo uma troca com essas mulheres e ir para um 

lugar onde predominante de negro, eu nunca me senti tão bem em um 

País como foi no Haiti, tanto é que eu digo até hoje o Haiti é meu 

segundo País, porque lá eu não senti racismo, lá eu consegui andar pelas 

ruas, lá ninguém olhava para me assim :“E vai roubar! ”,  não. Lá eu 

pude ser uma mulher livre, coisa que quando eu voltei para o País eu 

voltei com medo, sabe.  

 Mais, assim eu queria agradecer por esse momento, agradecer a 

Karinny, queria agradecer a todas vocês e que se tiver alguma pergunta 

também eu estou aqui para poder contribuir melhor. 
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MESA TEMÁTICA: 

MULHERES DAS MATAS, DOS CAMINHOS E 

DAS ÁGUAS 

 

PALESTRANTE: Aline Rochedo 

INDÍGENA DO POVO PURI DA MANTIQUEIRA 

 

TRANSCRIÇÃO REALIZADA PELA MONITORA JULIANA 

SILVA 

 

Saudações a Mesa Tisate! Minha grande gratidão. A minha gratidão em 

estar nesse diálogo com você e todas. Eu sempre começo as falas com 

uma música que eu acho que quem me acompanha já estar um 

pouquinho acostumado, mais hoje estou com uma dúvida. Eu tou feliz 

porque eu passei um dia bem difícil e agora depois do rezo que fiz para 

conversar com vocês eu fiquei leve neh, as coisas que dificultam como 

as brumas das Mantiqueiras que eu falo neh, que de vez em quando a 

gente fica tudo muito branquinho e não consegue ver a floresta, mais há 

uma segurança tão grande que atrás daquelas brumas ali tem uma 

floresta neh , tem uma árvore querida, tem um animal amigo e se 

reconforta então o cenário das brumas também um cenário de reflexão 

daquilo que a gente tem certeza que estar ali e mesmo assim a gente não 

consegue ver e as mulheres neh, das matas, dos caminhos, das águas, 

eu tou aqui na Mantiqueira neh , e e um show a Mantiqueira que 

significa mãe das águasneh, a serra mãe das águas, se fosse no Puri seria 

Ororunar , Anamar,Eumshor, Mantiqueira é  um nome que tem origem 

no Tupi que significa a serra que chora gota de chuva, chora porque é  

abundante, porque é  rica, porque é generosa,  e ai eu tava 

acompanhando os outros encontros que tinha gente falado do 

enfretamento das violências que todas as gentes passa , é  políticas 

públicas, eu venho compartilhar algumas próximas com você e vamos 

fazer o contrário eu que vou perguntar a vocês algumas coisas, porque 

nós passamos por situações inacreditáveis e em alguns momentos  a 
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gente não sabe como  agir. Então antes, tem uma frase que fica assim 

no meu coraçãoneh, eu tenho um processo de parir palavras muito 

diferentes, pessoas que às vezes estão pensando neh, elas vem para cá 

e depois sai, forma oralidade neh  e na escrita e ai eu coloquei assim 

tem uma questão minha que eu queria compartilhar eu soué   meu nome 

indígena seria Apuri, eu sou do povo Puri da Mantiqueira, só que 

também eu trago aqui as minhas parentas todas Puri, minha mãe, 

minhas tias, as minhas antepassadas, as minhas queridíssimas da 

montanha, eu vou falar o nome de algumas pra marcar essa Maria Puri, 

Ateteque eu amo, a Carminha, a Tamires, a Dora, a Debora Puri, a 

Vanusa Puri, na montanha aqui na Mantiqueira são as mulheres que 

estão fazendo o movimento de reparação histórica, reparação histórica 

que tambémé  reparação linguística, cultural, porque nós isso que falo 

com vocês como a gente requer  neh políticas públicas a um grupo de 

mulheres que nem é  reconhecidas, tem visibilizado, falado 

escancaradamente, por várias situações que a gente passa em pleno 

século vinte um. Na frase que escrevi neh para passar pra vocês neh, do 

parir das palavras neh,é  eu não tenho a elegância  da hipocrisia  para 

dizer eu sou deselegante nesse sentido, eu não tenho a elegância da 

colonização para dizer, eu sou, eu posso ser a generosidade da palavra, 

mais eu não  tenho a  elegância dessa fala dúbia  que algumas pessoas 

querem se dirigir a nós neh, dizendo que estão nós ajudando e na 

verdade neh, estão querendo nos tropelar, estão querendo  que nós 

sejamos ainda aqueles indígenas que eles a prenderam no século 

dezesseis que estar nos livros didáticos. Aquela mulher que pediu ajuda 

enquanto nós mulheres originárias somos as mulheres guerreiras nesse 

País junto com outras claro, que enfrentam as mesma dificuldades que 

nós,a um tempo eu  escrevi um texto, eu coloquei assim , Eu não sei se 

eu mudo alguma coisa, que vocês ouvissem Marginal, marginal porque 

somos das margens impostas as Margens , nos foram tirando do nosso 

lugar e nos colocando as margens  das coisas, e foram até as Margens 

dos rios tá bom neh, mais quando  é  a margem  das opiniões, a margem 

do nosso protagonismo, da nossa história é  perigoso. Eu escrevi assim: 

