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PREFÁCIO 
Com muita satisfação publicamos a obra intitulada “Gênero, raça, classe e o 

Direito: uma análise inclusiva”. Trata-se de uma obra que visa reunir pesquisas sobre 

estudos de gênero oriundas dos mais diversos pesquisadores de nosso país. Portanto, a 

presente obra traz temas muito interessantes e polêmicos, possuindo uma análise 

interseccional entre Gênero, Raça, Classe e Direitos Humanos. 

O primeiro capítulo intitulado “Diferenças de gênero na ciência e tecnologia: as 

questões de interseccionalidade a partir de experiências femininas” teve como objetivo 

principal estudar as mulheres na ciência, visto que a Ciência e Tecnologia (C&T) é um 

espaço de pesquisa e extensão de larga exploração desde o advento do capitalismo e 

por ter vinculação direta com as ciências da natureza, o ambiente ficou tradicionalmente 

conhecido como um espaço masculino devido a construção de um imaginário patriarcal. 

A estrutura das organizações não possibilita o êxito profissional do gênero feminino, o 

que nos possibilita afirmar que isso se deve mais pelas estruturas institucionais 

inapropriadas do que a falta de aptidão para as mulheres nas áreas da C&T. Nesse 

aspecto, ser uma mulher inserida na C&T é transgredir a cultura, afinal há uma diferença 

de gênero na área que resulta em silenciamentos, perseguições, preconceitos e 

dificuldades.  

O segundo capítulo intitulado “Violência de gênero: tecendo reflexões acerca da 

questão racial” visa aprofundar a temática da violência de gênero a partir do viés da 

interseccionalidade de gênero, raça e classe, os três eixos estruturantes que constituem 

a nossa sociedade. Não obstante, fruto de uma sociedade patriarcal, capitalista e racista 

em que a violência contra as mulheres atinge todas as classes sociais, raças e etnias, este 

trabalho se propõe analisar essas violações com ênfase nos dados estatísticos que 

mostram que as mulheres negras são as mais violadas no que se refere a violência 

doméstica. Para Heleieth Saffioti, os três eixos se fundem de maneira profunda e 

formam um “nó”. O patriarcado é o eixo mais antigo, logo, o racismo e o capitalismo 

encontram nele um terreno fértil para sua instalação e reprodução. Para além disso, 

busco trazer a reflexão dos avanços e limites legais na prevenção e enfrentamento à 

violência contra às mulheres, bem como busco atentar aos desafios profissionais 
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presentes nos serviços de atendimento e os efeitos da pandemia de Covid-19. Para tal, 

foi realizada uma revisão e análise bibliográfica de livros, artigos, dossiês e leis. Além 

dessas fontes, foi utilizado vivências e experiências de estágio no Centro de Referência 

para Mulheres Suely Souza de Almeida (CRM-SSA). 

O terceiro capítulo intitulado “A representatividade da pessoa com deficiência 

física nas histórias em quadrinhos (HQs)”  trata da importância da representatividade de 

pessoas com deficiência física no conteúdo das histórias em quadrinhos (HQS), 

contribuindo para a desconstrução de estereótipos existentes. Onde essas personagens 

através dos textos e das figuras oriundas do trabalho dos cartunistas grandes 

contribuintes auxiliam para informar, reduzir diferenças em qualquer faixa etária, 

ferramenta didática, auxilia na representatividade, visibilidade e inclusão. 

Apresentamos aqui através dessa pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica apoiada 

na escrita um breve panorama das HQS e da deficiência, os tipos de deficiências e 

apresentamos as respectivas personagens com as mesmas características.  

O quarto capítulo intitulado “Assédio moral no serviço público estadual” tem 

como objetivo analisar um caso de assédio moral no trabalho ocorrido no âmbito da 

administração pública em Santa Catarina. As dificuldades e os desafios vivenciados pela 

vítima auxiliam a repensar acerca das possibilidades de prevenção, repressão e punição 

do assédio moral na esfera pública administrativa estadual, bem como a reparação de 

danos na justiça. Diante da análise do caso, observou-se que o assédio moral no trabalho 

é um fenômeno complexo, multidimensional, e que causa danos físicos e psicossociais, 

podendo acarretar incapacidade para o trabalho (aposentadoria precoce). Nesse 

contexto, pondera-se que os trabalhadores da administração pública, de regime 

estatutário, podem denunciar o assédio moral em duas esferas distintas, administrativa 

e justiça comum.  

O quinto capítulo intitulado “Biologia celular e molecular: a relevância do 

homossexualismo e seus componentes genéticos e biológicos” teve por objetivo realizar 

um levantamento bibliográfico sobre esta temática, tão atual na sociedade humana, 

abordando assim as contribuições genéticas e enfatizando os preconceitos da sociedade 

de forma ativa para os LGLBT (Lésbica, gays, bissexuais e transgêneros) A sexualidade é 

uma necessidade vital para vida do ser humano, desde a sua infância onde vem conhecer 

a sua higienização, a percepção do sexo masculino e feminino, características dos seus 
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órgãos genitais e da necessidade que evidenciam cada um deles, até a vida adulta, onde 

tem sua vida sexual ativa. Porém, a sociedade de forma incoerente, de forma crítica e 

irrelevante, faz o julgamento da opção e determinação sexual, não considerando os 

fatores que afloram diante dos caracteres genéticos, fatores esses que agregam nos 

cromossomos, que vem do início de sua formação.  

O sexto capítulo intitulado “Morro da Gamela: a sacralidade ao longo do tempo”  

os autores dissertam que muitos crentes que peregrinam até o morro da gamela na 

atualidade pensando que a sacralidade do lugar seja algo iniciado pelos seguidores do 

cristianismo. Entretanto, de acordo com algumas publicações do periódico Diário da 

Manhã, tais cerimônias, bem como também a localidade, eram vistos por um segmento 

da sociedade capixaba da época como algo afrontoso. Na edição do dia 13 de maio de 

1917 o Diário da Manhã publicou uma matéria que tinha como título: “Um antro de 

reuniões suspeitas” (figura 1), narrando uma ação policial realizada no Morro da 

Gamela.   

O sétimo capítulo intitulado “Contextualizando as atitudes dos profissionais da 

saúde em relação ao aborto legal” destaca que na maioria dos países desenvolvidos, o 

aborto é permitido para salvar a vida da gestante, resguardar a sua saúde física ou 

mental, quando a gravidez resultou de estupro ou incesto, em casos de anomalia fetal, 

por razões socioeconômicas e por requisição da mulher. Contudo, no Brasil, o aborto é 

ainda um tema polêmico que suscita discussões nas diversas áreas do conhecimento, 

notadamente entre os profissionais da área de saúde que realizam o procedimento. O 

objetivo geral do estudo é realizar uma análise da produção científica sobre as atitudes 

dos profissionais de saúde em relação ao aborto legal.  

O oitavo capítulo intitulado “Sistema prisional brasileiro: o processo de 

ressocialização de ex-detentas ao convívio social” tem como objetivo refletir sobre a 

realidade vivida pelas detentas nas prisões brasileiras e entender como o Sistema 

Prisional pode influenciar no processo de ressocialização de “ex-detentas”. Este capítulo 

objetiva analisar a situação vivida pela mulher no cárcere, constatar se as detentas estão 

sendo condenadas à luz dos mesmos princípios aplicados aos homens, bem como 

analisar se há medidas eficazes para a ressocialização das mulheres encarceradas.  

O nono capítulo intitulado “A questão brasileira quanto à relação cárcere e 

maternidade em tempos de pandemia” tem por objetivo tratar das questões ligadas à 
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criminalidade feminina, focada na condição de mulher e mãe apenada no sistema 

prisional brasileiro, apresentando as imbricações das vulnerabilidades no que diz 

respeito ao seu acesso à saúde, bem como de seus (as) filhos (as); o enfrentamento no 

contexto prisional e a luta pelo exercício da cidadania, enquanto dignidade da pessoa 

humana, diante das contumazes violações dos direitos humanos, mormente agora, 

diante da pandemia do coronavírus. Por fim, se lança um alerta no sentido do silêncio 

dos órgãos públicos quanto às situações de internações hospitalares, em caso de 

contágio, produzindo uma espécie de invisibilidade acerca desse público já 

notoriamente agredido em sua condição humana. 

O décimo capítulo intitulado “O Direito à Educação, a legislação de cotas e a 

implantação de comissões de heteroidentificação”  e tem como objetivo tratar da 

importância do direito à educação como meio de inserção do ser humano em uma 

sociedade mais justa e igualitária, correlacionado a relevância da aplicação das ações 

afirmativas por parte do governo federal nas instituições de ensino superior, tendo 

como campo de estudo a implantação da Comissão de Heteroidentificação para 

combate às fraudes no ingresso por cotas nas universidades públicas. Para tanto, o 

sistema de cotas, historicamente e hodiernamente, percorrendo a legislação nacional é 

explorado. Além disso discorre-se sobre especificidades da diferenciação de cota social 

e cota racial e sua forma de aplicação na instituição, citando os critérios usados para 

ingresso como também os grupos beneficiados.  

O décimo primeiro capítulo intitulado “Implantação da comissão de 

heteroidentificação em uma universidade do Estado de Minas Gerais” trata da 

implantação da Comissão de Heteroidentificação para combate às fraudes no ingresso 

por cotas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para tanto, o sistema de cotas, 

historicamente e hodiernamente, percorrendo a legislação nacional é explorado. Para 

tanto, são apresentadas todas as medidas que foram tomadas para a concretização e 

implantação da comissão na instituição, prelecionando os atos iniciais das audiências 

públicas de discussão sobre o seu cabimento na Instituição, bem como os critérios 

utilizados nas entrevistas para o ingresso dos discentes.  

O décimo segundo capítulo intitulado “Perspectivas da vivência e permanência 

de jovens sobre continuidade no campo após conclusão do Ensino Médio”  tem como 

objetivo analisar as principais perspectivas para a vivência e permanência de jovens 
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sobre continuidade no campo após conclusão do ensino médio, tendo como base o 

jovem que estudam em salas anexas no município de Vila Rica-MT. A pesquisa foi 

realizada com os alunos da Escola Vila Rica, que estudam em salas anexas no campo em 

Vila Rica-MT. Foi realizada uma pesquisa “survey”, por meio da aplicação de um 

questionário estruturado, os dados coletados foram transferidos, tabulados e 

analisados por meio de programas próprios para armazenamento de dados, utilizando 

técnicas descritivas, tabulação cruzada e análise em percentual. Ao analisar as principais 

perspectivas da vivência e permanência de jovens sobre continuidade no campo após 

conclusão do ensino médio, a maioria dos estudantes falaram que recebem incentivo 

dos familiares para permanecer no campo após o término do ensino médio. Os jovens 

em sua maioria entendem a importância de se fazer o controle dos custos, produção e 

venda, o que pode dificultar ao produtor saber o real custo da sua produção, fazer 

planejamento e tomadas de decisões assertivas.  

O décimo terceiro capítulo intitulado “Desigualdade de gênero na política 

brasileira: dificuldades e desafios” tem como enfoque a discriminação da mulher no 

cenário político brasileiro tendo como base o Direito Comparado. Verifica-se a ausência 

de igualdade de fato, no que tange à paridade de oportunidades e a acesso a cargos 

públicos. O tema possui relevância jurídica visto que mulheres e homens acessam 

posições de poder político de diferentes maneiras, mas as mulheres ainda continuam 

sub representadas na esfera política brasileira. Isso viola o disposto no artigo 5°, inc. I 

da Constituição Federal Brasileira, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em 

direitos e obrigações. É necessária uma mudança da mentalidade para que realmente 

haja a quebra dos estereótipos de identidade de gênero ainda existentes.  

O décimo quarto capítulo intitulado “O que os professores devem saber sobre as 

dificuldades de aprendizagem para facilitar o processo de ensino e aprendizagem?” se 

propõe realizar pesquisa sobre as dificuldades de aprendizagem. Objetiva-se identificar 

as suas principais causas, consequências, as formas de diagnóstico, tratamentos ou 

intervenções. Tanto a escola quanto a família são agentes relevantes na formação do 

educando, pois o mesmo se desenvolve a partir do contexto ao qual ele está inserido. A 

escola e a família devem procurar meios para estabelecer uma parceria e garantir 

educação de qualidade ao aluno. Porém, na maioria dos casos ocorre um 
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distanciamento entre essas instituições, o que acaba desestimulando a criança a querer 

aprender.  

O décimo quinto capítulo intitulado “A participação feminina nos cursos de 

graduação da Escola Naval: uma história de conquistas” tem por objetivo apresentar a 

participação histórica da jovem mulher militar oriunda da EN.  A abordagem é 

qualitativa, com pesquisa documental e bibliográfica como técnicas iniciais exploratórias 

e com dados de pesquisa longitudinais, de 2014 a 2021. A participação das mulheres em 

diversas ocupações profissionais até pouco tempo masculinas está em crescimento.  A 

história de conquistas femininas é, sem dúvidas, marcante na construção de uma 

oficialidade que representa uma parcela da sociedade brasileira. As futuras oficiais estão 

a aprender os comportamentos desejáveis que seguirão na profissão militar, de 

dedicação à Marinha, à Nação, sem se esquecerem de que são mulheres e cidadãs, 

integrantes ativas de uma sociedade que busca um país desenvolvido, forte, livre, 

igualitário, justo e soberano. 

O décimo sexto capítulo intitulado “Discutir gênero - Identidade de gênero e 

sexualidade interseccionando as experiências de mulheres e homens transexuais” 

aborda perspectivas referentes à identidade de gênero e sexual tomando-se como 

referência a experiência transexual. Mostra-se imprescindível refletir sobre a 

sexualidade e sobre os questionamentos e colocações equivocadas em relação aos 

corpos e identidades de mulheres e homens trans. Busca-se o entendimento de que 

identidade de gênero e orientação sexual são demandas pessoais – íntimas em relação 

a gênero e corpo sendo este, inclusive, um lugar de enunciado político.  

O décimo sétimo capítulo intitulado “Reconhecimento das diferenças e 

superação dos preconceitos frente à diversidade sexual no âmbito educacional” tem 

como objetivo apresentar a diversidade sexual dentro do âmbito escolar, promovendo 

assim, o reconhecimento das diferenças e superação dos preconceitos que tem raízes 

culturais em tabus estigmatizados pela sociedade que vê a diferença como algo fora da 

ordem social. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de natureza básica, com 

objetivo explicativo através do procedimento bibliográfico, onde foram feitas pesquisas 

em livros, artigos e monografias disponíveis via online.  

O décimo oitavo capítulo intitulado “Cultura do Estupro no Brasil: um mal a ser 

combatido”  trata dos estarrecedores índices de violência contra a mulher no Brasil, 
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especialmente no caso de estupros, que maculam não somente o corpo, mas o 

psicológico das mulheres agredidas. No caso, será apresentado um panorama da 

legislação de combate à violência contra a mulher no Brasil, que mesmo sendo de 

excelência no que concerne ao arcabouço jurídico, ainda não é realidade de forma 

prática no Brasil. Por fim, será apresentada a cultura do estupro no Brasil, mal esse que 

necessita ser combatido, sendo necessária uma mudança urgente desse modo negativo 

de agir e pensar do brasileiro em relação à mulher.  

O décimo nono capítulo intitulado “Posicionamentos sobre a mulher indígena na 

produção científica em saúde” buscou problematizar as construções discursivas sobre 

saúde e cuidado presentes na literatura acadêmica brasileira acerca de mulheres 

indígenas. Para tal, foi produzida uma revisão da literatura nas plataformas de indexação 

do SciELO, BVS-Psi, BDTD e Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, localizando um 

total 90 trabalhos, sendo, 8 artigos e 2 dissertações do campo da saúde analisados neste 

trabalho. Buscou-se então identificar, nessa literatura, os conceitos de saúde e cuidado; 

analisar como as mulheres indígenas são discursivamente posicionadas com relação às 

práticas de cuidado com a saúde.  

O vigésimo capítulo intitulado “A atuação do CREAS na violência doméstica 

contra mulheres: reflexões sobre o contexto de necropolítica na pandemia” tem como 

objetivo analisar a violência doméstica contra mulheres nesse contexto de necropolítica 

na pandemia, devido ao seu crescimento, inclusive em relação às demais minorias 

sociais, conforme será discutido por meio de dados quantitativos e qualitativos. Serão, 

também, apresentados desafios para as políticas públicas de enfrentamento à violência 

doméstica contra mulheres, com ênfase no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, criado a partir dos princípios do Sistema Único de Assistência Social. 

Pretende-se, assim, dar visibilidade e desnaturalizar perspectivas essencialistas sobre a 

desigualdade de gênero e sobre o descaso do Estado frente a esse contexto, ressaltando 

a relevância de uma análise crítica e psicossocial de enfrentamento à violência 

doméstica contra mulheres. 

O vigésimo primeiro capítulo intitulado “Não morrer nem sempre é viver: análise 

do auxílio emergencial para proteção das mulheres negras na pandemia de Covid-19”  

pretende o escrutínio e a reflexão sobre a novel norma de Auxílio Emergencial, a Lei nº 

14.171/21, analisando-a no âmbito do Direito de Família, dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente, e especialmente no tocante aos direitos das mulheres, encontrando-se 

socialmente inserido dentre as críticas ao modelo patriarcal e racial de sujeição 

feminina. Propõe-se, então, a utilizar as abordagens antropológica e jurídica para 

investigar os contextos de opressão de gênero, raça e classe diante do cenário da 

Pandemia de Covid-19, como reflexo do aprofundamento de vulnerabilidades históricas.  

O vigésimo segundo capítulo intitulado “Cotas como estratégia política do 

movimento negro: um debate necessário” pretende analisar a lei nº 12.711/2012, 

visando subsidiar a garantia de direito. Assim como, compreender a importância do 

movimento negro e do Serviço Social para a concretização das cotas. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, a partir da utilização de publicações de autores sobre os assuntos 

que compõem o tema.  Constata-se que o sistema de cotas étnico-raciais é de extrema 

importância, sem ela, o ingresso da população negra no ensino superior público, seria 

quase inexistente, afinal, mesmo com as garantias constitucionais e as legislações 

pertinentes a esta temática como a Lei Federal 12.288/2010 (que dispõe sobre o 

Estatuto de Igualdade Racial), assim como o Projeto de Lei 73/1999 e 213/2003 e a 

referida Lei, continua desqualificando os não brancos, por não conseguirem ter acesso 

a esse direito por intermédio da competição, do esforço individual, afinal, dentro dos 

moldes do capitalismo, é isso que vale e importa. 

O vigésimo terceiro capítulo intitulado “Questões de gênero em noticiários: 

educação, trabalho e lutas sociais” tem como objetivo apresentar concepções de gênero 

em noticiários nacionais. Especificamente, caracterizar noticiários nacionais associados 

ao gênero; realizar uma releitura de noticiários, associando-os ao conhecimento 

cultural. Desse modo, optou-se por um estudo descritivo com abordagem qualitativa. 

Para a realização do estudo foram selecionados 10 noticiários publicados no ano de 

2017. Após a seleção das fontes de dados, estes foram identificados, classificados e 

analisados A análise do material de estudo ocorreu de forma interpretativa nas 

categorias educação,  trabalho e lutas sociais contra o sexismo. Com as análises 

constatou-se que ainda são altos os índices de analfabetismo entre mulheres; que a 

desigualdade salarial ainda é evidente entre homens e mulheres, embora essas tenham 

papel participativo na sociedade; que as lutas contra o sexismo não podem parar pois a 

violência doméstica ainda faz parte da vida de muitas mulheres, embora a Lei Maria da 

Penha tenha lhes assegurado alguns direitos. Por fim, que prevalece uma cultura 
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hegemônica e machista no nosso país e que se faz necessário maior conscientização da 

população para a tratativa da temática gênero.  

O vigésimo quarto capítulo intitulado “Os voos rasantes num mundo em ruínas: 

um ensaio sobre o racismo em tempos de Covid-19” traz como proposição criar um 

terreno reflexivo, compondo zonas de encontro entre o saber e o transmitir. A 

proposição do texto se encontra numa encruzilhada de pensamentos e reflexões que 

constituem a base da discussão em torno da vida. O ensaio proposto tem como objetivo 

criar rachaduras para outros conhecimentos, desta forma criando um espaço para que 

as palavras possam respirar e tomar forma. Os caminhos percorridos vão de encontro a 

necropolítica instaurada e perpetuada através dos anos e formas de resistência e 

realidade dos/as jovens negros/as brasileiros.  

O vigésimo quinto capítulo intitulado “A mulher idosa e a invisibilidade da 

violência psicológica” tem como objetivo analisar a violência praticada contra pessoas 

idosas como sendo multifatorial. As mulheres sofrem mais violência em todas as faixas 

etárias, fato que se agrava com o envelhecimento, adoecimento e ao gênero. A violência 

contra a mulher idosa pode ser caracterizada como agressão física, verbal, moral, 

psicológica, sexual, negligência ou abandono, tanto social quanto institucional, 

caracterizando-se como um grave abuso aos direitos humanos. A Violência Psicológica 

resulta em sequelas tão graves como as causadas por agressões físicas e, em muitos 

casos, são desenvolvidos quadros de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, 

ideações suicidas, entre outros. A Violência Psicológica contra a mulher foi tipificada 

como crime por meio da Lei nº 14.188/2021. Em diversos contextos, as idosas vítimas 

de violências, negam-se a adotar medidas legais contra os agressores, que geralmente 

são membros da família ou a discutir sobre esse assunto com terceiros. Portanto, 

entende-se que os abusos sejam ainda mais prevalentes e, portanto, subnotificados. 

Espera-se que esse estudo possa facilitar uma discussão sobre o tema da violência 

psicológica contra a mulher idosa, um tema ainda tão pouco explorado. 

O vigésimo sexto capítulo intitulado “Vulnerabilidade da população trans 

profissional do sexo à manifestações bucais de infecções sexualmente transmissíveis” 

tem como objetivo identificar as vulnerabilidades em relação às manifestações bucais 

de IST no grupo alvo. A metodologia seguiu os princípios de uma Revisão de Literatura 

Narrativa, tendo sido realizada coleta de referencial teórico em sites de bases de dados, 
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tais como Pubmed, SciELO e LILACS. As etapas da pesquisa consistiram em identificar, 

selecionar e fazer o fichamento de 38 artigos diretamente relacionados ao tema. De 

acordo com o referencial teórico utilizado, compreende-se que a constante dialética 

entre as demandas da população trans e o imperativo heterossexual cisgênero, envolve 

processos de adoecimento, discriminação, preconceitos e privação de direitos 

fundamentais. Estes, associados à presença de comportamentos de riscos quanto à 

contaminação por IST; à prostituição enquanto principal destino para obtenção de 

renda; às baixas taxas de qualidade e expectativa de vida, e às altas taxas de mortes 

violentas, evidenciam a necessidade urgente de ações que assegurem os direitos 

fundamentais dessa minoria. Nesse contexto, os autores concluem que há a necessidade 

de criar e efetivar políticas públicas de alcance nacional, que busquem mudanças de 

ordem estrutural e social, estabelecendo redes de apoio, fortalecimento dos vínculos 

com os serviços de saúde e incentivo sobre prevenção. 

O vigésimo sétimo capítulo intitulado “Observatório dos  Direitos das Mulheres 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM: dilemas e desafios nas suas ações em 

tempos de Covid-19” busca destacar os principais dilemas e desafios para dar 

continuidade ao desenvolvimento das ações realizadas pelo Observatório dos Direitos 

das Mulheres dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – ODMVJM da UFVJM, durante a 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com destaque para as possibilidades das 

ações efetivadas, no contexto de trabalho remoto da extensão universitária na UFVJM. 

Este projeto de extensão foi iniciado em agosto de 2016, por meio da articulação com o 

ensino e pesquisa. Desde sua criação, o projeto vem promovendo importantes 

contribuições na defesa dos direitos da mulher e principalmente no enfrentamento a 

violência contra a mulher nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

O vigésimo oitavo capítulo intitulado “Mulheres que curam: matriarcas 

responsáveis pela transmissão de ser rezadeira” ressalta que as rezadeiras são mulheres 

de núcleos periféricos de suas cidades, atuando como curandeiras onde os sistemas de 

saúde possuem dificuldades de ingresso. São mulheres velhas, que por muita das vezes, 

são as chefes de família, detentoras da maior parte da economia da casa. Elas retêm sua 

subsistência e de sua família a partir de planos de governo, como aposentadoria e bolsa 

família. O ofício da reza é transmitido para as mulheres dentro de um núcleo familiar.  
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Por fim, o vigésimo nono capítulo intitulado “Gênero e Lei Maria da Penha: 

atravessamentos na concessão de medidas protetivas” procede-se a um breve resgate 

histórico da construção e de distintas compreensões teóricas sobre o gênero, através de 

considerações introdutórias da formulação proposta por Scott (1990), seguindo-se da 

crítica ao seu emprego a partir de estudos apoiados em Butler e em marxistas, 

especialmente materialistas. Conclui-se que o debate em torno do gênero não é 

uníssono e encontra-se em constante movimento no âmbito das ciências humanas e 

sociais, nos debates feministas e no campo do direito, com rebatimentos nas discussões 

e formulações jurídicas, logo, repercutindo na operacionalização da lei Maria da Penha 

e exigindo postura atenta das equipes multidisciplinares. 

Por isso, a obra que ora se apresenta é de leitura obrigatória para estudantes e 

profissionais de todas as áreas que queiram compreender e formar opinião acerca dos 

estudos de gênero e suas interseccionalidades, que transcendem diversas áreas do 

conhecimento. Além disso, diante de tais debates importantes trazidos na presente obra 

podem surgir soluções e respostas para a resolução de diversas questões polêmicas em 

pauta em nosso país e no mundo. 

Da organizadora, tendo como base os trabalhos apresentados pelos autores. 
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RESUMO 

A Ciência e Tecnologia (C&T) é um espaço de pesquisa e extensão de larga exploração 
desde o advento do capitalismo. Por ter vinculação direta com as ciências da natureza, 
o ambiente ficou tradicionalmente conhecido como um espaço masculino devido a 
construção de um imaginário patriarcal. A estrutura das organizações não possibilita o 
êxito profissional do gênero feminino, o que nos possibilita afirmar que isso se deve mais 
pelas estruturas institucionais inapropriadas do que a falta de aptidão para as mulheres 
nas áreas da C&T. Nesse aspecto, ser uma mulher inserida na C&T é transgredir a 
cultura, afinal há uma diferença de gênero na área que resulta em silenciamentos, 
perseguições, preconceitos e dificuldades. A partir da História Oral conseguimos ter 
acesso as memórias e as narrativas das experiências de mulheres que atuam dentro do 
curso de Engenharia de Minas nas universidades públicas do estado da Paraíba como 
docentes e discentes, de modo que identificaremos as principais problemáticas 
enfrentadas pelo feminino e os pontos de intersecção que montam o espaço de 
segregação e resistência que é a C&T. 

 
Palavras-Chave: Mulheres; Ciência e Tecnologia; Interseccionalidade. 
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1. CONHECENDO A PROBLEMÁTICA 

Os espaços públicos foram construídos em teoria para o uso comum, mas há uma 

divisão social, econômica, política e cultural que determina quem pode vivenciá-los e 

sob que modos isso pode ser feito, trata-se de uma política de controle feita aos gêneros 

e corpos através de dispositivos, como discutido por Foucault (1997). Dentro dessa 

lógica nasceu o espaço da Ciência e Tecnologia (C&T), um local que, como todos os 

outros, precisaria de um domínio, já que lida com a construção de saberes e pesquisas, 

mas que se constituiu dentro de uma cultura patriarcal, afinal o conhecimento é 

selecionado para alguns e distanciado de outros. Hoje, no Brasil em específico, a C&T é 

reconhecida como a área de menor número de mulheres e com grande índice de 

segregação/preconceito1. 

A C&T é um espaço de pesquisa e extensão de larga exploração desde o advento 

do capitalismo. A área é responsável diretamente pelo crescimento científico humano, 

social, tecnológico e espacial do mundo, por isso, exige uma demanda de profissionais 

comprometidos em tempo integral em busca de diversos aprimoramentos. O fato é que, 

exatamente por essa definição, a C&T é reconhecida como uma área de grande 

concorrência interna e externa, em que no primeiro há uma competição profissional, 

enquanto o segundo é resultante em uma corrida por espaço e conhecimento entre os 

continentes. 

A Ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre 

a natureza, produzido por uma comunidade mundial de pesquisadores que fazem uso 

de métodos sistematizados e validados dentro dessa comunidade, que dá ênfase à 

observação, explicação e predição de fenômenos reais do mundo por meio de 

exploração e experimentação. Dada a natureza dual da ciência como um 

conhecimento objetivo e como uma construção humana, a historiografia da ciência 

usa métodos históricos tanto da história intelectual como da história social. Atrelada a 

Tecnologia, a Ciência produz meios de aprimoramento e evolução sobre a natureza. 

A história da C&T é entrecortada pela diferença de gênero em seu campo 

profissional. Tal fator foi delimitado por uma permanência discursiva cultural de que a 

 
1 Ver matéria: https://abeinfobrasil.com.br/por-que-ha-tao-poucas-mulheres-trabalhando-em-
tecnologia/ 
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área era apropriada para os homens, uma vez que, é considerada um espaço de atuação 

que exige frieza, intelecto, disponibilidade temporal e conhecimento em exatas. 

Durante o crescimento da C&T no século XIX, o feminino ainda estava inserido as 

formações discursivas patriarcais e embora as mulheres tentassem furar esse bloqueio 

e seguir carreira na C&T, o preconceito e a não aceitação social eram fortes. No Brasil, 

assim como no mundo, observamos a preponderância da formação discursiva cultural 

que coloca a C&T como uma área masculina, de forma que, dados quantitativos 

referentes a pesquisas e extensão dos órgãos nacionais autorizados a chefiar e organizar 

essa área demonstram que a participação feminina no setor foi de 10%1 entre os anos 

de 1950 a 1980, quando então passou a crescer em pequena escala, aumentando de 2 

a 3% a cada década, de forma que em 2018, a participação feminina na C&T chega de 

18% a 25%2 dependendo da subárea de atuação. 

Histórias de silenciamentos, perseguições, dificuldades e não aceitação3 tem 

marcado a trajetória feminina dentro da C&T4, até os anos de 1980 eram justificadas 

pelo patriarcalismo, na geração 2000, mediante os avanços nos estudos de gênero e do 

feminismo, estão sendo demonstrados como um preconceito velado e silencioso, por 

isso difícil de ser combatido, entendido e/ou estudado, uma vez que as próprias 

mulheres atuantes na área não se sentem à vontade em falar sobre o assunto.  

Observamos essa problemática no ensino superior no estado da Paraíba, ao 

entrar em contato com documentos das universidades públicas, que comprovam a baixa 

participação de mulheres na C&T. Tal estado é reconhecido pelo desenvolvimento de 

pesquisas tecnológicas de financiamento internacionais, bem como pela desistência 

feminina em atuar nessa área profissional. Curiosos com essa questão, fizemos o uso da 

História Oral para entrevistar professoras e alunas do curso de Engenharia de Minas da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) para melhor entender os motivos de 

disparidade de gênero na área e como ele se desenha na geração 2000.  

 
1 Ver pesquisa: https://www.scielo.br/j/csp/a/jtp3vjq4d6zKvYSJF6VjHZg/?lang=pt 
2 Ver pesquisa: https://www.scielo.br/j/csp/a/jtp3vjq4d6zKvYSJF6VjHZg/?lang=pt 
3 Ver caso de Maria Barbosa, física natural do Rio Grande do Sul, não aceita pelos colegas de profissão. 
Link: https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/mulheres/04.shtml 
4 Ver caso de Marie Curie que sofreu com ataques misóginos e é a única mulher a ter dois Prêmios Nobel 
na ciência. Ver link: https://super.abril.com.br/historia/marie-curie-a-polonesa-mais-brilhante-do-
mundo/ 
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Buscaremos entender nesse artigo quais são os motivos que ainda afastam o 

feminino da área em estudo e como eles se desenham em espaços legitimados. Como 

uma formação cultural dentro de um espaço de trabalho, baseado nas questões de 

gênero e diversidade conseguem, através de discursos, travar o avanço feminino no 

setor. Pensaremos a partir dos relatos como essa rede discursiva é operacionalizada e 

quais os principais impactos dessas ações. 

A história das mulheres na C&T no estado da Paraíba é constituída por situações 

de silenciamento e desvalorização da atuação feminina. Há uma construção cultural que 

acredita no setor como um lugar predominantemente masculino por se tratar de uma 

profissão que só poderia ser seguida por homens. Por isso, houve dificuldades na 

inserção, adaptação, Citeli (2000) afirma que a negação da participação feminina nas 

ciências tem sido historicamente constitutiva de uma peculiar definição de ciência como 

indiscutivelmente objetiva, universal e masculina, o que serve para diferenciar 

masculino de feminino e ciência de não ciência, cabendo a mulher os conhecimentos 

não científicos. Assim, tratar sobre esse tema é lidar diretamente com uma formação 

cultural forte que ultrapassou fronteiras de países e permitiu que o espaço de trabalho 

dentro da C&T fosse monopolizado, provocando uma formação masculina na área e 

resultando em uma desigualdade de gênero que reflete até hoje na baixa participação 

feminina na área e nas dificuldades de atuação de mulheres no setor. 

De acordo com Fourez (1995), a ciência é um modo específico de conhecimento 

adotado pelo mundo ocidental moderno, uma ideologia de um saber universal iniciado 

na ideia de entender e controlar o meio ambiente. Já da perspectiva sociológica, a 

ciência moderna é uma instituição, uma profissão com uma comunidade de 

participantes, locais de atuação e linguagem específicas, obtendo hierarquia e relações 

de poder. 

Carvalho (2010) enfatiza que a ciência moderna, desde a origem no século XVI 

têm uma história construída maioritariamente por homens e por atributo e valores 

culturalmente ditos masculinos, como a neutralidade, objetividade e racionalidade, de 

modo que, no imaginário popular, o cientista é um homem genial, excêntrico e frio, uma 

imagem distante das mulheres. 
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Os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq)1 mostram que em 2015 o total de mulheres pesquisadoras em todas 

as áreas de pesquisa e extensão era de 47%, porém a participação feminina na grande 

área da Engenharia e Ciências da Computação foi de cerca de 15%. Nesse caso, dos 

13.006 pesquisadores, 9.671 (74,35%) são homens e 3.299 (25,36%) mulheres, sendo 

considerado o espaço de pesquisa brasileira de maior predominância masculina 

(CABRAL, 2010, p.03). 

Moreira; Velho (2010) informam que foram apenas nos últimos anos que houve 

expressivo crescimento das mulheres nas atividades de C&T, analisa-se que as possíveis 

causas sejam políticas de incentivo e conscientização, além dos novos debates sobre 

gênero, que visam desarticular a determinação de lugares, o que ainda não é 

considerado solução para as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo feminino para 

atuar na área. Entende-se que foi devido a uma formação cultural que as mulheres 

foram afastadas dessa área, pode-se complementar tal raciocínio, alegando que foram 

as repercussões de discursos que ocasionaram a dificuldade de procura e atuação 

feminina na C&T. 

Nesse ponto precisamos entender a importância da propagação de um discurso, 

como ele determina espaços e pode ser excludente. Habitualmente tomamos essas 

formações discursivas como verdades porque as coisas se apresentam daquela forma e 

não podem ou não devem ser questionadas. De acordo com Suely Rolnik (1996) elas 

passam a ser naturalizadas porque nossas subjetividades são trabalhadas para aceitar 

essas realidades e essas informações de maneira que alguns comportamentos viram 

costume. 

Para Foucault (2014), o discurso está em todo conjunto de formas que comunica 

um conteúdo, qualquer que seja a linguagem à qual pertençam, uma vez que, mais 

importante que o conteúdo dos discursos, é o papel que eles desempenham na 

ordenação do mundo. Um discurso dominante tem o poder de determinar o que é aceito 

ou não numa sociedade, independentemente da qualidade do que ele legitima, ou seja, 

embora tal discurso não esteja comprometido com uma verdade absoluta e universal. 

 
1 Saber mais em: http://cnpq.br/web/guest/pioneiras-da-ciencia1 
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Foi esse jogo de articulações orais, discursivas e as tradições culturais que 

dividiram os lugares públicos por gênero, a tríade é o responsável direto pela presença 

da mulher na C&T ser considerada atípica e por isso transgressora. Foucault (2012) 

entende a Transgressão como um ato relativo ao limite, que ultrapassa as linhas do 

imaginável. Assim, a constante relação de “dominação de espaço” e “transgressão” ao 

longo da história criaram as relações de poder, um outro conceito trabalhado nessa 

pesquisa, tratando-se de um combate onde o sujeito através da resistência enfrenta as 

forças que atuam nele mesmo e as provenientes de outros sujeitos. 

2. DA PROBLEMÁTICA A METODOLOGIA 

Nos propomos a analisar tais disparidades através da História Oral, pois os 

relatos de experiência de vida se convertem em documentos passiveis de críticas e 

análises (DELGADO e FERREIRA, 2014). A História Oral nos permite trabalhar com a 

prática de entrevistas. Elas mexem intimamente com o ato de lembrar, esse que, para 

Ecléa Bosi (1994), é o ato de refazer, de reconstruir com imagens e ideias de hoje o 

passado. Isso é possível através da recordação, que para Durval Muniz (2007) é um 

trabalho de organização de fragmentos da própria pessoa que se articulam criando um 

mundo novo.  

Trata-se de pontos de interseções de várias séries que montam memórias como 

unidades subjetivas que quando analisadas resultam em novos olhares e interpretações 

sobre uma temática. Buscaremos analisar historicamente as pontuações a partir de 

pontos de comparação entre as entrevistas e as atitudes das entrevistadas, essas que 

são colocadas aqui com nomes fictícios devido a privacidade da identidade. Tal 

procedimento exige uma reflexão sobre a operação historiográfica devido ao 

entrelaçamento da memória (testemunho) e a história (documento), essa dança para 

Ricoeur (2007) seria a passagem de uma memória individual para uma coletiva, 

sobrevindo para um domínio social. Dessa forma, devemos atentar em como as 

experiências individuais são coletivas, como nos afirma Montenegro (2021), “embora as 

narrativas sejam em primeira pessoa, as experiências individuais são sociais, o que 

implica relacionar a outros que também foram alvo de semelhantes vivências” (p.498). 
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3. AS MEMÓRIAS E OS DISPOSITIVOS DE PODER 

Dessa forma, o passado apresenta diferentes figuras que dependem de quem 

olha e de verdades interessadas. Portanto, o uso e a análise de memórias são para o 

historiador uma fabricação artesanal (JÚNIOR, 2007, p. 35), que mexe com o subjetivo 

da memória e vai se formando rastro por rastro (GAGNEBIN, 2009) até tocar em um 

processo de desmaterialização e desconstrução, de forma que “o objeto é despedaçado 

de seus contornos definidos, abrindo a possibilidade de um novo vir a ser, apresentando 

novas significações” (JÚNIOR, 2007). 

Gênero e discurso se complementam e são base para o entendimento de nossa 

temática. Tratam-se de assuntos que nos levam a entender a construção do corpo, do 

feminino e masculino, dos lugares sociais, da formação de discursos e determinadas 

práticas. Quando analisamos a história das mulheres na C&T, percebemos uma exclusão 

que foi baseada em uma formação discursiva, bem como, é possível analisar as 

tentativas de conquistas de tal lugar como uma transgressão1 que acarretou 

estranhamento. Assim, percebe-se um jogo de afirmação entre o espaço imposto e o 

espaço de atuação e deslocamento da mulher. 

São as construções discursivas que montam, mantêm e/ou modificam uma 

ideologia. Toda forma de possível exclusão, preconceito e formação educacional surge 

a partir da produção de um discurso construído para assegurar uma ideologia, como diz 

Foucault (2014): 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 2014, p.8-9). 

 Em nossas entrevistas percebemos vários pontos que precisam ser 

abordados no tocante ao espaço na C&T, o primeiro dele fala sobre a evasão dos alunos 

nos cursos de exatas devido a uma falha no sistema educacional, afinal, as alunas 

entrevistadas tiveram a formação básica do ensino em escolas públicas e alegam 

dificuldades de acompanhar os componentes curriculares básicos da engenharia, 

 
1 Para Foucault (1963), indica caminhar no limite dos excessos e/ou romper o limite. 
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problemática essa que vai além, uma vez que, a metodologia de ensino da universidade  

não busca igualar o ensino, mas sim evadir os números. 

Dentro desse processo de ensino, é relevante analisar que o espaço de ensino 

público deve abranger horizontes, mas infelizmente as práticas utilizadas dentro desse 

espaço corroboram com as práticas de poder e de disciplinarização dos corpos. Esses 

que, para Foucault (2014), são feitos pelos sujeitos de saber que produzem um discurso 

que é reconhecido como verdade, são esses, os indivíduos de poder. Trata-se de práticas 

que dividiram os lugares sociais e moldam novas subjetividades.  

As construções discursivas são repercutidas e ditas de um local de poder, esse 

que para Foucault (1997), não é um objeto natural, mas uma prática social e, como tal, 

constituída historicamente. Dessa forma, o poder está em todos os lugares como uma 

situação estratégica complexa em uma sociedade determinada (Idem, 2007, p.103). 

Assim, quem tem um saber específico sobre determinado assunto, articulando o 

conhecimento em uma prática social está exercendo um poder sobre algo e/ou alguém. 

No caso específico do nosso trabalho, o discurso de poder que alegava a não aptidão 

das mulheres às exatas determinou os lugares sociais da C&T como uma área de 

conhecimento de pequena presença feminina, determinando o cenário de menor 

participação de mulheres nessa área até hoje. Vejamos no relato de uma docente do 

curso de Engenharia:  

Inclusive meus colegas que eram formados costumavam dizer “se fosse 
minha filha eu não deixava”, “minha esposa não trabalharia aqui”, mas por 
eu ser muito nova, eu achei tudo muito empolgante, foi uma aventura que eu 
gostei e a escolha foi por achar beleza nessa profissão e quando você é novo, 
você se sente desafiado quando as pessoas dizem “não é pra mulher”. “É um 
curso fácil de entrar, mas é difícil de sair”, que era o que o pessoal dizia muito. 
E eu acho que de tanto o pessoal desacreditar você se sente mais desafiada, 
com mais vontade, mais força. Assim, eu fiquei desacreditada em vários 
momentos, no fim do curso chegavam colegas mais próximos e diziam “olhe 
não é pra você”, “você é muito delicada, muito cheia de frescura para fazer 
esse curso”. O meu professor já chegou para mim, na véspera de eu assinar 
contrato para estagiar na Amazônia e disse “tem certeza? Você pode desistir 
a qualquer momento”. Então era meio que para me poupar com medo de eu 
não ser resistente o suficiente para algumas atividades físicas, mas acho que 
o fato das pessoas desacreditarem serviu como uma motivação. (NUNES, 
2018, p.5). 

Podemos perceber no relato que o discurso utilizado para com a docente foi de 

desencorajar a assumir os cargos e de continuar exercendo a profissão, a estratégia 

utilizada foi de colocar a mulher na posição de delicadeza a partir de uma prática de 
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disciplinarização dos corpos. Percebe-se também que a falta de apoio do público gera 

uma confusão mental a essa mulher, pois por vezes ela se diz desmotivada, por outras 

alega que seguirá o “impossível” por rebeldia e insistência, qualidades essa que justifica 

com a idade. Entendemos que seguir trabalhando na profissão escolhida não é um ato 

de coragem, mas de escolha comum, o que significa que os discursos de normatização 

estão impregnados também nessa mulher ao que qualificar a atitude como rebeldia e 

coragem, ela acredita estar quebrando uma regra imposta. 

Nesse aspecto, as práticas de poder no espaço, podem ser efetuadas por formas 

e dispositivos diferentes, se entre os colegas de trabalho, no nosso exemplo, foi feita de 

forma mais passiva, com comentários capciosos que geram desestímulo, em sala de aula 

o exercício do poder é visto na depreciação e perseguição, uma relação nítida de força, 

vejamos:  

Os professores são muito machistas, desmotivam a gente, sabe? E assim tem 
professor que persegue as alunas, a gente sofre muito com isso em 
Engenharia de Minas, acho que a universidade nem sabe o quanto a gente 
sofre lá dentro. Porque eles são muito opressores. Tem professor agora que 
eu cheguei a parar no hospital três vezes já, porque ele me botou pela quarta 
vez em uma disciplina que não é difícil, não é. Eu fiz a prova inteira, ele me 
botou na final, foram oito questões numa final, tudo de conta, fiz todas as 
questões. Inclusive tinha gente do meu lado que eu dei a cola, ajudei e 
passou. Por que ele me reprovou? Ele não tem nem como dizer que ele viu 
nada não, está entendendo? Porque ele tem problema na visão tipo ele faz a 
prova, você faz as conta todinha [sic] e na última folha tem o gabarito, ele só 
corrigiu pelo gabarito, simplesmente ele disse que eu não passei. E todo 
mundo com o mesmo resultado, questão tal deu isso [sic]. Eu não tinha nem 
feito a terceira prova, nem final, e ele já estava dizendo “Ela vai pra quarta 
vez”, porque pra quarta vez jubila né?. Então você tem que abrir processo de 
reativação, e eu faltando cinco disciplinas pra me formar. (FREITAS, 2018, 
p.8). 

O uso do poder está na hierarquia que o professor exerce em sala de aula. Nesse 

espaço em que ele tem liberdade de avaliação acaba por julgar as notas de maneira 

parcial e insiste em uma reprovação que prejudica diretamente a aluna, pois tendo sido 

reprovada na disciplina pela terceira vez, ela tem a graduação em atraso por um ano e 

sendo jubilada, precisará enfrentar um processo de reativação que levará mais tempo e 

um processo interno, isso antes mesmo de ter aplicado todas as provas que são de 

direito do aluno, como a prova final. O indício é uma forma de gerar caos e levar a 

desistência tanto pelo estresse proveniente do excesso de burocracia interna como pela 

depreciação contínua em sala de aula. Foucault (2015) coloca que uma das formas de 

poder está na instância da regra, é a partir disso que o poder está naquilo que dita a lei, 
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colocando o que é permitindo e proibido, fazendo regras. Nesse ponto, o professor se 

utilizou das regras universitárias para enquadrar a aluna e paralelamente a isso, fez uso 

de outra instância: a do poder-repressão, afinal ele utiliza da hierarquia para reprimir as 

alunas “fazendo a figura do mais fraco” (FOUCAULT, 2015). Podemos perceber essa 

prática por meio da depreciação ou pelo medo que a discente sente, como nos relata 

em entrevista: “o professor ele fala assim: ‘o que vocês tão fazendo aqui gente, vocês 

mulheres tem que fazer é enfermagem, medicina’. E a gente tem medo dele, porque ele 

é muito influente aqui dentro da universidade” (FREITAS, 2018, p.09). 

Os espaços de poder são também interseccionalizados, afinal, aqui vemos um 

problema na educação pública, na reprodução da diferença de gênero, na prática de 

poder, na disciplinarização dos corpos, na evidenciação do discurso das normas e 

também o preconceito social e étnico-racial, como afirma a discente Nunes de 

Engenharia de Minas: 

Eu sou hiperativa, gordinha, negra do cabelo crespo, sou diferente das 
pessoas de um modo geral. Eu senti com ele [professor] o fator mais racial, 
quando a gente fala dessas coisas... Só entende é realmente quem passa. 
Porque às vezes é uma coisa sutil, não como nós que estamos todos aqui 
sentados, e quando você não gosta, você se levanta e vai embora. Mas 
ninguém percebe você se levantou e foi embora, ninguém percebe que tinha 
aquela presença ali, mas você que estava lá e observou a atitude dele. Estava 
tão bem aqui só foi eu chegar. Eu acho que foi por questão racial, foi também 
por questão que eu chegava muito atrasada, chegava sempre atrasada nas 
aulas dele, eu também tinha as minhas obrigações, tinha que sobreviver. 
(FREIRE, 2018, p. 19). 

A aluna de Engenharia de Minas demonstra que sofreu na universidade também 

devido a cor da pele. Djamila Ribeiro (2017) coloca que as maiores práticas de 

preconceito são feitas de forma velada, através do desprezo e da negação a presença, 

por isso, é essencial reconhecer o lugar de fala dos negros. A aluna ao expressar que 

enfrenta o desprezo por parte de alguns discentes e docentes em sala pela condição 

feminina, pela cor da pele e por não ter dedicação exclusiva a graduação devido ao 

trabalho, nos mostra pontos de intersecção, esses que, de acordo com Piscitelli (2008) 

é o encontro entre múltiplas diferenças e desigualdades que podem ser analisadas a 

partir da coexistência de diversas abordagens e sob diferentes perspectivas. Diante da 

exclusão, o ponto de apoio é a união entre os considerados iguais no sofrimento, como 

coloca a discente: 
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Daí a gente vai fazendo ciclos, “excluidozinhos” vão se juntando, cada um vai 
para o seu ciclo. Há também a questão financeira, veja, o que aconteceu foi 
que tive um professor lá que me tratava diferente, era uma coisa muito 
perceptível, porque se eu fosse perguntar pra ele “Professor o que é isso?”, 
ele alterava o tom de voz ou fingia que não ouvia, e aquilo foi... eu disse, eu 
já tinha um pré-conhecimento daquilo que eu tinha visto essa disciplina no 
técnico, também tinha visto em outros cursos que tinha feito. Mas assim, eu 
não conseguia me sair bem porque eu me senti inadequada, a palavra é essa, 
o único momento que eu me senti inadequada por mais que eu não tivesse 
uma condição financeira como meus colegas, porque em engenharia [existe 
a condição financeira]. (FREIRE, 2018, p. 19). 

Alguns cursos das universidades públicas têm oferta integral, a maioria deles 

estão distribuídos entre as áreas de saúde e na C&T, não há a opção noturna, bem como 

as atividades de laboratório consomem o dia completo. Tal regra acaba excluindo os 

alunos que precisam trabalhar para sobreviver. Em muitos casos, como o da estudante 

de engenharia, a necessidade do trabalho faz com que o curso atrase ou que o discente 

acabe não acompanhando todas as aulas. O que deveria ser melhor administrado dentro 

do espaço de ensino público por docentes e discentes acaba sendo um ponto de 

exclusão não só pelo não acompanhamento de disciplinas, mas por se tratar 

evidentemente de uma questão econômica que gera segregação pelos colegas que tem 

melhores condições financeiras, pois os grupos de pessoas e a rede de ajuda vão sendo 

montados não por afinidade, mas de acordo com o poder aquisitivo de cada discente, 

fator que inicia-se na lista de chamada do processo seletivo entre os aprovados na 

chamada universal e na chamada por cotas, entre homens e mulheres ou entre brancos 

e negros. 

Assim, entendemos o interseccionalismo como consequência da interação de 

duas formas de subordinação (PISCITELLI, 2008), na especificidade desse artigo, são 

políticas específicas que geram opressão e confluem a mulher. Uma das formas mais 

utilizada é a não validação das vozes dessas mulheres, afinal, devido aos absurdos 

vivenciados na área, as experiências delas costumam ser desacreditadas dentro do 

espaço de formação/trabalho, pelo público e por familiares, inicialmente por se tratar 

de relatos absurdos, depois porque a prática da opressão velada acaba sendo 

interpretada como incapacidade ou exagero por parte do feminino, como coloca a aluna 

de Engenharia de Minas: “É pesado! Chamam a gente de babaca, de burro(a)s. ‘Isso é 

um bando de buceta’, que ele chama, tem hora que dá vontade de gravar, porque 

quando eu chego em casa contando as pessoas, elas dizem ‘Não, eu não acredito nisso 
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não’, eu falo: é! (FREITAS, 2018, p. 10)”. Em seguida, ela relata a visão sobre a situação 

das amigas que trabalham em áreas distintas: 

Quando eu falo é mais difícil para ela entender. Ela acha que eu não tenho 
tipo... eu conversei com uma amiga minha que ela é tecnóloga em produção 
de alimentos, ela faz doutorado aqui e é totalmente diferente do que a gente 
vê em exatas. Então ela não tem essa sensibilidade, porque quando eu vou 
falar eu sinto que ela acha que eu não sou capaz. Estão me entendendo? 
Porque a gente sente quando fala para uma pessoa você vai entendendo ou 
não o que está acontecendo, então ela fala “Por que você foi fazer 
engenharia? É tão difícil!”, eu falo que não é. Eu gosto, eram minhas notas 
melhores no colégio, o problema é o professor, o problema é a perseguição 
com a gente mulher lá, estão me entendendo? (FREITAS, 2018, p. 22). 

Na fala podemos perceber que a amiga por não ser da mesma área, julga que a 

ciência em si é difícil e que a aluna pode ter procurado algo em que ela não se identifica 

e/ou não dá conta de aprender, o que indica que, na visão da amiga, o dilema sofrido 

não está na estrutura de práticas de poder ou da diferença de gênero, o que indica que 

ela desconhece tais práticas e/ou não acredita que possa ser tão intenso. Percebemos 

que a forma como os relatos da discente não são escutados pelo público leva ela a um 

ponto de desespero emocional, pois, por mais de uma vez ela pergunta se estamos 

entendendo de fato a situação que ela descreve, o que mostra ela se mostra preocupada 

de que julguemos ou não acreditemos no que está sendo dito. Vemos nitidamente a 

reprodução de um discurso misógino e do racismo estrutural, pois se trata de uma 

mulher negra na ciência. 

Descredibilizar a fala de uma mulher é uma das estratégias mais utilizadas pelos 

dispositivos de poder. Historicamente a fala nos espaços públicos não era permitida a 

mulheres e quando essa reivindicava algo, o “não ouvir” do público gerava desespero, o 

que ocasionava no aumento do tom de voz, isso já era o bastante para que houvesse 

uma acusação de histeria, motivo esse que levaria essa mulher para um tratamento, 

sendo essa a forma mais comum de retirá-la do convívio social. Nos casos de 

descredibilização o apoio dos conhecidos é primordial para o sujeito que fala e/ou 

denuncia algo, porém, na prática, há o julgamento, exemplo observado no relato, pois 

a amiga incapacita profissionalmente e discursivamente a discente ao dizer que talvez a 

área de exatas seja difícil para ela. 

Nesse contexto, devemos analisar que as práticas de poder aplicadas em um 

espaço e/ou público sofrem um processo de subjetivação, essa que é pensada aqui como 

um vetor do assujeitamento, ou seja, quando o sujeito que passa pelas práticas do poder 
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acaba introjetando o discurso e as práticas que sofreu. Analisemos como cada um 

percebe esse processo a partir de uma percepção positiva e outra negativa das 

entrevistadas. Iniciaremos com a docente do curso de Engenharia de Minas e o relato 

positivo da primeira experiência de trabalho no Norte, dentro da Floresta Amazônica, 

ela diz: 

Eu adorei! Talvez alguém chegue e relate: alguém foi grosseiro comigo. Mas 
não foi a minha experiência, muito pelo contrário, eu era sim tratada de 
forma diferenciada, mas um tratamento para melhor. Inclusive, fazia com que 
alguns colegas homens tivessem ciúmes e que quisessem saber o porquê que 
éramos tratadas de forma diferenciada em todos os sentidos, não era só pela 
questão de ser mulher, era a questão de competência mesmo. Então eu não 
sofri com essa diferença de tratamento por ser mulher. (NUNES, 2018, p.6). 

A subjetivação dessa mulher está em associar o controle social que o meio tinha 

como cuidado. Percebemos que ela relata diferenças de tratamento entre homens e 

mulheres, mas por julgar que era benéfico a elas, mesmo não sabendo se era por gênero 

ou por competência, visualiza como algo bom. Podemos ver que houve uma 

interpretação positiva quando ela alega que outra pessoa pode dizer que houve algo 

ruim, mas não é o caso dela. Não saberemos de fato se a empresa que contratou essa 

profissional não tinha nenhuma prática de diferença social pelo relato da docente, mas 

podemos perceber que ela associa a experiência que teve apenas de forma positiva, não 

houve questionamentos as diferenças, mesmo que essas fossem positivas, por parte da 

entrevistada.  

Em contrapartida, a discente que relatou ter sofrido perseguição no curso de 

Engenharia de Minas, passou por um processo de subjetivação mais nocivo por ter sido 

resistente ao processo, ela coloca: “Mulher, [minha cabeça] não ficou legal, eu fiquei 

muito sensível, assim insegura, eu não faria mais.” (FREITAS, 2018, p.14). O desejo de 

desistência demonstra o cansaço emocional que ela sente por resistir as práticas de 

poder e por visualizar que elas são cotidianas dentro do espaço da C&T, o que gera 

cansaço emocional. 

Nesse aspecto, devemos pensar sobre o cansaço emocional que é citado no 

relato. Estar em um ambiente de práticas abusivas necessita de equilíbrio mental e 

físico, sofrer cotidianamente com as consequências dos vários dispositivos de controle 

e poder, sendo resistência e tendo ampla consciência do que está acontecendo, leva a 

fadiga e ao adoecimento. A questão é que a subjetividade das mulheres acaba sendo 
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afetada no processo de subjetivação, gerando uma autossabotagem que se inicia no 

complexo de inferioridade e vai até o adoecimento.  

A partir disso, vejamos alguns sintomas relatados pela discente que a fizeram ir 

ao pronto socorro: “Eu fui com muita dor de cabeça, crise de ansiedade, tremores, 

taquicardia e muita, muita enxaqueca, muita mesmo. Assim, sem paz, sabe você ver ali, 

o seu sonho pertinho de se realizar e não acontecer” (FREITAS, 2018, p.14). Os sintomas 

relatados pela aluna são típicos de ansiedade, pânico e depressão, uma tríade comum 

na modernidade diante de situações extremas. A recorrência dos sintomas fez com que 

um médico especializado fosse consultado sobre o quadro, vejamos: 

Tipo formatura do meu amigo, o final de período, fiz provas e vi a nota, fiquei 
triste. Houve dias que eu nem consegui levantar, vocês estão me 
entendendo? Tipo depressão mesmo que eu peguei, assim, essa é a palavra. 
Já fiz vários enxames no psiquiatra e com o neurologista, e eles dizem ‘olha 
você não tem nada batendo nos exames, mas tem depressão. Você está com 
depressão, com síndrome do pânico’. (FREITAS, 2018, p.21) 

Percebe-se que não há uma patologia clínica no quadro da aluna, os sintomas 

são de decorrentes emocionais, consequência direta de cinco anos de pressão contínua 

dentro do espaço da C&T. Trata-se de uma reprodução de força e disciplinamento que 

sabotam as mulheres devido a uma construção de lugares sociais divididos por gênero. 

Como coloca Regina Guimarães Neto (2020), para tentar contribuir com uma melhoria 

na área, é necessário antes entender as operações de poder que se articulam social e 

politicamente nesse espaço, de modo que possamos entender as relações de gênero 

presentes na C&T abrir brechas para análises sociais que venham a contribuir nessa 

questão, afinal “mudando como vemos as imagens é claramente uma maneira de mudar 

o mundo” (HOOKS, 1981, p. 99). 
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RESUMO 

O presente trabalho visa aprofundar a temática da violência de gênero a partir do viés 
da interseccionalidade de gênero, raça e classe, os três eixos estruturantes que 
constituem a nossa sociedade. Não obstante, fruto de uma sociedade patriarcal, 
capitalista e racista em que a violência contra as mulheres atinge todas as classes sociais, 
raças e etnias, este trabalho se propõe analisar essas violações com ênfase nos dados 
estatísticos que mostram que as mulheres negras são as mais violadas no que se refere 
a violência doméstica. Para Heleieth Saffioti, os três eixos se fundem de maneira 
profunda e formam um “nó”. O patriarcado é o eixo mais antigo, logo, o racismo e o 
capitalismo encontram nele um terreno fértil para sua instalação e reprodução. Para 
além disso, busco trazer a reflexão dos avanços e limites legais na prevenção e 
enfrentamento à violência contra às mulheres, bem como busco atentar aos desafios 
profissionais presentes nos serviços de atendimento e os efeitos da pandemia de Covid-
19. Para tal, foi realizada uma revisão e análise bibliográfica de livros, artigos, dossiês e 
leis. Além dessas fontes, foi utilizado vivências e experiências de estágio no Centro de 
Referência para Mulheres Suely Souza de Almeida (CRM-SSA). 
 
Palavras-chave: Racismo. Violência de gênero. Interseccionalidade. Serviço Social. 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é uma expressão das relações de poder construídas 

historicamente através das desigualdades entre homens e mulheres e pode-se afirmar 

que a violência de gênero vai de encontro com o poder patriarcal e com as reproduções 

cotidianas machistas perpetuadas ao longo dos séculos. 

Décadas como 1950, conhecida como “Anos Dourados” no Brasil, ficou marcada 

por ter suas próprias características, valores e padrões, não obstante, se vivesse um 

período de inovações e progresso no país. Certos fragmentos da sociedade demoraram 

mais para se adaptarem e aceitarem as mudanças proporcionadas pela evolução do 

tempo, principalmente aqueles mais tradicionais, que defendiam a continuidade dos 

costumes e tradições. Um dos principais temores dessa década era a possibilidade das 

moças de não conseguirem um bom casamento, afinal, foram educadas e preparadas 

desde sua mais tenra infância para desempenhar o importante e reconhecido papel de 

esposa e mãe. Segundo Chortaszko; Moreira, 2013, p.7) este era o “destino natural das 

mulheres”, assim, deveriam estar preparadas para este momento. 

Naquele período as mulheres, principalmente as brancas, deviam ficar no 

interior da casa, ser mães, cuidar da família e eram excluídas das decisões políticas. As 

relações de gênero que definiram essa forma de viver relegada ao feminino, foram 

construídas por discursos sociais nos quais preponderava a hegemonia da dominação 

masculina, de forma que, intencionalmente, estabeleceram os papéis para ambas as 

categorias sociais, privilegiando os homens, inclusive nas legislações.  

A naturalização e a reprodução desses comportamentos influenciaram, 

sobretudo, na existência de atos violentos voltados para o feminino. Com o passar do 

tempo, muitas são as diferenças que aconteceram na vida das mulheres. Atualmente 

ampliaram suas esferas de atuação, tendo acesso à educação formal e ao mercado de 

trabalho. Entretanto, a violência contra elas parece não ter um fim, tendo em vista que 

comportamentos culturais machistas foram perpetuados e chegaram até os dias de hoje 

e são responsáveis por muitas agressões e mortes de mulheres. Mecanismos legais e 

institucionais foram criados pelo poder público para protegê-las, mas eles não têm sido 

suficientes para conter o fenômeno. 
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Para compreendermos melhor a noção de violência doméstica contra as 

mulheres negras, faz-se necessário analisar os processos históricos no que diz respeito 

à trajetória dessas mulheres. Bell Hooks, em seu livro intitulado “E eu não sou uma 

mulher?” aponta que no período de escravidão, fora criado uma hierarquia social 

baseada em raça e sexo que posiciona homens brancos em primeiro lugar, mulheres 

brancas em segundo, apesar de às vezes serem colocadas na mesma posição dos 

homens negros, que estavam em terceiro lugar, e as mulheres negras eram as últimas.  

A autora também relata que em termos de política sexual de estupro é que, se 

uma mulher branca for estuprada por um homem negro, será visto e analisado com mais 

importância, mais significativo do que se milhares de mulheres negras forem estupradas 

por um homem branco. 

Neste sentido Hooks afirma: “A desvalorização da mulher negra é resultado da 

exploração sexual de mulheres negras durante o período escravocrata, o que não tem 

tido grandes mudanças ao longo dos anos, assim como as mulheres vítimas de estupros 

na sociedade patriarcal a qual estamos inseridas”. (2020, p. 94). 

Sendo assim, o tripé gênero, raça e classe que constitui a estrutura da sociedade, 

é de extrema importância para se analisar as formas estruturais de opressão dentro do 

modo de produção capitalista e de quais maneiras atingem as mulheres brasileiras. 

Destaca-se ainda, que para que tal análise seja realizada é preciso colocar em questão 

as particularidades de cada caso, de cada realidade. 

A violência contra as mulheres é também um fenômeno resultante das relações 

capitalistas, contudo, seu surgimento não se deu somente através desse viés, pois o 

sistema de opressão contra as mulheres e, em conseguinte, a violência contra elas 

possuem traços particulares que transmutam o patriarcado como aliado para 

manutenção desse complexo. Ou seja, “[...] os sistemas capitalista e patriarcal não são 

exatamente dois sistemas separados: eles coexistem” (ÁVILA, 2012, p. 32). Daí não ser 

possível uma separação entre a exploração capitalista e a dominação patriarcal e racista 

que não seja estritamente para fins de análise. Como expõe Saffioti (1984, p. 19), “[...] 

opressão e exploração não são propriamente fenômenos distintos [...]”, apenas se 

manifestam como dimensões específicas (política, cultural, social, sexual etc.) e 

imbricadas de um mesmo processo. 
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Nesse sentido, a dinâmica presente entre esses dois sistemas - exploração e 

opressão - funciona em proporção em que a opressão é utilizada como canal para 

fundamentar a exploração. Por meio da dominação, naturalizam-se relações, 

comportamentos e pensamentos que se configuram nos privilégios que culminam nas 

desigualdades que nutrem a exploração capitalista. 

De acordo com Avila e Safiotti, os alicerces materiais do patriarcado e do racismo 

não foram desmantelados no capitalismo, e sim arbitrariamente apropriadas por este. 

No que se refere ao patriarcado, o mesmo encontra-se em um pilar que se ancora na 

divisão sexual do trabalho que é responsável pela manutenção da produção diária, da 

produção e reprodução da vida. Nesse sentido, a violência contra as mulheres no 

sistema capitalista é resultado do desenvolvimento da exploração e opressão sobre as 

mulheres. Dito isso, a violência contra as mulheres faz da exploração e opressão uma 

condição capitalista ao mesmo modo que é consequência desta. 

Ao que se refere a violência doméstica, na década de 1970, este fenômeno deixa 

de ser considerado individual e passa a ser visto como um fenômeno geral. No que se 

refere aos avanços das lutas feministas, essa questão passa a ser devidamente 

reconhecida, seus efeitos e consequências, revelando a estrutura associada, em grande 

parte institucional, que propicia sua permanência. Em relação às práticas de proteção 

social às vítimas no Brasil, foram criadas algumas medidas de enfrentamento, como os 

centros de acolhimentos, as casas-abrigo, a criação de programas especiais nos serviços 

de saúde e as Delegacias da Mulher. 

Ao mesmo tempo, o tema passou a compor as agendas políticas, governamentais 

e acadêmicas como um problema público a ser enfrentado. Porém, apesar de alguns 

avanços no campo da institucionalização das políticas públicas, da sua criminalização em 

alguns países, a violência contra as mulheres indica não ter tréguas: seus dados são 

crescentes e alarmantes, conforme aponta o Mapa da Violência 2012 (WAISELFISZ, 

2011).   

Como citado anteriormente, ao mesmo modo em que práticas de naturalização 

e banalização da violência doméstica contra as mulheres possuem um caráter que 

culpabiliza a própria vítima, o comportamento das vítimas apresenta-se no ideário 

patriarcal como uma justificativa para sua ocorrência e permanência. Todavia, o âmago 

da questão não se encontra no comportamento, nem no silenciamento das vítimas, em 
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grande parte, buscam ajuda de diversas formas, por vezes indiretamente, outras vezes 

explicitamente, mesmo sujeitas ao risco de revitimização. Parte-se do entendimento 

que este fenômeno é reforçado à medida que se prossegue a ideologia patriarcal na 

sociedade capitalista, por meio da exaltação e naturalização da violência contra as 

mulheres. 

Assim, considerar e percorrer o cerne dessas questões exige reconhecer que a 

violência faz parte de um modus operandi da nossa sociabilidade, é uma construção e 

complexo social, e, como tal, não cabe ser analisada de forma isolada ou personificada. 

Parte-se do pressuposto que as violências e, particularmente, a violência contra as 

mulheres negras não resultam das relações individuais isoladamente, mas, sobretudo, 

são estruturadas pelas relações sociais de sexo, classe, raça/etnia que consubstanciam 

a sociedade patriarcal-racista-capitalista (CISNE, 2014; SAFFIOTI, 2004). Essas relações 

estruturais e estruturantes implicam diretamente nas relações interpessoais, moldam e 

naturalizam comportamentos, que produzem e reproduzem desigualdades e 

preconceitos, e consequentemente, violências.  

Portanto, dialoga-se com o pensamento feminista francófono na defesa “[...] da 

unidade dialética entre as subestruturas básicas de poder da sociedade capitalista: 

classe, sexo, ‘raça’/etnia” (CISNE, 2014, p. 31). Falquet (2008) e Kergoat (2010), assim 

como Saffioti (2004) e Cisne (2014), partem da premissa de que essas relações não são 

nem simplesmente superpostas ou adicionadas, nem intersecções: consideram-nas 

imbricadas e até consubstanciais e conformadas. Nos termos de Kergoat apud Cisne 

(2014, p. 68), 

[a]s relações sociais são consubstanciais: elas formam um nó que não pode 
ser sequenciado ao nível das práticas sociais, apenas em uma perspectiva 
analítica da sociologia; e elas são co-extensivas: implantando as relações 
sociais de classe, de gênero e de ‘raça’, se reproduzem e se co-produzem 
mutuamente (KERGOAT apud CISNE, 2014, p. 68).  

Pressupõe-se que essa perspectiva, fundamentada na teoria crítica que as 

contradições do patriarcado e do racismo se fundamentam de modo em que 

constituem, seja a mais adequada para analisar a violência contra as mulheres no que 

diz respeito ao âmbito deste fenômeno de escala global. Dito isto, considera-se o 

sistema capitalista nas experiências e vivências de expropriações e apropriação na 
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questão da exploração das mulheres, revelam-se em diversos casos de violência 

acometida contra elas. 

Assim, ao que se refere a violência contra as mulheres, expressa-se também com 

o aprofundamento da crise estrutural do capital, que, na busca incessante pelos lucros 

e pela acumulação de capital, modificam as pessoas em mercadorias em um processo 

de reificação. Nessas relações, em que as mulheres são vistas como objeto, ocorre o que 

Lukács (2003) chama de reificação/coisificação do sujeito, o que pode ser concebido 

como ruptura entre o ser singular e o ser genérico. Nas palavras de Marx apud Saffioti 

(1997, p. 61), “[...] quando as relações entre pessoas assumem a forma fantasmagórica 

de relações entre as coisas, o objeto a ser apropriado está reificado”. A isso corresponde 

uma subjetivação alienada, que se revela “[...] na apropriação do corpo, do trabalho e 

do tempo do conjunto das mulheres para o benefício pessoal e social dos homens em 

seu conjunto” (MATHIEU apud CISNE, 2014, p. 99-100).  

Moreno (2015), afirma que no âmbito da permissividade na área da sexualidade, 

o que se constata é um crescimento do mercado da prostituição, o aumento do 

conservadorismo e o ataque ao direito das mulheres de decidir sobre seus corpos. As 

mulheres são também as mais afetadas no processo de expropriação, visto que já 

possuem a “responsabilidade social” pela reprodução da vida, sendo esse mesmo 

processo de expropriação que diminui as condições de vida e trabalho.  

Sendo assim, este trabalho busca refletir os pilares que constituem a sociedade 

capitalista e provocar uma reflexão acerca das violações que as mulheres negras sofrem, 

em específico refletir o alarmante índice que apontam as mulheres racializadas 

liderando o topo dos dados estatísticos de tal violação dos direitos humanos. 

As produções científicas são fundamentais para descrever, identificar, planejar e 

realizar ações, revelando a importância de estudos deste tema na elaboração e 

construção de referenciais teóricas, estratégias didáticas e produção de materiais sobre 

a violência de raça e gênero que auxiliem em ações que subsidiem os futuros trabalhos 

e políticas públicas para conter a violência contra a mulher (MONTEIRO et al., 2020 a). 
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2. A SOCIEDADE DE CLASSES E O RACISMO ESTRUTURAL NO MODO DE 
PRODUÇÃO CAPITALISTA 

Para compreendermos melhor a noção de violência doméstica contra as 

mulheres negras que este trabalho busca refletir, faz-se necessário analisar os processos 

históricos na interseccionalidade das relações sociais no modo de produção capitalista 

e, mais especificamente neste ponto, refletir acerca das violações que as mulheres 

negras sofreram e sofrem ao longo dos séculos, bem como buscar aprofundar e 

compreender o que diz respeito a trajetória da etimologia do termo raça. 

De acordo com Almeida, (2018, p. 18) o conceito de raça sempre esteve ligado à 

classificação dos seres, primeiro entre plantas e animais e posteriormente a raça 

humana. Ainda Almeida (2018, p. 18) “A noção de raça como referência a distintas 

categorias de seres humanos é um fenômeno da modernidade que remonta aos meados 

do século XVI”. 

Neste sentido, o termo raça se vincula à conjunção histórica a qual está 

relacionado. Segundo Quijano (1997, p.117) o conceito foi construído a partir das 

relações sociais criando identificações novas para os indivíduos denominadas de índios, 

negros e mestiços, além da redefinição de outras. Assim, foram construídas as noções 

identitárias de hierarquias, transformando essas formas de se relacionarem em lugares 

e papéis sociais submetidos aos padrões de dominação. 

Segundo Quijano (1997, p.117) a economia tinha como principal produtor o 

trabalho dos negros, eram os explorados fundamentais para seu desenvolvimento. O 

autor aponta ainda que a cor e os fenotípicos dos colonizados estruturaram a categoria 

racial, ao modo que a categoria dominante denominou a si mesmos de brancos. 

O conceito da raça criada legitimou as relações de dominação impostas 

socialmente, sendo posteriormente a identidade da América e a ampliação do 

colonialismo europeu. Quijano (1997, p.118) aponta ainda que na história, significou o 

marco para legitimar práticas e ideias de relações superiores versus inferiores. 

Almeida, (2018, p.18) afirma que assim como a história da construção do 

conceito e da hierarquia das raças, é também a história da raça que constitui as 

sociedades contemporâneas política e economicamente.  
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Deste modo, o autor também aponta que devido as causalidades históricas na 

metade do século XVI, como o crescimento econômico mercantilista e a descoberta do 

novo mundo formaram a base material para enfatizar o sentido à ideia de raça.  

Se antes desse período ser humano relacionava-se ao pertencimento a uma 
comunidade política ou religiosa, o contexto da expansão comercial burguesa 
e da cultura renascentista abriu as portas para a construção do moderno 
ideário filosófico que mais tarde transformaria o europeu no homem 
universal (atentar ao gênero aqui é importante) e todos os povos e culturas 
não condizentes com os sistemas culturais europeus em variações menos 
evoluídas. (ALMEIDA, 2018, p.18) 

Por outro lado, as contradições que estão no cerne da questão do conceito de 

raça, estão intrinsecamente conectadas ao modo de produção capitalista. Partindo da 

premissa de que “a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da 

luta de classes” (MARX; ENGELS, 1848, p. 1), ou seja, há muito tempo que os seres 

humanos se dividem entre classes sociais, é importante analisar as classes em que vivem 

atualmente.  

Desde o século XIX com a sua consolidação no mundo, o capitalismo vem 

dividindo sociedades entre duas classes essenciais: o proletariado (classe trabalhadora) 

e a burguesia. Classes integralmente antagônicas visto que os interesses da burguesia é 

acumular riquezas através da expropriação da classe proletária e, nesse sentido, a 

segunda classe tem o objetivo direto de emancipar-se dessa condição de “escravidão 

moderna”. Em outras palavras, Marx e Engels (1848 [2016]) afirmam que 

a condição essencial para a existência e para o domínio da burguesia é a 
acumulação de riqueza em mãos privadas, a formação e multiplicação do 
capital. A condição do capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado 
apoia-se exclusivamente na concorrência dos trabalhadores entre si. (p. 57) 

Sendo assim, há uma divisão de grupos no interior da classe trabalhadora, esses 

grupos compõem a grande massa de proletários produtores das riquezas e são 

fundamentais para formar as contradições e a sociabilidade capitalista (Almeida, 2019). 

Esses grupos são materialmente compostos por mulheres, homens, crianças, 

adolescentes, estrangeiros, imigrantes, indígenas, transexuais, gays, lésbicas, pessoas 

com deficiência, pessoas negras etc. São as minorias nas instâncias de poder, na 

participação política e na divisão de riquezas. Contudo, são círculos importantes para se 

entender a dinâmica do capital. 
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Todavia, é de fundamental importância que se analise as estruturas econômicas 

da sociedade dando atenção primordial para um elemento que constrói e é base para a 

conservação do modo de produção capitalista: o racismo. Esse fator não pode ser 

estudado sendo afastado da crítica ao sistema vigente, visto que a criação das raças 

surge na fase que antecede o capitalismo para justificar a escravização de povos negros 

e indígenas, ou seja, a escravidão existe desde a antiguidade, porém, a escravidão dos 

povos africanos com a colonização promovida pelos países europeus surge, sobretudo, 

para ampliar a acumulação primitiva do sistema de produção capitalista. O sociólogo 

Clóvis Moura evidencia, 

Embora com diferenças tangenciais, o escravismo moderno, também 
chamado de escravismo colonial, reproduziu na estrutura e refletiu na sua 
dinâmica as leis econômicas fundamentais do modo de produção escravista 
antigo, sendo a mais importante a situação do escravo como instrumentum 
vocale, isto é, sua equiparação às bestas, existindo por isso a redibição em 
caso de defeitos físicos, quando o vendedor não os comunicava ao 
comprador. A escravidão moderna expandiu-se nas colônias da Inglaterra, 
Portugal, Espanha, Holanda, França etc., tendo como elemento escravo os 
filhos do continente africano (MOURA apud ANDRADE, et al., 02 de 2015). 

Não obstante, o racismo não pode ser analisado como um apêndice do 

capitalismo, mas sim como algo que estrutura as desigualdades sociais advindas desse 

modo de produção. De acordo com Silvio Almeida (2019) tratar o racismo como reflexo 

mecânico da luta de classes, sem que mediações históricas sejam estabelecidas e sem a 

devida compreensão da lógica que governa a sociabilidade capitalista, é recair no 

economicismo que tanto prejudica o entendimento da sociedade pelos próprios 

marxistas. 

Pode-se dizer que o racismo normaliza situações de desigualdade social e 

violência no Brasil (colônia de Portugal durante 290 anos), que são legitimadas pelas 

instituições que pagam menores salários para mulheres negras, por exemplo. Mas 

também é sustentada pelo Estado que mata e prende a população negra com as suas 

políticas de extermínio, a chamada “necropolítica”. Não é à toa que os trabalhadores 

informais, a população carcerária, as crianças em situação de evasão escolar, a 

população em situação de rua, as empregadas domésticas sejam em sua maioria negros 

e negras. O sistema capitalista se sustenta no desfavorecimento dessa grande parcela 

populacional. 
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Martins et al. (2020) acrescentam que no Brasil, de acordo com dados produzidos 

pelos registros policiais e Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social, 

entre os anos de 2017 e 2018, constatou-se que as vítimas de feminicídio, classificadas 

quanto à raça autodeclarada (considerando a etnia ou cor da pele) eram negras, em sua 

maioria. Conforme Sampaio e Meneghetti (2020, p.6), “o capitalismo como relação 

social produz o racismo, no caso da sociedade brasileira a marca fundamental é a 

violência”. A ideologia de uma sociedade racista e patriarcal trata os corpos femininos 

como se não pertencessem às próprias mulheres.  