“Uma marginal eu sou do que defendo guerreiras se eu tanto 
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selvagentei, mais do que me sinto verdadeira. Meus ideais colorem 

anseios na imensa esquecida, sou a alma, das crianças sou amiga. Uma 

marginal eu sou, não sei o nome das novelas, não vejo televisão gente, 

esqueço as outras vidas quando pinto as minhas aquarelas, marginal de 

rio doce caminhar até o fim da vida, milhares de sentidos, nenhuma 

palavra perdida, marginal de ritual tribal, fogueiras e canções de 

florestas, dança a noite para me é a melhor da festa, sou de gente 

ancestral, de ervas, abraços, e luz encantos, e cantos na rua a vida sinto 

uma luz. Uma marginal eu sou do que defendo guerreiras sou um tanto 

selvagem, mais sei, mais do que me sinto verdadeira!” 

Essa semana a gente enfrentou alguns conflitos e ai quando Karinnyme 

convidou para essa mesa, gente eu juro, queria muito, falar é supere e 

estimulosasneh, esperançosas mais a esperança se faz nos conflitos neh, 

é passando pelas pedras com o total equilíbrio sem machucar tantos os 

pés e a gente prova a nossa coragem. Imagina, eu participo de uns 

grupos aqui na montanha, um desses grupos neh, que tinha até um título 

muito bacanaeu não vou citar aqui o título desse grupo, mais é  um título 

bacana neh, que dar a entender  que são pessoas solidárias , eu ontem 

fui colocar é  o convite dessa nossa fala  e ai seguidamente  eu me 

desculpei, Olha gente sinto muito  porque não estou conseguindo 

interagir  direito no grupo, e a gente estar fazendo um trabalho aqui, 

uma reparação linguísticas e mulheres de dois e três povos Puriu, pra 

outras que não sabe nós também trabalhamos  no território da palavra 

escrita neh, com a editora Patamama, somos editora colonizadas por 

mulheres, que tem ai a participação de mulheres pretas, também minhas 

irmãs queridíssimas  e  nós trabalhamos  com a reparação histórica, 

linguística e cultural de povos, que são os povos  das florestas, das 

terras, dos mares, dos rios, das flores, das ervas e  ai eu coloquei o 

convite neh,  e falei isso  e a administradora do grupo, olha só a 

administradora  do grupo foi lá e disse: “Assim olha  você não pode 

colocar  esse tipo de comentário aqui  porque aqui a gente  defende 

algumas causas mais a sua causa não é  a nossa”! “Falei Nossa 

compreendi bem Tiete!”, sai do grupo neh.  
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Outra situação que vou contar neh, assim então muito fenomenal, a 

gente passando poruma peleja, vou dizer uma peleja na semana passada 

e ai eu não sou de ficar fazendo lamurias na internet não, mais ai gente 

tem uma hora que, saiu mais próximo do que eu falei aqui neh, eu não 

tenho a elegância da colonização, mais porque os colonizadores eles são 

elegantes neh, esse texto.  Essa ilustre senhora colocou no grupo 

superelegante porque eu não posso dar conta do seu legado, da sua 

causa, porque aqui nós só apoiamos, sabe assim fino, clássico, sabe que 

as pessoas falam. 

Então, em outra situação fui eu lá desabafar nas minhas palavras 

marginais neh, que uma colonização não vai me entender, eu vou 

desabafar sim porque é eu achoque tem os privilegiados  pela a cor da 

pele  e ai eu não sou  generalizando  isso não acontece com todas as 

pessoas e isso seria cruel demais  se eu dissesse isso, inclusive 

Karinnyestar de parabéns e saúdo  dizendo que a terra que pulsa em me 

pulsa em você, quando eu sinto  isso na pessoaé  uma saudação banal 

não tá gente,quando eu sinto,mais eu saúdo as pessoas assim. Então, 

nãoquestão  de cor, mas uma questão  que é  um dado , é  que realmente 

neh, a questão da cor ela realmente neh, tem uma influência  sobre as  

pessoas porque  algumas nunca vão  entender o que  uma mulher 

indígena  passa a não ser  se ela  passa assim, eu vou explicar com  muita 

calma agora  pra vocês:  Imagina uma  mulher que estar grávida  e ela 

tá  sentindo  a criança  chutando no seu  ventre  neh, mais chutando 

bastante, ela pode sentir  de várias forma  se você  tocar o ventre  dela 

e sentir  o chute você vai entender, você talvez entenda  na potência, 

mais você vai com uma sensibilidade capaz que aquela dor que ela estar 

sentindo neh,  se as pessoas não nos ouvirem, não nos tocarem com 

muito  amor  diante de todas  essas feridas que a gente  traz, embora que 

esteja aqui sorrindo minha vontade  era chorar porque foi doloroso  o 

que aconteceu , eu coloquei uma, umas desses, desabafos,  não são 

lamúrias, por eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo, ai eu disse 