O sistema capitalista alimenta de forma muito perversa a ideia de objetificação 

e transforma corpos em mercadoria. As formas de opressão não são efeitos secundários, 

elas são inerentes à sociedade capitalista de forma a lhe estruturar. Assim, em uma 

sociedade heteronormativa de hierarquia racial branca, que carrega no âmbito da 

linguagem a reprodução do racismo, mulheres negras, pobres e/ou moradoras de 

periferias convivem constantemente com a sensação de insegurança, que por si só já é 

uma forma de dominação e opressão.  

Conforme Bernardes (2020), a discussão sobre violência contra a mulher se 

tornou uma das mais importantes na agenda dos diversos movimentos feministas, o que 

teve como resultado a universalização do problema da violência doméstica e familiar 

como um problema de mulheres. Entretanto, a dimensão racial da violência não foi 

devidamente abordada dentro da construção desse processo. 

Nesse sentido, pode-se observar as problemáticas veladas descritas 

anteriormente. A população que mais demanda políticas públicas no que tange ao 

enfrentamento à violência doméstica, bem como o enfrentamento ao racismo, são as 

mulheres negras explicitadas neste trabalho. Essa realidade torna o Serviço Social, 

dentre outras ações multiprofissionais, bem como as práticas institucionais, 

atendimentos especializados e que obtenham conhecimento acerca das subjetividades 

dessas mulheres, um ponto de suma importância para prevenção e erradicação da 

violência doméstica na sociedade. 
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3. A DESVALORIZAÇÃO DAS MULHERES NEGRAS: TRAJETÓRIA 
HISTÓRICA DESDE O PERÍODO ESCRAVOCRATA 

Notoriamente, a mulher negra vem conquistando cada vez mais espaço em 

diversos âmbitos, seja na vida profissional, social e/ou pessoal, no entanto esse processo 

de ascensão social pode ser considerado aquém do tão sonhado ideal, em função de 

toda a história de desigualdades, preconceitos e discriminação racial e de gênero, a que 

essas mulheres estiveram sujeitas. Para abordarmos o lugar onde a mulher negra é vista 

pela sociedade, é preciso fazer um retorno a um passado não tão distante, conhecido 

mundialmente, como período escravagista, no qual, entre outros absurdos, estas 

mulheres eram tratadas e possuídas com “objetos sexuais”. Parece que todos os 

aviltamentos a que estavam submetidas, esse parece-nos o mais presente, a 

objetificação do ser.  

A escravidão “acabou”, mas, a tal emancipação e igualdade almejada pelo povo 

negro, não veio com a Lei Aurea1. Os negros recém libertos, logo se tornaram a 

população de rua e continuaram considerados selvagens e perigosos, ou seja, 

margeados dos processos sociais. Para as mulheres a situação é um pouco mais 

complexa, pois, além de serem negras, são mulheres, sujeitos por natureza 

considerados de “menor” valor, em relação aos machos alfa. 

No Brasil, a desigualdade social apenas, não é determinante quando se trata 
da mulher negra. A cor da melanina traz algumas consequências ainda 
maiores para certas mulheres. Nesse sentido, é possível afirmar que as 
mulheres negras, sofrem dois tipos de preconceitos: o preconceito de gênero 
e o preconceito de raça. (DUARTE; DIAS, 2016, p. 2) 

É nítido que ainda hoje vivenciamos o legado da escravidão em nosso cotidiano, 

sob a forma de um racismo silencioso e velado, conforme corrobora Nascimento (2007):  

 
1 A Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888. A data, 
no entanto, não é comemorada pelo movimento negro. A razão é o tratamento dispensado aos que se 
tornaram ex-escravos no País. “Naquele momento, faltou criar as condições para que a população negra 
pudesse ter um tipo de inserção mais digna na sociedade”, disse Luiza Bairros, ex-ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). Após o fim da escravidão, de acordo com o 
sociólogo Florestan Fernandes (1920-1995), em sua obra "A integração do negro na sociedade de classes", 
de 1964, as classes dominantes não contribuíram para a inserção dos ex-escravos no novo formato de 
trabalho. “Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, 
sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por 
objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho”, diz o texto. (Disponível em: 
Lei Áurea: 120 anos: O 13 de maio é mesmo uma data a ser comemorada? - UOL Educação. Acessado em 
ago. de 5 de agosto de 2021). 
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A mulher negra, elemento no qual se cristaliza mais a estrutura de 
dominação, como negra e como mulher, se vê, deste modo, ocupando os 
espaços e papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão. A ‘herança 
escravocrata’ sofre uma continuidade no que diz respeito à mulher negra. Seu 
papel como trabalhadora, a grosso modo, não muda muito. As sobrevivências 
patriarcais na sociedade brasileira fazem com que ela seja recrutada e assuma 
empregos domésticos, em menor grau na indústria de transformação, nas 
áreas urbanas e que permaneça como trabalhadoras rurais (...). Se a mulher 
negra hoje permanece ocupando empregos similares aos que ocupava na 
sociedade colonial, é tanto devido ao fato de ser mulher de raça negra, como 
por terem sido escravos seus antepassados. (p.104). 

A sociedade em geral, tende a refletir a desvalorização da mulher negra como 

algo que ocorreu somente no período da escravidão, no entanto, a exploração sexual 

das mulheres negras continuou e foi institucionalizada e enraizadas por outras práticas 

opressivas. 

A sistematização para a contínua desvalorização da mulher, não obstante, foi 

para além das questões raciais, mas também uma forma de controle, de modo que, 

durante anos pessoas negras supostamente libertas das amarras da escravidão não se 

desvinculasse da posição de inferioridade. Suas realizações desafiavam diretamente as 

noções racistas sobre a inferioridade de raça e cor. 

A fim de manter a supremacia branca, as populações negras eram 

constantemente atacadas em diferentes formas para que se mantivesse o sistema de 

dominação de brancos sobre os negros. Fora instaurado um sistema de complexo de leis 

e tabus sociais para manter a separação das raças, como a proibição do casamento inter-

racial. Para além disso, foi-se instaurado mitos acerca dos homens e das mulheres 

negras, como a mulher negra má e sexualmente desinibida e o homem negro como 

violento e estuprador. Enfatizamos aqui que nenhum dos mitos foi baseado em fatos. 

A sistemática desvalorização da mulher negra acarretou o degradamento de 

qualquer atividade feita por mulheres negras. Ainda assim, essas mulheres tentaram 

tirar o foco de que fossem vistas sexualmente. As mulheres negras tornaram-se mãe e 

participaram do “culto da verdadeira mulheridade”, onde tentavam provar seu valor e 

sua dignidade pautado no conceito de família. Ainda que tivessem alguns de seus 

esforços reconhecidos, boa parte da população branca ainda os colocavam em holofotes 

por viés da perspectiva negativa. 

Assim, todos os estereótipos utilizados para caracterizar as mulheres negras 

eram antimulher: 
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Como a ideologia sexista foi aceita pelas pessoas negras, esses mitos 
negativos e estereótipos com efeito ultrapassaram as fronteiras de classe e 
de raça e afetaram tanto a forma como mulheres negras eram percebidas por 
pessoas de sua própria raça quanto a percepção que elas tinham de si 
mesmas. (HOOKS, 2020, p.121). 

Os inúmeros estereótipos acerca da mulher negra tiveram início no período 

escravocrata, com isso foi-se instaurado uma concepção de que essas mulheres eram 

sub-humanas e masculinizadas. Escravas negras mostraram ser capaz de realizarem 

atividades pesadas como as que os homens negros realizavam, sendo assim, foi 

disseminado a ideia de que mulheres negras eram capazes de suportar dor, sofrimento 

e privação. Para além disso, também eram capazes de realizar as tarefas denominadas 

“tarefas de mulher”, que incluíam cuidar de casa, filhos, cozinhar, etc. 

As mulheres negras que eram forçadas a realizarem o mesmo trabalho que 

homens negros escravizados, contudo, os homens brancos contradiziam suas próprias 

“afirmações” acerca da ordem sexista, que pautava supostamente que as mulheres 

eram seres inferiores por não obterem força física.  

Assim, fez-se necessário realizar uma argumentação palpável das mulheres 

negras serem capazes de realizar tais tarefas, cujas eram vistas socialmente como 

tarefas “masculinas”. Então, como uma explicação para tais questões, os homens 

brancos diziam que essas mulheres não eram mulheres “reais”, mas criaturas sub-

humanas masculinizadas. 

Segundo Bell Hooks (2020), não é improvável que homens brancos tivessem 

medo de que as mulheres brancas, ao obterem a percepção e ciência de que as mulheres 

negras escravizadas tinham habilidades para realizarem as tarefas, bem como o trabalho 

com o necessário uso da força, pudessem fomentar as ideias sobre equidade social entre 

os sexos e encorajar a sororidade e solidariedade política entre as mulheres brancas e 

as mulheres negras escravizadas. Neste sentido, as mulheres negras representavam 

uma ameaça ao patriarcado existente que homens brancos espalharam o conceito de 

que mulheres negras tinham características masculinas incomuns para a espécie 

feminina. 

Os grandes estudiosos contemporâneos não aceitavam que pudesse existir a 

possibilidade do alcance da equidade social entre os sexos como um avanço em vários 

âmbitos, levando ao engendramento da teoria de que existia uma matriarca negra no 

interior da estrutura da família negra. Ao mesmo passo que era afirmado por sociólogos 
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brancos de que existia um matriarcado na estrutura da família negra, as mulheres negras 

representaram – e ainda representam – um dos maiores grupos em situação de 

desvantagem social e econômica, cujo status, nem de longe, se compara ao matriarcado. 

Ao que se refere a questão econômica quando se trata das mulheres negras é 

que, a renda média dos homens negros, ultrapassa o rendimento de mulheres brancas, 

em conseguinte, o rendimento das mulheres negras é inferior à todas as escalas 

anteriores. Com isso, podemos afirmar que o sistema matriarcal nunca existiu no âmbito 

do interior da família negra. Outro aspecto relevante no que tange ao sistema 

matriarcal, é de que as mulheres negras possuem poder sobre seus próprios corpos, o 

que é um grande erro, visto que elas não possuem qualquer controle, como o de 

realizarem aborto seguro. Quanto a isso, na sociedade contemporânea, as mulheres 

brancas de classe alta e média, realizavam o aborto de forma mais simples e segura. 

No sistema de dominação e apropriação, mulheres negras não possuem 

qualquer controle sobre sua vida sexual e reprodutiva, bem como em suas reproduções 

prefeririam que tivessem filhos do sexo masculino do que feminino, visto que os 

privilégios na sociedade são relegados na dominação masculina pela feminina e as 

meninas e mulheres não possuem qualquer respeito e dignidade. Nesse sentido, o 

trabalho doméstico perpassa uma noção de inferioridade, ao mesmo modo que era 

considerado degradante para os homens os realizarem. As mulheres negras realizam a 

maior parte do trabalho doméstico no interior de seus lares e ainda precisam dar conta 

de os realizarem nas casas de famílias brancas. 

As mulheres negras permanecem limitadas, e muitas delas ao realizarem seus 

serviços sendo empregadas para as famílias brancas, precisam conviver e suportar 

abusos e humilhações. Em ambientes onde a expressão do sistema patriarcal é 

acentuada, é possível que os homens em seus padrões sexistas considerem as atividades 

das mulheres, como até mesmo trabalhar de babá ou empregada doméstica em outros 

lares, signifique uma ameaça para eles e utilizem como uma ferramenta de abuso 

psicológico para pautar suas demandas para que as mulheres negras sejam submissas a 

eles dentro e fora de seus lares. 

No sistema da sociedade patriarcal, homens brancos realizaram aliança com 

homens negros a fim de fortalecerem um sistema de solidariedade entre eles para que 

pudessem fortalecer um sistema racista, opressor e sexista. Mas vale um adendo aqui 
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de que, não se trata de mulheres negras ocuparem o lugar de empregos dos homens 

negros. Trata-se de homens brancos se aproveitarem dos padrões sexistas enraizados 

na sociedade fazendo com que homens negros sejam seus aliados para considerarem 

qualquer mulher, em especial as negras, como suas inimigas em que ferem sua 

masculinidade. Apesar de haver estudos que relatam as diversas violências que 

mulheres negras sofrem ao longo da história, em específico no período escravocrata, 

são colocadas em um lugar na história como se tivessem obtido qualquer privilégio em 

relação aos homens negros. 

Assim como os brancos usaram, como meio de desvalorizar a mulheridade 
negra, o mito de que todas as mulheres negras eram sexualmente 
desinibidas, eles usaram o mito do matriarcado para imprimir na consciência 
de todos a ideia de que mulheres negras eram masculinizadas, castradoras e 
ameaçadoras. (HOOKS, 2020, p.136). 

Com isso, as mulheres negras preferiam ser rotuladas como matriarcas pois 

permitiam que fossem consideradas em algum aspecto como privilegiadas no sistema 

patriarcal, racista e sexista. Segundo a autora, isso indica como os colonizadores são 

capazes de modificarem a percepção da realidade dos colonizados de modo que, mesmo 

sem perceberem, aceitem conceitos que são mais negativos do que positivos. Um dos 

pontos que podemos observar isso é na estratégia opressora que os escravizadores 

brancos utilizaram para prevenir e controlar as rebeliões e lutas por condições de 

sobrevivência melhores e então realizavam nos escravos o método de lavagem cerebral, 

fazendo com que acreditassem no mito que os negros eram mais bem tratados em suas 

condições de escravos do que livres. 

Para Hooks (2020 p. 137): 

Uma vez que mulheres negras são iludidas e imaginam que temos um poder 
que, na realidade, não temos, a possibilidade de nos organizarmos 
coletivamente para lutar contra a opressão sexista e racista é reduzida. 

A autora afirma ainda que, as mulheres buscam e desejam constantemente 

reconhecer o sentimento de que o âmbito mais importante na vida de uma mulher é o 

relacionamento afetivo, em específico o relacionamento romântico entre homem-

mulher. 

Podemos concluir por meio dessa reflexão da mulheridade e desvalorização das 

mulheres negras, que esses estereótipos são baseados em mitologias negativas 

antimulher. Com isso, um dos efeitos causados por esses mitos e crenças sobre as 
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mulheres negras, chegam ao ponto de ainda hoje atingirem de forma significativa o 

modo como nos relacionamos e como somos vistas perante a sociedade em geral, 

acarretando dificuldades de sermos apreciadas positivamente a partir de nossas 

particularidades, traços e características que nos definem. Muitas vezes, torna-se difícil, 

e até impossível, fazer com que consigamos nos enxergar e nos percebermos por meio 

de um conceito positivo, pois somos diariamente atingidas com viés negativos. 

Segundo o Portal Geledés (2020): 

As mulheres negras também são a maioria das vítimas da violência 
institucional de gênero, o que se constitui em racismo institucional. As 
mulheres e meninas negras, ao buscarem atendimento na rede de saúde e na 
segurança pública, apenas para citar dois exemplos de pastas imprescindíveis 
para o pleno exercício da cidadania, não raro são vitimizadas e revitimizadas. 

Dados do Ligue 180, serviço do governo que recebe denúncias de violência 

contra a mulher, localizam as mulheres negras sendo as que mais sofrem no campo da 

violência doméstica. São as que mais denunciam agressões. São as maiores vítimas de 

homicídio e feminicídio. É o que mostram dados estatísticos. As vítimas dessas agressões 

têm duas coisas em comum: gênero e raça. O que a frieza dos números deixa evidente 

é que a raça é determinante para as histórias dessas mulheres que sofrem violência. Os 

estereótipos ligados às mulheres negras influenciam também no atendimento que elas 

recebem dos serviços de segurança e saúde ao serem vítimas de violência doméstica.  

Com base no que foi refletido sobre a mulheridade negra e como apontam 

estudos que falaremos mais a frente, a violência doméstica e familiar contra as mulheres 

é um fenômeno que não distingue raça/etnia, orientação sexual, classe social ou 

escolaridade. No entanto, com o legado da escravidão e os apontamentos feitos 

anteriormente, observamos que para meninas e mulheres negras, a realidade é 

diferente, pois além das violações de direitos humanos que as mulheres em geral 

sofrem, as racializadas sofrem as transgressões do racismo. 

4. ENTRE MACHISMO E RACISMO: COMO MULHERES NEGRAS SE 
TORNARAM O MAIOR ALVO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO PAÍS 

O comportamento socialmente racista e sexista existente em nossa sociedade 

até os dias de hoje é fruto de um período, no qual mulheres negras representavam um 

segmento menos valorizado da sociedade e, seres talvez sem alma, sem sentimentos, 
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sem sensibilidade, eram veneradas e desejadas apenas como objetos sexuais, pela 

lascívia provocada por seus corpos esculturais, ou úteis, como mão de obra para a 

lavoura ou (preferencialmente) trabalhos domésticos. Esta é uma posição patriarcal e 

eurocêntrica, fundamentos que arregimentaram a nossa formação social e histórica, 

enquanto nação. Homens provedores, mulheres procriadoras e cuidadoras, homens 

negros fortes trabalhadores, mulheres negras servis, sem grande valor pessoal ou 

comercial. 

Ser mulher e ser negra no Brasil significa está inserida num ciclo de 
marginalização e discriminação social. Isso é resultado de todo um contexto 
histórico, que precisa ser analisado na busca de soluções para antigos 
estigmas e dogmas. A abolição da escravatura sem planejamento e a 
sociedade de base patriarcal e machista, resulta na situação atual, em que as 
mulheres afrodescendentes são alvo de duplo preconceito, o racial e o de 
gênero. (SANTOS, 2009, p. 09) 

A mulher negra vivencia duplamente o processo histórico de opressão por meio 

da questão racial e de gênero, além do fato social, visto que geralmente, ocupam os 

lugares nos dados estatísticos de situações mais vulneráveis em questões econômicas e 

as mais violentadas de diversas formas. Realizando uma análise, o fim da escravidão 

ocorreu há 133 anos, ou seja, é um processo histórico muito recente. Assim, é um tempo 

muito curto, para que haja uma mudança cultural, para que a sociedade assuma outros 

posicionamentos e ideologias, especialmente, se essas não trazem benefícios às classes 

dominantes.  

Os comportamentos, racistas e sexistas, criam em torno das mulheres negras o 

estereótipo do objeto sexual, potencializados pela cultura brasileira. No dia a dia, são as 

que recebem os menores salários, são mais vítimas de violência sexual, tem menos 

chances de estudo, nas palavras de Elza Soares, “a carne mais barata do mercado é a 

carne negra”. 

Passado o tempo, novelas, filmes, séries e tudo o mais, quando não mostram a 

mulher negra como a cabrocha fogosa, representam uma mulher negra forte, protetora 

das amigas, cuidadora dos filhos do outro, pobre e abdicada, nunca mostram uma 

mulher negra bem-sucedida profissionalmente, desejada e amada, como qualquer outra 

mulher, sendo cuidada. Sempre somos retratadas, com os resquícios da cultura 

patriarcal, racista, sexista que fundamentaram a história do nosso país. Ainda é 

“vendida” a ideia de que a mulher negra forte, trabalhadora, resistente, continua na 
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condição de subalternidade, que abdica de criar seus filhos para cuidar dos filhos dos 

patrões, que não serve para ser amada, apenas para dar prazer, que não é competente 

para cargos hierarquicamente superiores e, infelizmente, as estatísticas corroboram 

essa ideia. 

O contexto histórico, deixou marcas tão profundas, que ainda hoje, podem ser 

sentidas na vida de muitas mulheres negras. Mulheres que saíram das senzalas e da casa 

grande, mas carregam consigo o estigma que as “negras são boas donas de casa”, babás, 

“ótimas cozinheiras” e “boas de cama”. A questão racial e a baixa escolaridade, tem 

dificultado sua inserção no mercado de trabalho, onde são maioria em posições de 

menor valor, se podemos tratar dessa maneira, recebendo baixíssimos salários. 

Uma pauta extremamente importante da comunidade de mulheres negras é a 

solidão das mulheres negras. Devido à objetificação de seus corpos, a cultura da “vagina 

mais quente” e sua cultura ancestral de não demonizar seu anseio sexual, são as mais 

procuradas para dar prazer e mais abandonadas, menos assumidas, menos casadas e 

menos escolhidas para amar. E tudo isso influencia nosso processo de criação de 

autoestima, amor-próprio. Diz muito sobre como se procede em relacionamentos, como 

aceita-se mais os relacionamentos abusivos e a violência doméstica. Pelo medo da 

solidão. Convive-se diariamente, com a ideia da “mulata exportação”, não com a ideia 

de mães de família. Doloroso, porque essa é a ideia de uma sociedade, homens as veem 

como objeto de desejo e mulheres as veem como arque inimigas, sexualmente 

insaciáveis e despudoradas. São levadas a odiar seus rostos, seus cabelos, nossos seus 

corpos, induzidas a considerar-se feias e buscar alternativas para parecer mais 

“aceitáveis”.  

Todas as impressões causaram muitos complexos e influenciou a formação da 

identidade das mulheres negras brasileiras por séculos. Ensinaram elas possuem padrão 

estético mais feio existente, mas, o mais gostoso de se tocar e sentir sexualmente. Outro 

ponto importante de nossa reflexão, é a violência. Negras, parecem mais vulneráveis a 

situações de violência e aviltamento, diariamente mulheres, em sua maioria negra 

sofrem agressões, estupros e mortes. Muitos desses casos se justificam por um 

sentimento de posse, propriedade sobre o corpo do outro, sobre “a carne mais barata 

do mercado”. As estatísticas mostram que essa violência é culturalmente aceita, porque 

os casos só se multiplicam, sem denuncia, sem punição, sem mudança. O corpo negro, 
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continua sendo expropriado, com uma permissividade da sociedade. Retornamos à 

nossas origens machistas, patriarcais e eurocêntricas. 

Pensando a construção da identidade nacional brasileira, não poderíamos deixar 

de pensar na situação das mulheres negras, porque as negras têm urgência em sermos 

ouvidas, em mostrarmos ao mundo quem somos. Segundo, porque muito do que 

vivemos hoje, está arraigado no processo histórico de construção de nossa identidade e 

cultura enquanto nação. Valores construídos e difundidos sem maiores sacrifícios pela 

lógica do dominador, que vê no domínio do corpo do outro a maior conquista. Essas são 

impressões iniciais de nossa pesquisa, que terão ainda um processo de maturação para 

que se tornem propostas concretas de intervenção, para contribuir efetivamente com a 

construção de uma nova identidade cultural. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho se baseia em análises estatísticas para referendar algo que 

parece óbvio para alguns grupos e, ao mesmo tempo, continua a ser ignorado por 

outros: ser mulher e negra no Brasil e padecer na violência. Nem sempre manifestada 

de forma física, as agressões se fazem presente em um cotidiano que muitas vezes o 

naturaliza e acaba por transformá-las em pontos comuns do dia a dia, isto é, aceitáveis. 

Historicamente, no Brasil, o preconceito racial permitiu que, por 388 anos, a 

escravidão de pessoas negras fosse não só permitida, mas também incentivada como 

necessária para o crescimento econômico. Tanto Portugal, enquanto Metrópole, e o 

Brasil, como país independente, mantiveram o regime escravocrata por escolha de suas 

elites. Justificada de diversas formas absurdas, ela se perpetuou em nosso território. 

Somente 1850, o tráfico de intercontinental de pessoas escravizadas foi proibido no 

Brasil, mas isso não significou o fim da escravidão. Após 1850, o suprimento de cativos 

se deu por meio do tráfico interprovincial (basicamente os escravos eram vendidos das 

províncias do Norte e Nordeste para o Sudeste).  

A partir dos anos 1870/1880, a campanha abolicionista ganhou força e somou 

aos atos de resistência já historicamente praticados pelos escravos e escravas no Brasil. 

Sem apoio e pressionado, o governo imperial, em 13 de maio de 1888, instituiu a Lei 

Áurea, assinada pela regente Isabel, libertando cerca de setecentos mil escravos. O 

destino dos antigos escravos variou de acordo com a região do país.  
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No Nordeste, transformaram-se, em regra, em dependentes dos grandes 

proprietários. O Maranhão representou uma exceção, pois ali os libertos abandonaram 

as fazendas e se instalaram nas terras desocupadas como posseiros. No Vale do Paraíba, 

os antigos escravos viraram parceiros nas fazendas de café em decadência e mais tarde 

pequenos sitiantes ou peões no trato do gado. No Oeste Paulista, a fuga em massa foi 

característica dos últimos anos que antecederam a Abolição. Mas o fluxo de negros para 

a cidade de São Paulo e regiões durou pelo menos dez anos.  

Nos centros urbanos de São Paulo e do Rio de Janeiro, a situação variou. 

Enquanto em São Paulo os empregos estáveis foram ocupados pelos trabalhadores 

imigrantes, relegando-se os ex-escravos aos serviços irregulares e mal pagos, no Rio de 

Janeiro o quadro foi algo diverso. Tendo em vista a tradição de emprego de negros 

escravos e livres nas oficinas artesanais e manufaturas, assim como o menor peso da 

imigração, o trabalhador negro teve aí oportunidades relativamente maiores. Por 

exemplo, eram negros cerca de 30% dos trabalhadores fabris cariocas em 1891, ao passo 

que só os imigrantes ocupavam 84% dos empregos das indústrias paulistas em 1891.  

No Rio Grande do Sul ocorreu, como em São Paulo, um processo de substituição 

de escravos ou ex-escravos por imigrantes nas oportunidades de trabalho regular. 

Apesar das variações de acordo com as diferentes regiões do país, a abolição da 

escravatura não eliminou o problema do negro. A opção pelo trabalhador imigrante nas 

áreas regionais mais dinâmicas da economia e as escassas oportunidades abertas aos 

ex-escravos em outras áreas resultaram em uma profunda desigualdade social da 

população negra. Fruto em parte do preconceito, essa desigualdade acabou por reforçar 

o próprio preconceito contra o negro. Sobretudo nas regiões de forte imigração, ele foi 

considerado um ser inferior, útil quando subserviente ou perigoso por natureza, ao ser 

visto como vadio e propenso ao crime. 

Foi assim que o racismo se perpetuou em uma sociedade que abolira a 

escravidão de origem africana e afrodescendente. Nessa mesma conjuntura, o 

machismo, naturalizado em uma sociedade patriarcal, se manteve presente. Se no 

período da escravidão (1500-1888), ele se manifestava dentro da ótica da Casa-Grande 

x Senzala, após a Abolição ele encontrou outras formas de perpetuação que, inclusive, 

já estavam presentes no Brasil desde antes da Lei Áurea. O modelo familiar rígido nessa 

sociedade era patriarcal, em que o aprendizado era o da obediência, da submissão, 
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especialmente para as mulheres. Seguramente o autoritarismo que caracteriza a 

sociedade brasileira encontrou aí sua raiz e sua maior expressão. No interior da casa-

grande viviam os filhos do senhor, tios, sobrinhos, irmãos, afilhados, agregados e os 

eventuais bastardos gerados dos relacionamentos sexuais com as escravas. 

Para as mulheres, era reservada a tarefa de gerenciamento do lar, cuidado da 

alimentação, da criação dos filhos, do corte e da costura. Aos filhos homens, o 

aprendizado do mando, sendo o primogênito educado para o futuro comando do 

engenho, enquanto seus irmãos preparavam-se para o sacerdócio ou uma vida 

acadêmica, geralmente o bacharelado de Direito em Coimbra. Por outro lado, o mundo 

da senzala era o da exclusão. Impedidos de constituírem família, isolados de seus laços 

tribais e de parentesco, os escravos acabavam por perder suas estruturas familiares e 

mesmo culturais. Violência, trabalho pesado, má alimentação e roupas em farrapos. 

Este era o cotidiano dos escravos na sociedade açucareira. Mas não eram os únicos a 

viver uma situação extremamente difícil. Todos os que não detinham posse da terra, ou 

mesmo um arrendamento, eram obrigados a se assalariar para sobreviver. Tornavam-

se agregados nos engenhos, vivendo sob a proteção e a autoridade do proprietário. Na 

prática, formavam uma legião de excluídos.  

Fora dos engenhos, as estruturas sociais podiam apresentar diferenças ao 

modelo que mostramos. A estabilidade de uniões consensuais entre as camadas 

populares possibilitou uma divisão de papéis no domicílio caracterizadas por uma maior 

atuação feminina do que aquela prevista no casamento cristão. O verdadeiro estímulo 

para a definição de papéis nos domicílios não foi o discurso teológico que fixava a 

submissão feminina no casamento, mas as exigências de um cotidiano em que era vital 

a repartição de tarefas ou a transferência de papéis para a sobrevivência do grupo 

doméstico. Mesmo com a presença do parceiro nessas uniões, à mulher coube funções 

determinantes para manutenção do domicílio, atuando, por exemplo, no pequeno 

comércio ou administrando a casa e os negócios dos companheiros, além das atividades 

em lavouras, no próprio lar e do meretrício, mais comum entre mulheres solteiras e 

sozinhas.  

Tais características se mantém presentes na atualidade, seja em termos 

estatísticos, seja nos aspectos de narrativas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, mais de 11 milhões de mulheres são mães solos no Brasil, sendo a maioria 
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(mais de 7 milhões) negras, o que significa, na prática, que elas devem conciliar 24 horas 

por dia atividades suas com o cuidado com seus filhos ou filha. Algo que já identificado 

há séculos no Brasil, mas que só mais recentemente passou a receber atenção da 

sociedade e do Poder Público, ainda aquém do peso e da importância que merece.  

Se no Brasil Colônia, por exemplo, o discurso que prevaleceu para o processo 

educacional foi de uma família estrutura em torno da figura do homem, pesquisas 

recentes apontam para a existência em grande quantidade de ambientes familiares 

totalmente diferentes. As mulheres, nesta conjuntura, se fazem presente à frente das 

atividades de sustento de seus lares, isto é, estão inseridas no mercado de trabalho. Não 

obstante, o local de trabalho nem sempre é suficiente para suprir a si e sua prole dos 

materiais básicos para a sua sobrevivência, o que gerava situações de pobreza, tais quais 

na atualidade.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, 

mostrou que no terceiro trimestre de 2020, 8,5 milhões de mulheres tinham deixado o 

mercado de trabalho em comparação ao mesmo período anterior – o que as empurras 

para a informalidade, onde estão 47% da população negra no Brasil. Ao mesmo tempo, 

a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE indicou que 63% das casas chefiadas por 

mulheres estão abaixo da linha da pobreza. Estes números não são elementos 

desconectados e não são resultados apenas das ações ou omissões do presente, mas 

consequências de um longo processo histórico no Brasil e que não foi interrompido com 

as mudanças acontecidas ao longo dos anos.  

O IBGE identificou que as mulheres pretas ganham R$ 1.394 por mês em média. 

Os homens brancos, na média, ganham mais que o dobro (R$ 3.138), as mulheres 

brancas faturam 70% a mais (R$ 2.379) e os homens negros, 26% a mais (R$ 1.762). Nem 

a Independência (1822) e nem a Abolição da Escravidão (1888) mudaram a realidade da 

mulher negra brasileira. Assim, o que pode ajudar a reverter esse quadro de exclusão 

que incide de forma mais brutal sobre a mulher negra no Brasil? 
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RESUMO 

O presente estudo trata da importância da representatividade de pessoas com 
deficiência física no conteúdo das histórias em quadrinhos (HQS), contribuindo para a 
desconstrução de estereótipos existentes. Onde essas personagens através dos textos e 
das figuras oriundas do trabalho dos cartunistas grandes contribuintes auxiliam para 
informar, reduzir diferenças em qualquer faixa etária, ferramenta didática, auxilia na 
representatividade, visibilidade e inclusão. Apresentamos aqui através dessa pesquisa 
qualitativa, descritiva e bibliográfica apoiada na escrita um breve panorama das HQS e 
da deficiência, os tipos de deficiências e apresentamos as respectivas personagens com 
as mesmas características. Concluímos que as HQs além de ser uma fonte de 
informação, auxilia de forma didática na representatividade de pessoas com deficiência 
(PCDs), contribui para informar e formar leitores conscientes e inclusivos.  
 
Palavras-chave: História em quadrinhos. Representatividade.  Pessoa com deficiência 
física. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante do contexto da vida social e na correria do cotidiano da vida, buscamos 

atividades recreativas e educativas como: cinema, lazer, filmes, séries e também a 

leitura de entretenimento como as histórias em quadrinhos um produto acessível sob o 

ponto de vista econômico e também “tem um apelo cultural” por conseguirem através 

das personagens por apresentarem e retratarem o mundo real aos leitores.   

Escutamos muitas vezes que incluir parte de um processo, Segundo Marta Gil 

(2017) “significa dizer que ela muda à medida que avança, encontra dificuldades e pode 

dar passos para trás até descobrir outros caminhos a partir da interação com as pessoas, 

com os fatos e com as circunstâncias de cada tempo e momento”.  

No meio social que estamos inclusos, quando estamos tratando de 

representação social estamos dando significado a própria construção da realidade, a 

partir do lugar onde enquanto indivíduos e grupos sociais que se relacionam, 

comunicam e fortalece o meio social em que vivem ou sobrevivem.  

Para Souza (2005, p.61) “representar é uma capacidade mental inerente ao 

homem que busca apreender a realidade que o rodeia”. No universo âmbito da 

biblioteca, leitura, informação, percebemos podemos avançar, buscar caminhos que 

auxiliem a dissipar ideias a partir estimulo da leitura que colabore no processo de 

inclusão social. Desse modo, o autor corrobora afirmando que “essa capacidade 

representativa através da linguagem falada e escrita, nos comportamentos, na produção 

pictórica e gráfica que nos cercam”, também “são formas que traduzem o querer, o 

sentir e o agir humanos. ”  

As leituras das histórias em quadrinhos facilitam essa percepção e possibilitam 

disseminarmos a informação, compreensão textual, um atrativo por conta das imagens, 

conteúdo e das personagens que apresentam características marcantes sendo as 

mesmas importantes para a representação do objeto. Além de ser um recurso acessível, 

didático, educativo de linguagem simples e baixo custo: e o estimular o interesse pela 

leitura, com a dinâmica das HQs. No auxílio da inclusão onde as boas práticas na 

biblioteca escolar, na sala de aula devem despontar dentro de cada olhar sensível 

daqueles que frequentam os espaços, em projetos inclusivos e mesmo em situações que 

acreditem que são suficientes, há sempre algo para alcançarmos enquanto cidadão. 



 

 

   61 A REPRESENTATIVIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQs) 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

Eisner (1989), salienta que esse suporte tem uma serie de denominações e não 

importa se chamamos “história em quadrinhos, quadrinhos, comics, gibi, banda 

desenhada, fumetti ou mangá”, o que de fato tem relevância é o simbolismo, o 

encantamento traduzido pelas personagens e suas características compõem as histórias 

na qual prende, envolve, informa e ensina o leitor.  

Gil (2017) pontua “Sempre temos algo a aprender. Há sempre mais uma fronteira 

para transpor, ” e as histórias em quadrinhos podem colaborar para esse transcender. 

Seja como professores, mediadores da leitura, bibliotecários ou pais leitores, podemos 

possibilitar atividades visando o melhor uso desse didático veículo informativo que são 

as HQs, conhecendo previamente as características de cada um, suas personagens e 

apresentando aos leitores, buscando de forma adequada estimular a leitura dos 

mesmos e através das suas imagens ilustrativas que dizem muito sobre as características 

das personagens.  

As HQs apresentam uma interação contínua entre as linguagens verbal e não 

verbal, permitindo de imediato a compreensão da mensagem de forma clara, ou seja, a 

comunicação é imediata entre o autor da HQ e aquele que ler, resultando numa 

aprendizagem repleta de significados. O autor ainda pontua que são diversas a 

possibilidades de trabalhar com esse meio de comunicação acessível. (VERGUEIRO, 

2005) 

Segundo Ravaglio (2018, p.6), “a HQ se utiliza de ícones figurativos para 

transmissão de ideias, pensamentos, sentimentos que pode ocorrer entre uma ou mais 

pessoas, e utilizar-se de uma ou mais imagens em vários suportes”. Dessa maneira, o 

tema e a estética na formação textual apresenta uma infinidade de “intencionalidade”’. 

E essa intencionalidade, serve como importante canal de representatividade no 

universo dos quadrinhos, as histórias em quadrinhos sob o ponto de vista que 

enfocamos em nosso artigo se dá por pensarmos que essa personagem que compõe 

uma minoria, consegue impactar, justamente por conta da representatividade, ao longo 

do tempo e com o desenho. As Hqs são fontes de informação e instrumento com a 

capacidade de difusão da informação e transmissão de conhecimentos. 

Silva (1976, p.102-104 apud BARBOSA et al.2004, p.), onde apresenta “um código 

próprio elaborado por um grupo de editores brasileiros de revistas em quadrinhos” e 

destacamos o “item 12. A menção dos defeitos físicos e das deformidades deverá ser 
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evitada”. Desse modo percebemos que apresentar pessoas com deficiência era de certa 

maneira uma exclusão. Não sendo diferente nas publicações impressas e até mesmo nas 

mídias, eram raras as pessoas com deficiência e que compõe a minoria social, pudesse 

se sentir identificado com algum personagem fictício.  

Diante da evolução temos percebido isso tem mudado, é possível observar que 

com as discussões acerca de representatividade de pessoas com deficiência. Dentro 

desse contexto que nosso artigo nos permite questionar, se questionarmos, quantos 

personagens com deficiência você conhece em especial nas HQs? Diante da evolução 

dos autores e editores algumas mudanças com entre novas personagens tem surgido 

mais reais e humanizadas, dentro de narrativas que incluem a problematização de sua 

deficiência, acessibilidade e também inclusão contribuindo para redução da 

intolerância, redução do preconceito que são expostos em suas vidas. 

2. OS PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA  

A respeito do Panorama Histórico dos estudos sobre deficiência, Mello (2012) 

afirma que “os estudos sobre deficiência, emergiram nos anos de 1970 e 1980 em 

decorrência das lutas políticas, nos anos de 1960 e 1970 das pessoas com deficiência 

nos Estados Unidos”. E todas as experiências de opressão vivenciadas pelas pessoas com 

deficiência não estão na lesão corporal, mas na estrutura social incapaz de responder à 

diversidade, à variação corporal humana. Nesse sentido, isso ocorre durante muitos 

séculos, em virtude do paradigma biomédico. (DINIZ, 2017, p.17) 

A definição adotada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF/OMS) no âmbito da avaliação biopsicossocial. E o modelo 

social da deficiência, em oposição ao paradigma biomédico, não se foca nas limitações 

funcionais oriundas de deficiência, mas por conceber como o resultado das interações 

pessoais, ambientais e sociais da pessoa com seu entorno. Esse paradigma atrapalhou a 

evolução de muitas pessoas, que ficaram a margem da vida social e com estigma piedoso 

como afirma a especialista Marta Gil (2017), a sociedade se acostumou a ver as pessoas 

com deficiência como:  

Seres dignos de piedade, que precisavam ser cuidados, por toda a sua vida. 
As pessoas com deficiência, vistas como frágeis, incapazes, desamparadas, 
demandavam atenção e recursos ininterruptamente.  A partir da década de 
90 do século 20 essa concepção passa por uma mudança radical, com o 
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paradigma da Inclusão, que traz os conceitos de Cidadania, Acessibilidade, 
Vida Independente. Recursos de Tecnologia Assistiva possibilitam sua 
participação na escola, no trabalho, na vida social. Pessoas com deficiência 
começam a ser vistas no dia-a-dia. (GIL, 2017)         

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), apontam que mais de 1 bilhão 

de pessoas tem algum tipo de deficiência no mundo. Como cidadãos conscientes, 

devemos atuar, debater, discutir, transformar os estigmas, buscando defender e 

influenciar e nos apoiar em todos os recursos que possam auxiliar, debatendo a 

representatividade de personagens PCD, nos quadrinhos, suas histórias são exemplos 

de que isso é possível.  

Com a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2009 sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência agregou se à legislação brasileira, delegando uma 

nova perspectiva e comprometimento no que concerne as aos direitos civis, sociais, 

políticos, econômicos e culturais a todas e todos as brasileiras/os com deficiência no 

Brasil. (BRASIL, 2009).  

Com o Decreto nº 6.949 de 2009, promulga a Convenção Internacional da Pessoa 

com Deficiência e seu Protocolo eletivo, assinados em Nova York, no mês de março de 

2007, com o intuito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de 

todos os direitos humanos e fundamentais por todas as pessoas com deficiência e 

promovendo assim o respeito pela dignidade intrínseca.  

Um processo lento, mas, diante desse marco, o Estado brasileiro tem buscado, 

por intermédio da formulação de políticas públicas, garantir a autonomia e a ampliação 

do acesso à saúde, educação e ao trabalho, com o objetivo de melhorar as condições de 

vida das pessoas com deficiência. Em julho de 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando sua 

inclusão social e cidadania.  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 

ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015).   
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Precisamos compreender os Movimentos existentes por direitos das PCDs e fazer 

uso do termo correto tambem compõe parte da luta política dessas pessoas, não 

devemos fazer uso de terminologias ultrapassadas como: pessoa com necessidades 

especiais, portadores de necessidades especiais, pessoas especiais entre outros. 

Portanto, é nosso dever ficar atento ao termo adequado para uso atualmente que é 

Pessoa com deficiência. 

 Histórias em Quadrinhos 

Sobre o breve panorama histórico da HQs, na década de 70, as histórias em 

quadrinhos eram vistas com criticidade, um que de inadequação, acreditava- se que a 

leitura de Hqs, influenciava negativa mente na aprendizagem e consequentemente no 

aumento da intelectualidade, um ledo engano percebido anos depois em virtude de 

todos os benefícios das HQs no ambiente escolar foram reconhecidos.  

Nos 80, as HQs ampliaram as temáticas diversificando seu público e também 

passaram a compor os livros didáticos e foram absorvidos e incluídos pela LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases, compondo tambem o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 

que possibilita a professores e alunos o acesso a obras distribuídas em escolas públicas 

e consequentemente os mesmos foram incorporados como gênero e passou a ser 

obrigatório pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que também incentivam o 

uso de quadrinhos e indicam que nas bibliotecas é necessário que estejam à disposição 

dos alunos textos dos mais variados gêneros (livros de contos, romances, jornais, 

quadrinhos.  

A leitura de obras em quadrinhos demanda um processo bastante complexo 
por parte do leitor: texto, imagens, balões, ordem das tiras, onomatopeias, 
que contribuem significativamente para a independência do leitor na 
interpretação dos textos lidos. Além disso, o universo dos quadrinhos faz 
parte das experiências cotidianas dos alunos. É uma linguagem reconhecida 
bem antes de a criança passar pelo processo de alfabetização (MEC, 2021).  

Diante desse panorama contextualizado as HQs assumiram uma função didática 

e pedagógica na compreensão de temáticas variadas, entre elas a deficiência. Esses 

eventos relacionados como as HQS tem sua trajetória histórica marcada por marcos 

históricos como apontamos anteriormente de “negação e rejeição até chegar aos dias 

em que se tornaram reconhecidas e consideradas pela educação’ (WELLICHAN; LINO 

2019, p.49).  
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As autoras também enfatizam que “faz parte de todo esse contexto a variação 

das temáticas tratadas nessas histórias, e assim a inclusão chega no momento em que 

movimentos em sua defesa (tanto da inclusão quanto das HQs) foram crescendo na 

sociedade. ” E ainda colaboram para a redução do preconceito, capacitismo e 

discriminação através das personagens com informação, respeito e da convivência. 

 Pessoas com deficiência  

Dados referentes no Brasil, apontam que 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência. Destas, 7,5% são crianças de até 14 anos de idade, segundo o último censo 

do IBGE, de 2010, ou seja, cerca de 3,5 milhões de crianças.  E, 26,5% do total de 

mulheres habitantes do país, afirmaram que possuem pelo menos uma das deficiências 

investigadas, que podem ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, com 

prevalência de deficiências visual e motora. (BRASIL, 2019, p.9) 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência dispõe em seus 

Princípios Gerais que o “respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com 

deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade”. Quando no referimos 

a uma pessoa com deficiência (PCD): 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
(BRASIL, 2009) 

Foi estabelecida pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

proclamada pela ONU em 2006, a mudança conceitua. Conforme o conceito existente 

no Estatuto da Pessoa com deficiência, Lei n. 13.146/2015, o termo é o mais recente e 

sobrepôs conceitos anteriores.  

A representatividade de pessoas com deficiência, é componente primordial para 

redução do modelo social e hegemônico existente, abarcando uma representação 

positiva para a auxiliar na forma do indivíduo se identificar, acrescentando referencias 

positivas para construir ou melhorar a construção da sua identidade pessoal. E o 

Conceito de representatividade tem se fortalecido em vários seguimentos da sociedade 

e justamente por ser um apalavra que marca os discursos de movimentos sociais no qual 

buscam ampliar uma maior representatividade de na mídia, politica, saúde em todos os 

espaços sociais. 
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 Representatividades das PCDs nas Personagens das HQs 

Representatividade, vem do sentimento de pertencimento, identificação, 

representação de nos sentirmos representados por um grupo, indivíduo ou expressão 

humana, em nossas características: comportamentais, socioculturais e físicas. E quando 

isso ocorre nos sentimos parte de um grupo, pertencentes, trocando experiências, 

sentimentos e pensamentos com os membros do grupo. 

Para Lima e Silva e Silva (2019, p.46), “Já não basta mais que a diversidade seja 

intelectual” as autoras salientam que a mesma “deve estar enraizada também nas 

experiências, nas culturas e nas identidades que, em certa medida, espelham aqueles 

que são representados. ” 

Realmente estamos nesse processo de evolução, as mídias, livros e pessoas com 

deficiência como personagem nas HQs, nessa última década vem se ampliando, bem 

como histórias com temas inclusivos, como acessibilidade, inclusão mobilidade, doenças 

raras e epidêmicas que fazem parte na nossa rotina diária, fazendo com que aqueles 

que convivem com algumas limitações se sintam representados e com sentimento de 

pertença.    

As Hqs quebraram paradigmas no decorrer do tempo e a cada dia novos e 

diversificados personagens apareceram, discussões sociais, representações de grupos 

sociais, com conteúdo informativo sobre várias temáticas relevantes para a sociedade, 

inclusive sobre problemas de saúde como: câncer, doenças raras, dengue, covid-19 

entre outros.  No artigo A Inclusão que está nos quadrinhos: como as personagens 

podem divertir e ensinar sobre as pessoas com deficiência das autoras Wellichan e Lino 

(2019) afirmam que “as personagens com deficiência auxiliam no processo de inclusão 

escolar e social”, onde ‘’de forma lúdica, apresentam um universo a ser compreendido, 

respeitado e possível de ser vivenciado.  

A deficiência pode ser retratada sob diferentes formas, e o uso das HQs 
contribuem para ilustrar de forma mais lúdica aspectos que exigem 
compreensão para melhores experiências. Acessíveis para qualquer idade, 
tornou-se um recurso de comunicação viável para ser utilizado em qualquer 
segmento da sociedade, seja com personagens existentes ou elaborações 
próprias e particulares. (WELLICHAN, LINO, 2019, p.58). 

Folheando uma HQ, ao visualizarmos personagens com deficiência, vemos tudo 

isso como uma grande evolução, um caminho para tolerância social, necessária e mais 
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que obrigatória, visto que essas pessoas vêm de lutas e seguem lutando para serem 

aceitas como são. Assim como o gênero literário, as HQS também foram rejeitas por 

muitas décadas e resistiu.  

Hoje são utilizadas como veículo informativo, em eventos, em sala de aula, onde 

o cartunista ao incorporar uma personagem com deficiência através das imagens e 

textos, ele diretamente ele representa socialmente cada deles, sua identidade, inclusão 

social, auto estima, e visibiliza, sem segregar e integra-os ao cotidiano comum e real.   

As experiências vividas pelos personagens com deficiências podem 
representar o leitor com deficiência na vida real e sentir que outros leitores 
podem compreender que as diferenças individuais não devem ser razões para 
a exclusão, ou para ofender e interferir na liberdade individual da pessoa com 
deficiência, e tratam de seus direitos como cidadãos, sendo possível 
proporcionar a reflexão de uma sociedade, atingindo todos os tipos de 
leitores de forma lúdica e prazerosa. (WELLICHAN E LINO, 2019, p.59)  

Essas ações começaram pelo cartunista Maurício de Sousa que, desde de 2000, 

passou a incluir personagens PCD de forma lúdica em suas edições.  

A Turma da Mônica é um grupo de personagens que vivem e agem como 
crianças normais, como nossos filhos ou conhecidos. Todos nós temos amigos 
com algum tipo de deficiência e convivemos harmônica e dinamicamente. 
Aprendemos as regras da inclusão aí. Consequentemente, não poderíamos 
deixar de apresentar, no universo dos nossos personagens, amiguinhos da 
turma que também tivessem algum tipo de deficiência. Até acho que demorei 
muito para perceber esse vazio nas nossas histórias (VIDA MAIS LIVRE, 2012). 

A inspiração para criá-los tem como fonte pessoas reais, algumas que o próprio 

Maurício de Souza conheceu ao longo da vida, e outras que são referências por sua 

atuação ou militância. Em entrevista Mauricio de Sousa ressalta a importância da 

representatividade dizendo: “é muito importante apresentarmos às crianças as 

inúmeras diferenças que existem entre nós, para que possam se familiarizar e, 

principalmente, incluir esses amiguinhos em seus ciclos e vidas”. (JORNALISTA 

INCLUSIVO, 2020). 

No levantamento bibliográfico sobre o tema, encontramos dois trabalhos 

recentes que destacamos Wellichan e Santos (2019) e Mattos (2020) que trazem as 

personagens com deficiência criadas pelo Mauricio de Sousa. Ampliamos o nosso olhar 

para outros personagens, outras HQS como:  Revista educativa do Sesinho com números 

com atemática inclusiva, a revista da canção nova kids e separamos por tipo de 

deficiência para facilitar o entendimento do leitor.  
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Infelizmente até o presente momento o pensamento capacitista e 

discriminatório da sociedade e de indivíduos que ainda carregam o olhar de pena são 

citados por Gil (2017) no início da contextualização, e também salientando pelo 

cartunista Victor Klier, em entrevista que pontua:  

Geralmente as pessoas olham alguém com deficiência na rua e já fazem 
aquela cara de pena. Parece que por estarem numa cadeira de rodas, 
usando muletas, etc, não produzem ou pensam. Mas ao contrário, muitas 
vezes acabam conseguindo feitos extraordinários e boa posição nos estudos 
e no trabalho. Limitações todos temos, deficientes ou não. As vezes as 
limitações ficam expostas visualmente, por causa da cadeira de rodas, 
muletas ou próteses, mas é só isso. É mais ou menos como usar óculos” 
(INCLUSIVE, 2009, grifo nosso)  

Percebemos que os exemplos e personagens não se definem por suas limitações, 

mesmo que sejam características marcantes e através delas “são ensinadas lições sobre 

as demandas e particularidades de cada deficiência, bem como as formas corretas de 

ajudar quando preciso”. (BLOG FREEDOM, 202O) 

O cartunista como colaboração para acabar com os estigmas e quebrar 

preconceitos criou uma turma composta por 15 personagens, idealizadas pelo mesmo e 

nomeadas Turma da Febeca. Com conteúdo informativo das histórias da turma, 

abordam diversas formas de deficiência, aventuras e cotidiano real, o objetivo das 

personagens é de esclarecer a população, as histórias narram aventuras de crianças e 

jovens, dentro dessa das personagens PCDs da turma da Febeca.  

Da mesma forma que outros personagens PCD também fazem parte da história, 

os mesmos destacam questionamentos habituais sobre acessibilidade. As personagens 

também citadas por Wellichan (2019), funcionam como exemplo de convivência 

harmoniosa entre pessoas com e sem deficiência, abrindo espaço para mostrar o quanto 

as rotinas podem ter dinâmicas semelhantes, apesar dos obstáculos de acesso 

enfrentados no dia a dia.  

A Revista Educativa do Sesinho é uma publicação do Serviço Social da Indústria 

(SESI), segue a elaboração em brochura no formato de histórias em quadrinhos, 

objetivando transmitir informações diversas e pertinentes. Criada em 1947, tem como 

personagem o protagonista Sesinho, que sempre está acompanhada de uma turma 

cujas personagens em sua maioria infantis apresentam um discurso social muito bem 

aceito e eventualmente apareciam novos personagens para representar o conteúdo da 

edição específica. A Revista Sesinho vem atuando como veículo de comunicação entre a 
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indústria e a sociedade, além de proporcionar diversão, informação e entretenimento 

às crianças, jovens e adultos. (PORTAL SESI, 2021)  

Essa HQ traz consigo orientações sobre temática e valores como: Ética cidadania, 

inclusão, respeito aos animais, direitos civis, a importância da educação e do trabalho 

questões ambientais, esporte, lazer, Desenvolvimento Sustentável e as ODS e tantos 

outros temas e valores essenciais para uma sociedade melhor. As revistas do Sesinho 

eram disponibilizadas gratuitamente na forma impressa. Desse modo conseguimos 

colecionar alguns exemplares impressos equivalente há dez anos, a coleção não é 

completa e infelizmente também não é corrente, as edições impressas foram 

descontinuadas em 2011, mesmo assim até a presente data é possível acessar 

virtualmente através do portal http://www.sistemaindustria.org.br/, onde há algumas 

versões digitalizadas e edições mais recentes podem ser lidas através do flip.  

Trazemos para a discussão várias personagens e apresentamos a turma do 

Sesinho Revista educativa e fonte de informação de maneira didática a respeito de uma 

causa importante que é a pessoa com deficiência.  

A primeira personagem com deficiência a aparecer na turma do Sesinho é o 

Oscar, que surgiu na edição número 56 (Figura 1) e em seguida como personagem 

secundário tratando de um tema em voga que é acessibilidade.  

Na edição 83 (Figura 1) da Revista Educativa do Sesinho, Oscar aparece com mais 

dois amigos reivindicando o direito a acessibilidade na sociedade, expondo através de 

seus diálogos as necessidades no aspecto da acessibilidade no meio social e ressaltando 

todas as dificuldades enfrentadas em situações do cotidiano.  

 
Figura 1- Capas das edições 56 e 83  

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Um destaque da edição, é a personagem Bocão, com um discurso um tanto 

capacitista, e diante dos acontecimentos e posteriormente, ele muda o olhar capacitista 

e após sofrer uma torsão, fica sem mobilidade e temporariamente faz uso de muletas, 

demonstrando que é necessário todos se preocuparem com esse aspecto visto que 

nenhuma pessoa está livre de ocorrer algo parecido. Desse modo, é nítida a proposta da 

revista mostrar que a acessibilidade é para todos.  

Destacamos daqui em diante as tipologias e respectivos personagens com 

deficiência física. De acordo com Gabrilli (2021, p.18) a deficiência física comporta vários 

tipos de limitação motora, tais como: Paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, paralisia 

cerebral (possuem movimentos involuntários e espasmos musculares repentinos - 

chamados espasticidade), podendo ocorrer também em outras deficiências, com menos 

intensidade e Amputação: perda total ou parcial de um ou mais membros do corpo. 

Apresentamos na figura 2 as personagens e suas limitações motoras como forma de 

percebermos sua representatividade nos HQs enquanto cadeirantes.  

 
  Figura 2- Personagens com deficiência física - cadeirantes 

 
Fonte: Revista do Sesinho (2010), Portal eventos (2012), Canção Nova (2021), Paratleta (2021), 

Turma da Febeca (2021) Guia dos quadrinhos (2021) e Jornada Geek (2021) 
 

Entre as Personagens com deficiência física que faz uso de cadeira de rodas, 

temos o 1- Oscar é menino Cadeirante, personagem da Revista do Sesinho sua limitação 

motora não é detalhada na narrativa, da turma da Mônica, 2- Luca um menino um 

menino usuário de cadeira de rodas que adora esportes, o basquete em especial, da 

linha editorial infantil da Canção Nova, rede de comunicação católica, o personagem 3- 

Caio é menino muito habilidoso com mídias digitais e no uso da internet. Da linha Marvel 
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temos o criador do X-men 4 - Charles Xavier é (normalmente) paraplégico, a Paraplegia 

é a paralisia total ou parcial dos membros inferiores, comprometendo a função das 

pernas, tronco e outras funções fisiológicas. (GABRILLI, 2021). Xavier faz uso de cadeiras 

de rodas para locomoção e foi considerado um dos mais poderosos psíquicos do 

universo Marvel, atualmente o professor recuperou sua condição física e não utiliza mais 

a cadeira de rodas mesmo assim como cadeirante sempre se destacou.  

O criador e desenhista responsável pela Turma da Febeca, Victor conseguiu com 

sua sensibilidade ir além e diante de entrevistas que realizou com diversas PCDs do 

gênero feminino foi percebendo que existiam diversas deficiências e motivações para 

que as pessoas passem a usar a cadeira de rodas, muitas pessoas não sabem e por isso 

criou as diversas personagens PCDs, que representam parcialmente esse universo, 

conforme entrevista ele começou com uma e hoje conta com dez meninas com 

deficiências variadas. 

Suas personagens se enquadram na deficiência física, a 5 - Febeca que dá nome 

a turma é cadeirante, 6 - Nenê - é tetraplégica e a 7 - Mila tem Paralisia Cerebral (PC) e 

a sua paralisia se manifesta de forma diferente ela precisa da cadeira de rodas pois, ela 

tem problemas de coordenação, e só anda em pé com ajuda de alguém apoiando sua 

cintura.  

Paralisia cerebral é o termo amplo para designar um grupo de limitações 

psicomotoras resultantes de uma lesão no sistema nervoso central. Geralmente, 

pessoas com paralisia cerebral possuem movimentos involuntários e espasmos 

musculares repentinos - chamados espasticidade. Esses espasmos também são 

verificados nas outras deficiências, mas em menor intensidade (GABRILLI, 2021).  

Temos ainda a oraculo – personagem que surge quando a bibliotecária Barbara 

Gordon, a primeira Batgirl, tem sua coluna fraturada pelo coringa na clássica Graphic 

Novel ela além de sobreviver, ressignificou sua condição e se tornou a maior Hacker das 

histórias da Marvel Dc, em campo com sua cadeira de rodas, Barbara chega a ser 

membro da Justice League, auxiliando o Batman.  

Da turma da Mônica a Dona Xepa, avó do personagem Humberto (personagem 

que não fala), uma senhora idosa com um coque que prende seus cabelos brancos, usa 

óculos e faz uso de cadeira de rodas, e bengalas. Ela também apresenta a 

interseccionalidade no qual o lugar de identidade que está interceptada por mais de um 
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marcador social Vovó Xepa além de mulher, é idosa e é cadeirante, desse modo ela 

contempla três marcadores social. A interseccionalidade amplia a visão das situações 

vividas pelas mulheres, fazendo revelar-se os contextos e as estruturas em que ocorrem 

as diferentes formas de dominação ou discriminação (CRENSHAW, 2002).  

Na sequência apresentamos as personagens com deficiência física a tipologia 

amputação apresentamos 1- Alinta é o Flash do futuro, uma australiana, apresentada 

como a versão do Flash que faz parte do Justice Squad (Esquadrão da Justiça, em 

tradução livre), equipe comandada por Amanda Waller, a misteriosa agente do governo 

mais conhecida por liderar a Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida. Alinta foi atacada e 

teve suas pernas amputadas, sendo substituída por laminas, é uma supervelocista. Um 

dos mais conhecidos personagens da DC, é o afro-americano 2- Cyborg, membro dos 

New Teen Titans e da Liga da Justiça, teve seu corpo danificado em um ataque 

extraterrestre, que levou seu pai, buscando salvar sua vida, a colocar próteses em seu 

corpo danificado. Em algumas das suas histórias, Victor aparece auxiliando crianças que 

estão em processo de adaptação de suas próteses e 3  Tati – umas das personagens da 

turma da Febeca que usa próteses modernas nas duas pernas e nas duas mãos.  

 
Figura 3 – Personagens Amputados 

 
Fonte: Revista Marvel e Blog Eficiência especial (2021)  

 

No caso de Alynta, Cyborg e Tati que tem as duas mãos e pés amputados, os três 

apresentam amputação que é a “perda total ou parcial de um ou mais membros do 

corpo”. (GABRILLI, 2021). De acordo com Candido (2004, p.6) “a PC não é uma patologia 

única, mas se compõe de um grupo diverso de enfermidades com diferentes etiologias 

e prognósticos”, desse modo dependerá de vários fatores como extensão e grau de 

comprometimento, inevitável é a existência do transtorno de movimento.  
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Essas personagens contam o mundo real dessas pessoas e dessa forma dão 

visibilidade a situações comuns na vida de quem tem mobilidade reduzida.  

Dificuldades no uso do transporte público; Barreiras físicas como calçadas 
estreitas e asfalto com buracos; Banheiros não adaptados; Falta de rampas 
de acesso. Retratar os obstáculos e apuros do dia a dia em quadrinhos, 
novelas e filmes ajudam a colocar em evidência os reais problemas e 
demandas, além de trazê-los para a realidade de quem não tem limitações de 
acesso. (BLOG FREEDOM, 2021) 

 As personagens da Figura 4, são aquelas que caracterizam pessoas com paralisia 

cerebral prevalente e crônica, quase sempre oriunda de “uma agressão ao cérebro em 

desenvolvimento seja intra-útero, durante o parto ou por algum acometimento 

perinatal ou na primeira infância”. (CANDIDO,2004, p. 18) 

A PC é apresentada por 1-Ana uma personagem da Turma da Fubeca e por essa 

característica faz uso de muletas, tem ainda dificuldades para falar, 2-Lara tem 

Amiotrofia Espinhal (AME) que compromete seus movimentos e por isso faz uso do 

andador, (Febeca é paraplégica em virtude de uma lesão medular, ela dá nome a essa 

turma que ajuda na representatividade de PCDs. E 3-Hamyr, uma criança que usa 

muletas para se locomover, como outros personagens Hamyr foi criado inspirado em 

Hamyr Telles Mazzali, que trabalhava no prédio da editora de Mauricio de Sousa, se 

perder entrou na sala do próprio Mauricio e após uma conversa Hymyr sugeriu a criação 

da personagem com deficiência motora; e Edu, que possui Distrofia Muscular de 

Duchenne.  

 
Figura 4 – Personagens com DF 

 
   Fonte: Blog freedom e Guia do Quadrinhos (2021) 

 

Percebemos aqui que as personagens das Hqs, são importantes veículos de 

informação, onde podemos conhecer diversas patologias, de forma didática e um 

acessível mecanismo que pode auxiliar a sociedade na representatividade e apoiar 
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causas das pessoas com deficiências por representarem esse público real, suas jornadas 

diárias, as questões sociais que as envolvem e também sua identidade. 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando os leitores fazem a leitura de um HQ eles podem se reconhecer nas 

personagens que carregam características e fazem se sentirem pertencidos por essas 

identificações podem ainda acontecer em qualquer faixa etária da vida. As HQs deixam 

claras que ser reconhecidos, representados através de uma informação e nos sentimos 

representados em seu conteúdo transformando um PCD ou qualquer outra pessoa. 

Concluímos que a representatividade nos quadrinhos com personagens PCDs, 

podem beneficiar, fortalecer, visibilizar, ajudar na inclusão, estimular, trazer 

sentimentos de pertença auto estima, conscientização e principalmente incentivar as 

atitudes de conscientização combatendo e quebrando estigmas onde o preconceito, 

capacitismo e discriminação, através das personagens das mais variadas histórias em 

quadrinhos com pessoas com deficiência ilustradas e repletas de informações 

necessária a sociedade.  
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi analisar um caso de assédio moral no trabalho 
ocorrido no âmbito da administração pública em Santa Catarina. As dificuldades e os 
desafios vivenciados pela vítima auxiliam a repensar acerca das possibilidades de 
prevenção, repressão e punição do assédio moral na esfera pública administrativa 
estadual, bem como a reparação de danos na justiça. Diante da análise do caso, 
observou-se que o assédio moral no trabalho é um fenômeno complexo, 
multidimensional, e que causa danos físicos e psicossociais, podendo acarretar 
incapacidade para o trabalho (aposentadoria precoce). Nesse contexto, pondera-se que 
os trabalhadores da administração pública, de regime estatutário, podem denunciar o 
assédio moral em duas esferas distintas, administrativa e justiça comum. Ressalta-se 
que o Estado age e atua por meio de seus agentes, e, portanto, deve assegurar, 
ambientes de trabalho saudáveis e dignos, que prezem pela prevenção, mediação e 
resolução de conflitos, evitando-se danos à saúde e prejuízos sociais e no trabalho. 
 
Palavras-chave: Assédio Moral no Trabalho. Administração Pública Estadual. 
Trabalhador Público Estadual. Santa Catarina. 
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1. INTRODUÇÃO 

O assédio moral no trabalho pode ser definido como uma conduta intimidadora, 

ameaçadora ou abusiva, que ocorre de forma sistemática e prolongada no ambiente 

laboral, geralmente perpetrada de forma vertical entre empregadores/gestores e 

empregados/subordinados. É considerada uma forma de violência psicológica, que 

pressupõe uma “disparidade de poder” e possibilita a ação de coagir ou de estabelecer 

uma relação de domínio e subjugação em função dela (TRACY et al., 2006, p. 153). Em 

função disso, o assédio moral no trabalho tem o condão de produzir danos à saúde e à 

integridade à vítima (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO [OIT], 2019).   

O fenômeno do assédio moral está relacionado à cultura local e ao tempo 

histórico (SEQUEIRA, 2019), refletindo valores e pressupostos de convivência social. Sob 

esta égide, o assédio moral no trabalho expressa singularidades regionais e, podem 

variar de um país para outro e de acordo com as especificidades de cada organização de 

trabalho, muitas vezes dificultando a sua caracterização e generalização, bem como a 

verificação da intencionalidade da conduta do agressor (SEQUEIRA, 2019; EINARSEN et 

al, 2020).  

O assédio moral no trabalho é um fenômeno mundial, que alcança diferentes 

perfis de trabalhadores e segmentos ocupacionais, sejam públicos ou privados. No 

âmbito da administração pública, o servidor atua em nome do seu contratante, nas 

esferas federal, estadual ou municipal. A Constituição Federal de 1988 estabelece regras 

para o ingresso no serviço público, dentre elas, a aprovação em concurso público de 

ampla concorrência (BRASIL, 1988). Portanto, o Estado é representado, em seus atos, 

pelos seus servidores, e o que se espera deles são condutas idôneas, pautadas na 

legislação vigente e na impessoalidade, assim como pelo não uso da máquina pública 

para fins escusos, isolados e pessoais. O Estado, por meio dos seus agentes públicos, 

portanto, deve atender as diretrizes constitucionais, que visam garantir o respeito às 

garantias fundamentais da dignidade das pessoas, assim como atender aos propósitos 

específicos da prestação de serviços à população.  

O assédio moral no trabalho é um fenômeno que atinge frontalmente o contrato 

psicológico entre os trabalhadores e a organização (porque interfere negativamente nas 

relações de compromisso eticamente vinculadas ao trabalho), e nos propósitos das 
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ações (o atender adequadamente as demandas dos usuários internos e externos à 

organização).  Os danos ocasionados pelo assédio moral nos ambientes de trabalho são 

diversos, não somente vinculados à saúde e à integridade das vítimas, mas se estende à 

esfera social e econômica, pois envolvem prejuízos no desempenho, na produtividade e 

na carreira, assim como no aumento do absenteísmo-doença, de litígios trabalhistas e 

dos custos sociais e previdenciários decorrentes de incapacidade para o trabalho 

relacionada ao assédio moral (CAMPOS; DA SILVA; MERINO; CRUZ, 2012; BARUKI, 2015; 

SEQUEIRA, 2019).  

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a valorização e a proteção do 

trabalho, é um direito e garantia fundamental, o que confere relevância ao estudo de 

práticas de assédio moral nos ambientes de trabalho e, em função disso, no 

desenvolvimento de mecanismos e ações que visem a proteção dos trabalhadores, 

evitar ônus ao Estado e à sociedade (BRASIL, 1988; PAULA; MOTTA; NASCIMENTO, 2021.). 

Aduz-se que é possível prevenir comportamentos disfuncionais nas relações de trabalho 

(preconceitos, fobias, desrespeito etc.), comuns em uma sociedade plural.  

Na administração pública do estado de Santa Catarina, no que tange ao assédio 

moral no trabalho, não é diferente das demais esferas públicas, em que esse tipo de 

violência se faz presente no dia a dia de muitos trabalhadores. Contudo, na tentativa de 

inibir essa violência, o governo do estado disponibilizou um manual de diretrizes e 

procedimentos sobre assédio moral no serviço público, visando orientar os 

setoriais/seccionais de recursos humanos, as equipes multiprofissionais de saúde 

ocupacional, os designados e as comissões internas de prevenção de acidentes de todas 

as secretarias, autarquias e fundações do estado de Santa Catarina. Esse manual indica 

as ações de implementação do Programa de Prevenção do Assédio Moral – do Manual 

de Saúde Ocupacional, instituído pelo Decreto nº 2.709, de 27 de outubro de 2009, que 

intenta preservar a saúde e a integridade do servidor, prevenindo o assédio moral 

(SANTA CATARINA, 2010). Em 2019, foi estabelecido que os órgãos e entidades da 

administração pública estadual devem afixar nas suas dependências, cartazes contendo 

os dizeres: “Assédio moral pode ter como consequência processo administrativo 

disciplinar e/ou processo judicial contra quem assedia. Você tem o direito de 

denunciar.” (SANTA CATARINA, 2019, s/p). 
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Mesmo diante de algumas ações do governo estadual para coibir práticas 

abusivas e violentas no trabalho, elas continuam ocorrendo. Nesse contexto, buscou-se, 

com este estudo, analisar um caso de assédio moral no trabalho ocorrido no âmbito da 

administração pública em Santa Catarina, mostrando as dificuldades e os desafios da 

vítima diante de tal prática. Isso possibilitou refletir acerca das possibilidades de 

prevenção, repressão e punição do assédio moral na esfera pública administrativa 

estadual, bem como a reparação de danos na justiça comum, uma vez que é nessa seara, 

que servidores públicos estaduais de regime estatutário recorrem aos seus direitos 

trabalhistas. 

2. O ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SANTA 
CATARINA 

A Secretaria de Estado da Administração (SEA) é responsável pela execução das 

atividades periciais (Gerência de Perícia Médica – GEPEM) e pela gestão da sua saúde 

ocupacional (Gerência de Saúde Ocupacional – GESAO) dos servidores públicos 

estaduais do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. O caso apresentado foi 

selecionado por conveniência, com base em uma prática profissional no âmbito da 

GEPEM, criada em 1978, e que conta com profissionais de saúde, assistência e segurança 

ocupacional, tais como médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de 

segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do 

trabalho, psicólogo e assistente social. 

O caso apresentado refere-se a uma trabalhadora concursada em Santa Catarina, 

de regime estatutário, e que foi submetida à diversas avaliações biopsicossociais no 

âmbito da GEPEM, com vistas à concessão de Licenças de Tratamento de Saúde (LTS), 

devido a impossibilidade de sua atuação profissional, por quadro de transtornos 

mentais, conforme pode ser visualizado no Quadro 1. Para não identificar as pessoas 

e/ou profissionais envolvidos no caso apresentado foi suprimido os nomes e as datas 

das ocorrências. Sendo assim, foi criado um nome fictício (Maria) para dar mais 

vivacidade ao caso.  
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Quadro 1 – Relato do caso de assédio moral no trabalho 
Síntese do caso de Maria 

 
Maria tem 46 anos, concursada como professora há 
20 anos, com carga horária de 40 horas 
semanais, casada e tem dois filhos. Possui formação 
superior e título de doutorado. Com o passar dos anos 
adquiriu experiência e sua formação possibilitaram 
que trabalhasse em projetos estratégicos e de 
captação de recursos há 10 anos. No entanto, quando 
foi indicado politicamente um gestor para gerir o 
setor que Maria trabalhava – o qual avaliou que ela 
não tinha competência para tais funções – 
determinou que ela exercesse funções mais 
operacionais, que poderiam ser executadas por um 
auxiliar administrativo, e estipulou metas abusivas de 
produtividade. Ela relata que se sentia 
perseguida, desqualificada, subjugada, humilhada, 
tinha suas opiniões ignoradas e ironizadas, e que 
vivenciava um conjunto de condutas de natureza 
hostil, de forma reiterada e duradoura. Tentou 
transferência de setor, mas não conseguiu. Diante 
disso, relata adoecimentos frequentes por meio da 
apresentação de atestados médicos, refletindo que 
eles passaram a ser mais um motivo de retaliações 
por parte a gestão.  
Os colegas de trabalho percebiam o sofrimento de 
Maria, bem como as condutas e os comportamentos 
hostis direcionados a ela. As hostilidades ficaram mais 
constantes quando o superior imediato soube que 
Maria havia efetuado duas denúncias na ouvidoria, 
uma sobre corrupção no setor em que trabalhava, e 
outra sobre assédio moral. Sobre a denúncia de 
assédio moral foi instaurado um processo 
administrativo, seguindo o fluxo previsto no 
Decreto/SC nº 1027 de 2008. 
O adoecimento gradativo de Maria pode ser 
acompanhado, ao longo de 4 anos, por meio das 
perícias no âmbito da GEPEM em Santa Catarina. 

Gerência de Perícia Médica (GEPEM) 

Ano 1 
Após assumir, por indicação, o cargo de gestor 
do setor onde Maria trabalhava, ela 
apresentou 4 atestados com o diagnóstico da 
CID-10 de F32.2 – Episódio depressivo grave 
sem sintomas psicóticos e com período de 
afastamento de 60 dias cada um, os quais 
corresponderam a 240 dias de Licença para 
Tratamento de Saúde (LTS), sendo avaliada 
pelo médico do trabalho da GEPEM a cada 
retorno de 60 dias. Nesses retornos, Maria 
relata que estava sendo perseguida e 
assediada no trabalho e que estava sendo 
penoso o seu enfrentamento. 

Ano 2 
Maria apresentou um atestado médico com o 
diagnóstico da CID-10 de F32.2, com 180 dias 
de licença para tratamento de saúde. Houve 
uma perícia móvel no seu local de trabalho, na 
qual foi feito contato com chefias e colegas de 
trabalho, com o objetivo de compreender a 
dinâmica e o funcionamento do seu trabalho. 
Ao final dos 180 dias, a trabalhadora 
apresentou novo atestado médico de 90 dias, 
com mesmo CID, e com laudo circunstanciado 
do seu psiquiatra, referendando que ela ainda 
não apresentava capacidade laborativa. Ela foi 
avaliada na perícia médica, que acatou esse 
novo atestado, pois não se encontrava em 
condições de retorno à atividade laboral. 
Relatou, na perícia médica, comportamentos 
hostis da chefia - que se sentia agredida, 
humilhada e que os colegas se afastaram dela 
aos poucos. Pontua que os estressores no 
trabalho foram responsáveis pela dificuldade 
de concentração, distrações constantes, e pela 
falta de ânimo para as atividades domésticas e 
do trabalho. Refere tristeza, inconformismo, 
descontentamento por dificuldades nas 
relações sociais de trabalho. Ademais, contou 
que quando ela era vista fora de casa (no 
supermercado, em alguma loja etc.) 
repercutia no seu ambiente de trabalho como 
se ela não tivesse doente. Havia, portanto, um 
controle da sua vida privada e uma tentativa 
de descaracterizar seus atestados médicos por 
parte da chefia imediata. 

Gerencia de Saúde Ocupacional (GESAO) 

Em virtude das demandas relacionadas às vivências 
de constrangimentos, hostilidades e perseguições da 
chefia, a trabalhadora solicitou avaliação à GESAO, 
por meio do procedimento de Comunicação Estadual 
de Acidente em Serviço (CEAT), por considerar que 
sofreu danos de ordem física ou mental, relacionado 
com o trabalho. Após avaliação da CEAT, a GESAO 
considerou que houve nexo de causalidade, isto é, 
que toda a intensidade de demandas hostis do 
ambiente laboral, desencadearam o sofrimento e o 
adoecimento da trabalhadora, incapacitando-a para 
o exercício profissional, ao final do quarto ano de 
perícia na Gerência de Perícia Médica (GEPEM). 

Ano 3 
No terceiro ano, Maria não retornou às 
atividades laborais e ficou afastada por 
usufruto de várias licenças de tratamento de 
saúde, perfazendo os 365 dias anuais. Ela 
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passava a maior tempo acamada e o seu 
cônjuge compareceu nas avaliações periciais, 
por não se encontrar em condições de sair de 
casa. Seu cônjuge relatou que ela não estava 
se alimentando, estava com distúrbio do sono, 
não tinha condições de fazer sua própria 
higiene pessoal e apresentou quadro de 
ideação suicida. 

Ano 4 
Durante o 4º ano, Maria permaneceu em LTS, 
seguindo em uso de psicofármacos. Como não 
teve condições de retornar às atividades 
profissionais foi aposentada por invalidez. De 
modo geral, os atestados apresentados por 
Maria, ao longo do período descrito, 
constavam os seguintes sintomas: insônia, 
inapetência, elevado grau de ansiedade e 
desesperança, falta de ar, ânsia de vômito, 
taquicardia, choro constante, tristeza, ideação 
suicidas, medo, insegurança, desmotivação, 
perda da autoestima, anedonia, isolamento, 
dificuldade de concentração e de memória. 
Em virtude de não ter capacidade laborativa, 
mediante avaliação da equipe 
multiprofissional de saúde, Maria foi 
aposentada por invalidez permanente. 

Fonte: autoria própria. 
 

 Caracterização do Assédio Moral no Trabalho 

O termo assédio moral significa uma “ação moral nefasta e negativa”, uma 

ofensa à moral e à ética, aos direitos dos indivíduos como cidadãos e seres humanos, 

uma espécie de “ataque à identidade psicossocial”, levando à “perda da noção de 

pertencimento ao corpo social e à exclusão do indivíduo do espaço social” (BIRMAN, 

1995, p. 42). De forma mais simplificada, trata-se de uma violação das “normas” 

explícitas e implícitas que regem determinada sociedade, principalmente quanto ao 

relacionamento entre os indivíduos no ambiente de trabalho, no caso específico que 

está sendo tratado.  