neh,  que bom que seria se nos indígenas entendesse  que eles podem 

falar  sobre todos  os assuntos  que eles quiserem falar, eles podem falar, 

gente tudo  que vocês imaginar, ao favorecido pelo apoio que o Estado 
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Social fala, ele fala até sobre mar, sobre vento, gastronomia,  agreste, 

história, geografia, matemática,  tudo, ninguém questiona, mais além 

dele poder falar de tudo  ele ter falado aquilo que é  nosso, neh, a gente 

aqui  na Mantiqueira estar fazendo um trabalho incrível  de muita luta  

pelo o reconhecimento  nosso, e um dos dados  é  que  nos temos a 

farinha  de pinhão como legado, eu coloquei um pôster  na internet  que 

não estava falando nada da farinha  de pinhão, embora  a foto era da 

minha parenta  eu estava falando sobre essa questão  neh, das pessoas  

se aproveitarem, a gente não quer tutela,as pessoas elas querem que, 

olha eu estou ajudando você neh, a índia, estou ajudando a índia, quer 

tirar foto com você e dizer como elas são caridosas, porque a própria 

maldade  dela  em  relação a propriedade, em relação ao trato com o 

outro, elas querem fazer essas caridades disfarçadas de maldades neh,  

uma falsa, de um falso amor. Nossa gente esse pôster deu tanto o que 

falar que me assustou eu tava falando de uma situação, a pessoa que leu 

interpretou como uma outra situação  e ai eu tive que falar da farinha  

de pinhão neh, porque se alguém se incomodou tanto é  porque estava 

gerando isso realmente, nós temos algumas formas de provar a 

existência neh, o nosso País diz assim não acredita na nossa existência, 

a gente estar no País que olha pra gente sem ser um cidadão ou cidadã 

e ai você tem que provar que você tem história, tem território, que você 

tem cultura, é  assim mesmo.  

Eu fiz história, sou Doutora, fiz história justamente pra dar esse direito 

ao meu povo, pra que eles possam falar por si e a gente vem falando 

disso tanto tempo, então, me entristece bastante quando as poucas 

coisas que nós temos as pessoas elas querem nos ajudar pra ter direito 

de éposse sobre isso, pra ter o direito de fala sobre isso, são aliados que 

falam como o nosso anciã, como o legado do nosso povo ele deixa que, 

e divulga o nosso canal, divulga os nossos vídeos, ele é    aliado,  agora 

quando ele se incomoda, quando a gente estar fazendo isso  é  porque 

ele é  colonizador, e tem que ter muita coragem pra falar isso para 

algumas pessoas se elas tivessem, lembra elas tivessem toda a elegância 

pra poder dizer as nossas idosas, ai vão lá nas nossas anciãs tirar fotos, 

como elas são boas, mas não aonde é    que elas estão sendo generosas, 
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então assim, essas violências que a gente passa os dois casos que eu 

contei foram com mulheres não foram os homens que fizeram isso com 

a gente, a violência que a gente sabe dos homens e elas, elas são muito 

é, evidentes neh, a gente tem gritado muito, aqui no livro guerreiras tem 

várias delas eu também já passei por uma delas neh, já de agressão física 

por parte  de um ser que se auto declara homem, estar ai entre, algum 

lugar, entre os seres não humanos e os que se acham humanos, porque 

olha esses seres ai eu não sei qual é a categoria, mas a gente passa por 

isso, no guerreira a gente tentou escrever isso de forma muito suave pra 

não assustar as pessoas que fossem ler, a gente não quer que ninguém 

leia aos prantos neh, a gente quer que as pessoas vejam que apesar disso 

tudo a uma luta constante, a uma força, a um projeto ai de vida pulsante, 

então, como é , como eu posso agir diante dessas situações, então eu 

sou excluída de um grupo que é  de articulação social, porque eu 

compartilho do meu legado e que eu sou excluída de várias mídias 

porque a pessoa que dizia nossa amiga ela na verdade estar muito 

incomodada  por a gente estar falando em nome de nós mesmas, é  a 

gente não se veste dessa hipocrisia colonizadora, eu não acredito 

nenhum pouco em tutela, ajuda nãoé  tutela, neh, tutela é  fazer o que já 

fizeram durante todos esses séculos dos nossos saberes, levando vários 

livros medicinais vários projetos, culturais, em nome do saber do outro, 

por isso a gente fez uma editora pra gente ter um espaço para legitimar 

a nossa fala, pelo o crivo da terceira pessoa, porque o que uma editora 

formada por mulheres indígenas e uma mulher indígena é  quem edita 

meu livro, Nossa! Vocês imaginem a sociedade não estar preparada 

para isso e nem as mulheres, as mulheres precisam ser nossas aliadas, 

eu clamo a todas vocês com lágrimas disfarçadas aqui de sorrisos que 

vocês sejam as nossas aliadas! 