O assédio moral no trabalho deve ser tratado de forma cuidadosa e com precisão 

para identificar seus pontos caracterizadores e as consequências psicossociais e jurídicas 

que se produz. Sequera (2019), OIT (2019), Hirigoyen (2010) e Barreto (2009) 

caracterizam esta violência como sendo toda a conduta abusiva de caráter continuado, 

que se manifesta por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos, que ocasionem 

em danos ao físico, psíquico e/ou emocional ao indivíduo, devido os malefícios causados 
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a sua personalidade, a sua dignidade, repercutindo em risco à sua empregabilidade e 

provocando a degradação do ambiente de trabalho. Conforme se observa no Quadro 1, 

Maria relata humilhação repetitiva e de longa duração (4 anos), que interferiu na sua 

vida de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e 

sociais, ocasionando-lhe graves danos à saúde física e mental, que evoluíram para a 

incapacidade laborativa, culminando na aposentadoria por invalidez.   

As condutas abusivas, referidas no plano da gestão do trabalho, interferem 

negativamente na manutenção da saúde e da resiliência do trabalhador, tornando-se 

extremamente penoso a continuidade da relação laboral (FELKER, 2010; AHUMADA et 

al., 2021). Neste caso, é possível identificar que Maria sofreu assédio moral por seu 

superior imediato (assédio vertical descendente). Contudo, quando os outros 

trabalhadores (colegas de trabalho) são orientados a isolá-la e não interagir com ela 

(portanto, também assediados), e talvez por medo, não adotam medidas 

administrativas para denunciar com tais condutas, acabam por se tornar partícipes 

indiretos dessas agressões.  

As pessoas que estão no polo ativo do assédio moral, os agressores, são 

caracterizadas por Hirigoyen (2010) como aquelas que encontram nos desequilíbrios das 

relações de poder a oportunidade para promover condutas humilhantes e abusivas 

sobre outra(s) pessoa(s). Em uma perspectiva analítica, negando-se a perceber as 

contradições internas vividas. No caso relatado, não é possível identificar, inicialmente, 

uma conduta deliberada do superior hierárquico em assediar, mas observa-se que 

Maria, ao longo do tempo, é agredida de forma periódica, deixando transparecer que a 

intenção era desestabilizá-la psicologicamente, emocionalmente e socialmente, e a 

situação de agressão é agravada e intensificada mediante a descoberta do chefe que ela 

havia denunciado corrupção no setor que trabalhava.  

Cabe ponderar que o agressor na conduta de assédio moral não tem perfil 

específico e nem posição social definida. Há aquele que assedia para satisfazer 

interesses pessoais, por vaidade, por abuso de poder ou, até mesmo, para ser admirado 

dentro do grupo social no qual está inserido (HIRIGOYEN, 2010). Na administração 

pública, essa violência tende a ser mais frequente dado a especificidade, ou seja, da 

estabilidade adquirida mediante seleção por concurso público de ampla concorrência, 

na qual o chefe não dispõe do vínculo funcional do servidor. 
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No tocante às relações sociais, estabelecidas no ambiente de trabalho, há 

conflitos existentes, sendo muitos deles resolvidos com negociações, ou seja, com uma 

gestão pautada em conflitos, mas quando os comportamentos superam os limites da 

ética, como no assédio moral, pode haver uma ruptura da dignidade do trabalhador, em 

que pensamentos de impotência e desvalia torna-se frequentes, o que antes dos 

episódios de assédio não ocorria (OIT, 2019). 

 Embora no Brasil ainda não se tenha uma legislação específica sobre o assédio 

moral no trabalho, esta violência nas organizações públicas e privadas viola gravemente 

o direito à dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil, como 

prevê o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, além do direito à honra, 

previsto no artigo 5º, inciso X, e o direito à saúde, mais especificamente à saúde mental, 

abrangida na proteção conferida pelo artigo 6 (BRASIL, 1988). 

Ademais, as consequências do assédio moral têm sido de grande interesse por 

diversos estudiosos de diferentes áreas de conhecimento, porque envolve a segurança 

e saúde no trabalho e não somente a questão individual de saúde mental (OLIVEIRA et 

al., 2021).  Mas, são poucos os estudos acerca da investigação de assédio moral de 

trabalhadores públicos (regime estatutário) em sindicância administrativa, que 

esclarecem sobre os fundamentos e procedimentos técnicos necessários à investigação 

administrativa. 

 Natureza Administrativa do Assédio Moral 

Os trabalhadores públicos, de regime estatutário, são contratados mediante 

seleção por concurso público de ampla concorrência, possuem estabilidade no trabalho, 

ou seja, “somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado 

conforme prevê ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa” (SANTA CATARINA, 2021, s/p). Em sua maioria, em Santa Catarina, as chefias 

dos cargos públicos são comissionadas, ou cargos de confiança (secretários, diretores e 

chefes), que são indicados por motivos pessoais e/ou políticos, e muitas vezes, não 

levam em consideração as competências técnicas para desempenho da função. Sendo 

assim, o chefe, indicado ou nomeado, não dispõe do vínculo funcional do trabalhador 

estatutário, não podendo demiti-lo, mas que possui o poder funcional de gestor.  
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Os trabalhadores públicos do estado de Santa Catarina que sofrem assédio moral 

podem denunciar na esfera administrativa, ou seja, nos espaços criados dentro do seu 

órgão como ouvidorias e pessoalmente para os seguintes grupos de profissionais: 

Equipes Multiprofissionais, Recursos Humanos (RH), Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) e Designados. De acordo com o artigo nº 4 do Capítulo IX do Decreto 

nº 2709 de 2009, a apuração da prática de assédio moral será imediata e pode ser 

solicitada pela pessoa ofendida por, no mínimo, duas testemunhas, ou pela autoridade 

que tiver conhecimento da existência dessa violência na esfera da administração pública 

estadual (SANTA CATARINA, 2009).  

As denúncias feitas por meio das ouvidorias são apuradas levando em 

consideração a estruturação, a organização e a administração do sistema administrativo 

de ouvidoria de cada esfera (administração direta, autárquica e fundacional), conforme 

previsto no Decreto nº 1027 de 2008, que dispõe sobre as providências e outros 

dispositivos legais correspondentes (SANTA CATARINA, 2008). Pondera-se que, 

independentemente da forma de denúncia realizada e para quem a queixa foi 

encaminhada (ouvidorias, integrantes da CIPA, profissionais das equipes 

multiprofissionais e designados), o setor de Recursos Humanos é responsável pela 

sugestão de instauração de processo de sindicância e/ou processo administrativo.  

Cada organização pública pode seguir com os encaminhamentos baseando-se no 

regimento interno. Contudo, Santa Catarina tem a Lei Complementar nº 491, de 20 de 

janeiro de 2010, que cria o Estatuto Jurídico Disciplinar para a administração direta e 

indireta, e que é norteadora para a instauração do processo de sindicância (SANTA 

CATARINA, 2010). Cabe à vítima provar os fatos constitutivos de seus direitos, seja por 

prova documental, testemunhal, depoimento pessoal, confissão e exibição de 

documentos. A denúncia por assédio moral deve ser instaurada por meio processo 

administrativo, a ser conduzido por uma comissão de sindicância com três 

colaboradores da mesma instituição, dedicados a fazer oitivas e avaliar as provas 

apresentadas. O desfecho do processo administrativo pode indicar providências ou 

punições a serem tomadas ao agressor como, por exemplo, advertência e suspensão.  

Nesse contexto, Maria relatou que fez denúncia na ouvidoria e que tinha provas 

das violências sofridas, embora o desfecho da sindicância administrativa, por ser 

sigiloso, não foi revelado. No entanto, quando se observa o caso, nota-se que Maria 
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relatou práticas de assédio moral vivenciados por no mínimo quatro anos, até se 

aposentar por invalidez. Nesse sentido, pondera-se que Maria foi submetida à 

constrangimentos persistentes, sem que nenhuma medida administrativa efetiva tenha 

sido tomada pela instituição e seus representantes para cessar com as condutas 

assediadoras. Enquanto isso, ela foi adoecendo aos poucos, conforme atestados 

médicos e perícia realizada pela GEPEM. Por quatro anos seus direitos fundamentais 

foram violados, e é possível considerar a vitimização secundária (revitimização) nas 

perícias administrativas, uma vez que foi identificado a causa do adoecimento de Maria, 

mas não houve nenhum encaminhamento ou indicação de intervenção efetiva que 

auxiliasse na resolução do caso. 

A vitimização secundária ocorre quando se obriga a pessoa a reviver o trauma 

sofrido. Conforme se observa no Quadro 1, ao denunciar o assédio na Ouvidoria, foi 

instaurado processo administrativo, no qual passou por oitivas, tendo que relatar os 

fatos até sanar as dúvidas da comissão de sindicância. Além disso, passou pelas perícias 

na GEPEM (por 4 anos), nas quais eram relatadas as violências que sofria. Tanto no 

processo de sindicância, quanto nas perícias da GEPEM, ela foi direcionada a voltar no 

tempo, recordar as cenas e reviver todo o sofrimento vivenciado, como se estivesse 

novamente no mesmo dia e local. Para tanto, ressalta-se a importância de proteger as 

vítimas de assédio moral, evitando que elas sejam alvo de novas investidas por parte do 

assediador, como também a revitimização pelo equipamento estatal, obrigando-as a 

reviver o trauma, de forma repetitiva, e prolongando ainda mais seu sofrimento 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2020). 

Maria relatou que todo o processo administrativo foi “penoso”, visto que o 

assediador intensificou os comportamentos persecutórios e as violências relacionadas. 

É comum que trabalhadores da administração pública sintam medo ou receio de 

denunciar o assédio moral na esfera administrativa, devido à possíveis retaliações mais 

severas do(s) agressor(es) e descaracterização da vítima para que suas acusações sejam 

desacreditadas. Por isso é importante a produção de provas para efetivar a denúncia. 

O que se observa, é que devido a indicação e as influências políticas do chefe, 

pode haver desconforto e receio por parte dos membros direcionados a fazer parte da 

comissão de sindicância. Visto que, dependendo da influência política que o chefe tem 

e exerce, pode intimidar os trabalhadores e membros da comissão de sindicância, 
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podendo interferir nos resultados de tal procedimento. Ademais, percebe-se que as 

Ouvidorias têm pouco poder ou legitimidade para discutir a gestão do trabalho, ou para 

eliminar e resolver conflitos, as violências e o desrespeito aos direitos humanos.  

De qualquer maneira, é importante enfatizar que o processo administrativo de 

assédio moral no trabalho cria as condições para examinar os fatos e as provas e a 

possibilidade de a instituição pública identificar tais condutas danosas, assim como agir 

para não expor os trabalhadores à perversidade do assediador, articulando estratégias 

de conscientização para prevenção e coibição. Além de disponibilizar às vítimas 

assistência qualificada jurídica e psicossocial especializada, de modo a resguardar seus 

direitos e facilitar a sua participação durante as apurações. 

 Natureza Jurídica do Assédio Moral no Trabalho 

No âmbito judicial, o assédio moral no trabalho não tem tipificação como crime 

no Código Penal brasileiro. Há iniciativas de leis em alguns estados da Federação, bem 

como em diferentes municípios. Os casos de assédio moral no trabalho são julgados na 

Justiça Comum, para servidores públicos, e são julgados na Justiça do Trabalho para os 

trabalhadores vinculados ao Regime Geral da Previdência (celetistas). Em casos de 

processos sistemáticos de hostilização no contexto laboral, as vítimas podem levar a 

situação à análise do Poder Judiciário e pedir a indenização por danos morais, materiais 

e psíquicos. Nesse caso, é necessário a vítima provar os fatos, os possíveis danos 

pessoais e materiais sofridos e o nexo de causalidade entre esses aspectos (ZANETTI, 

2008; CRUZ, 2019).  

No que tange a produção de elementos probatórios relacionadas ao assédio 

moral, a vítima precisa constituir provas à sua defesa, podendo ser de natureza 

documental, testemunhal, por meio de depoimento pessoal, confissão, exibição de 

documento e prova pericial solicitada pelo magistrado. Na perícia judicial, o magistrado 

conta com uma equipe de profissionais, especialmente psicólogos, assistente sociais e 

médicos, que se utilizam de suas habilidades técnicas e investigativas para produzirem 

evidências acerca dos fatos vividos e suas repercussões na saúde e no trabalho (LÓPEZ, 

2021).  

Quando ocorre assédio moral no trabalho se torna necessário o deslinde final da 

questão por parte do Direito, no que se refere à tomada da decisão para caracterizar se 
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houve constrangimento, caracterização do dano psicológico, moral e/ou material, além 

do pagamento da indenização. O dano psicológico se refere à “deterioração das funções 

psicológicas de forma súbita e inesperada, que surge após uma ação deliberada de 

alguém e que provoca prejuízos morais e materiais, em face da limitação das atividades 

habituais e laborativas” (MACIEL; CRUZ, 2005, p. 62). O dano moral é o efeito da lesão 

aos direitos personalíssimos do indivíduo, isto é, os bens de foro íntimo da pessoa, como 

a honra, a liberdade, a intimidade e a imagem pessoal (SALVADOR, 2008). O dano 

material refere-se às despesas ocorridas, os prejuízos econômicos derivado da 

necessidade de tratamento médico e psicológico.  

A responsabilidade da ocorrência de casos de assédio moral no contexto laboral 

é do empregador, pois está previsto no Código Civil que, “aquele que causar dano a 

outrem será obrigado a repará-lo” (BRASIL, 2002, s/p). O Estado deve ser o primeiro e 

imediato responsável pela política de saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho, 

bem como pela fiscalização do cumprimento de suas normas. As condutas abusivas e 

prejudiciais à saúde dos trabalhadores tem arcabouço jurídico na Constituição Federal 

de 1988, na Consolidação das Leis do Trabalho (para os trabalhadores vinculados ao 

Regime Geral da Previdência), no Código do Processo Civil e na Doutrina e 

Jurisprudência.  

Conforme se observa no Quadro 1, os elementos caracterizadores do assédio 

moral no trabalho foram: a intencionalidade de agir do agressor, trazendo o 

adoecimento gradativo da vítima (prejuízos em sua saúde física e mental) e os danos 

que lhe foram causados. Além disso, o retorno reiterado de Maria à perícia médica 

denota que houve periodicidade das ocorrências de agressões, ameaças, humilhações e 

a perpetuação dos fatos ao longo de quatro anos. A presença destes elementos, aliado 

ao sentimento da vítima de ser assediada moralmente, na forma vertical e com 

assimetria de poder (perseguição e humilhação do chefe assediador), e a consequente 

concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, pode configurar juridicamente 

fortes evidências de que houve, de fato, assédio moral no trabalho.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar o caso de Maria, observa-se que há uma ruptura da sua dignidade, 

devido ao fato de ter sido assediada. Maria demonstrava pensamentos de impotência e 
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desvalia, o que antes dos episódios de assédio não ocorria. Verifica-se, portanto, que 

em vez de proteger o cidadão, a própria administração pública, por meio de seus 

agentes, cria ou mantém as condições para o adoecimento, não somente para as 

pessoas assediadas moralmente, mas para toda a comunidade que é atendida por tais 

órgãos públicos, nos quais dominam práticas abusivas e desrespeito.  

No caso apresentado, aduz-se que não houve o aprofundamento das demandas 

individuais e da intersubjetividade, sejam da vítima ou do agressor de assédio moral no 

trabalho, bem como das idiossincrasias (comportamento ou temperamento peculiar a 

cada pessoa). Para tanto, salienta-se que o modo como os indivíduos reagem, percebem 

e experimentam uma situação comum é internalizado e compreendido de modo único. 

Assim, como o enfrentamento (coping) de tal situação que pode ser encarada com 

resiliência ou ter como consequência o adoecimento (degradação em termos de saúde 

física e mental). Maria, por exemplo, apresentou transtorno mental depressivo e 

ideação suicida. As psicopatologias relacionadas ao trabalho, como a depressão, a 

ansiedade generalizada e o estresse pós-traumático, tem suas raízes intensificadas do 

trabalho realizado em ambientes nocivos e adversos e em interações marcadas pela 

degradação e pelo individualismo, que contribuem para o declínio da solidariedade 

(CRUZ, 2019).   

Os aspectos do gerenciamento dos conflitos laborais, que evoluem para o 

assédio moral, precisam ser estudados e aprofundados, pois a natureza deste tipo de 

violência é complexa, e cada caso é revestido de aspectos subjetivos dos atores 

envolvidos. Nesse sentido, pondera-se que independente das esferas de decisão sobre 

o mérito do assédio moral (administrativa ou justiça comum), é importante promover o 

devido processo de investigação, com as respectivas coletas e apresentação de provas, 

a fim de que a denúncia de assédio moral não seja vista como uma demonstração 

leviana de insatisfação com a relação de trabalho.  

As esferas jurídica e administrativa possuem especificidades e finalidades 

distintas. Ao processar judicialmente o assediador e/ou a organização de trabalho por 

assédio moral, o trabalhador busca requerer seus direitos fundamentais (dignidade, 

integridade física e moral, não discriminação, intimidade e honra) e seus direitos básicos 

reconhecidos ao trabalhador no ordenamento jurídico, e que estão sendo ou foram 

lesionados devido ao caráter pluriofensivo dessa violência.  
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RESUMO 

A sexualidade é uma necessidade vital para vida do ser humano, desde a sua infância 
onde vem conhecer a sua higienização, a percepção do sexo masculino e feminino, 
características dos seus órgãos genitais e da necessidade que evidenciam cada um deles, 
até a vida adulta, onde tem sua vida sexual ativa. Porém, a sociedade de forma 
incoerente, de forma crítica e irrelevante, faz o julgamento da opção e determinação 
sexual, não considerando os fatores que afloram diante dos caracteres genéticos, 
fatores esses que agregam nos cromossomos, que vem do início de sua formação. 
Quando se identifica e investiga as evidências genéticas e biológicas voltadas ao 
homossexualismo, nota-se as suas possíveis contribuições que possam vir a determinar 
a orientação sexual daquele indivíduo, diante dos seus genes e cromossomos, 
juntamente com a variabilidade genética implícita. O presente estudo teve por objetivo 
realizar um levantamento bibliográfico sobre esta temática, tão atual na sociedade 
humana, abordando assim as contribuições genéticas e enfatizando os preconceitos da 
sociedade de forma ativa para os LGLBT (Lésbica, gays, bissexuais e transgêneros). 
Contudo é relevante salientar que mesmo com evidências científicas diante dos genes e 
cromossomos que por muitos autores foram estudados, nota–se que ainda não foi 
totalmente comprovado cientificamente que o homossexualismo de fato provém de 
fatores genéticos e biológicos, principalmente em indivíduos do sexo masculino.  
 
Palavras-chave: Genética. Biologia do desenvolvimento. Análise molecular. Orientação 
sexual. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao estudar biologia celular e molecular, observa-se os fatores que se 

correlacionam juntamente com a genética, enfatizando os fenômenos biológicos, 

acrescidos do material genético. O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo 

sempre existiu em todas as culturas, desde as sociedades primitivas. Tal condição foi 

interpretada, admitida e explicada de diferentes formas ao longo do tempo. Porém, 

a partir do século XIX a medicina definiu a homossexualidade como uma doença 

fisiológica, e no início do século XX a teoria psicológica de Freud foi a primeira a 

ganhar visibilidade com uma visão que considerou tal fenômeno como um desvio no 

desenvolvimento da sexualidade (PALMA, LEVANDOWSKI, 2008). 

O trabalho tem como tema compreender quais os fatores biológicos e 

genéticos, que acercam as questões fundamentadas sobre o homossexualismo, de 

forma que se dá na descoberta quando ainda são genes, tendo uma repercussão na 

vida social quando adulto. 

Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho: 

• Quais os fundamentos biológicos que elevam a base do homossexualismo 

• Quais os principais alvos do preconceito? 

• Os fatores biológicos, vem dos cromossomos? 

Quando falamos em homossexualismo, estímulos trocados entre pessoas do 

mesmo sexo, tocamos então no social, porém conceitos mais fortes vem da relevância 

da genética, tendo o ponto forte os nossos genes. Muitos pensam que a causa é apenas 

de fato uma escolha, porem estudos apontam que a base maior chama se genética. 

Pesquisas apontam o seguinte: 

Todos os participantes eram de ascendência europeia e forneceram amostras 
de DNA por sangue ou saliva, que foram sequenciados. Para a análise, os 
pesquisadores identificaram regiões genéticas de ocorrência do polimorfismo 
de nucleotídeo único, variações que afetam apenas uma base, ou “letra” (A, 
T, C ou G) do ácido desoxirribonucleico. E duas regiões chamaram a atenção 
dos cientistas, nos cromossomos 13 e 14. Os genes mais próximos desses 
picos têm funções plausivelmente relevantes para o desenvolvimento da 
orientação sexual. No cromossomo 13 os cientistas identificaram o gene 
SLITRK6, que se expressa no diencéfalo, região do cérebro que contém uma 
estrutura que varia de tamanho de acordo com a orientação sexual, segundo 
estudos anteriores. No cromossomo 14, as associações mais significativas 
foram no gene TSHR (Thyroid Stimulating Hormone Receptor), um dos genes 
que se expressam na tireoide, mas também em outros tecidos, especialmente 
no cérebro (MATSUURA e PAINS, 2019). 
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Alguns estudos mostram que os traços comportamentais complexos, como a 

orientação sexual, característica peculiar da espécie humana, têm sido muitas vezes 

encarados pelos pesquisadores como: (1) de origem genética, ou seja, como 

consequências apenas de eventos ao nível genético (reducionismo genético); (2) 

resultado da ação de fenômenos ao nível ambiental, que fariam com que pessoas com 

o mesmo genótipo, a depender das ações externas, pudessem apresentar grande 

variação de fenótipos, o que seria, assim, uma visão epigenética, na medida em que o 

traço seria fortemente influenciado pelo ambiente, porém sem que pudessem ser 

removidas as influências genéticas (visão interacionista); (3) ou, ainda, o traço estaria 

em um nível mêmico (WERNER, 1998).  

O estudo dos comportamentos similares e a análise de seus pontos em comum 

com a orientação sexual humana podem dar pistas de como a homossexualidade, por 

exemplo, é estruturada. Um importante passo para garantir a qualidade desses estudos 

consiste na preocupação em separar os comportamentos que podem ser homólogos1 

e, assim, podem render informações preciosas a respeito da origem e da estrutura da 

orientação sexual, de outros que são análogos, não tendo, assim, relação filogenética 

com este traço (WERNER, 1998). 

Diante desta perspectiva, o objetivo principal deste estudo foi analisar os fatores 

biológicos que cercam as questões do homossexualismo, que é de grande relevância no 

contexto social, que enfatiza como opção sexual. Estudar os aspectos do DNA, genes e 

cromossomos é de suma importância salientar o que, de alguma forma, liga a questão 

da opção sexual e os fatores genéticos. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso metodológico, a 

pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise pormenorizada de materiais já 

publicados na literatura e artigos científicos divulgados no meio eletrônico. O texto final 

foi fundamentado nas ideias e concepções de autores como: PATTATUCCI (1998), 

WERNER (1998), BALTER (2015), BERGONCI (2016). 

Objetiva-se diante de vários estudos, análises e conceitos, a busca de uma forma 

fundamentada e perspicaz para encontrar sentidos diante da questão biológica da 

homossexualidade. 



 

 

   98 BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: A RELEVÂNCIA DO HOMOSSEXUALISMO E SEUS COMPONENTES 
GENÉTICOS E BIOLÓGICOS 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

2. DISCUSSÕES TEÓRICAS 

 Homossexualidade e Genética  

A genética tem uma grande influência no campo do homossexualismo, pois 

vários estudos já comprovaram que não é apenas uma questão de escolha, e sim provem 

de componentes biológicos e genéticos. Ao se falar sobre homossexualidade, 

levantamos alguns questionamentos ou fatores que se agrega diante de tal abordagem.  

Em 1993, a pesquisa norte-americana de Dean Hamer ficou conhecida como a 

descoberta do gene gay (HAMER et al., 1993). O estudo publicado por Hamer e 

colaboradores na prestigiada revista Science trouxe os resultados da análise de 114 

famílias de homens homossexuais. Os autores afirmavam com 99,5% de certeza haver 

encontrado indícios da existência de um ou mais genes ligados à orientação sexual na 

região q28 do cromossomo X (ou Xq28). O método de estudo empregado por Hamer e 

sua equipe consistiu em uma análise de pedigree (estudos de famílias), seguida por 

estudos moleculares das famílias que tivessem pelo menos um par de irmãos 

homossexuais e nas quais o padrão de distribuição da homossexualidade nas árvores 

genealógicas coincidisse com o padrão de herança ligada ao cromossomo X (HAMER et 

al., 1993). Os resultados do estudo indicaram, em suma, que a maior parte dos 

homossexuais se concentrava no lado materno das famílias, o que sugeria uma herança 

ligada ao cromossomo X. Das famílias nas quais a análise de heredogramas sugeriu uma 

possível transmissão materna dos possíveis genes que contribuiriam para a orientação 

homossexual, foram convocados 40 pares de irmãos homossexuais para estudos 

moleculares (HAMER et al., 1993). Alguns questionamentos levantaram-se 

possibilidades da existência molecular em uma pesquisa realizada sobre a temática. Os 

dados obtidos pelas técnicas de biologia molecular sugeriram uma correlação entre a 

homossexualidade nessas famílias e marcadores na região Xq28, uma região de 

aproximadamente 4 milhões de pares de bases no braço longo do cromossomo X. Em 

outro artigo, os mesmos pesquisadores relataram não ter encontrado correlação entre 

marcadores na região Xq28 e a homossexualidade feminina (PATTATUCCI, 1998). 

Pesquisas na revista americana Science apontam sobre os cromossomos que se 

difundem, notando assim a duplicidade de genes, enfatizando assim as ações sexuais, 
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acarretando os fatores biológicos e se associando com a difusão através da meiose 

(BALTER, 2015).  

O DNA é composto por nucleotídeos. Quando apenas um nucleotídeo é trocado 

na sequência de um gene, chamamos isso de SNP (polimorfismo de nucleotídeo único). 

Os pesquisadores analisaram os genomas dos 818 indivíduos (gêmeos homossexuais) e 

também o genoma de mais 90 familiares não-homossexuais desses gêmeos. A análise 

encontrou SNPs em diversos genes. Isso significa dizer que homossexuais têm alguns 

genes cuja sequência tem uma única alteração, se comparada aos mesmos genes em 

heterossexuais. Em geral, uma pequena mudança na sequência gênica pode fazer com 

que o gene se expresse de maneira diferente entre os indivíduos, originando diferentes 

características. No estudo, as regiões com mais SNPs encontrados estão presentes no 

cromossomo 8 e no cromossomo X (que é um dos cromossomos sexuais) (BERGONCI, 

2016). 

O fator que inter-relaciona pessoas do mesmo sexo é, de fato, de origem 

genética. Porem novos estudos também os relacionam com a epigenética (que é o 

estudo das mudanças no funcionamento dos genes que não são causadas por alterações 

na sequência de DNA sendo que tais alterações permanecem nas conseguintes divisões 

meióticas e mitóticas). 

Diante de vários estudos, a opção da homossexualidade não seria de livre 

arbítrio, ou seja, ninguém escolheria ser gay. Isto estaria embutido geneticamente. 

Possíveis fatores que determinam que uma pessoa seja homossexual têm 
sido alvo de inúmeros estudos científicos, e uma nova pesquisa americana 
aponta que uma área da biologia chamada epigenética pode estar envolvida 
nesse processo. A epigenética é diferente da genética, que abrange os genes 
e a hereditariedade. No primeiro caso, o ambiente favorece mudanças nas 
divisões celulares, mas que não interferem na sequência de DNA – ou seja, as 
alterações geralmente ficam apenas com o próprio indivíduo e são produzidas 
de novo a cada geração (PORTAL G1, 2012). 

Ao longo de vários estudo sobre os nossos genes, vários autores já mensuraram 

em seus relatos evidências que estão de forma intima com a sexualidade. A revolução 

genética da última década, e o fato de que é possível encontrar vários casos de 

homossexuais (gays e lésbicas) em uma mesma família, levou cientistas a acreditarem 

que havia uma causa genética. Estudos, porém, feitos com gêmeos que compartilham o 

DNA e têm geralmente a mesma educação foram inconclusivos. De acordo com tal 
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explicação, se um irmão era gay, seu irmão devia ser geneticamente idêntico, mas isso 

não aconteceu (O GLOBO, 2012). 

É denominado um caráter epigenético quando o fenótipo é causado por tais 

mudanças. No entanto, o termo foi originalmente cunhado por Waddington em 1942 e 

se referia a estudos sobre as interações causais entre os genes e seus respectivos 

produtos que levam ao fenótipo e ao longo dos anos, o termo foi alterado até a definição 

atual (Wikipedia, 2020).  

A herança epigenética é a transmissão de carácteres epigenéticos entre 

diferentes gerações. Ela é dividida em três tipos: 

 I) Herança epigenética mitótica, ocorrendo entre gerações celulares (de célula 

mãe a célula filha). 

 II) Herança epigenética meiótica, ocorrendo de geração entre indivíduos (de 

progenitores a prole).  

 III) Herança epigenética transgeracional, ocorrendo de uma geração de 

organismo para, pelo menos, duas gerações de prole (Wikipedia, 2020).  

Então está tudo explicado? Sequências diferentes nos genes determinam a 

orientação sexual do indivíduo? Não, nada é tão simples na natureza. Existem irmãos 

gêmeos (genomas idênticos) onde um é homossexual e o outro heterossexual, 

mostrando que os genes não conseguem explicar tudo. Mas a explicação para este fato 

parece ainda estar na genética, mais precisamente, epigenética. Simplificando, existem 

fatores que “ligam” e “desligam” nossos genes, e isso faz com que indivíduos com 

genomas idênticos possam ter características diferentes. Cientistas já encontraram pelo 

menos cinco regiões no genoma humano que são diferentes entre homo e 

heterossexuais, ou seja, alguns genes estão “ligados” em homossexuais e “desligados” 

em heterossexuais, e vice-versa. Evidências sugerem que essas diferenças são 

dependentes da posição do feto no útero e também da quantidade de sangue que o feto 

recebe da mãe (BALTER, 2015). 

Os últimos estudos sobre orientação sexual são, no mínimo, interessantes. Nossa 

sequência de DNA, juntamente com a epigenética, explica o porquê de mães e pais 

heterossexuais poderem ter filhos homossexuais, sendo o contrário também 

verdadeiro. Além disso, as descobertas em epigenética mostram o quanto o ambiente 

pode influenciar a orientação sexual do indivíduo, desde antes do nascimento. Do 
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mesmo modo que nascemos com olhos castanhos ou azuis, temos nossa sexualidade 

intrincada ao nosso DNA. E aqui não me demoro nas questões de preconceitos. Deixo 

só o que Milton Nascimento cantava em 1975, e que hoje serve de tema para as 

manifestações contra homofobia: “Qualquer maneira de amor vale à pena” (BERGONCI, 

2016).  Patrick e Thomas são gêmeos, têm 7 anos, olhos azuis e cabelo ondulado, 

cresceram na mesma casa, criados pelos mesmos pais. À primeira vista, é impossível 

distingui-los. Mas passe algum tempo com eles e você verá que Patrick é sociável, atento 

e pensativo, enquanto Thomas é espontâneo e adora brincar de luta. Quando tinham 2 

anos, Patrick encontrou os sapatos da mãe e gostou de calçá-los. Aos 3, Thomas disse 

que o revólver de plástico era seu brinquedo favorito. Aos 5, Thomas se fantasiou de 

monstro no Halloween; Patrick quis se vestir de princesa, ridicularizado pelas risadas do 

irmão, decidiu ser Batman. Patrick sempre brincou entre meninas, nunca meninos. Os 

pais deixaram que ele fosse ele mesmo em casa, mas mantiveram alguns limites em 

público com medo de que seu comportamento feminino o expusesse. Funcionou até o 

ano passado, quando o orientador da escola ligou dizendo que ele deixara os colegas 

incomodados: insistia que era uma menina. A história de Patrick e Thomas foi revelada 

pelo Jornal Boston Globe. Como os demais gêmeos univitelinos (gerados pelo mesmo 

óvulo), os garotos são clones genéticos. Se a homossexualidade fosse mesmo causada 

por um cromossomo, os dois deveriam ter a mesma orientação sexual. Segundo estudos 

recentes, como o do psiquiatra americano Richard Green, garotos como Patrick têm até 

75% de possibilidade de ser homossexuais quando adultos. Thomas aparenta ser 

heterossexual (SZKLARZ, 2005). 

Em 2008, um estudo realizado na Finlândia analisou 6001 mulheres 

homossexuais e 3152 homens homossexuais, entre 18 e 33 anos de idade, por meio de 

questionário, abordando questões relacionadas à frequência de contato sexual com 

pessoas do mesmo sexo e à probabilidade de aceitarem relação sexual com uma pessoa 

atraente do mesmo sexo (SANTTILA et al., 2008). Dentre os achados do estudo, está a 

frequência de gêmeos inclinados a serem homossexuais (32,8% dos homens e 65,4% das 

mulheres); gêmeos monozigóticos foram duas vezes mais propensos a responderem da 

mesma forma; além da observação de que os genes têm um papel na determinação da 

orientação homossexual. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar que foram muitas as evidências científicas encontradas ao 

longo do tempo para explicar alguns dos componentes biológicos e genéticos da 

homossexualidade, principalmente em indivíduos do sexo masculino. No entanto, ainda 

hoje, não há uma explicação definitiva sobre quais seriam os componentes 

determinantes da orientação homossexual. Na teoria da ordem de nascimento fraternal, 

a pesquisa de meta-análise realizada por Blanchard em 2004 apresentou a mais alta 

proporção de homossexuais (até 30%) que podem atribuir a sua homossexualidade ao 

efeito de ordem de nascimento fraternal; isto o torna, sem dúvida, o estudo com a maior 

evidência epidemiológica de associação entre a ordem de nascimento fraternal e a 

orientação homossexual. 

Tendo em vista os estudos apresentados acredita-se que evidências científicas foram 

agregadas, entre o homossexualismo e as questões genética e biológicas. Mesmo com vários 

estudos apontados, não se tem uma explicação definitiva que determina o gene, pois o 

mesmo tem relação controversa, notificando assim a biologia molecular e seus 

cromossomos, e as bases nitrogenadas, sendo difundida através da meiose. 

Sabe-se da grande influência que tem os fatores genético, diante da sexualidade, 

vários autores já contribuíram para que estudos detectassem a atuação dos genes, nesse 

quesito. É importante salientar, sobre o alvo da homofobia, que cientificamente falando vem 

da atuação dos cromossomos XY (Mãe e Pai). 

Em virtude dos fatos mencionados, nota-se que apesar de serem gerados na mesma 

placenta e serem gêmeos idênticos, existe possiblidades de um ter a duplicidade de genes, e 

um destes virem a ser gay ou lésbica. 
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É provável que muitos crentes que peregrinam até o morro da gamela na 

atualidade pensem que a sacralidade do lugar seja algo iniciado pelos seguidores do 

cristianismo, entretanto, ao realizarmos uma busca por textos antigos que tratassem em 

especifico deste morro localizado na cidade de Vitória no Espírito Santo, nos deparamos 

com publicações de periódicos datadas do século XX que já afirmavam que o Morro da 

Gamela era um local enxergado por uma parte dos capixabas como sagrado e que ali 

ocorriam cerimônias religiosas. 

Entretanto, de acordo com algumas publicações do periódico Diário da Manhã, 

tais cerimônias, bem como também a localidade, eram vistos por um seguimento da 

sociedade capixaba da época como algo afrontoso. Na edição do dia 13 de maio de 1917 

o Diário da Manhã publicou uma matéria que tinha como título: “Um antro de reuniões 

suspeitas” (figura 1), narrando uma ação policial realizada no Morro da Gamela.   
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Figura 1: Jornal Diário da Manhã, edição de 13/05/1917. 

 
Fonte: portal memória.bn.br 

 

Nesse sentido, entendemos ser de grande relevância dedicar este capítulo do 

nosso trabalho ao desenvolvimento de uma discussão que trate do Morro da Gamela 

como lugar sagrado a partir de uma visão religiosa distinta daquela presente nos dias 

atuais, nos referimos a prática religiosa de matriz africana do Candomblé, celebrada 

naquela área durante o século XX. De acordo com Barros (2009), esta religião pode ser 

definida da seguinte forma:      

O candomblé é uma religião que foi criada no Brasil por meio da herança 
cultural, religiosa e filosófica trazida pelos africanos escravizados, sendo aqui 
reformulada para poder se adequar e se adaptar às novas  condições  
ambientais. É a religião que tem como função primordial o culto às divindades 
- inquices, orixás ou voduns -,  seres  que  são  a  força  e  o  poder  da  natureza,  
sendo  seus criadores  e  também  seus  administradores. Religião possuidora 
de muitos simbolismos e representações que ajudam a compreender o 
passado e também a discernir melhor as verdades e as  mentiras,  permitindo  
assim  definir  conceitos. No candomblé nada se inventa ou se cria, só se 
aprende e se  aprimora.  Este saber e este conhecimento são conquistados 
com a prática, no dia-a-dia, com o tempo, a humildade, o merecimento, a 
inteligência e, principalmente, com a vontade de aprender. (BARROS, 2009, 
p. 29). 

Para Ribeiro (1994), o Candomblé possibilitou que homens e mulheres 

sequestrados no continente africano e deslocados para o Brasil aqui mantivessem sua 

tradição religiosa forte preservando também sua identidade que frequentemente era 

atacada e desprezada pelo senhor de engenho, nesse sentido ele nos esclarece que: 
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Candomblé é o nome dado na Bahia às cerimônias africanas, representando 
para seus adeptos as tradições dos avós, de um país longínquo, quase 
fabuloso. Tradições mantidas tenazmente o que lhes deu a força de ficar 
sendo eles mesmos, apesar dos preconceitos e do desprezo em que eram 
tidas suas religiões e a obrigação de sujeitar-se à dos senhores. O Candomblé 
os faz membros de uma família espiritual para a qual eles são praticamente 
preparados. Essa forma de organização social lhes dava uma segurança e 
estabilidade que eles não encontraram sempre na nossa civilização. Poucos 
países há que os descendentes de negros liberados da escravidão 
conservaram, como na Bahia, esta fidelidade a sua origem africana ainda que 
dando impressão de adotar as tradições da classe dominante. Com confiança 
na fé real que guardaram no poder de seus Orixás e de seus Voduns, que 
ficaram para eles, nas horas de amargura, como o mais seguro rochedo contra 
a angústia e as humilhações e, nos momentos de alegria, lhes traria o 
sentimento exaltante do gênio de sua própria raça (RIBEIRO, 1994, p.15).    

As cerimônias religiosas de matriz africana realizadas no Morro da Gamela, como 

é possível perceber pelas manchetes de jornal, eram tidas como algo ofensivo, tratadas 

de forma pejorativa tais celebrações eram alvo de incursões policiais que visavam 

manter a ordem social, haja vistas as acusações de práticas delituosas direcionadas ao 

lugar. O Diário da Manhã em seu número 226 que circulou pela cidade no dia 15 de maio 

de 1917, trazia a notícia intitulada “O Morro da Gamella – A policia age – Bruxaria, 

exploração e objectos apreehendidos”. Um dos trechos dessa matéria diz o seguinte: 

A policia ao se aproximar do o local do culto a semelhantes divindades, notou 
que no templo, ou como melhor queira chamar tal antro de imbecis e 
exploradores, havia grande agrupamento de homens e mulheres de cores e 
idades diversas, que numa elacridade bulhenta cantavam e davam vivas a Pae 
Romeo e Pae Esmeraldo, preconizado sucessor de Pae Romeo. (Diário da 
Manhã, 1917, p. 2). 

Em outra publicação do mesmo jornal desta vez do dia 28 de fevereiro de 1924, 

uma passagem do texto intitulado “Dois dedos de Prosa” assinada por Frei Lourenço, 

tendo também como tema central as celebrações ocorridas no Morro da Gamela, diz 

que: 

E não diga que somente néscios e imbecis, cheios de superstição, ali iam em 
busca de melhoras a um mal qualquer. Muita boa gente, sujando os seus 
botins na lama dos caminhos talando valles e collinas ia ter na quebrada do 
monte onde a cura se dava de mão beijada a troca de bugigangas e coisas de 
pouca valia. (Frei Lourenço, Diário da Manhã, 1924. p. 3). 

Nos dois trechos acima fica evidente que os cultos de candomblé celebrados no 

Morro da Gamela não eram aceitos, entretanto, um detalhe chama a nossa atenção, 

essas duas publicações nos mostram que o lugar não era visitado apenas por 

descendentes de escravizados e pobres, “homens e mulheres de cores e idades 

diversas” frequentavam o lugar, Frei Lourenço pontua que “muita gente boa” 
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caminhava pelo acesso lamacento até chegar na “quebrada do monte”, todos buscando 

algum tipo de cura, haja vista que era oferecida sem cobrar muita coisa em troca.  

A perseguição policial às práticas religiosas de matriz africana é discutida por 

Maciel (1992), onde o autor nos aponta uma aproximação da macumba com o crime 

resultando assim em muitas notícias a serem publicadas, dessa forma, o historiador 

afirma que: 

Um dos aspectos também explorados pelos jornais, nas suas abordagens 
sobre as práticas religiosas africanistas, é o policial. Por sinal, este é um 
enfoque muito utilizado. É do relacionamento, por exemplo, de Macumba 
com crime que resultam muitas notícias, colocando tais práticas nas páginas 
policiais. Nessas circunstâncias, a Macumba é, quase sempre, enfocada como 
componente principal do episódio criminoso que gerou a notícia. (MACIEL, 
1992, p.218). 

Sobre a macumba, Junior (2014), explica que o termo é “de origem banta, porém 

com étimo controvertido, macumba poderia advir do quimbundo macumba, plural de 

dikumba, significando ‘cadeado’ ou ‘fechadura’ em referência aos rituais de fechamento 

de corpo” (JUNIOR, 2014, p. 250). 

A forma como as diligências policiais, ocorridas no morro da Gamela, eram 

noticiadas pelo periódico Diário da Manhã corrobora a análise desenvolvida por Cleber 

Maciel em seus estudos sobre as práticas religiosas de matriz africana no Espírito Santo. 

Abaixo (figura 2) duas publicações do periódico datadas dos anos de 1917 e 1931 

respectivamente, demonstram o tratamento que era dispensado aos praticantes do 

candomblé.       

 
Figura 2: Notícias policiais publicadas em jornais de 1917 e 1931 respectivamente. 

 
Fonte: Jornal Diário da Manhã. 

 

É importante salientar que tais procedimentos policiais eram tidos como 

legítimos e necessários, pois, os mesmos estavam embasados em um arcabouço legal 

que sustentava a necessidade de extirpação desse tipo de prática religiosa do convívio 

social brasileiro. Havia um mecanismo constituído que possibilitava às polícias agirem 
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tranquilamente sobre os espaços de celebração do Candomblé efetuando prisões de 

pessoas, apreensão de objetos utilizados nas cerimônias, desmobilização dos templos 

etc. Dias (2019), nos mostra um desses instrumentos institucionais que assegurava e 

protegia esta prática racista que transformava a simples celebração de uma 

religiosidade em crime grave, dessa forma, todo sujeito que se mostrasse seguidor dessa 

religião poderia ser detido ou preso, pois, na visão do Estado brasileiro, candomblecistas 

e outros criminosos estavam equiparados e deveriam ser punidos. 

Assim, com este espírito de formulação ideológica, o Artigo 157º do Código 
Penal de 1890 condenava a prática do espiritismo, da feitiçaria, magia, 
curandeirismo, este último considerado prática ilegal de medicina, bem como 
a adivinhação, com destaque para a cartomancia, extremamente difundida 
entre as classes mais altas brasileiras. (DIAS, 2019, p.43). 

O mesmo autor também chama nossa atenção para a estratégia cruel e absurda 

que se desenvolve ao longo dos tempos, inclusive com a utilização de forças policiais, 

tendo como objetivo maior, e talvez único, se livrar do legado africano presente na 

sociedade brasileira desde que os primeiros africanos para esta terra foram trazidos, 

mesmo contra sua vontade, assim sendo, Dias nos diz que: 

Há, portanto, um intenso processo de marginalização social e legal, que visa, 
num quadro de modernidade, livrar-se da marca africana. A memória 
histórica dos terreiros de Candomblé, veiculada pelas gerações anteriores, 
relata a necessidade de inscrição dos terreiros em Secretarias de Segurança 
Pública, e a autorização de culto pela polícia da jurisdição.  Há relatos orais e 
documentais que dão conta da repressão policial vivida. (DIAS, 2019, p.44). 

Outro fator que alimentou, e que de certa forma ainda alimenta, o preconceito 

e o racismo em relação às religiões de matriz africana, é a completa ignorância sobre 

sua organização, seus ritos e sua sacralidade, tal desconhecimento acaba por 

desencadear violências de tipos variados. Sobre isso, Góis, 2013, nos traz que: 

As agressões verbais  relatadas  pelos  líderes  religiosos  dos  terreiros  de 
Candomblé pesquisados associam estas pessoas e a sua religião ao demônio, 
e são protagonizadas  por  cristãos  neopentencostais,  sobretudo,  mas  
também  pelos policiais,  pela  vizinhança  e  pelos  transeuntes. (GÓIS, 2013, 
p. 322). 

O mesmo também enfatiza a necessidade de se tornar mais conhecida a prática 

do Candomblé. Dessa forma, há possibilidades de se estabelecer um ambiente social e 

religioso harmônico, onde seus praticantes não tenham que se sentir inferiorizados ou 

envergonhados por conta de sua fé.  
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Uma contribuição para dirimir as dificuldades relativas a essas  agressões  
pode  ser  o  de  tornar  esse  sistema mais  conhecido,  de  modo  a justificar 
a exigência de um discurso tolerante e de respeito à diversidade de todas as 
crenças. (GÓIS, 2013, p. 322). 

Góis ainda aponta para contribuição que o sistema de ensino pode oferecer 

permitindo que a cultura afro-brasileira seja mais conhecida e debatida no cotidiano 

escolar. Essa pode ser uma estratégia eficaz no sentido de estabelecer um ambiente 

respeitoso àqueles que seguem as práticas religiosas de matriz africana. 

Apenas quando se assimila a mitologia de uma tradição religiosa podem-se 
compreender seus ritos e práticas.  O desconhecimento da cultura africana é 
uma das causas do preconceito para com os adeptos do culto afro.  A Lei 
Federal 10.639/03 que obriga o ensino da cultura  africana  e afro-brasileira  
nas  escolas almeja dirimir esse preconceito. (GOIS, 2013, p. 324). 

Conforme podemos perceber a partir das matérias jornalísticas antigas, a 

sacralidade e as celebrações estão presentes no Morro da Gamela ao longo do tempo. 

Entretanto, diferente dos dias atuais, a quantidade de pessoas que buscavam a cura no 

Morro da Gamela, ainda no século XX, eram muito inferior, isso devido ao fato de que 

os cultos lá praticados eram tidos como uma ofensa social e religiosa e também por ser 

uma área de acesso complicado, conforme aponta Frei Lourenço em 1924. 

4.  A POSSÍVEL GÊNESE DO SAGRADO NO MORRO DA GAMELA 

Não foi possível encontrar registros históricos que afirmam ou indicam o início 

das cerimônias religiosas no Morro da Gamela, porém, o texto “Dois dedos de prosa” de 

1924 escrito por Frei Lourenço nos leva a conjecturar esse início a partir da chegada da 

senhora Honorata Maria de Souza no lugar, uma praticante religiosa do candomblé, 

porém, no mesmo texto Lourenço se refere ao Morro da Gamela como o “morro 

lendário”, o que nos leva a entender que mesmo antes da chegada de Honorata ao lugar, 

provavelmente, este já era enxergado de maneira particular.  

Honorata, conforme relata Lourenço, fixou morada no lugar, que além de 

afastado do centro da capital Vitória também era de difícil acesso, mesmo assim ela 

estabeleceu uma relação de proximidade com aqueles que moravam nas redondezas 

(LOURENÇO, 1924). Sobre as características geográficas do lugar e seu entorno na 

época, o religioso afirma que a localidade entre o Suá, Praia Comprida, Fazenda Maruípe 

e o trajeto da linha de bondes era uma área sem nenhum habitante (Figura 3). 
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Essa área apresentará uma nova configuração geográfica somente na década de 

1920 a partir da retomada das obras do Novo Arrabalde, bairro construído com o 

objetivo de ampliar o espaço da cidade de Vitória na época para que fosse aumentada 

sua população e suas atividades econômicas. De acordo com Campos Junior (1996), na 

atualidade, a área do Novo Arrabalde compreende os seguintes bairros: Praia do Canto, 

Praia do Suá, Praia de Santa Helena, Santa Lúcia, Bento Ferreira e Jucutuquara. 

 
Figura 3: Aterro do bairro Bento Ferreira, mostrando o bairro Praia do Suá (1952). 

 
Fonte: Acervo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)  

 

Muitos aterros foram realizados para que o espaço territorial da capital capixaba 

fosse ampliado. Muitas áreas que no passado eram manguezais hoje se apresentam 

como vias com intensa circulação de veículos, áreas de moradia ou áreas comerciais. 

Essas transformações na paisagem natural, realizadas por meio de ação antrópica, 

promoveram alterações significativas no ambiente (Figura 4, 5 e 6).      

 
Figura 4: Aterros de mangues nos bairros Bento Ferreira e Praia do Suá (1951) 
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Fonte: Acervo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)  

 
Figura 5: Mangue nos bairros Bento Ferreira e Praia do Suá (1951

 
Fonte: Acervo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)  
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Figura 6: Vista da Avenida César Hilal em obras. Ao fundo a Avenida Leitão da Silva (1950) 

 
Fonte: Acervo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)  

 

Conforme podemos observar pelas imagens acima, a área onde está localizado o 

Morro da Gamela passará por grandes transformações na segunda metade do século 

XX, os registros fotográficos corroboram as observações de Frei Lourenço sobre a área, 

pois, este afirmava que para se chegar até o Morro da Gamela era preciso seguir por 

caminhos com muita vegetação e lama. 

O Frei, se referindo à chegada de Honorata, afirma que: “A essa época, uma 

bahiana mysteriosa, do typo accentuado de mameluca, foi para aquele recanto sombrio 

e, na aba do morro lendário, armou a sua tosca vivenda.” (FREI LOURENÇO, DIÁRIO DA 

MANHÃ, 1924. p. 3).     

Honorata era uma mulher simpática, atraente e que se comunicava com todos, 

tais características a transformaram em uma pessoa popular e confiável, suas 

“beberagens e panacéas” traziam alívio para aqueles que buscavam na medicina natural 

auxílio para tratar seus males, tais buscas nos sugere um importante conhecimento 

dessa senhora sobre o uso de plantas medicinais e grande proximidade com a natureza.   

A estreita aproximação com a natureza é algo muito comum e importante no 

cotidiano dos seguidores das religiões de matriz africana, Santos e Gonçalves (2011), nos 

esclarecem que, de maneira geral, os orixás estão associados aos quatros elementos 

naturais (terra, fogo, água e ar), neste mesmo trabalho eles nos apresentam o relato de 

Pai Antenor que ratifica a imensa importância da natureza em relação ao Candomblé e 
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explica que os rituais candomblecistas também agem como fortalecedores da harmonia 

com a natureza.  

Nomeada como “Soberana do Candomblé” pelo Diário da Manhã em uma de 

suas publicações policiais no ano de 1917, Honorata se mostrava como uma referência 

religiosa importante no Morro da Gamela. A edição nº 225 de 13 de maio de 1917 narra 

a chegada de um grupo de pessoas à delegacia de polícia para prestar depoimentos 

sobre uma diligência ocorrida no morro, segundo o periódico esse grupo era liderado 

por Honorata que caminhava a sua frente. 

Além de praticante do Candomblé a moradora do Gamela também praticava o 

catolicismo, sendo devota de Santa Bárbara, na edição nº 92 de 03 de dezembro de 1916 

o Diário da Manhã traz em sua publicação um pedido de realização de missa em louvor 

a santa católica, essa solicitação foi realizada por Honorata Maria de Souza (figura 7), tal 

fato mostra a presença do sincretismo religioso em no cotidiano da candomblecista. 

 
Figura 7: Solicitação de missa em louvor à Santa Bárbara. 

 
Fonte: Jornal Diário da Manhã. 

 

Barros (2009) define o sincretismo religioso com sendo o resultado da fusão de 

duas religiões, o autor explica que essa foi uma estratégia criada pelos africanos 

escravizados para camuflar sua religiosidade no Brasil e, ao mesmo tempo, se proteger 

da imposição do catolicismo, entretanto, ele afirma que na atualidade não se faz mais 

necessário essa prática e afirma que: 
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O sincretismo, no passado, ajudou para que a religião pudesse ter 
continuidade ao permitir que ela se estabelecesse. Porém, nos dias de hoje 
ele já não é mais necessário e não pode mais ser aceito  nem  utilizado. Já nos 
afirmamos e nos impomos como religião!  O sincretismo foi necessário e útil 
300 anos atrás! 

O candomblé, em conjunto, precisa levantar a bandeira  do antisincretismo.  
Esta não é uma luta somente dos brasileiros; é  de  todo  um continente  que  
se  viu  invadido  e  vilipendiado  em  seus  direitos  de  praticar  e escolher  
livremente  a  sua  religião.  Por meio do  sincretismo,  as  raízes  culturais  e 
religiosas  são  renegadas,  os  segredos  fundamentais  são  violados  e  os 
conhecimentos  armazenados  durante  séculos  são  ignorados!  A 
ancestralidade, os valores e a auto-estima dos africanos tornaram-se reduz 
idas com o sincretismo! 

O sincretismo provém da fusão de duas religiões que seguem paralelamente, 
sem qualquer segmentação.  Este amalgamamento de religiões corta  a  força  
da  cultura,  tolhe  a  inteligência  e  a  liberdade  do  ser  humano,quebrando 
os elos da tradição, cortando os laços com o passado. Nos dias atuais é 
impossível alguém aceitar ou mesmo  acreditar  que  São  Jorge  é  Ogum  ou  
que Santa Bárbara é Oiá! (BARROS, 2009, p. 37). 

Sobre os cultos de candomblé realizados no Morro da Gamela e a divindade ali 

cultuada com maior dedicação não é possível apontar qual seria, haja vista a carência 

de registros históricos escritos, diante desse quadro, nos ocorreu buscar possibilidades 

de entrevistar pessoas mais idosas que guardam consigo, por meio da história oral, 

detalhes e informações importantes sobre a história do morro, porém, a pandemia do 

Sars-Covi-2 que impôs o isolamento social inviabilizou tais entrevistas, pois, as mesmas 

só seriam possíveis se realizadas pessoalmente. 

Entretanto, em uma conversa informal com Osvaldo, Professor do curso de 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e pesquisador de 

africanidades brasileiras, nos foi revelado que: [...] a pedreira é um símbolo de Xangô no 

Candomblé, e a gamela é um recipiente da culinária de Candomblé, é onde eles botam 

as oferendas para os orixás, sobretudo para xangô [...] (OSVALDO MARTINS, 2019). 

De acordo com Lopes (2011), no estado do Pernambuco, Xangô (figura 8), 

também é chamado de Itá, palavra oriunda da língua Iorubá e que significa rocha com 

minério de ferro. As formações rochosas de grande porte estão associadas a Xangô, de 

acordo com Eyin (2014), a pedra tem relação com a firmeza de caráter desse orixá, 

simbolizando também a solidez de grandes reis e senhores absolutos, que semelhantes 

a Xangô, também são incorruptíveis. Xangô simboliza resistência, ele sustenta o fogo e 

se utilizando desse elemento constrói e destrói e também lança pedras de raios e 

trovões, Silva (2017). 
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Figura 8: Xangô 

 
Fonte: Orixás. Deuses iorubas na África e no novo mundo (Pierre Verger, 2002) 

 

Segundo Silva (2017), a nação Ketu apresenta um mito que fala da origem do 

orixá Xangô. Filho de Oranian e Iamassê foi criado na terra de sua mãe, ainda garoto, já 

apresentava um temperamento forte, autoritário e viril. Na juventude, Xangô partiu 

buscando aventuras e levou como companhia seu oxé, machado de duas lâminas, e um 

saco de couro onde estavam seus segredos, ou seja, seu poder de cuspir fogo e lançar 

pedras de raio. Ao chegar à cidade Cossô tentou instalar ali seu reinado, porém, os 

habitantes o rejeitaram, Xangô então os castigou com seus trovões e pedras de raio não 

deixando outra alternativa para a população a não ser pedir clemência e aceitar o novo 

rei. Xangô, foi sincretizado como São Jerônimo no Brasil (VERGER, 2002, p. 140). 

Semelhante a outros sistemas religiosos, o Candomblé também possui uma 

mitologia que o fundamenta, conhecer essa mitologia é essencial para compreender 

seus ritos e orientações (Gois, 2013).Os itãs, ou seja, os relatos míticos da tradição 
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iorubana (LOPES, 2011, p. 673), permitem conhecer detalhes importantes relacionados 

aos orixás e suas particularidades dentro dos rituais candomblecistas.  

Conforme a descrição de Prandi (2003), o itã de Xangô nos revela que um dia o 

orixá foi ao encontro de Oxalá, seu grande amigo, para levá-lo a uma festa que acontecia 

em suas terras, como Oxalá estava velho e lento, Xangô o carregou nas costas. Quando 

estavam próximos ao destino, Xangô quis levar Oxalá até o cume de uma grande 

pedreira para que pudesse mostrar ao amigo seu império e poderio. Chegando ao alto 

da pedreira Xangô avistou uma linda mulher mexendo uma panela, era Oiá, que 

preparava o amalá para o rei. Xangô, seduzido pela beleza de Oiá e pelo amalá, perdeu 

a cabeça e partiu em direção a Oiá deixando Oxalá para trás rolando na poeira e caindo 

pelas valas. Oxalá enfurecido com tamanho desrespeito mandou vários castigos para o 

povo de Xangô. O orixá muito arrependido ordenou que seu povo trouxesse água fresca 

e panos limpos e que banhassem e vestissem Oxalá, este aceitou as desculpas e também 

o banquete de caracóis e inhames oferecidos por vários dias. Porém, Oxalá castigou 

Xangô por toda a eternidade, ele que tanto gostava de se fartar de boa comida, não mais 

poderia utilizar recipiente de porcelana ou louça para tal. Xangô deve utilizar somente 

gamela de pau (Figura 9) para comer, dessa forma, ele se equipara aos bichos das casas, 

ao gado e aos escravos.  

Assim, conforme ratifica Alvarenga (2017), referenciado no itã de Xangô, a 

utilização da gamela de madeira como utensílio único para o recebimento do amalá, 

corresponde ao atendimento de uma severa determinação de Oxalá a Xangô. Essa 

ordem também deve ser obedecida por seus súditos e fiéis. 

 
Figura 9: Gamela de madeira 

 
Fonte: Maicon Lemos Sathler (2020) 



 

 

   117 MORRO DA GAMELA: A SACRALIDADE AO LONGO DO TEMPO 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

 

Conforme dito no início deste item, não podemos afirmar que as celebrações de 

Candomblé ocorridas no Morro da Gamela no século XX estavam voltadas para Xangô, 

mas a partir do conhecimento do itã de Xangô, mesmo que de maneira não 

aprofundada, entendemos ser possível levantar essa hipótese. Entretanto, 

independente de quaisquer hipóteses a serem levantadas sobre os cultos 

candomblecistas no Morro da Gamela, não poderíamos deixar de registrar a importância 

de Honorata Maria de Souza, “a soberana do Candomblé”, uma mulher negra, forte, 

determinada e dedicada a sua religiosidade. 

A obra de Monjardim (1983), que tem como fio condutor a História, as lendas e 

o folclore no Espírito Santo, se refere ao Morro da Gamela e Honorata afirmando que: 

Há quarenta anos a Gamela era celebrado recanto da macumba. Ali se 
amiudavam os terreiros, quando as suas noites se transformavam em 
autênticos sabás, com as bruxas soltas. Mestre Pedro e a negra Honorata, o 
ases da mandinga. Muita gente boa freqüentava os terreiros, mormente nas 
efervescências políticas. Caminhando as coisas para um Canudos, a polícia 
pôs cobro ao abuso. (MONJARDIM, 19883, P.113). 

 
Figura 10: Convite para a missa de 30º dia de falecimento de Honorata 

 
Fonte: Diário da Manhã, edição de 08 de maio de 1929. 
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Honorata faleceu em 1929 (Figura 10), mas deixou como legado uma importante 

contribuição para história do Candomblé na cidade de Vitória, sobretudo para o Espírito 

Santo. É de fundamental importância que os atuais frequentadores do Parque Municipal 

Morro da Gamela/ Monte Horebe, independente de suas crenças, conheçam a história 

e a importância deste lugar.   
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RESUMO 

Na maioria dos países desenvolvidos, o aborto é permitido para salvar a vida da 
gestante, resguardar a sua saúde física ou mental, quando a gravidez resultou de 
estupro ou incesto, em casos de anomalia fetal, por razões socioeconômicas e por 
requisição da mulher. Contudo, no Brasil, o aborto é ainda um tema polêmico que 
suscita discussões nas diversas áreas do conhecimento, notadamente entre os 
profissionais da área de saúde que realizam o procedimento. O objetivo geral do estudo 
é realizar uma análise da produção científica sobre as atitudes dos profissionais de saúde 
em relação ao aborto legal. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de natureza 
qualitativa, realizada entre os meses de julho e setembro de 2021, utilizando das bases 
de dados PubMed, SciELO, BVS e literatura cinza para efetuar as buscas. Através dos 11 
artigos selecionados para compor o corpus do estudo, foi possível traçar três eixos 
temáticos acerca do aborto legal, que investigaram: i) a atuação dos profissionais; ii) os 
aspectos ligados a religiosidade; e iii) a qualificação para atendimento. Esses pontos 
denotaram para a necessidade da criação de espaços abertos para diálogos e debates 
que favoreçam à reflexão adequada sobre o aborto entre os profissionais do corpo 
hospitalar acerca do serviço. 
 

Palavras-chave: Aborto Legal. Profissionais de Saúde. Atuação. Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Didaticamente, o aborto é definido como a interrupção da gravidez ou expulsão 

do feto da concepção antes que seja viável (22º semana) ou com o produto da 

concepção pesando menos de 500 gramas, ou com menos de 16 centímetros, podendo 

ser espontâneo ou provocado (BARBOSA; BOBATO; MARIUTTI, 2012). 

Na maioria dos países desenvolvidos, o aborto é permitido para salvar a vida da 

gestante, resguardar a sua saúde física ou mental, quando a gravidez resultou de 

estupro ou incesto, em casos de anomalia fetal, por razões socioeconômicas e por 

requisição da mulher (DUARTE et al., 2010). No Brasil, o aborto somente é permitido, 

segundo o artigo 128 do Código Penal brasileiro [Decreto-Lei No 2.848/1940 (BRASIL, 

1940)], em situação de risco de vida da gestante e de gravidez decorrente de estupro. 

No entanto, em 2012, a justiça brasileira julgou procedente a interrupção da gestação 

em casos de anencefalia sem a necessidade de qualquer autorização judicial para 

realizar o procedimento (SANTOS et al., 2017; MADEIRO; DINIZ, 2016). 

A gravidez não planejada e o abortamento executado em condições inseguras 

são graves problemas que impactam a saúde pública em nível global (SORHAINDO; 

MORRIS; SERAH, 2016). Estima-se que, no mundo, 25% das gravidezes resultam em 

aborto provocado, o que corresponde a aproximadamente 50 milhões de abortos 

anuais. Desse número, 20 milhões são praticados em circunstâncias de risco, causa base 

de aproximadamente 13% das mortalidades maternas. Adolescentes e mulheres em 

idade inferior a 24 anos correspondem a 46% desse quadro epidemiológico (FONSECA 

et al., 2020, DUARTE et al., 2010; MORTARI; MARTINI; VARGAS, 2012). No contexto 

brasileiro, estima-se que, ocorra cerca de um milhão de abortos por ano, gerando altas 

taxas de morbimortalidade (BRASIL, 2011). 

Com esta perspectiva demarcada, Santos et al. (2017) evidenciaram que, 

condições sociais, econômicas, culturais e legais, são consideradas barreiras que 

dificultam o avanço na melhoria da saúde da mulher. Visto que, na maioria das vezes, 

aspectos sociais (e.g., analfabetismo, baixa educação e pouca oportunidade profissional) 

impulsam as mulheres jovens para o casamento e a maternidade precoces, bem como 

a falta de meios econômicos para o acesso à contracepção. A desproteção à abusos 

sexuais, dentro e fora do casamento, eleva a incidência de gravidez indesejada e de 
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abortos inseguros. Ademais, costumes sociais, religiosos e econômicos frequentemente 

são utilizados, com respaldo legal, para discriminar as mulheres. 

Depreende-se desse complexo cenário, uma barreira para a apropriada 

estruturação dos serviços de aborto legal tem sido a identificação de profissionais de 

saúde, com a disponibilidade para assistência ao aborto permitido pela lei. Na medida 

em que, manifesta-se o estigma de ser conhecidos como “aborteiros”, pelo medo de 

sofrer processos ou por objeção de consciência moral, ou religiosa, o fato é que muitos 

médicos se recusam a realizar o aborto (MADEIRO; DINIZ, 2016).  

É sabido que a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento (BRASIL, 

2011), determina que os médicos dispõem do direito individual de objeção de 

consciência à prática do aborto, entretanto também regulamenta que os serviços 

públicos credenciados para atendimento das vítimas de violência sexual precisam 

garantir a realização do procedimento em tempo hábil por outro profissional da 

instituição ou de outro serviço.  

Isso ocorre em grande parte devido ao despreparo dos profissionais de saúde em 

lidarem com as questões relacionadas ao abortamento, à violência sexual e doméstica, 

e às relações de gênero, uma vez que os mesmos muitas vezes não recebem em sua 

formação profissional nenhum preparo e nem abordagem para lidar com essa temática 

de extensa relevância (FARIAS; CAVALCANTI, 2012). 

Uma pesquisa conduzida por Talib e Citeli (2005) avaliou 56 hospitais elencados 

como serviços especializados para a interrupção da gravidez prevista em Lei. Os 

resultados evidenciaram que apenas 37 deles se encontravam capacitados para a 

realização do aborto legal, e que 5 nunca tinham realizado esse procedimento e que, 

em 6 estados, não existia serviço estruturado. Outrossim, 70% dos atendimentos 

ocorreram na região Sudeste, cujos serviços tiveram encaminhamentos de todas as 

regiões do país. 

Vale destacar que, o cuidado à mulher que interrompe a gravidez ou opta pelo 

abortamento em casos previstos em Lei, diz respeito à garantia do direito à saúde, algo 

que é constitucional. O profissional de saúde, no exercício de sua prática profissional, 

seja na atenção hospitalar ou na atenção básica, é representante do Estado, e seus 

valores não deveriam sobrepor-se à Lei. Por esse ângulo, quando uma mulher que 
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procura os serviços públicos de saúde para tais finalidades, é mal atendida seus direitos 

reprodutivos estão sendo violados (LEMOS et al., 2014).  

Assim, o aborto é um tema considerado polêmico que suscita o debate de 

diversas áreas do conhecimento, envolvendo aspectos de cunho moral, religioso, social 

e legal. Considerando sua relevância, pesquisas com metodologias variadas reforçam a 

necessidade de se abordar o aborto como um problema de saúde pública e ligado aos 

direitos humanos (LEAL; CASTELAR, 2019). No entanto, pesquisar essa temática na 

perspectiva dos profissionais da saúde é fundamental, pois na prática, constatam-se 

dificuldades na efetivação de uma atenção humanizada, na medida em que o campo 

relacional entre profissionais de saúde e usuárias muitas vezes é constantemente 

doutrinado por questionamentos a respeito da criminalização do aborto, circundando, 

não raro, aspectos ligados à moralidade e religiosidade. 

A partir do panorama exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar 

uma análise da produção científica sobre as atitudes dos profissionais de saúde em 

relação ao aborto legal. Destacando assim, questões ligadas a moral/religião e a 

discordância da prática, bem como conhecer a relação entre a capacitação e à atenção 

prestada à mulher em processo de abortamento legal.  

2. METODOLOGIA 

O presente estudo contém natureza qualitativa, sendo uma pesquisa de nível 

exploratório, que possui como principal finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2008, p. 27). O método da 

pesquisa foi delineado enquanto uma revisão narrativa da literatura, realizada entre os 

meses de julho e setembro de 2021, através da busca por artigos científicos indexados 

em quatro bancos de dados de recursos on-line: National Library of Medicine U.S. 

(PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

e Google Scholar. Além disso, foi conduzida uma pesquisa geral no mecanismo de busca 

do Google para localizar quaisquer fontes adicionais de literatura cinza. 

Os bancos de dados foram pesquisados usando as seguintes palavras-chave 

(descritores): “aborto legal”, “profissionais de saúde”, “percepções”, “atuação”, “papel” 

e “opinião”. Esses termos foram usados em combinação para maximizar a identificação 
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das palavras-chave nos artigos indexados. O conjunto de termos de pesquisa 

concentrou-se em limitar a populações-alvo a apenas profissionais da área da saúde.  

A pesquisa incluiu publicações nos idiomas português e inglês, entretanto dando 

ênfase ao ethos do aborto no Brasil. Para tal, optou-se por artigos disponíveis na íntegra, 

revisados por pares, de natureza qualitativa ou quantitativa relacionadas ao 

conhecimento, atitudes ou experiência de profissionais da saúde sobre aborto legal, 

com faixa temporal de 2003 a 2015. Foram excluídos os estudos provenientes de 

revisões da literatura, ensaios teóricos, protocolos de pesquisa, estudos de intervenção, 

monografias, dissertações ou teses. 

A pesquisa resultou em mais de 452 artigos. O processo de triagem foi realizado 

em diversas etapas, em que primeiro foi removido todas as duplicatas e artigos 

claramente irrelevantes. Em seguida, foi realizado uma segunda triagem com base nos 

resumos recuperados na primeira etapa da busca. Após a revisão inicial dos resumos, 

foi executada uma terceira triagem de artigos em texto completo; apenas os estudos 

para os quais o texto completo estava disponível foram mantidos. Após a leitura dos 

resumos, os artigos que não atendiam aos critérios de elegibilidade foram excluídos. 

Novas eliminações foram feitas após a leitura completa dos estudos, e ao final, 11 

publicações compuseram o corpus do presente estudo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um total de 11 artigos foram incluídos nesta revisão, um quantitativo, três 

utilizavam métodos mistos e os demais (n = 7) eram qualitativos. Nove dos artigos eram 

advindos de periódicos nacionais e somente um em periódico internacional, contudo 

este evidenciava a realidade brasileira. O tamanho da amostra dos estudos analisados 

variou consideravelmente dependendo do método (quantitativo versus qualitativo) e 

do foco e desenho do estudo; o maior estudo foi pesquisa quali-quantitativa (mista) 

envolvendo 1.690 profissionais da área da saúde, enquanto o menor foi um estudo 

qualitativo exploratório com 12 profissionais. Elencavam as pesquisas revisadas:  

médicos ginecologistas/obstetras, clínicos, assistentes sociais, psicólogos, 

farmacêuticos/bioquímicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os resultados dos 

estudos foram apresentados em termos de três categorias amplas: i) Percepções sobre 

a atuação diante de casos de aborto legal e da Lei; ii) Religiosidade e discordância quanto 
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ao direito de interrupção voluntária da gestação; e iii) Necessidade de qualificação para 

atendimento às mulheres com demanda por aborto legal. 

 Percepções sobre a atuação diante de casos de aborto legal 

e da Lei 

O estudo quali-quantitativo promovido por Rocha et al. (2015), verificou que 48 

(27,1%) dos  participantes apoiavam o direito de interrupção voluntária da gestação; 67 

(37,9%) concordavam parcialmente; 42 (23,7%) discordavam; 8 (4,6%) discordavam 

parcialmente; 10 (5,6%) não tinham opinião formada, e 2 (1,1%) não responderam. 

Destes, 115 (65%) informaram que nunca atuaram no Programa de Interrupção 

Gestacional Previsto em Lei (PIGL); 10 (6%) atuaram anteriormente; 50 (28%) disseram 

que atuavam no momento, e 2 deles (1%) não responderam.  

Os que se posicionarem contrários a possibilidade de atuar em um serviço de 

referência para interrupção da gravidez em casos previstos em Lei, foram solicitados que 

justificasse seu posicionamento. As respostas foram codificadas em palavras-chave que 

classificam os motivos da rejeição: “Estigma”, 1 (0,9%); “Sem opinião formada”, 3 

(2,7%); “Moralidade”, 5 (4,4%); “Inviolabilidade da vida”, 10 (8,8%); “Religioso”, 19 

(16,8%); “Emocional”, 20 (17,7%); “Profissional”, 20 (17,7%); “Objeção de consciência”, 

22 (19,5%), e 13 (11,5%) não responderam (ROCHA et al., 2015).  

Outros dados apresentados, dessa vez na pesquisa quali-quantitativa de Diniz, 

Madeiro e Rosas (2014), demostrou que quase metade (43,5%) dos 1.690 médicos 

participantes revelaram que não faria um aborto em caso de estupro. Apenas 4,5% das 

recusas foram justificadas por motivos religiosos. Por outro lado, 20,9% delas indicaram 

que fariam o aborto quando a gravidez fosse resultado de estupro. Outros 18% também 

disseram que o fariam, mas apenas com autorização judicial. Além disto, somente 11,2% 

disseram que proporcionariam um aborto apenas por outros motivos legais, ou seja, 

feto com anencefalia (1,7%), ameaça à vida da mulher (2,5%), ou ambos (7,0%). 

Em contraste, em uma pesquisa prospectiva e transversal realizada por Benute 

et al. (2012), com profissionais de saúde que atuavam no Departamento de Obstetrícia 

de um hospital universitário e de um hospital público da periferia de São Paulo (SP), 

questionou aos participantes sobre o que representaria para a sociedade a liberalização 

do aborto no Brasil. 72,4% dos médicos, 57,5% dos profissionais de enfermagem e 68,4% 
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dos demais profissionais (Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, administrativos e 

técnicos de laboratórios) responderam que consideraram um avanço para a sociedade.  

O estudo de abordagem quali-quantitativa de Ribeiro e Fonseca (2015), realizado 

em uma Fundação Santa Casa no Pará, investigou o nível de conhecimento dos 

profissionais sobre a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, em que 

dos 33 profissionais entrevistados, 17 afirmaram conhecer a normativa e 16 não 

conheciam. Dentre os profissionais que desconheciam a norma a maior quantidade era 

de médicos e enfermeiros, e somente assistentes sociais e psicólogos em sua totalidade 

afirmou conhecer a normativa. 

Entre as avaliações dos profissionais sobre o serviço de Aborto Legal, 05 

profissionais mencionaram receio de que as mulheres faltem com a verdade ao procurar 

o serviço, pelo fato de não necessitar de Boletim de Ocorrência (B.O) policial, o que 

causa insegurança por parte desses profissionais em realizar o procedimento. Como 

destacado na seguinte fala extraída do estudo de Ribeiro e Fonseca (2015, p. 16): “Às 

vezes sabemos que ela está mentindo, inventando histórias, ninguém é abusada 

sexualmente e chega com uma cara de quem perdeu cinquenta centavos, mas mesmo 

assim temos que encaminhar o procedimento.” (Médico). 

O estudo qualitativo de Soares (2003, p. 404) destaca as percepções de alguns 

profissionais sobre aborto resultante de anomalia fetal incompatível com a vida, que 

segundo eles são mais fácil de ser aceite, pois foi associado ao princípio da Medicina em 

salvar a vida, “como não envolve vida, não é um problema médico” (Médico). O 

abortamento resultante de estupro apareceu como uma decisão voluntária da mulher, 

considerado, pelos profissionais, o caso mais difícil de ser enfrentado pelas mulheres.  

Diniz et al. (2014) realizou um estudo qualitativo, que investigou a percepção de 

profissionais da saúde sobre o aborto legal. Foi destacado pelos participantes que por 

não ser mais exigido por Lei a apresentação do B.O, para a realização do aborto legal, 

eles fazem uso do chamando nexo causal, que possui por objetivo bater a história da 

paciente com o tempo da gravidez. Muitos profissionais do estudo justificaram a tese 

do nexo causal em termos estritamente técnicos para a investigação do tamanho do 

feto e, consequentemente, para a escolha do método de expulsão.  

Dando continuidade com a pesquisa de Zordo (2012), referente ao 

conhecimento dos documentos necessários para poder realizar abortos legais entre os 
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profissionais da Medicina, 50% dos ginecologistas entrevistados nos dois hospitais 

achavam que uma ordem judicial devia ser sempre exigida. Em um estudo realizado por 

Diniz, Madeiro e Rosas (2014) quase metade (44,1%) dos participantes da pesquisa 

afirmaram que já solicitaram pelo menos um documento não exigido por Lei para 

concordar com o aborto, como B.O (18,7%), autorização judicial (9,5%), parecer médico 

externo perito (9,3%), ou mesmo autorização do comitê de ética institucional (6,6%). 

Para 37% dos médicos, a mulher deveria obter e apresentar dois ou mais documentos 

para a obtenção do aborto.  

De acordo com Farias e Cavalcanti (2012), isso possui relação com o juízo de valor 

feito por alguns profissionais de saúde, que colocam em xeque a veracidade dos relatos 

das usuárias que procuram os serviços de aborto legal e acabam condicionando sua 

realização à apresentação de B.O e de laudo médico. Isto ocorre devido à desconfiança 

em relação à história contada pelas usuárias durante o atendimento, à insegurança e ao 

receio que os profissionais possuem em estar cometendo um crime. Contudo, esse 

receio assevera o desconhecimento dos profissionais com relação às legislações 

vigentes e às normas técnicas concernentes à prática do aborto legal no país.  

Um estudo de cunho qualitativo realizado por Wiese e Saldanha (2014), revelou 

um sentimento de culpa e desconforto em relação à realização do aborto por uma 

participante. Através da fala de uma enfermeira participante do estudo:  

[...]. o problema é matar o feto, acabar com aquela vidinha [...]. Muitas vezes 
a gente faz e depois a equipe todinha chora, pois a gente é ser humano [...]. 
É tanto que já estou doida pra sair, não estou aguentando não. E é todo 
mundo, demora pouco, não aguenta não. Eu não sei nem explicar por quê. 
Não sei se é de cunho religioso, ou mesmo a formação da gente ou por que 
sou mãe também (p. 540). 