É bom para irrigar! Uma lágrima não ésinal de fraqueza neh, ontem eu 

postei um poema, poema vermelho, e ai eu antes de gravar Karinny 

aquele vídeo eu chorei bastante, eu chorei bastante a nossa fala é, em 

algumas situações censuradas, a gente faz os vídeos, a gente quer de 

lutas, das hidrelétricas, a gente quer falar dos nossos avoizinhos, a gente 

quer falar das queimadas, e a nossa fala ela é censuradas em algumas 
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instituições, e é censurada também em uma sociedade como um todo. 

Nóssomos caladas, quantos dos nossos agoratentaram  é  ser Vereadores 

neh,  a MárciaCamboba  mulher de fibra que  também tentou no 

Nordeste e não conseguiu, o Daniel Cundurucu, que tentou entrar aqui 

em São Paulo e não conseguiu porque a nossa sociedade ainda estar 

vinculada ainda a esses padronizadores , as pessoas não entendem, não 

tem, elas não querem ver, porque isso é,isso implica em uma mudança 

total,  implica essa retirada de  concreto  não só das nossas  matas , 

como as pessoas falam é  mais  vocês agora estão nas cidades, não, as 

matas foram invadidas  pela cidade,  não fomos nós que estamos na 

cidade, vocês invadiram os nossos lugares,  e continuam invadindo de 

muitas formas , continuam nos violando, adentrando no nosso território, 

continuam se fazendo de bondosas, como os Jesuítas fizeram  e depois 

criaram uma lei que podia exterminar o meu povo neh, da Guerra Justa, 

em que os povos que não fossem Catequizados  podiam ser mortos  

porque eles eram uns rebeldes sem alma. Essa é a colonização que 

começa no século dezesseis e vematé hoje, essas pessoas elas  são 

reverenciadas socialmente, elas são as grandes colaboradoras, mas elas 

agem dessas formas como um preto, um indígena,  e ainda querendo se 

chamar de índio, quando nós ficamos dizendo que somos originários, 

onde cada povo conquista seu nome,  cada povo tem a sua cultura, e 

querem silenciar, querem fazer aquilo que sempre fizeram, então nós 

não estamos mais, nós nunca estivemos na verdade, mais era muito 

difícil falar sobre esse assunto neh, o que  era pra minha ancestral falar 

de uma violência simbólica, ela não saberia expressar isso, o que que é  

falar hoje de uma violência psicológica neh, quando a gente parte da 

dor pela cilada, eu acho que toda mãe tem que dar a mão pra gente mais 

é  muito melhor eles chamarem um grupo que não é  da região para 

fazer um evento  místico, eu até já falei para alguns parentes, que não 

vão nessa região, não vai na região de Mauá porque eles querem o 

místico, mais não querem segurar na nossa mão e nem saber  quem estar 

ali , são a sociedade do espetáculo,  do bem- estar, e não do bem viver 

, do singular e não do coletivo, e eu queria muito pedir ajuda, porque é    

nesse processo ai  de reconhecimento da farinha de pinhão por exemplo, 
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é  um dado nosso, ajuda a fortalecer  a nossa história, não é para a gente 

se apropriar  os não indígenas fazem ou  os não pretos, propriedade neh,  

essa terra aqui é  minha  e aqui ninguém circula, eu não vou na cachoeira  

porque na cachoeira entre a cachoeira  e o local público tem  uma 

fazenda, e a fazenda cobra, não  é  isso, a gente não faz isso nunca 

fizemos  isso com ninguém, mas fazem isso  com a gente,  eu acho que 

foi assim Karinny  foi muito bom  eu ter coragem  de tá passando por 

esse momento  de falar , porque eu sempre quero  construir essas dores  

neh,  pra não afastar as pessoas  da nossa luta , mais hoje foi assim,  

gritante demais em não falar,porque eu estou no meio  do furacão, vou 

brincar aqui, vocês imaginem aquela casinha da Doruti  aquela do 

mágico de OZ,  a horta da Doruti no meio daquelefuracão,  e a gente 

tem que sair disso tudo e continuar  caminhando  porque é assim que 

acontece desde sempre, as minhas antepassadas certamente viveram  

todas  as inimagináveis violências, então isso que tou falando  aqui é  

um alerta neh, vamos pensar um pouco como vamos segurando as mãos  

de mulheres originárias,  mais vamos segurar as mãos desse chute do 

filho, essas feridas abertas que elas latejam tanto que se você tocar aqui 

você vai sentir. Então eu espero ter que até o nosso não final neh, mais 

até o próximo Hoby digamos assim, eu posso também fazer um canto 

de gratidão por vocês embora me sinta extremamente emocionada 

porque essa semana eu passei por momentos difíceis e esses momentos 

que eu passei pode se multiplicar muito, porque as minhas parentas 

passam por coisas muito piores neh, desde a colonização em massa, 

passam por invasões, e não tem direito de isolamento e nem tem direito 

de criar seus filhos no território porque a colonização ela não para nem 

em uma pandemia ela estar ai, e duas empresas que matou dois rios e 

deixou é um povo inteiro, dois gruposéticos neh, os Pataxos e também 

os Quenakes, sem a sua água, é    estar lançando um edital cultural e 

estar todo mundo fazendo  esse edital, gente como assim“Que sociedade 

é  essa? ”  Sabe vamos fazer um edital, me ofereceram pro espaço de 

autoria aqui Karinny, mais a gente  tem que ter água para reunir, para 

reerguer essa nossa casa de reza  neh,  e ai estamos a quatro anos ai, 

neh,pra conseguir  o território , vamos vibrar para que  não seja mais 
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quatro anos  pra construção neh, eu estou vibrando pra que seja breve, 

mais é  difícil e me ofereceram a presença nesse edital da tal empresa, 

como assim, eu não vou aceitar, porque nós temos memórias uma coisa 

que a sociedade precisa é  escutar  e ter memórias, a memórias sensível 

realmente, e saber que nós estamos juntos, saudações a Tesate, 

Bicuticara,Joaobear, Pituticara, Oter, Pituticarate. Gratidão é vida, 

gratidão é movimento, gratidão é luz. E eu sou extremamente 

agradecida por poder conversar e dizer a vocês tal qual eu sou selvagem, 

da floresta, uma pessoa que não tem elegância da colonização.  

A terra que pulsa em me pulsa em você Tesate! Migutecara! 

Pergunta do Professor Benedito- Qual a identificação de uma 

mulherindígena com a divindade- Existem uma representação feminina 

nas divindades ancestrais cultuadas em seu povo? 

Somos trezentos e cinco povos, então cada um desses povos tem a sua 

relação com a espiritualidade, é, eu posso dizer particularmente pra me 

o meu nome já diz qual é minha visão da espiritualidade e porque 

embora Patichauama, não seja uma espiritualidade mais uma divindade 

neh, o Puriela é  do nosso continente, o nosso continente não é  América 

é  Abejala , então todos os povos é  desse continente Abejala conhece 

Patichauama e  a respeitam em terra,é a espiritualidade mais básica mais 

simples e a menos entendida pelo plano, porque eu falo se a gente deixar 

a terra tocar,quando nós com os nossos vivos mandamos sementes neh, 

de flores, de girassol geralmente, essa semente  faz seu nome para você 

tocar a terra, pra você perder esse medo, e esse asfalto que colocaram 

em você e a terra. Mais cada povo tem sua própria divindade, o povo 

Puri, eu acho muito bonito porque o nome se refere ao que ésagradoé a 

divindade, o que ésagrado é Docora, é  um nome também nem no 

masculino nem no feminino. Eu gosto assim, particularmente 

neh,quando a gente faz os nossos encontros e a Karinny estar bem ai 

como prova que não precisa ser algo taoee, as pessoas perguntam você 

usa o rapé, não eu não uso nada disso, não ee do meu povo essa cultura 

e o que eu faço é tão simples e causa o efeito forte justamente porque 

éa relação com a terra neh, quando não esfrego o Urucu no pulso neh, 

eu esfrego a própria terra, a gente fez isso na terra da Mantiqueira neh, 
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terras vermelhas, terra da Ianquishou. Então essas espiritualidades que 

as pessoas ver como um culto que acontece em alguns povos e não 

acontece todos os dias tem sua datas específicas não indígenas, querem 

fazer todos os dias aquilo que a gente faz uma vez ao mês, uma vez ao 

ano, eu venho justamente dizer que a espiritualidade Patichauama sim 

tem um motivo forte deu estar trazendo essa mãe terra que chamavam 

assim, porque não conheciam o meu povo mais as pessoas dos 

momentos de militância neh,  e  alguém me chamou Patichauama e 

ficou e eu achei assim um nome tao honrado em receber o nome 

Patichauama que eu acrescentei o Patichauamao Rochedo é   meu nome 

também bacana porque é o elemento da natureza neh, que vai de 

encontro ao mar, também estar perto dos rios, e o Patichauamaé  o que 

a vida me presenteou. Então, na abertura do site da editora tem um 

trechinho, uma vinheta, que se vocês puderem entrar e assistirem vocês 

vão entender assim, muito isso que eu estou querendo dizer nas 

palavras. Só gratidão, pela questão professor Benedito. 

 

DATA- 23-11-2020 
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MESA TEMÁTICA: 

MULHERES DAS MATAS, DOS CAMINHOS E 

DAS ÁGUAS 

 

PALESTRANTE: Marta Quintiliano 

Quilombo Vo Rita-Antropologa, Trindade-GO. 

TRANSCRIÇÃO: JULIANA DORALICE DA SILVA DUDA. 

 

Obrigada Karinny! 