A pesquisa qualitativa promovida por Zordo (2012), destaca a importância da 

assistência psicológica prestada a mulher que busca serviço de abortamento legal, 

evidenciada por meio das seguintes falas das psicólogas participantes:  

[...] a gente vê qual o estado emocional dela [...] e também os recursos 
psíquicos dela para enfrentar essa situação... e a possibilidade de interrupção 
dessa gestação... a gente procura saber com elas qual a decisão delas... 
algumas já vem com uma decisão tomada [...] e outras vem ainda um pouco 
em dúvida... então a gente vai trabalhando com isso... se necessário a gente 
faz outros atendimentos (p. 1748).  
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Ainda na pesquisa de Zordo (2012), foi denunciada uma situação vivenciada por 

uma das obstetras da pesquisa, revelando que às vezes o plantão inteiro se recusava 

realizar o procedimento. É como o jogo da peteca explicou uma obstetra: a paciente 

subia para o centro cirúrgico e descia para a enfermaria porque ninguém queria realizar 

o aborto. A médica revelou ainda que era contrária ao aborto também em caso de 

estupro. Porém, quando se deu conta da longa espera que as mulheres estupradas, 

grávidas, tinham que enfrentar, ela decidiu fazer abortos legais. “Eu já tive muita 

polêmica na minha cabeça, explicou, eu sou espírita... mas hoje eu faço [...] eu só estou 

sendo um instrumento... é uma decisão dela... não é uma decisão minha... eu procuro 

não julgar [...]” (Ibidem, p. 1751). 

No estudo qualitativo de Espírito-Santo e Vieira (2007), os profissionais avaliaram 

o atendimento de aborto legal, como satisfatório e adequado. Contudo, fazem a ressalva 

de que esta afirmação vale apenas para o aspecto técnico. Em relação à informação e 

ao acompanhamento psicológico no atendimento, são identificadas necessidades de 

mudanças. Alguns acreditam que há muito a ser feito pela paciente, declarando a 

necessidade de treinamento da equipe como um todo, reportando dificuldades no 

atendimento relacionado aos aspectos emocionais da paciente.  

O estudo qualitativo de caráter exploratório de Barbosa, Bobato e Mariutti 

(2012), reconheceu que as percepções dos profissionais entrevistados sobre cuidados e 

acolhimento ocorria de maneiras diferentes. O que podia ser visto pelas seguintes falas: 

“Não há nenhum acolhimento ou cuidados específicos para tais casos, como psicóloga 

ou assistente social. Todos os cuidados e notícias são dados pelo médico e equipe de 

enfermagem (Entrevistado 5). “[…] A gente pergunta o tipo de sangramento, se o 

sangramento é vermelho vivo ou sangramento escuro (Entrevistada 2)” (Ibidem, p.50).  

As falas acima evidenciam uma concepção de cuidado com aspecto técnico, não 

possibilitando a relação de cuidado humanista da atenção à saúde, na busca da escuta 

direcionada à urgência subjetiva da mulher. Em nenhuma das falas foi possível perceber 

essa busca, somente a priorização do cuidado baseado em procedimentos técnicos 

(DINIZ; MADEIRO; ROSAS, 2014; BARBOSA, BOBATO; MARIUTTI, 2012). 

Outro aspecto importante, é que mesmo em países onde o aborto é legal em 

bases mais amplas, muitas vezes existem várias barreiras para bloquear ou dificultar o 

acesso das mulheres ao aborto. Existem barreiras logísticas (como falta de serviços nas 
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áreas rurais e falta de profissionais capacitados), barreiras sociais (como falta de 

conhecimento das mulheres sobre a disponibilidade de serviços e o direito ao aborto) e 

barreiras administrativas (como um prazo de espera de 24 horas ou aconselhamento 

obrigatório, para tratar sobre os “riscos” do procedimento ou opções de adoção) (DINIZ; 

MADEIRO; ROSAS, 2014). 

 Religiosidade e discordância quanto ao direito de 

interrupção voluntária da gestação 

Rocha et al. (2015) realizaram uma correlação entre orientação religiosa e 

concordância total ou parcial com o direito à interrupção voluntária da gestação. Desse 

modo, 45,8% dos católicos, 41,7% dos protestantes e 38,9% dos espíritas eram 

favoráveis à interrupção somente em casos de estupro, risco de vida à gestante e 

inconformidade do feto com a vida. Entre os 25 profissionais que se expressaram 

contrários ao direito de aborto em qualquer circunstância, 14 (56%) declaram-se 

católicos; 10 (40%), protestantes/evangélicos, e 1 (4%), espírita. Esses dados 

corroboram, uma forte influência da religiosidade, na prática. 

Em relação à atitude do profissional de sugestionar uma mulher grávida pós-

estupro ir adiante com a gestação, 116 (65,5%) disseram que não consideraram correta 

tal postura, ao mesmo tempo que 48 (27,1%) afirmaram ser correta, e 13 (7,4%) 

optaram por não responder. Entre os 48 profissionais que concordam com essa atitude 

de convencimento, 24 (50%) declaram-se católicos; 17 (35%), protestantes/evangélicos, 

e 7 (15%), espíritas (ROCHA et al., 2015).  

No estudo de Wiese e Saldanha (2014), os profissionais da saúde cujas crenças 

foram contrárias à descriminalização do aborto (n=19) afirmaram ser necessária, 

essencialmente, a proteção da vida, baseando-se na sua sacralidade e no poder divino, 

indicando uma influência significativa da religião, como se pode observar nesse discurso: 

[...]Porque é uma vida, e só quem tem o direito de tirar é Deus (Psicóloga 1) (Ibidem, p. 

540).  

Cabe salientar que, médicos do sexo masculino e aqueles que afirmam serem 

religiosos são os que mais não informam a mulher todas as opções disponíveis para ela, 

mesmo se recusando a encaminhá-la outro profissional. Em contrapartida, a pesquisa 

de Diniz, Madeiro e Rosas (2014) aponta que em casos específicos em que a rotina 



 

 

   130 CONTEXTUALIZANDO AS ATITUDES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO ABORTO LEGAL 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

investigativa feita pelo médico-obstetra deixa-o inseguro quanto à veracidade do 

estupro, o mesmo reivindica o direito de objeção de consciência: “Muitas vezes, recusei 

fazer o aborto porque era, pelo menos para mim, claro que não foi violento, mas uma 

relação consensual (Ibidem, p. 146)”.  Os autores ressaltaram que como a suspeita não 

é um motivo razoável para recusar o atendimento, 34% dos 50 médicos acabaram 

declarando que o aborto foi refutado por motivos de cunho religioso.  

Soares (2003), revelou em sua pesquisa que mais da metade dos profissionais de 

saúde que possuíam vinculação religiosa ou nutriam concepções espirituais exibiram 

uma representação do abortamento mais relacionada à culpa, ao sofrimento e ao 

pecado. Como demostrado através da fala de uma das enfermeiras participantes do 

estudo: 

Da maneira como a gente foi criada, eu sabia que era pecado, a mulher que 
fazia isso não ia para o céu... mesmo que eu já tivesse dentro de mim que não 
era pecado, que não era nada, mas tinha aquela coisa que foi construída na 
minha vida do interior (p. 403).  

Isso frisa, o conflito presente no íntimo de alguns profissionais de saúde que ao 

estarem atuando nos programas de aborto legal, se deparam com o comprometimento 

com a assistência, a pressão externa e a carga da influência RELIGIOSA (DINIZ; MADEIRO; 

ROSAS, 2014).  

Na investigação de Soares (2003), a respeito das concepções e restrições 

religiosas pessoais, os profissionais de saúde das diversas categorias foram unânimes 

em afirmar que devem manter uma postura neutra e imparcial a respeito da decisão da 

mulher, não devendo julgá-la porque fez aborto. Como pode ser destacado através 

desse discurso: “O profissional não deve persuadir para fazer ou deixar de fazer o 

aborto” (médica) (Ibidem, p. 403).  

 Necessidade de qualificação para atendimento às mulheres 

com demanda por aborto legal  

Na pesquisa de Rocha et al. (2015), ao que se refere à averiguação da qualificação 

do profissional que trabalha no PIGL, 79,1% (140) manifestaram-se favoráveis à 

qualificação, 18,1% (32) foram contrários e 2,8% (5) não responderam (Ibidem, p. 393). 

Das sugestões apresentadas pelos participantes favoráveis à qualificação, sobressaíram-

se: oficinas de capacitação, treinamento, cursos, formação ou conhecimento em 
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psicologia, ética, bioética, legislação, direitos humanos, entre outras. Sendo ainda 

pertinente destacar a opinião de dois profissionais, que declararam, respectivamente: 

“Adequado conhecimento da legislação, treinamento em como atender a essa paciente 

sem julgamentos ou preconceitos, bem como em apoio psicológico” e “Qualificação 

para atendimento humanizado que leve em consideração o desejo da mulher”.  

Um estudo realizado por Ribeiro e Fonseca (2015), com a participação de 33 

profissionais da saúde, somente 5 afirmaram que participaram de alguma capacitação 

acerca do tema. Na pesquisa realizada por Espírito-Santo e Vieira (2007), os 

entrevistados ao ser indagados se costumam conversar a respeito do aborto, alguns 

profissionais destacaram a ausência de discussão, a respeito dos aspectos psicológicos 

e legais do procedimento. Referiram-se também ao fato de que muitas vezes a discussão 

centraliza-se em torno de concordar ou não com o aborto. Como fica evidente na fala 

de dois médicos, respectivamente: “Talvez a gente pudesse ter acesso mesmo a 

atendimento psicológico durante a residência, talvez pudesse ser útil pra gente tá 

atendendo esse tipo de paciente aqui (Médico 1)”; “A discussão é sobre procedimentos, 

o que fazer, tipos de aborto (Médico 2)” (Ibidem, p. 217). 

O estudo quali-quantitativo realizado por Farias e Cavalcanti (2012) investigou o 

preparo ou abordagem da temática do aborto legal durante a graduação, o qual revelou 

a ausência de discussão sobre o assunto durante a formação, associada ao 

desconhecimento dos profissionais de saúde. Durante a análise, os autores observaram 

que alguns profissionais só tiveram acesso ao tema do aborto legal após sua inserção 

profissional. Tal fato pode favorecer o aumento das dificuldades em lidar com esse tema 

em seu exercício, e, desta forma, dificultar a promoção de uma assistência compatível 

às mulheres com demanda para esse tipo de serviço.  

Os autores supracitados destacam que os médicos-obstetras participantes da 

pesquisa relataram também a ausência da temática nos cursos de pós-graduação (stricto 

ou lato sensu). Isso revela que o foco da formação dos profissionais de saúde, em 

especial dos médicos ainda está muito centralizado na visão técnico-curativa e biologista 

do processo saúde-doença, ocasionando no despreparo dos profissionais para lidar com 

dimensões sociais, culturais e subjetivas presentes no cuidado à saúde. Dado à 

insuficiência de treinamentos e qualificações, muitos profissionais por não se sentirem 

capacitados ou confortáveis em ofertar este tipo de atendimento, acabam realizando o 
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encaminhamento das mulheres que chegam com demanda por aborto legal para outros 

profissionais (FARIAS; CAVALCANTI, 2012). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é possível falar em aborto legal no Brasil sem lidar com questões éticas, 

legais, julgamentos pessoais e desafios profissionais. À vista disso, através dos estudos 

analisados, percebeu-se que uma parcela dos profissionais de saúde, em decorrência de 

uma visão ultrapassada acerca do abortamento, acaba por discriminar e vulnerabilizar 

as mulheres que buscam pelos serviços legalizados. Revelado pelos depoimentos 

extraídos, as crenças religiosas desses profissionais têm grande impacto em relação às 

posturas estigmatizantes associadas à participação nesses serviços, e nas opiniões 

contrárias ao direito de as mulheres realizarem o aborto.  

A partir da análise dos artigos capturados para esta revisão, foi possível 

identificar questões importantes acerca da formação dos profissionais que atendem 

mulheres em situação de abortamento. Nesse sentido, destacou-se que os 

atendimentos prestados a essas mulheres se dão de forma técnica, o que evidencia o 

despreparo em lidar com os aspectos emocionais das pacientes. Isso aponta para 

necessidade de se pensar em estratégias que possam ser adotadas pelas instituições de 

ensino que formam esses profissionais, no sentido de melhor prepará-los para a 

atuação. Uma vez que, infelizmente, a metodologia de ensino e a organização curricular 

ainda não estão condizentes com as demandas sociais e as políticas públicas de saúde.  

Por fim, diante desses resultados mencionados, apontamos não apenas para a 

necessidade de uma maior divulgação institucional e técnica dos serviços de 

abortamento previstos em Lei, mas também a criação e a consolidação de espaços 

abertos para diálogos e debates que favoreçam à reflexão adequada sobre a moralidade 

do aborto para os profissionais do corpo hospitalar. Nesse sentido, o desvinculo de 

preceitos morais não depende somente dos profissionais ligados ao psicossocial, trata-

se de um conjunto de ações que envolvem a incorporação de todos os profissionais da 

equipe multiprofissional, com a finalidade de ofertar um serviço mais digno e 

humanizado para as usuárias. 
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CAPÍTULO VIII  

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: O 
PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
EX DETENTAS AO CONVÍVIO SOCIAL 

DOI: 10.51859/amplla.grc1006-8  

Letícia de Souza Soares Rocha Miranda ¹ 
 
¹ Graduada no curso de Direito. Universidade Cândido Mendes Campos – UCAM. Pós-Graduanda em Direito e 
Processo Penal Contemporâneo com ênfase na Advocacia Criminal - CEISC 

RESUMO 

A preocupação básica deste estudo é refletir sobre a realidade vivida pelas detentas nas 
prisões brasileiras e entender como o Sistema Prisional pode influenciar no processo de 
ressocialização de “ex-detentas”. Este artigo objetiva analisar a situação vivida pela 
mulher no cárcere, constatar se as detentas estão sendo condenadas à luz dos mesmos 
princípios aplicados aos homens, bem como analisar se há medidas eficazes para a 
ressocialização das mulheres encarceradas. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 
através da doutrina, livros, artigos científicos, sites e bancos de dado, website do poder 
judiciário, considerando as contribuições de autores como Onofre (2007), Gruner (2009) 
e Queiroz (2015), entre outros, procurando enfatizar a importância de assegurar os 
direitos das detentas, de criar unidades prisionais pensando em suas necessidades e de 
ter medidas ressocializadoras eficazes. Acerca do crescimento carcerário feminino e 
dados inseridos na pesquisa foi utilizado o Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciarias (INFOPEN) que compila informações estatísticas do sistema penitenciário 
brasileiro, por meio de um formulário de coleta estruturado preenchido pelos gestores 
de todos os estabelecimentos prisionais do país. Concluiu-se que o Estado atua de forma 
violenta e seletiva, promovendo invisibilidade e agravando a desigualdade de gênero, 
não contribui para a ressocialização das detentas aumentando a reincidência e 
percebeu-se que um grande problema no nosso sistema é que a lei existe, mas não é 
aplicada conforme a sua previsão gerando sérios problemas. 

Palavras-chave: Encarceramento Feminino. Prisões. Detentas. Ressocialização. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente pensar nas prisões nos remete a um espaço em que violações de 

direitos são comuns e inquestionáveis. O cárcere é marcado pela superlotação, falta de 

espaço adequado, infraestrutura precária e pouco acesso à educação e a saúde.  

O presente trabalho baseia-se no atual cenário carcerário e social, onde os casos 

de mulheres privadas de liberdade aumentam anualmente, o Brasil já é o 4º (quarto) 

pais na classificação mundial de encarceramento feminino (SANTOS, 2017) porém o 

bom retorno ao convívio social só diminui fortalecendo a reincidência.  

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é, pois, investigar como as 

mulheres devem ser tratadas no Sistema Prisional Brasileiro e compreender quais são 

as medidas ressocializadoras previstas no ordenamento jurídico, e se estas medidas 

estão sendo aplicadas corretamente, bem como a sua eficácia no sistema prisional. 

Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho a fim de 

questionar se o Sistema Prisional pode influenciar no processo de ressocialização de “ex 

detentas”, bem como entender as razões de sempre ouvirmos falar sobre presos do sexo 

masculino mas saber-se pouco acerca da realidade vivida e do tratamento aplicado as 

detentas. 

Quando se fala em mulheres criminosas, há uma tentativa de adaptações e 

“adequações” em grande parte das prisões além do descaso e abandono sofrido por 

parte da família e do próprio Estado que não leva em consideração as suas 

especificidades. Daí a importância de se investigar o papel das unidades prisionais no 

decorrer do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Dessa forma, espera-se reconstruir o histórico do encarceramento feminino, 

analisar a realidade das mulheres encarceradas no Brasil, compreender quais são as 

medidas de ressocialização, como ocorre a sua aplicação, bem como investigar se as 

formas de ressocialização das detentas tem cumprido seu papel de evitar que cometam 

novos crimes ao retornarem às ruas além de poder da voz e visibilidade a essas 

mulheres. 
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2. O HISTÓRICO DO ENCARCERAMENTO FEMININO 

O encarceramento feminino é o ato de prender legalmente em estabelecimento 

penal as mulheres que praticaram algum dos delitos elencados no Código Penal. 

Durante o século XVI, os crimes cometidos por mulheres eram a prostituição, 

sedução, fingir gravidez, vagabundagem, ser amante de membro da igreja católica, 

estelionatos, sempre conectadas a preceitos morais e religiosos, sendo severamente 

castigadas por tais atos, uma vez que o objetivo principal era vingar o mal praticado. As 

penas eram entendidas como castigo e meio de vingança, obrigando o condenado a 

sacrifícios e punições, não havendo proporção entre o delito praticado e a punição, 

prevalecendo o interesse do mais forte. 

Antigamente, a pena de prisão era uma medida assecuratória, não tinha 

natureza de pena. Nesse sentido, “a prisão servia somente com a finalidade de custódia, 

ou seja, contenção do acusado até a sentença e execução da pena.” (BITTENCOURT, 

2011, p.13). Nessa época, eram comuns penas de morte, tortura, confissão pública e 

açoite. 

A pena privativa de liberdade relevou ser o meio mais adequado para reformar 

o criminoso e então o aprisionamento tornou-se pena a partir do século XVIII, mas foi 

somente a partir do século XIX que a prática do encarceramento feminino começou a 

surgir. Neste período, as mulheres cumpriam suas penas dividindo as celas com os 

homens, sendo consideradas criminosas e loucas.  

Conforme relata Queiroz, a primeira prisão feminina no Brasil surgiu por volta de 

1937: 

[...] A Penitenciária Madre Prelletier, de Porto Alegre, foi a primeira 
penitenciária feminina do Brasil. O dado curioso não é este, mas sim que ela 
foi fundada apenas em 1937, e não pelo Estado, mas por freiras da Igreja 
Católica. Até então, mulheres condenadas no Brasil inteiro cumpriam pena 
em cadeias mistas, onde frequentemente dividiam celas com homem, eram 
estupradas pelos detentos e forçadas à prostituição para sobreviver. Depois 
de muitas denúncias e discussões penitenciárias, o Brasil, tardiamente, 
passou a construir presídios apenas para mulheres, começando pelo Rio 
Grande do Sul e espalhando-se pelo resto do país. O processo de criação deste 
piloto, porém, foi muito longe do ideal. Liderado pela Congregação de Nossa 
Senhora da Caridade do Bom Pastor, irmandade fundada em 1835 por Maria 
Eufrásia Pelletier, com sede em Angers (França), o presídio nasceu com o 
nome Instituto Feminino de Readaptação Social. Era uma casa destinada a 
criminosas, mas também destinada a prostitutas, moradoras de rua e 
mulheres “desajustadas”. E “desajustadas”, naquela época, podia significar 
uma série de coisas muito distante do desajuste [...] (QUEIROZ, 2016, p. 131). 
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Com o Novo Código Penal, em 1940 foram decretadas normas legais referentes 

as mulheres, definiram-se pela separação de homens e mulheres no Sistema Penal 

Brasileiro, e conforme o Código vigente a partir de 1942, ocorreu o surgimento das 

prisões femininas na maior parte dos estados brasileiros.  

A pena privativa de liberdade para as mulheres tinha um intuito diferente do que 

para o sexo masculino, uma vez que poderiam sofrer uma pena maior ou dependendo 

do delito, nenhuma pena, posto que a mulher ao praticar ato delituoso, o mesmo era 

visto como inferior. Ao serem condenadas, antigamente, as penas femininas eram 

substituídas por penas que atingissem sua vaidade como cortar cabelos, proibi-las de 

usar joias e enfeites, se não trabalhassem, poderiam ficar sem comer na prisão. 

Conforme mostrado acima, os institutos prisionais femininos eram comandados 

pela Igreja Católica, e não pelo estado, porque além de aprisionar as mulheres 

condenadas, as freiras também eram responsáveis por domesticar as detentas, 

modelando as criminosas para que pudessem ao sair das prisões, retornar ao padrão 

imposto pela sociedade. 

Conforme Soares e Ilgenfritz: 

Dedicadas às prendas domésticas de todo tipo (bordado, costura, cozinha, 
cuidado da casa e dos filhos e marido), elas estariam aptas a retornar ao 
convívio social e da família, ou, caso fossem solteiras, idosas ou sem vocação 
para o casamento, estariam preparadas para a vida religiosa (SOARES; 
ILGENFRITZ, 2001, p. 58). 

A constituição promulgada em 05 de outubro de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

XLVIII, impõe que a pena deverá ser exercida em estabelecimentos distintos, 

obedecendo à natureza do delito praticado, bem como a idade e o sexo do apenado. No 

entanto, na prática essa determinação não é exercida com sucesso devido à 

superlotação da população carcerária. Também através da constituição de 1988 foram 

banidas as penas de tortura e imposto limitações quanto a pena de morte. 

Para Giddens (2002), assim como ocorre em outras áreas da sociologia, os 

estudos sobre criminalidade têm historicamente ignorado as mulheres, e tal 

desigualdade de tratamento tem mantido a mulher em uma total submissão. Segundo 

a autora Luciana Ramos (2012) se os homens são “a maior parte da população prisional, 

as mulheres têm sido presas com mais frequência”. No Brasil, o encarceramento 

feminino é uma área pouco explorada, porém com o crescimento da participação 
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feminina no crime, é preciso abordar esse fenômeno bem como suas implicações na 

sociedade.  

Os estudos acerca da criminalidade feminina começaram a avançar no século XX, 

colocando em evidência as necessidades femininas e evidenciando os problemas 

relacionados ao gênero, porém ainda há muito que explorar, afinal, a Lei Brasileira de 

Execução Penal nº 7210/84 é considerada uma das mais avançadas do mundo, porém 

poucas menções são destinadas às mulheres.  

Ao olharmos o sistema carcerário hoje percebemos que ainda vigora o 

desrespeito aos direitos humanos e ao analisarmos as mulheres notamos as mais 

variadas violações que elas vivem. A necessidade de implementação de políticas 

públicas é urgente para devolver a dignidade as presas, ainda há evolução a ser feita 

para tornar a pena mais humanizada. 

3. A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE RESSOCIALIZAÇÃO E SUA EFICÁCIA 
NO SISTEMA PRISIONAL 

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), baseado no Infopen 

Mulheres a população carcerária feminina aumentou 675% entre os anos de 2000 a 

2017, revelando maior índice de aumento quando comparada a população masculina, 

levando o Brasil a quarta posição mundial no ranking prisional feminino, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. 

Atualmente, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

apenas 6,97%, entre todos os presídios no território brasileiro, são destinados apenas à 

detenção de mulheres. Sendo que 74,85% dos estabelecimentos prisionais foram 

construídos para homens e 18,18% dos presídios são para o público misto. Queiroz 

explica que: 

 O que eles chamam de presídios mistos são, na verdade, presídios 
masculinamente mistos (...). Se não tem onde colocar mulheres, as botam no 
castigo, ou seja, o pior lugar da cadeia. Até a estrutura dos prédios é feita para 
homens. Os banheiros, por exemplo, são os chamados “bois”, ou seja, 
buracos no chão. Imagine uma grávida se agachando num lugar desses? Num 
presídio com trezentos homens e dez mulheres, quem você acha que vai 
trabalhar e estudar? Quem vai ter horário de banho de sol? A minoria? Os 
espelhos são uma lâmina onde elas se veem completamente deformadas. 
Imagine passar cinco ou seis anos se vendo assim e sem nunca observar seu 
corpo inteiro? Como você vai se imaginar? (QUEIROZ, 2015, p. 74). 
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O Sistema Penal Brasileiro foi criado para (e por) homens, não levando em 

consideração as necessidades femininas, fazendo crescer as discriminações e 

desigualdades entre os gêneros, o Sistema não trata das especificidades femininas, 

como gravidez, maternidade, amamentação, saúde ginecológica e higiene feminina. 

Nesta perspectiva, as mulheres são punidas não só pelos crimes, mas também pelo seu 

gênero: 

É fácil esquecer que mulheres são mulheres sob a desculpa de que todos os 
criminosos devem ser tratados de maneira idêntica. Mas a igualdade é 
desigual quando se esquecem das diferenças. É pelas gestantes, os bebês 
nascidos no chão das cadeias e as lésbicas que não podem receber visitas de 
suas esposas e filhos que temos de lembrar que alguns desses presos, sim, 
menstruam (QUEIROZ ,2015, p. 19). 

O que se encontra estabelecido no ordenamento jurídico é diferente da 

realidade vivida no cárcere. Ao serem privadas da liberdade às mulheres não perdem 

apenas vínculos sociais, mas também vínculos familiares sofrem com a violação de seus 

direitos e garantias, além de perder parte das suas identidades. (CURY e MENEGAZ, 

2017). 

A presa tem seu direito à saúde garantida pela Constituição Federal de 1988, pela 

Lei 8.080/90 que regula o SUS e a Lei 7.210/84 Lei de Execução Penal, que visam garantir 

o direito legal e acesso à saúde nos estabelecimentos prisionais. No entanto, apesar 

dessas normas, grande maioria dos presídios femininos não possuem ginecologistas, por 

exemplo. E, de acordo com o artigo IV da Resolução nº 7/2033 do Conselho Nacional de 

Políticas criminais e Penitenciárias sempre haver nas unidades femininas, pelo menos, 

01 médico ginecologista, porém dados do Infopen Mulheres, revelam que há somente 

27 médicos ginecologistas no sistema penitenciário nacional, não sendo suficiente para 

metade das unidades prisionais femininas no País. 

O CNJ no ano de 2012 publicou o Mutirão Carcerário: uma espécie de diagnóstico 

do Sistema Penitenciário Brasileiro, por meio do qual se relatou a falta de assistência 

material e higiênica e constatou-se, que em algumas penitenciárias na capital de São 

Paulo as detentas improvisam miolo de pão na ausência de absorvente em seu período 

menstrual.  

Outra realidade enfrentada por algumas detentas é a gravidez. As grávidas 

ingressam nos presídios nos mais variados meses da gestação e, sofrem com a falta de 
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cuidados médicos, como por exemplo, pré-natal e pós-parto, conforme é assegurado 

pelo artigo 14, § 3º, da LEP.  

De acordo com Queiroz (2015, p. 74): 

A maioria das detentas grávidas, já chegam grávidas na cadeia. Algumas, já 
no fim da gestação, nunca passaram por um obstetra pois eram pobres e 
desinformadas demais. Como em todo país só existem 39 unidades de saúde 
e 288 leitos para gestantes e lactantes privadas de liberdade, na maioria dos 
presídios e cadeias públicas, elas ficam misturadas com a população 
carcerária e, quando chega a hora do parto, geralmente alguém leva para o 
hospital. Já nasceu muita criança dentro do presídio porque a viatura não 
chegou a tempo, ou porque a polícia se recusou a levar a gestante ao hospital. 

O relatório de 2017 do Infopen Mulheres revelou que apenas 14,2% das unidades 

em todo o território nacional possuíam espaço adequado para gestantes e lactantes, 

somente 48 unidades femininas têm berçário, direito assegurado pela Lei de Execução 

Penal (Lei nº 7.210/84) e Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) para 

que as condenadas possam amamentar seus filhos.  Já os estabelecimentos femininos 

ou mistos com creche apropriada para receber crianças maiores de 2 (dois) anos são 

apenas 0,66% das unidades brasileiras, não havendo a relação de contato entre mãe e 

filho. 

No entanto, ressaltasse a necessidade de assegurar os direitos da criança, que 

não pode ser punida por ter nascido de uma mulher condenada. A infraestrutura 

prisional viola direitos básicos, é preciso garantir a punição da mãe sem castigar o filho. 

Mesmo presas às mães possuem responsabilidade pelos cuidados das crianças, 

principalmente, porque no geral, são quem dão proteção, cuidado e sustento. Nesse 

sentido, “a companhia do filho durante o aprisionamento é percebida como um aspecto 

positivo, o qual a mulher projeta no filho a minimização das dificuldades enfrentadas 

durante este período.” (MELLO; GAUER, 2011, p. 117).  

O artigo 41, X, da LEP, configura a visita do cônjuge, companheira, parentes e 

amigos como direito da pessoa privada de liberdade, porém as unidades femininas e 

mistas carecem de lugar adequado para a visita tanto social quanto íntima, também 

resultados da desigualdade de gênero existente no sistema prisional. 

Para Azevedo (2010, p.115): 

A presa que recebe visita goza de certo status dentro da prisão, não somente 
pela questão afetiva, mas também pelo fato de receber artigos de 
necessidade pessoal, como shampoo, sabonete, absorvente, biscoitos, etc. 
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Pode parecer pouco significativo, mas, na prisão, esses artigos são 
extremamente cobiçados e raros.  

Contudo, é importante ressaltar que “é responsabilidade do Estado à 

preservação da vida, da integridade física e mental e da saúde dos indivíduos” (BRASIL, 

2008). 

Porém, o que se verifica é a ausência de programas de incentivos à visitação aos 

presos, bem como falta de estímulo para manter o vínculo familiar por meio de cartas 

ou contato telefônico. Assim, as detentas são tratadas com enorme descaso e 

desatenção. Dessa forma, em sua maioria, perdem contato com seus parentes, muitas 

são abandonadas por seus companheiros e ao saírem da prisão ficam ainda mais 

perdidas e desnorteadas por não saberem quem procurar e para onde ir. 

4. A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE RESSOCIALIZAÇÃO E SUA EFICÁCIA 
NO SISTEMA PRISIONAL 

A pena, em sua última etapa, tem como finalidade proporcionar ao detento 

condições para ressocialização, porém, ao longo dos anos a pena passou a ter como fim 

somente o caráter punitivo, visando isolar o preso da sociedade, e em partes isso 

ocorreu devido às condições desumanas dos sistemas penitenciários, que não 

apresentam condições mínimas para a ressocialização e acabam por produzir efeitos 

devastadores ao tratar os presos em condições sub-humanas. 

Nesse sentido, Gruner afirma: 

o caráter meramente punitivo das prisões é insuficiente para dar conta do 
que deveria ser seu principal objetivo: punir apenas, não mais! Era necessário 
investir na regeneração do indivíduo e em sua reintegração à sociedade. Não 
se trata, no entanto, de modificar a “natureza” do criminoso, mas de educá-
la de acordo com valores considerados moralmente sadios (GRUNER, 2009, 
p. 439). 

O principal problema da falta de ressocialização é o alto índice de reincidência 

no sistema penitenciário. Após o cumprimento da pena, grande parte dos detentos 

acaba retornando ao cárcere, isso ocorre por diversos fatores, e o principal é a falta de 

tratamento adequado no presídio, além disso, o enfrentamento ao estigma social e as 

dificuldades de ser reinserido no mercado de trabalho.  

A educação para os que se encontram em situação de privação de liberdade é 

direito humano subjetivo previsto na legislação internacional e na brasileira e também 
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faz parte da proposta de reinserção social do apenado a fim de garantir a sua plena 

cidadania. Acredita-se também que mediante a qualificação profissional dos internos se 

consiga reinseri-los no mercado de trabalho.  

O trabalho prisional e as atividades escolares poderiam compor meios eficientes 

para ressocialização dos apenados e influenciar a diminuição da taxa de reincidência, 

meios ressocializadores que todos devem ter acesso.  

A escola em instituições prisionais é um meio importante para gerar a 

ressocialização e a reintegração social do detento. Assim como trabalho, frequentar a 

escola nas prisões também implica remição da pena. No que diz respeito ao grau de 

escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil, é possível afirmar que 

44,42% destas possuem o Ensino Fundamental Incompleto, 15,27% possuem Ensino 

Médio Incompleto e somente 14,48% possuem Ensino Médio Completo, o percentual 

das que possuem Ensino Superior Completo é de somente 1,46% das presas. Sendo que 

4% das mulheres são analfabetas e 8% são alfabetizadas, mas sem terem passado por 

cursos regulares. 

Para Onofre: 

A escola nos presídios tem uma enorme responsabilidade na formação de 
indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, 
no fortalecimento da auto-estima desses sujeitos, assim como na consciência 
de seus deveres e direitos, criando oportunidades para reingresso na 
sociedade (ONOFRE, 2007, p.47). 

O trabalho é uma forma de devolver não só a dignidade ao condenado, mas 

também de trazer de volta sua autoestima, perspectiva de vida e poder colaborar com 

as despesas familiares, porque promove capacitação profissional e lhe garante 

condições para ser reinserido no meio social. Além de proporcionar redução na pena, já 

que a cada três dias trabalhados há a remissão de (1) dia na pena conforme descrito no 

art. 126,§1º da LEP , e ainda possibilita que o apenado possua uma renda, a qual é a 

remuneração pelo trabalho que é dividido em três partes, uma parte vai para o pecúlio, 

outra parte para a família e outra parte para o preso, conforme descrito no art.28 da 

LEP, porém em todo o Brasil o percentual de mulheres trabalhando nos sistemas 

femininos e mistos, no primeiro semestre de 2017 foi de 34,04%, o que representa 

12.459 mulheres trabalhando. 
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 O artigo 29, da Lei de Execução Penal, assegura que o salário pago pelo trabalho 

realizado não pode ser inferior a ¾ (três quartos) do salário mínimo, entretanto, ao 

analisar os dados do INFOPEN Mulheres, descobre-se que 38,2% das custodiadas que 

trabalham não recebem remuneração, e 33,6% recebem o valor mínimo estipulado pela 

legislação, que é de ¾ (três quartos) do salário mínimo e 15,3% recebem menos de ¾ 

(três quartos) do salário mínimo, ou seja, ao todo  53,5% das mulheres encarceradas 

trabalham e não recebem salário conforme está previsto na Lei de Execução Penal. 

Os delitos mais comuns entre mulheres são aqueles que podem funcionar como 

complemento de renda, o mais praticado constituindo 68% é o crime de tráfico de 

drogas, seguidos pelos crimes contra o patrimônio, sendo 8% furto e 9% 

roubo.  Comprovando que os crimes cometidos por mulheres são menos violentos e de 

menor gravidade.  Ao ofertarem cursos de capacitações no presídio haveria uma maior 

chance no mercado de trabalho para estas detentas, porque o mercado de trabalho já 

é um ambiente competitivo, e essas mulheres já tem a desvantagem de serem “ex-

detentas”. 

Costa afirma: 

A experiência mostra que os presos não são recuperados no atual modelo 
praticado pelas instituições prisionais. Há falta de recursos, de infraestrutura 
das instalações e inexistência de prioridade para com o desenvolvimento da 
cidadania do preso. Dentro desta perspectiva tem se utilizado o trabalho 
prisional, como forma de recuperação de sua cidadania e de amenizar as 
mazelas do Sistema Penal do Brasil (COSTA, 1999, p. 17) 

O Protocolo De Ação Conjunta (PAC) é um convênio com a Superintendência dos 

Serviços Penitenciários (SUSEPE), para o governo ou empresas privadas oferecerem 

trabalho remunerado para os presos que, de acordo com a SUSEPE, consiste no 

gerenciamento por parte Estado entre o empregador e o prestador de serviços e 

também funciona como laborterapia. O apenado que participa do trabalho interno 

remunerado, recebe 75% do salário mínimo, sendo que 10% do valor bruto são 

descontados para o fundo penitenciário. Além disso, possui uma carga horária de no 

mínimo 6 horas e no máximo 8 horas, sendo os feriados e domingo livres. Além da 

remuneração também tem remição da pena. Porém, o trabalho precisa gerar benefícios 

parar ambas as partes, tanto para o ente que contratou e para o detento contratado, 

por isso precisa ser conduzido visando a ressocialização, a fim de garantir a função de 

laborterapia. 
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Conforme relembra Julião: 

É importante ressaltar que as empresas que trabalham com a mão de obra 
carcerária obtêm incentivos fiscais e não arcam com impostos trabalhistas 
sobre cada interno, além de obter benefícios, tais como não pagamento de 
água, luz e aluguel dos espaços utilizados dentro das Unidades penais 
(JULIÃO, 2011, p.204)   

No estado do Rio de Janeiro, existe a Fundação Santa Cabrini, que está vinculada 

a Secretária de Estado de Trabalho e Renda, que promove a inserção social do apenado 

através da capacitação e qualificação para o trabalho, visando a inserção social, por meio 

da qualificação para o trabalho e da ocupação produtiva e racional. Porém apesar de 

existir a 40 anos, ainda são poucas as empresas privadas e órgãos públicos que selaram 

parcerias com a fundação, devido a isso se torna necessário à conscientização da 

importância da ressocialização e a divulgação do benefício para ambas as partes. 

É necessário que o preso participe de projetos que possibilitem um retorno mais 

tranquilo, facilitando o acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, para que lhe seja 

ofertado uma nova oportunidade de vida, objetivando evitar a reincidência, uma vez 

que o ex-detento obterá alternativas que podem evitar seu retorno ao crime. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, conclui-se que através da reconstrução do histórico do 

encarceramento feminino no cenário atual nota-se que o sistema penal e prisional, são 

totalmente fundados em bases patriarcais e antropocêntricas, atuam de forma violenta 

e seletiva, o Estado ao estruturar prisões inadequadas para a população feminina, não 

leva em consideração suas necessidades, e agrava a desigualdade de gênero.  

O fato de a porcentagem de mulheres no sistema prisional ser baixa faz com que 

suas necessidades não sejam consideradas quando se pensa em políticas públicas e 

construções de unidades prisionais.  

Notou-se que as mulheres estão sendo negligenciadas pelo Estado desde o 

século XVI uma vez que os crimes estavam relacionados a preceitos morais e religiosos, 

as penas impostas as mulheres feriam sua vaidade e quando privadas de liberdade 

dividiam as celas com homens, não possuindo local adequado para cumprimento da 

pena. 
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O presente trabalho mostrou, também, a realidade precária em que se 

encontram as mulheres privadas de liberdade e que a atuação do Estado viola seus 

direitos e garantias fundamentais. A lei garante acesso a saúde, visitação de familiares, 

amamentação e a relação de contato entre mãe e filho, mas na prática as mulheres não 

possuem assistência material, higiênica e locais apropriados para garantir a visitação e 

contato com seus filhos. 

Revelou-se que: o estudo, o trabalho e a capacitação profissional são 

importantes meios para devolver a dignidade a presa e são importantes meio 

ressocializadores, também com previsão na Lei de Execução Penal, mas o Estado não 

garante esse direito, as poucas presas que conseguem acesso ao trabalho não tem 

remuneração adequada e apesar de a maior parte das detentas não terem o concluído 

o Ensino Fundamental, o Estado não oferece estudo a essas mulheres mesmo havendo 

previsão legal.  

Dessa forma, constatou-se também que no Sistema Prisional Brasileiro há a 

previsão de projetos ressocializadores, alguns até previsto na legislação, mas não há 

estrutura física no estabelecimento para que tais projetos sejam concretizados. Logo a 

reincidência pode ser considerada uma falha no processo de ressocialização, porque não 

prepara a apenada ao retorno a vida civil. Sem qualificação, com o estigma de “ex 

detentas” e um mercado de trabalho competitivo elas não encontram espaço para 

tentar uma vida honesta e optam pela facilidade do retorno ao crime. 