Quero agradecer pelo o convite neh,estamos ai construindo essa rede de 

mulheres, mais agradecer pelo convite de estar participando dessa mesa, 

dessa roda e agradecer demais estar compartilhando com Aline essa 

mesa que é muito importante, eu venho de uma comunidade é preta, 

quilombola que tudo que Aline trouxe aqui me afetada, esses nossos 

territórios estão sendo édevastado, sem nenhuma doo, como se a gente 

enxergasse o território da mesma forma que os brancos enxergam, eles 

enxergam a forma do território como um espaço é  lucrativo, e que as 

pessoas que estão nesse território são negras, quilombolas e indígenas, 

é  bem de outra maneira neh, a terra faz parte do próprio ser e a gente 

não percebe isso e quando a gente fala sobre isso fica aquela dúvida, 

dúvida não, aquela, aquele sentimento assim de que a gente não estar 

usando muito bem o espaço neh, e ela traz aqui váriasdenúncias que são 

de extrema importância pra gente refletir neh, refletir não falando, mais 

refletir tendo ações concretas como ela mesmo disse neh, compensação 

de chegar lá e ter uma tutela não, é  , vamos é  , ter  os ouvidos atentos 

a isso, é  o que eu mais falo a gente  peca, as pessoas brancas 

principalmente nessa questão da escuta neh, a escuta não tem , a questão 

é  essa não tem escuta. E quilombo quando a gente fala de quilombo eu 

queria trazer aqui uma definição da Beatriz Nascimento, uma das 

definições neh, de Beatriz Nascimento:“Que é  um lugar de um homem 

e uma mulher que se recusaram a ser propriedade de outro homem e 

outra mulher”. E eu acho isso muito perfeito  essa definição porque é  

um lugar que muitas vezes nos livros didáticos a gente é fujões, 
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preguiçosos, e até o próprio  dirigente desse País  fez essa comparação, 

fez essa infeliz fala em dizer que são espaços  de pessoas  preguiçosas, 

sendo que é de resistência, e um espaço de acolhimento, é   um espaço 

de coletividade neh, então, a gente  vem, eu venho desse espaço, de 

ajuda mútua, de respeito, e quando você  sai da sua comunidade e vai 

viver em outro  espaço a gente  percebe que a violência ela  vem 

fortemente neh, uma das violências é  a questão racial, eu quero trazer 

aqui a violência que eu passei, uma das violências que eu passei, é  na 

política, eu me candidatei esse ano a Vereadora aqui por Trindade, eu 

iria trazer várias outras violências, mais eu resolvi trazer essa porque 

essa é  a mais recente e que mais tem me marcado nesses últimos 

quarenta e cinco dias até um pouco antes neh,  quando eu me 

disponibilizei o meu nome para ser candidata a Vereadora na minha 

cidade que é  Trindade no Estado de Goiás,  eu me coloquei meu nome 

assim como várias outras pessoas do Brasil, como já foi dito aqui vários 

indígenas, vários povos neh, originários, vários quilombolas, é  , 

pessoas negras, mulheres negras, se colocaram como candidatas, 

porque a gente já não aguenta mais, não suporta mais a forma como a 

gente é  tratado, então, a ideia era vamos entrar nesse espaço também, 

esse espaço nosso e temos que ter alguém, e a pandemia ela trouxe um 

desastre, trouxe não, já existia  esse  desastre,  eu imagino assim como 

se fosse assim uma peliculazinha assim, que de repente tira  e se torna 

cada vez mais, se torna gritante essas desigualdades que existe no nosso 

Paísneh, e  pra as comunidades negras, quilombolas e também as 

comunidades dos povos originários foi nenhuma política efetiva pra 

essas comunidades no Estado a CONAC que é  a Coordenação Nacional 

de Povos de Comunidades Negras  Rurais estar fazendo o 

monitoramento das pessoas que tiveramé  Covid, das pessoas que 

morreram não diretamente pela a Covid mais indiretamente porque o 

território foi invadido, porque aproveitaram esse momento e invadiram 

território, assassinaram liderança, é  são mais de cento e cinquenta 

quilombolas mortos e mais de quatro mil casos em monitoramento, 

então, assim é  uma quantidade que pode parecer pequeno mais é  

grande pela a quantidade de comunidades que a gente temos em nosso 
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País. Então,eu pensando muito nisso, várias lideranças de pessoas 

negras, quilombolas e outras mais, se dispuseram a se candidatar a 

colocar seu nome a disposição, e assim eu fiz, coloquei meu nome a 

disposição aqui sabendo que não teria nenhuma verba porque isso já foi 

falado  e quando eu cheguei nesse espaços atualmente com homens 

brancos neh, héteros, mais velhos, porque eles herdam essas cadeiras e 

vão herdando porque a gente estar cada vez mais perdendo o espaço  

neh, porque a gente não estar ocupando esse espaço e também não 

garante o outro  espaço que é  nosso mais parece que ao mesmo tempo 

não é  neh, a forma como giram essa roda, e eu me coloquei a disposição 

muito pela comunidade, chegando lá nesse processo, eu fui muito 

violentada psicologicamente, é falavam:“Que eu não tinha condições 

de estar ali, que eu, é  não tinha carro para fazer as caminhadas e para 

visitar as pessoas, então, eu não tinha o direito ao vale gasolina, não 

tinha direito a ter o dinheiro para o mínimo, o básico que era o material”, 

e iam falando essas coisas e eu sempre calada, assim, as vezes falava, 

as vezes não falava, as vezes me irritava muito, mais eu decidia não 

falar, não fazer o enfrentamento, eu não vou fazer enfretamento com as 

pessoas que é  muito desgastante. Até que um dia, eu briguei e falei um 

monte de coisas que eu precisava isso no Diretório de Goiânianeh, que 

era impossível fazer campanha sem dinheiro, e era impossível mesmo, 

vocêtem que ter o mínimo, o básico, ou pelo menos uma equipe, e eu 

fiz uma campanha praticamente só, no sentindo assim, não tinha 

nenhuma equipe neh, que pensasse a políticaneh, porque política é uma 

estratégia,você tem que entender essa estratégia, e eu acabei ficando 

muito sozinha nisso,  e eu fazia muitas reclamações, e eles falavam se 

você quiser entrar então se vire agora e se vire e faz,  ai mandava áudio 

para o Governador, e o Governador mandava áudios gritando, gritando 

dizendo assim“Eu já te falei isso mil vezes, você quer mais o que, quer 

que eu desenhe para você?” Ai eu ficava assim, eu não respondia  e a 

última violência  que foi, foi que a nossa Coligação  fez uma divisão de 

dinheiro pra cada candidato da Coligação  e esses candidatos iriam 

receber  esse dinheiro para ajudar um pouco na  campanha  e meu nome, 

pra minha surpresa meu nome não estava  na lista, e eu fiquei assim 
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neh, na reunião, eu iria nessa reunião porque eu não queria colocar em 

risco as pessoas da minha família, porque eles faziam muitas reuniões 

confidencial, uma forma também de sumir neh,  porque eu ficava assim 

pensando se eu for nessas reuniões  e adquirir alguma coisa como é que 

eu vou fazer com essas reuniões, porque se eu trazer alguma doença 

para dentro de casa, como pessoas mais velhas. Então, eu não fui em 

todas as reuniões, mais nessa reunião eu senti vontade de ir e chegando 

lá eu fiquei sabendo e fui atrás saber:“Qual era o motivo de não ter  

recebido o dinheiro?,” Receber o dinheiro do Diretório e a gente decidiu 

que você não ia, então assim o tempo todo decidindo quem ia e quem 

não ia. E eu falei assim, gente eu fiquei muito brava e eu falei assim a 

questão nãoé o dinheiro em si a questão é que vocês deveriam reunir 

todo mundo do partido e ter conversado e ele ficou usando, é, usando 

meu exemplo de ter conseguido esse dinheiro, porque foi uma briga que 

eu tive pra conseguir essa verba viesse de fato pra questão das cotas de 

pessoas negras, eles ficaram me usando contra os outros candidatos, 

então, todo mundo me olhava como se eu fosse a pessoa que tinha o 

privilegio, só que eu não era a pessoa que tinha o privilegio. Então, 

assim foi bastante é violento esse processo de campanha porque a gente 

ouve de tudo na rua várias vezes assim, uma vez eu decidi ir na feira 

com alguns amigos, e lá um cara pegou o papel e olhou pra me e falou 

assim: “Olha!olha aqui aonde eu vou votar numa mulher dessa, com a 

energia dela, olha aqui essa mulher é macumbeira”, ai na hora me deu 

aquela angústia assim,  de sair de fato porque eu não queria brigar nem 

falar nada, sai de perto e fui fazer outra coisa, mas assim essas foram 

um pouco das violências que as pessoas negras sofreram durante esse 

processo neh, porque a gente estamos falando de mudanças, mas como 

candidatar as pessoas que são postas a mudança  que são as pessoas 

tanto indígenas como quilombolas, negros, o que a gente ver é 

retaliação, é xingamento nas redes sociais,   o tanto que eu fui xingada 

nas redes sociais pelas pessoas, dizendo coisas nojentas que a gente 

servia simplesmente para prazer mesmo das pessoas brancas, que a 

gente não tinha conhecimento suficiente para estar naquele espaço 

como se nós tivéssemos o tempo  todo que provar que sabemos, provar 
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que sabemos,  sendo queeles não precisam provar, tanto é que eles estão 

ali neh, tanto é que na minha cidade  dezessete cadeiras e dezoitos 

cadeiras foram ocupados pelos homens, dezessete são brancos, uma 

mulher branca,  e um homem que ele não se coloca não se posiciona 

como um homem negro, mas, então assim, o que a gente percebe éque 

a repetição, e as violências, a Marielle, que é o Instituto da Marielle em 

que eu fiz parte, que assinei a carta, éMarielle, e lá uma pesquisa 

inclusive uma pesquisa que de dez mulheres negras, oito foram 

violentada tanto fisicamente como psicologicamente. Então, assim 

évocê sair de uma campanha desgastada mentalmente e fisicamente 

porque outras pessoas entende que aquele espaço não é aquele espaço 

que você deve estar. Como eu venho construindo já a um certo tempo 

na Universidade que eu comecei construir essa rede de afro-afetoneh, 

ali  dentro,  quando eu comecei a  perceber que as violências ali, cada 

vez mais também nos tirava dos lugares e  a gente começou a fazer um 

Coletivo entre indígenas e quilombolas pra gente se fortalecer aqui 

dentro e eu comecei a entender que a gente não pode, que a gente não 

pode parar agora, a gente precisa ultrapassar isso. Então, talvez eu tenha 

conseguido é, não sofrer tanto nessa campanha e eu decidi,decidi não 

eu já vinha fazendo todo esse processo de não adoecer, mais é difícil 

não adoecer em um espaço que todos estão dizendo pra você que aquele 

lugar não é seu, o seu lugar é a cozinha, era o que eles mais falavam ou 

então deixavam nítido que o meu lugar não era ali entre eles que meu 

lugar era outro lugar, com sorrisinhos sínicos, com conversas 

encostadas, com propostas relacionadas a sexualidade, com a forma do 

cabelo que eu uso, com as tatuagens que eu tenho, o tempo todo dizendo 

que eu não tinha perfil para estar ali. Então, pra assim, foi muito difícil 

mais ao mesmo tempo a gente também formou um Coletivo de 

mulheres aqui em Goiânia, é, no caso em Goiânia aqui em Trindade, de 

mulheres que se candidataram para uma fortalecer a outra, porque a 

gente tem que arrumar mecanismos dessa proteção,  dessa proteção que 

é necessária, porque se não a gente adoece e acaba se perdendo neh, no 

meio disso tudo, apesar que eu acredito muito na minha ancestralidade, 

acredito muito é na minha história, de onde eu venho, do povo que eu 
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venho, não sou dessa terra, mais sou de uma terra do Continente 

Africano que venho pra cá com sabedoria,  até hoje, que venho com 

estratégias, porque se não tivéssemos estratégias não teríamos 

sobrevivido até hoje, então o mesmo da Consciência Negra, hoje me 

perguntaram: “Ah! O que você acha desse dia?” Dia vinte que em 

alguns Estados neh,  nem todo Estado Brasileiro comemoram Zumbi de 

Palmares, Dandara, como liderança, uma das lideranças, porque a gente 

tem muitas lideranças pra que a gente tivesse essa liberdade, porque 

tentaram aprisionar nossos corpos, mais nossas almas eles nunca vão 

conseguir aprisionar, nós somos povos livres. Então, esse dia é um dia 

que deve ser construído todos os dias, mais se concentram em uma data 

que o vinte de novembro que ela é muito importante, porém a forma 

como o nosso País lida com a diferença, lida com o povo negro, é assim, 

que a gente se sinta impaciente nesse mês neh. E trazer aqui também 

que a cada vinte e seis minutos um jovem negro é assassinado aqui 

nesse País neh, assim eu estou no Estado que mais mata mulheres e 

essas mulheres são negras, então, assim é muita violência, e todo dia a 

gente conversar com uma amiga, ouvir uma história, a gente ir na 

Delegacia, por que eu sou uma das pessoas que vai muito em Delegacia 

fazer denúncias com as amigas e lá também passar por outras 

violências, porque os nossos corpos eles acham que merecem sim, e que 

devem sim ser maltratado, ser usado.  

Então, assim não existe outro caminho a não ser esse caminho Coletivo 

como a gente uma colaborando com a outra, e é necessário como Aline 

falou que outras mulheres que essas mulheres não indígenas e não 

negras elas também compreendam todo esse processo, e que não venha 

dizer, como eu ouvi que isso é coisa da minha cabeça, essas coisas não 

existe, e ai é aquela velha frase:“Que somos todos iguais”, e não tem 

problema nenhum em ser diferente o que importaé que a gente seja 

respeitada, a gente precisa de respeito e ser tratado como tal somos, 

porque a gente não somos tratados de uma forma igualitária nos 

espaços, em nenhum espaço que fui até hoje eu fui tratada de forma 

igual a uma pessoa branca, sempre é sendo excluída, é com piadinhas, 

é com isso e com aquilo, mais é como eu disse aqui eu me fortaleço na 
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minha comunidade, me fortaleço no Coletivo de mulheres indígenas e 

quilombolas aqui de Goiânia que são mulheres de vários Estados, e 

estamos aqui na Universidade e a gente apoia muito uma a outra e que 

a gente se fortalece. Então, é isso, e queria também trazer aqui uma 

grande vitória que tivemos aqui o Vilmar que é Calunga, o primeiro 

prefeito Calunga, da Comunidade Quilombola de Cavalcanti que é 

muito importante quando um homem negro quilombola acessa esse 

espaço todo um povo acessa junto e também a Domingas Doracu que 

foi eleita Vereadora também, uma mulher negra de comunidade 

quilombola que quando ela acessa esses espaços a gente tem certeza 

que todo um povo acessa esse espaço junto. Então é isso, essa é minha 

fala, eu poderia trazer tantas outras contribuições, mas eu acho que 

nesse momento como estar ai muito recente essa questão das eleições e 

o tanto que a gente percebe que o nosso País não disfarça a frase que 

sou antirracista, faço faixas, mas na hora de mostrar na realidade, na 

prática, essas açõesantirracistas a gente percebe que eles continuam 

achando que o nosso lugar não é estar nos espaços, mais a gente vai 

contornando e vai ocupando os espaços porque ninguém vai voltar pra 

trás mais, nenhum momento a gente vai retroceder.  
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