Além disso, foi possível perceber que a mão de obra prisional traz benefícios as 

empresas privadas ou aos órgãos públicos que a contratam, porque recebem isenção 

dos encargos sociais dos demais empregados, gerando economia na contratação de mão 

de obra e custos zerados no uso de espaço intramuros; entre outros benefícios que 

trazem vantagem a contratação de detentos. 
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RESUMO 

No presente artigo, o objeto de pesquisa se volta a tratar das questões ligadas à 
criminalidade feminina, focada na condição de mulher e mãe apenada no sistema 
prisional brasileiro, apresentando as imbricações das vulnerabilidades no que diz 
respeito ao seu acesso à saúde, bem como de seus (as) filhos (as); o enfrentamento no 
contexto prisional e a luta pelo exercício da cidadania, enquanto dignidade da pessoa 
humana, diante das contumazes violações dos direitos humanos, mormente agora, 
diante da pandemia do coronavírus. A metodologia empregada parte da análise 
doutrinária, bem como do contexto legal-normativo, com foco na Jurisprudência 
específica que trata das questões atinentes à maternidade no cárcere. Enquanto 
objetivo de estudo, se busca apresentar as díspares contradições dos órgãos públicos 
do Estado brasileiro, quanto a essa política carcerária específica, em que se chocam as 
instâncias próprias do Supremo Tribunal Federal, com decisões de Juízes de 1ª Instância. 
Como resultado parcial, se trata do Habeas Corpus Coletivo, impetrado por 16 
Defensorias Públicas, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que mães e puérperas 
sejam levadas à prisão domiciliar, como forma de preservarem suas vidas e a de seus 
(as) filhos (as), longe da vivência das condições insalubres das casas prisionais, por se 
constituírem, dessa maneira, em máximo grupo de risco para o contágio. Por fim, se 
lança um alerta no sentido do silêncio dos órgãos públicos quanto às situações de 
internações hospitalares, em caso de contágio, produzindo uma espécie de invisibilidade 
acerca desse público já notoriamente agredido em sua condição humana. 
 
Palavras-chave: maternidade; cárcere; pandemia do coronavírus; díspares decisões dos 
Poderes do Estado; agressões aos direitos humanos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Deve-se, em primeiro lugar, quanto ao tema em comento, atentar para o 

problema sociológico a penalizar duplamente a mulher apenada, mormente quando se 

choca com a sacralização da maternidade, como a questão valorativa que serve de pano 

de fundo à atenção secundária, dada ao tema, pelos próprios órgãos do Estado 

encarregados do sistema prisional: os preconceitos extramuros invadem o contexto 

intramuros das casas prisionais. Além disso, o próprio Judiciário pacifica Jurisprudência 

em relação à falta de políticas públicas efetivas e, notadamente, quanto ao tema, a falha 

na interação dos 3 Poderes do Estado, tanto em nível federal, quanto das demais 

unidades federativas, donde se conclui que, de todas as formas, se evidencia a falta de 

uma coordenação institucional geral acerca do enfrentamento das complexidades do 

problema.  

Destaca-se, nesse sentido, o que o Plenário do STF veio a decidir sobre a ADPF – 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de nº 347, acerca do sistema 

carcerário nacional, em sessão realizada de 7 a 11 de setembro de 2015; e que, 

evidentemente, nesse sentido, se pode inferir que as decisões se referem e incidem, 

igualmente, sobre as casas prisionais femininas1. Infelizmente, todas essas condições 

acabam por se agravar ainda mais, diante do quadro de disseminação do vírus no 

sistema carcerário. 

Ao se tratar do problema de dados acerca da população carcerária brasileira, se 

recorre ao INFOPEN - sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário 

brasileiro.2 Nesse sentido, ao se percorrer o referido levantamento, se pode acessar o 

Painel Interativo dezembro/2019 que, uma vez acionado, remete a quadro onde se 

especificam algumas categorias classificatórias de dados e que, no que impacta ao 

presente artigo, faz referência, precisamente, a mulheres e grupos específicos, com 

informações atualizadas até a data de 25.06.20.  

 
1 Brasil. Supremo Tribunal Federal (2015a). ADPF 347. Rel. Min. Marco Aurélio. Informativo 798. 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/ documento/ informativo798.htm  
2 BRASIL. Ministério da Justiça e da Segurança Pública (2020a). Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Relatório de aprisionamento feminino: páginas 2/3/4. DEPEN – Departamento 
Penitenciário Nacional. Atualizado em: 25.06.20. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmU4ODAwNTAtY2IyMS00 
OWJiLWE3ZTgtZGNjY2ZhNTYzZDliIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJm
ZThlMSJ9   
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Portanto, até a presente data, se pode chegar a um perfil geral da população 

carcerária feminina, cujo registro quantitativo aponta para a cifra de 37.200 apenadas. 

Na página seguinte, se chega ao dado acerca da maternidade, de forma que aponta para 

o total de 1.446 filhos, 225 lactantes e 276 gestantes/parturientes; consta igualmente a 

classificação desses filhos por faixa etária, indo do 0 a 6 meses, até mais de três anos. 

Depois, se chega ao perfil de cor/raça, em que se verifica que a população jovem, parda 

e preta se trata de maioria. Por fim, à página sete, se chega ao dado estatístico das 

deficiências que essa população carcerária apresenta. Outra busca importante nesse 

enfoque do levantamento de dados, dá conta de que, quanto às informações criminais, 

se acessa a quantidade de incidências por tipo penal, na qual surge o enquadramento 

da esmagadora maioria em crimes de drogas e de crimes contra o patrimônio; o que 

reforça as características genéricas dessa população carcerária1.  

2.  CONTRADIÇÕES BRASILEIRAS E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

Ademais, a Nota Técnica nº 17, de 06.05.20, elaborada pela Divisão de Atenção 

às Mulheres e Grupos Específicos - DIAMGE, vinculada à Coordenação-Geral da 

Cidadania e Alternativas Penais - CGCAP, da Diretoria de Políticas Penitenciárias - DIRPP, 

do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, menciona a obediência às diretrizes 

da Política Nacional de Atenção às Mulheres Presas e Egressas (PNAMPE), bem como às 

Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 

privativas de liberdade para mulheres infratoras, ou seja, às denominadas Regras de 

Bangkok; e, mais especificamente, quanto ao tema em comento, às recomendações da 

Portaria Interministerial nº 7, de 18 de Março de 2020, sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de 

 
1 Brasil. Ministério da Justiça e da Segurança Pública (2020a). Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Relatório de aprisionamento feminino: páginas 2/3/4. DEPEN – Departamento 
Penitenciário Nacional. Atualizado em: 25.06.20. https://app.powerbi.com / 
view?r=eyJrIjoiMmU4ODAwNTAtY2IyMS00OWJiLWE3ZTgtZGNjY2ZhNTYzZDliIiwidCI6ImViMDkwNDIwLT
Q0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9   
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fevereiro de 2020, que se referem ao enfrentamento da pandemia no âmbito do Sistema 

Prisional1. 

No que diz respeito ao tema, uma decisão paradigmática acerca do 

reconhecimento dos direitos de apenadas gestantes ou mães de crianças de até 12 anos 

ou de pessoas com deficiência foi tomada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que decidiu, em 20.02.18, por maioria de votos, conceder Habeas Corpus 

(HC 143641)2 coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar 

de mulheres presas, em todo o território nacional, sem prejuízo da aplicação das 

medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP), que 

trata das medidas cautelares diversas da prisão. Este HC foi impetrado pelo Coletivo de 

Advogados em Direitos Humanos, segundo o qual, a prisão preventiva, ao confinar 

mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais precários, tira delas o acesso a 

programas de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no pós-parto; e ainda 

priva as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, constituindo-se em 

tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe os postulados constitucionais 

relacionados à individualização da pena, à vedação de penas cruéis e, igualmente, ao 

respeito à integridade física e moral da presa3. 

Agora, entretanto, em função da eclosão da pandemia, diversas instituições e 

entidades admitidas como interessadas nesse processo antes referido, na condição de 

“amici curiae” requereram, ao STF, a concessão de liminar para que todas as mulheres 

que sejam mães de filhos de até 12 anos, ou que tenham deficiência, bem como as 

gestantes, sejam colocadas em prisão domiciliar, independentemente das exceções 

estabelecidas no julgamento daquele HC, entre as quais se incluíam casos de crimes 

praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou situações 

excepcionais devidamente fundamentadas pelos juízes. Esse pedido foi alocado ao Min. 

Ricardo Levandowski, Relator do HC, que observou, em seu despacho, datado de 

 
1 Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (2020b). Nota Técnica n.º 17/2020/DIAMGE - Divisão de 
Atenção às Mulheres e Grupos Específicos. DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional. 
http://depen.gov.br/DEPEN/ copy4_of_DSEI_MJ11491722NotaTcnica.pdf  
2 A íntegra do Relatório e do voto do relator pode ser acessado em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf  
3 Brasil. Supremo Tribunal Federal (2018). 2ª Turma concede HC coletivo a gestantes e mães de filhos com 
até doze anos presas preventivamente. Notícias STF. 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp? idConteudo=370152&ori=1  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
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23.03.20, que, embora a pandemia possa assumir “proporções catastróficas” no sistema 

carcerário, o Poder Judiciário está atuando para proteger os diversos grupos de risco, 

citando a Recomendação nº 62 do CNJ, de 17.03.20, para a adoção de providências para 

reduzir os riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Nesse sentido, porém, 

determinou que não é viável, em princípio, a expedição de alvará de soltura coletivo, de 

forma que caberia ao Parlamento, a elaboração de lei nesse sentido, antes de sua 

adoção por meio de decisão judicial1. 

Entretanto, em que pese os atos normativos antes referidos, bem como as 

recomendações do CNJ e dados fornecidos pelo sistema prisional, se percebe que, em 

função da pandemia, provavelmente se pode verificar um hiato maior entre a expedição 

de tais medidas tendentes a conter o contágio e sua efetiva concretização nas casas 

prisionais, notadamente em relação às apenadas gestantes, puérperas, ou mães, haja 

vista da propositura de um habeas corpus coletivo encaminhado ao STF em data de 

26.05.20, em que Defensorias Públicas de 16 unidades federativas, em atuação conjunta 

com o GAETS - Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e 

Distrital nos Tribunais Superiores, pedem que todas as mulheres gestantes e lactantes 

presas no país sejam soltas ou possam cumprir a pena em prisão domiciliar. Nesse 

sentido, no HC está requerida a concessão da ordem para a imediata soltura de todas as 

mulheres presas gestantes, puérperas e lactantes que estejam presas, sendo garantida 

a liberdade provisória ou ao menos a prisão domiciliar a todas aquelas que estão presas 

preventivamente; e a prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar para todas que já 

estejam cumprindo pena por decisões condenatórias transitadas em julgado ou não. O 

documento menciona a já referida Resolução nº 62 do CNJ e afirma que todas essas 

medidas convergem para um mesmo objetivo, que é o de diminuir a superlotação do 

sistema prisional, um dos maiores motivos de sua especial vulnerabilidade frente à 

pandemia. O HC alega, por fim, que a adoção de medidas para diminuir a ocupação das 

unidades prisionais com o objetivo de conter o avanço da pandemia vem sendo tomado 

 
1 Brasil. Supremo Tribunal Federal (2020a). Ministro determina que sistema prisional informe medidas 
para conter pandemia do coronavírus. Notícias STF. 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439958 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439958
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em diversos países, como é o caso dos Estados Unidos, do Irã, da Alemanha e do Reino 

Unido1. 

Quanto à efetiva soltura das presas, porém, se chega à denúncia feita pelo 

Coletivo de Advogados em Direitos Humanos (CADHU) e publicado no Portal de Notícias 

UOL, em 12.03.20, no sentido de que dois anos após a referida decisão do Supremo 

Tribunal Federal determinando que grávidas, bem como mães de crianças de até 12 

anos e mulheres que cuidam de pessoas com deficiência possam converter sua prisão 

preventiva em domiciliar até o julgamento, há detentas que não conseguem acessar 

esse benefício. Por conta disso é que esse mesmo coletivo protocolou uma petição aos 

autos do referido HC 143.641, antes referido, solicitando a soltura das presas, em função 

da pandemia2. 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No HC 143.641, antes referido, consta levantamento de inúmeras decisões 

judiciais, quantificadas estatisticamente, a indicar que a justificativa para a não soltura, 

caso a caso, das apenadas, incide sobre o fato de que um número significativo das 

solicitantes estaria enquadrado no crime de drogas, de forma que esses pedidos de 

Habeas Corpus são negados por conta do que consideram “tráfico de residência”, o que 

estaria contido nas decisões analisadas, do próprio STF, quanto dos Tribunais 

Superiores. Infelizmente, como a referida matéria data de março/20, não se obteve 

dados recentes, até a data da escritura do artigo, se ainda restam apenadas custodiadas 

nas casas prisionais que, em função das decisões referidas poderiam estar se valendo 

do benefício da prisão domiciliar, em função da pandemia, ou se ainda se mantém 

presas, sujeitas ao contágio, ou já contagiadas, ou, ainda pior, engrossando estatísticas 

de óbitos, pois esse levantamento, se feito, não foi publicado. 

Infelizmente, então, uma vez mais, se terá que repetir a triste situação de que, 

mesmo com medidas propostas formalmente, por meio de Resoluções e 

 
1 Brasil. Defensoria Pública/SP (2020). Habeas Corpus coletivo: soltura ou prisão domiciliar a todas as 
grávidas e lactantes presas no País, ao lado de outras 15 Defensorias estaduais. 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/conteudos/noticias/noticiamostra.aspx?iditem= 
89565&idpagina=3086  
2 Sakamoto, L. (2020).  STF descumpre a própria decisão e prejudica presas que são mães e grávidas. Portal 
Uol. https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/03/12/ supremo-descumpre-sua-
propria-decisao-e-afeta-presas-gravidas-e-maes.htm 
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Recomendações, de órgãos competentes, notadamente do Judiciário, tais medidas 

preventivas, ou não foram tomadas, ou se o foram, não se mostraram eficazes na 

efetivação concreta do enfrentamento da pandemia nas casas prisionais femininas, haja 

vista os insistentes recursos movidos, ou por organizações da sociedade civil, ou de 

outros órgãos do próprio Estado, para que, não havendo sido tomadas as medidas 

adequadas nas casas prisionais, essas apenadas possam ter o regime modificado. 

Ademais, enquanto o Judiciário decide caso a caso, pela demora ínsita aos processos, o 

vírus continua a se alastrar. 

Outra circunstância deve ser, igualmente, destacada e que pode encobrir o 

problema evidenciado da falta de coordenação geral, baseando-se em afirmações feitas 

no levantamento intitulado “Dar à luz na sombra: condições atuais e possibilidades 

futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão”, no 

sentido de que: 

Percebemos que a vontade política da gestora e o diálogo entre esta, o 
executivo e o judiciário é fundamental para a garantia de direitos às mulheres 
presas. Em outras palavras, a ausência de políticas direcionadas ao sistema 
penitenciário feminino faz com que as conquistas nesses espaços sejam 
personalíssimas, dependendo da iniciativa daquelas que os administram. Isso 
ficou patente nas falas das diretoras entrevistadas e na diversidade das 
inciativas mapeadas1. 

Ademais, agora se chega a outro nível de complexidade do problema, ao se 

considerarem os princípios de respeito pelos direitos humanos, sem exclusão dessas 

apenadas, o que, histórica e estruturalmente, não vem sendo cumprido pelo Estado. 

Trata-se, assim, da questão fundante desse mesmo Estado, no que diz respeito à 

segurança pública da sociedade em geral, pois esse foi o argumento utilizado para evitar 

a sua soltura, quando somente essa medida fosse necessária a evitar o seu contágio, 

para que, uma vez em prisão domiciliar, não incorressem na possibilidade de voltar a 

delinquir. Infelizmente, enquanto tais questões passam a ser discutidas, o contágio se 

amplia e a curva de óbitos somente acentua o drama existencial vivenciado.  

A única postura, a longo prazo, capaz de indicar uma solução para o problema, 

diz respeito à implantação de políticas públicas de Estado, que se mantenham livres das 

 
1 Braga, A.G.M, & Angotti, B. (2014). Dar à luz na sombra: condições atuais e possibilidades futuras para 
o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão. IPEA Instituto de Pesquisa Econômica. 
https://www.justica.gov.br/news/201clugar-de-crianca-nao-e-na-prisao-nem-longe-de-sua-mae201d-
diz-pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf  

https://www.justica.gov.br/news/201clugar-de-crianca-nao-e-na-prisao-nem-longe-de-sua-mae201d-diz-pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf
https://www.justica.gov.br/news/201clugar-de-crianca-nao-e-na-prisao-nem-longe-de-sua-mae201d-diz-pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf
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injunções de ideologias e de politizações das condições do próprio sistema carcerário e 

da própria pandemia, ratificando, assim, o entendimento anterior já apontado. 

Entretanto, em termos imediatos e pela celeridade da disseminação do contágio, parece 

que uma postura humanitária estaria mais de acordo com os princípios de dignidade da 

pessoa humana e de direitos humanos fundamentais, mormente quando se pensa a 

situação dos filhos de tais apenadas, de forma que a soltura se mostra não como um 

dano maior, mas, provavelmente, menor, já que não se pode alegar suposições de 

aumento da criminalidade feminina, motivada por sua soltura. Escolheu-se entre casos 

concretos de contágio pelo vírus, a abstrata suposta agressão à segurança pública, 

perpetrada por mães apenadas, com seus filhos? Não sabemos a resposta, uma vez que 

não dispomos de dados confiáveis a esse respeito! 
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RESUMO 

Este trabalho trata da importância do direito a educação como meio de inserção do ser 
humano em uma sociedade mais justa e igualitária, correlacionado a relevância da 
aplicação das ações afirmativas por parte do governo federal nas instituições de ensino 
superior, tendo como campo de estudo a implantação da Comissão de 
Heteroidentificação para combate às fraudes no ingresso por cotas nas universidades 
públicas. Para tanto, o sistema de cotas, historicamente e hodiernamente, percorrendo 
a legislação nacional é explorado. Além disso discorre-se sobre especificidades da 
diferenciação de cota social e cota racial e sua forma de aplicação na instituição, citando 
os critérios usados para ingresso como também os grupos beneficiados.  
 
Palavras-chave: Cotas. Ações Afirmativas. Comissão de Heteroidentificação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), dispõe em seu 

caput, ser a educação um direito de toda a população, recaindo sobre o Estado e a 

família o dever de promover e incentivar, em parceria com a sociedade, o pleno 

desenvolvimento da pessoa em busca do seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Uma questão relevante, que se encontra em grande 

discussão no momento, devido aos cortes de verbas e calorosos ataques às 

Universidades e Institutos Públicos, é a questão da igualdade de oportunidades para o 

acesso às Universidades Públicas.  

O Brasil passou a dar relevância as políticas de ações afirmativas após 

participação na 3º Conferência Mundial sobre o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e formas correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das Nações 

Unidas em 2001. Desde então o estado brasileiro comprometeu-se a estabelecer 

políticas concretas para superar o racismo. As universidades públicas devem 

proporcionar, da melhor forma possível, o acesso a uma educação de qualidade aos mais 

diversos grupos e classes sociais. É de se espantar que, somente atualmente, alunos de 

baixa renda e negros estão sendo os primeiros de suas famílias a terem acesso ao ensino 

superior, isso devido às oportunidades criadas pelas políticas de inclusão. Assim, esse 

trabalho teve como objetivos abordar a importância das Bancas de Heteroidentificação 

na inibição de fraudes no ingresso as Universidades Públicas 

2.  SURGIMENTO DAS COTAS 

A política de cotas ou cotas raciais, surgiu primordialmente na Índia, na década 

de 30. A sociedade indiana era dividida em diversos grupos, chamados de castas, sendo 

alguns desses grupos considerados superiores quando comparados aos outros. No ano 

de 1909 foi feita uma representação por parte de diferentes grupos e segmentos 

populacionais considerados como inferiores dentro da sociedade indiana, sendo que 

essa proposta foi contestada na época, pelo líder da independência da Índia, com o 

argumento de que as ações afirmativas trariam guerra e a divisão entre as castas (De 

CARVALHO, 2011). 
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Já em 1950, com a elaboração da carta magna indiana, em seus artigos 16 e 17 

(SHARMA, 2005), foi determinada a proibição da discriminação baseada em raça, casta 

e descendência, sendo abolida então a intocabilidade e instituindo o sistema de ações 

afirmativas denominado “reserva ou representação seletiva”, dentro das assembleias 

representativas, administração pública e dentro da rede de ensino. Sua constituição 

previu políticas públicas com objetivos de garantir a igualdade a homens e mulheres, 

dando direito de se conquistar adequadamente meios de subsistência, oferecendo 

facilidades e oportunidades para o desenvolvimento salutar.  

Tudo o que foi experimentado na Índia em relação às ações afirmativas é de 

extrema importância histórica, muito do que se passou nesse país é indicador do que 

veio a ocorrer posteriormente em todos os outros países que adotaram as cotas 

seguindo o modelo indiano de ações afirmativas. A implantação das cotas aqui no Brasil 

é o resultado de lutas dos movimentos negro, intelectual, ativistas e militantes em 

defesa de uma maior integração dos negros na sociedade. Esses foram os motivos para 

que esses movimentos pressionassem o Congresso Nacional pela implementação de 

políticas afirmativas como parte da lei federal (DOMINGUES, 2007). 

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as ações afirmativas são 

um meio de resgate a determinadas dívidas históricas, principalmente, quando 

correlacionadas a parcela da população negra brasileira. Entende-se que a dívida em 

relação às milhares de vidas negras que foram tiradas na época da escravidão não se 

paga com as ações afirmativas, o maior intuito dela está longe de ser oferecer migalhas, 

mas sim o direito de reparação para corrigir as diferenças sociais e econômicas causadas 

pelo sistema escravocrata (DOMINGUES, 2005).  

No Brasil, as políticas de ações afirmativas começaram a ser discutidas 

formalmente no final dos anos 90. No entanto, só começaram a ser efetivamente 

implementadas nas Universidades a partir de 2002. Por conta de uma lei estadual, a 

primeira universidade brasileira a criar e aplicar ações afirmativas foi a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Logo após, em 2004, seguindo o modelo da 

universidade carioca, a Universidade Federal de Brasília (UNB), também adotou o 

regime de cotas. Posteriormente, várias universidades federais e estaduais introduziram 

por conta própria esse tipo de política em suas realidades, nas quais havia uma 

variedade de beneficiários e modelos, adotando algumas as cotas (SANTOS, 2018). 
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Somente em 2012 a questão sobre o assunto foi consolidada por conta de uma decisão 

do STF, que trazia que eram as cotas constitucionais, sendo então logo em seguida 

promulgada a Lei Federal 12.711 (BRASIL, 2012) determinando que todas as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) tivessem as vagas reservadas para alunos de escolas 

públicas, estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. Em 2016 essa mesma 

lei foi alterada (Lei nº 13.409) para incluir as pessoas com deficiência (BRASIL, 2016). 

Desde então, tem-se uma série de discussões sobre a adequação desse tipo de 

política, se elas são necessárias e se são suficientes para reduzir as desigualdades, além 

de questionar-se se elas não reduziriam a qualidade do ensino das universidades. 

3.  LEGISLAÇÃO DE COTAS NO BRASIL 

Com o intuito de proporcionar um maior acesso das populações carentes, foi 

promulgada no dia 29 de agosto de 2012, a Lei 12.711 (BRASIL, 2012), que dispõe sobre 

o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 

nível médio. Conforme determinou a lei, as IFES, vinculadas ao Ministério da Educação 

(MEC), deveriam reservar, no mínimo, 50% de suas vagas deve ser reservado para 

estudantes oriundos de escolas públicas com renda igual ou inferior a um salário-

mínimo e meio per capita. Ainda em cada instituição de ensino superior também, dentro 

do total dos 50% das vagas reservadas, deveria ser feita outra reserva de vagas, por 

curso e por turno, para candidatos autodeclarados pretos, pardos e índios, com número 

equivalente a respectiva quantidade de pretos, pardos e índios na unidade da Federação 

onde está instalada a instituição, número esse encontrado no último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No ano de 2016, foi sancionada a Lei de n. 13.409 (BRASIL, 2016), criada com a 

função de alterar a Lei 12.711 e dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência nos cursos técnicos de ensino médio e superior das instituições federais de 

ensino no Brasil. Com essa modificação passou a vigorar o texto legal de que em cada 

IFES, as vagas que eram tratadas no artigo 1º da Lei 12.711 (BRASIL, 2012), passariam a 

ser preenchidas por curso e por turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e 

por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas 

no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com 
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deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o último censo do IBGE.  

Referente ao tema cotas destaca-se a Portaria Normativa n.9 do MEC, publicada 

em 5 de maio de 2017 (MEC, 2017), que dispõe que após as chamadas regulares do SISU, 

caso não haja candidatos suficientes classificados para vagas reservadas para os 

autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou às pessoas com deficiência, as vagas 

remanescentes devem ser ofertadas aos estudantes que tenham cursado integralmente 

o ensino médio em escolas públicas. 

4. COTAS SOCIAIS E COTAS RACIAIS 

Há quase 20 anos de sua primeira efetivação no Brasil, hoje pode-se dizer que as 

cotas se encontram consolidadas no país. Desde então, tem-se variados debates sobre 

a adequação dessa política pública e se sua manutenção era realmente necessária, se 

seria suficiente para reduzir as desigualdades e se não reduziriam a qualidade de ensino 

nas universidades. Com o decorrer do tempo e através de seus resultados eficazes 

apresentados por estudos (FERREIRA, 2020; TERRA et al., 2019; CAVALCANTI, 2019), 

argumentos contrários à sua aplicação foram caindo por terra, mostrando ser cada vez 

mais assertiva a decisão de mantê-las ativas. 

O que os estudos específicos em relação a sua aplicação têm mostrado é que tem 

sido positiva a política de inclusão de estudantes de escolas públicas, dentre eles, pretos, 

pardos, indígenas e deficientes. Verificou-se que antes da implementação do sistema de 

cotas havia um percentual baixíssimo de pretos, pardos, indígenas e deficientes nas 

universidades, sendo hoje, 17 anos após a primeira inserção em uma universidade 

pública, um número já significativo (FERREIRA, 2020; TERRA et al., 2019; CAVALCANTI, 

2019). 

É sabido que não se tem dados positivos que indiquem uma participação similar 

ao quantitativo desses grupos na sociedade, porém já se encontra um patamar mais 

elevado da participação deles nas universidades e outras instituições de ensino superior. 

É visível também que os debates utilizados no passado, nos quais mencionavam que o 

coeficiente de rendimento acadêmico com a aplicação das políticas afirmativas cairia, 

não condiz com a realidade (BEZERRA & GURGEL 2012; PEIXOTO et al., 2016). Existem 

estudos que apresentaram resultados em cursos nos quais alunos cotistas têm 
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rendimento superior aos alunos que entraram por ampla concorrência. Em outros casos 

ficaram bem equivalentes, sendo pouquíssimos os casos em que eles apresentaram 

rendimento inferior (PINHEIRO, PEREIRA & SILVA XAVIER, 2021; MIRANDA, 2017). 

Existem cursos que são realmente muito difíceis, mas nesses todos os alunos têm um 

rendimento mais baixo, como no caso dos cursos das áreas de exatas (PEIXOTO et al., 

2016). 

Mais relevante ainda do que fazer a inclusão dos mais diversos grupos nas 

universidades quando aplica-se as políticas afirmativas, é o fato de se ter maior 

mobilidade social. Estudos já mostraram que concluir o ensino superior tem um efeito 

muito importante na mobilidade social de suas famílias, pois com isso tem-se maior 

número de pessoas capacitadas no mercado de trabalho, consequentemente mais 

pessoas pobres, negras, pardas, indígenas e deficientes em posições importantes de 

emprego, sendo gerada renda, como um efeito cascata (RIBEIRO, 2006; SOUZA, RIBEIRO 

& CARVALHAES, 2010; CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; ARBOLEYA, CIELLO & MEUCCI, 

2015). Oferta-se com isso não só a possibilidade de que esses entrem nas universidades, 

mas também que progridam com a diminuição da desigualdade social. 

Uma grande parcela da população que não se enquadra nos quesitos das ações 

afirmativas de cotas acredita que deveria-se ter somente as cotas sociais. Entretanto, 

acredita-se que com a aplicação somente das cotas sociais os beneficiados seriam 

somente pessoas brancas e pobres, não incluindo pessoas negras, pardas, indígenas e 

deficientes de forma significativa (FERREIRAS & MATTOS, 2007; LIMA, 2010; GUERRINI 

et al., 2018; MOCELIN, 2020).  Estudos já apresentaram que pessoas negras não 

possuem durante o decorrer da vida oportunidades educacionais e sociais equiparadas 

às oportunidades dadas às pessoas brancas. Então, comparando-se as pessoas brancas 

e negras, e fazendo-se o controle pela classe social e variáveis como renda, as pessoas 

negras têm chances significativamente inferiores de conseguirem acesso ao ensino 

superior e chances ainda menores de mobilidade social positiva (RIBEIRO, 2007; SOUZA, 

RIBEIRO & CARVALHAES, 2010; CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; ARBOLEYA, CIELLO & 

MEUCCI, 2015). 

O principal motivo pelo qual se deve aplicar não somente as cotas sociais, mas 

também as raciais é o fato de que cotas raciais buscam resolver problemas relacionados 

à desigualdade racial e não relacionados somente a pobreza. Essa é uma política que 
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está incluída dentro das cotas sociais, não é uma medida a parte. Se comparar-se as 

condições de vida de brancos pobres e negros pobres, fica claro que a condição dos 

negros é ainda pior (HERINGER, 2002), por isso serem tão necessárias as aplicações de 

cotas específicas para eles nas instituições de ensino.  

Paiva (2015), ressalta: 

Com as primeiras gerações de beneficiários das variadas políticas se 
formando nas universidades pioneiras, já é possível a análise da trajetória 
acadêmica desses alunos, tanto no que se refere ao desempenho escolar, 
quanto à possibilidade de permanência na universidade. E duas das 
apreensões iniciais – a existência de conflitos raciais e a queda da qualidade 
do ensino – se desfizeram. Segundo gestores das universidades com 
programas há alguns anos, estas questões já podem ser analisadas: a) os 
beneficiários das ações afirmativas não têm apresentado resultados 
inferiores, quando comparados aos alunos do vestibular universal, o que não 
comprometeu a qualidade dos cursos; b) não há existência de conflitos raciais 
nas universidades que adotaram algum tipo de política, pois a diversidade 
alcançada se sobrepôs aos problemas iniciais. Assim, as universidades 
públicas estão hoje mais diversas e começam a cumprir de maneira mais 
satisfatória sua função social de instituição de ensino público. 

Já Guarnieri & Melo-Silva (2007), corroboram da seguinte opinião: 

As Ações Afirmativas podem ser compreendidas como medidas de caráter 
social que visam à democratização do acesso a meios fundamentais – como 
emprego e educação – por parte da população em geral. O principal objetivo 
destas medidas consiste em promover condições para que todos na 
sociedade possam competir igualmente pela conquista de tais meios. No 
Brasil as ações afirmativas são representadas essencialmente enquanto 
programas de cotas, isto é, são medidas que priorizam a inserção social de 
grupos minoritários com histórico de exclusão (étnicos, raciais, sexuais, entre 
outros) por meio da reserva de vagas. 

 Quando se trata do tema cotas, sem sombra de dúvidas descreve-se 

também a situação existente do racismo velado e a exclusão da classe negra na 

sociedade brasileira. Comparando-se a situação dos Estados Unidos e da África do Sul, 

com a situação do Brasil, observa-se que o nível da discriminação aqui é chamativo. Após 

a segregação racial, a vivência dos negros nesses países revelou que a população negra 

evoluiu em relação a inclusão social mais que no Brasil. Um dos fatores que contribuíram 

para isso é o fato de que negros sul-africanos e americanos concluíram o ensino superior 

e assumiram cargos em funções públicas (DOMINGUES, 2005). Diferentemente disso, 

no Brasil, nossa classe negra ainda pertence ao grupo social que mais é excluído em 

diferentes setores. Temos como principal intuito das cotas raciais diminuir as 

disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias. Elas 
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são uma medida urgente de ação contra a desigualdade que assola e privilegia um grupo 

racial em prejuízo de outros (MOURA & TAMBORIL, 2018). 

Estudiosos histórica e hodiernamente expõem as cotas raciais por meio do 

conceito da equidade aristotélica, na qual o filósofo grego criou a teoria que acredita 

que devemos tratar desigualmente os desiguais para promover uma efetiva igualdade 

(SANTANA, 2010). Isso pois, caso duas pessoas que vivam em situações desiguais 

venham a concorrer nas mesmas condições a uma vaga, seja no ensino público, seja no 

serviço público, concretamente a desigualdade será perpetuada, sendo então as ações 

afirmativas uma forma de se colocar essas pessoas em um mesmo nível de concorrência 

(PIOVESAN, 2008). 

O índice de desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social, 

educacional e, principalmente, o de oportunidades oferecidas. Negros e pardos 

representam um total de 55,8% da população no país segundo o IBGE, de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, do 4º trimestre de 2020 (IBGE, 

2020). Por serem maioria em relação ao número geral populacional, ao avaliar o acesso 

desses as instituições públicas de ensino e a bons empregos, conclui-se que esses ainda 

se encontram sub-representados, tendo apenas uma minoria de espaços considerados 

importantes, como chefias de empresas e cargos de relevância social efetivamente 

ocupados por essa parcela da população. 

5. A IMPORTÂNCIA DAS COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

Desde as primeiras tentativas de sua implementação, escuta-se que as 

Comissões de Heteroidentificação seriam Tribunais Raciais, com a função de definir 

quem é negro e quem não é negro no Brasil, o que não é verdade (MAIA & VINUTO, 

2020; SANTOS, 2021). A principal função das Comissões de Heteroidentificação é a de 

prevenir fraudes e garantir que a Lei de Cotas seja aplicada corretamente. 

Anteriormente a criação das Comissões, tinha-se o entendimento que qualquer pessoa 

que se autodeclarasse negro ou pardo, para ter acesso as vagas oferecidas, teriam que 

ter suas autodeclarações reconhecidas, não podendo então ser indeferida nenhuma 

inscrição, pois o que valia era como a pessoa se sentia. De certa forma era o uso da 

análise genotípica, quando várias vezes a pessoa mesmo não tendo a cor de pele negra, 

vinha de uma família com ascendentes negros. Hoje tem-se como condição de acesso a 
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essas vagas reservadas a negros e pardos, a análise fenotípica, que nada mais é do que 

as características observáveis do indivíduo, tais como cor da pele, cabelos e olhos 

(NUNES, 2018; MAIA & VINUTO, 2020). 

É necessário que as Comissões de Heteroidentificação tenham uma mistura de 

gêneros e raças, não devendo ser as comissões formadas só por homens ou só mulheres, 

só por pessoas brancas ou somente pessoas negras, deve haver uma representatividade 

da classe docente presente na Comunidade Universitária, mas também dos técnicos 

administrativos, pois é necessário haver uma visão contraditória mais ampla. É 

importante pensar em cotas como uma perspectiva pedagógica, em um processo de 

educar a população brasileira para acessar as ações afirmativas, de trabalhar a formação 

de uma população tanto para aceitar as cotas quanto para não se candidatar se não for 

o público-alvo da política (NUNES, 2018; SILVA, 2020). 

Para se fazer jus ao acesso à reserva de vagas por cotas, é necessário o 

preenchimento da autodeclaração e as Bancas de Heteroidentificação que definem se o 

candidato é realmente identificado como negro. Então a combinação desses dois 

elementos é o que faz com que a pessoa possa ser usuária da política de cotas 

(CAMILLOTO & ARAUJO, 2019; SILVA et al., 2020). 

A necessidade da implantação das Bancas de Heteroidentificação se deu pela 

identificação que esse grupo social desfavorecido não estava alcançando seu objetivo 

inicial, que seria a inclusão desses membros na sociedade, principalmente pelo fato de 

observar-se o preenchimento das vagas por pessoas não merecedoras desses 

benefícios. Na primeira fase de implementação da mais evidente política das ações 

afirmativas com recorte racial, que é a política de cotas estabelecida na Lei 12.711 

(BRASIL, 2012), que focou no grupo social desfavorecido que é a população negra, o que 

se via como resultado da sua execução era a ocupação das vagas reservadas por ela para 

negros e pardos, por pessoas fenotipicamente não lidas socialmente como pessoas 

negras e pardas. Foi esse um problema importante verificado no Brasil num primeiro 

momento da sua implementação (BATISTA & FIGUEIREDO, 2020; MAIA & VINUTO, 2020; 

SILVA, 2020). 

Antes mesmo de haver uma lei federal, já havia uma profusão de iniciativas dessa 

perspectiva, tal como as experiências nos estados do Rio de Janeiro, Brasília, Mato 

Grosso do Sul, Bahia e através do Programa Universidade para Todos (PROUNI). Foram 



 

 

   168 O DIREITO À EDUCAÇÃO, A LEGISLAÇÃO DE COTAS E A IMPLANTAÇÃO DE COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

várias as ações afirmativas adotadas Brasil afora antes mesmo da publicação da Lei 

Federal 12.711 (BRASIL, 2012), as quais possuíam duas características principais, 

algumas foram impostas por leis, como ocorreu no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do 

Sul, e outras iniciativas partindo do seio das próprias instituições, que são os casos da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)1 e da Universidade de Brasília (UNB), que 

gestaram no seu próprio interior, iniciativas de ações afirmativas nesse panorama 

(MAIO & SANTOS, 2005). 

Um fato que está diretamente interligado à discussão do tema sobre as bancas 

de heteroidentificação, foi o episódio que a mídia tratou como sendo o caso dos gêmeos 

da UNB. Essa quando adotou a política de cotas raciais foi a primeira instituição no Brasil 

a adotar a heteroidentificação como procedimento, sendo que através da aplicação 

desse mecanismo um dos gêmeos foi considerado negro e o outro não negro. Essa 

decisão rendeu um amplo debate na expectativa de desqualificar a política pública como 

um todo, resultando numa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que 

equivale a um questionamento de constitucionalidade, tramitado no STF, onde foi 

julgado procedente em 2012. Com isso, abriu-se um precedente considerando as cotas 

constitucionais (MAIO & SANTOS, 2005). 

Com a Lei de Cotas (BRASIL, 2012), vários escândalos de fraude alarmaram o país. 

Casos na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), casos no Brasil inteiro incluindo-

se também a UFTM, conforme os noticiários facilmente encontrados através de 

pesquisas na internet2. Instituições de todos os estados brasileiros foram alvo de 

denúncias de supostas ocupações indevidas de vagas destinadas a negros e pardos por 

pessoas que se autodeclararam como tal. Como essas denúncias resultaram num 

desconforto Institucional, na maior parte dos casos, o efeito disso foi o surgimento das 

Comissões de Heteroidentificação que a partir de 2017 começaram a ser implementadas 

 
1 https://portal.uneb.br/noticias/2020/07/20/18-anos-de-cotas-na-uneb-um-marco-das-acoes-
afirmativas-na-bahia-e-na-brasil/ 
2 https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/08/denuncias-de-fraudes-em-cotas-raciais-levaram-a-
163-expulsoes-em-universidades-federais.shtml 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-decide-por-desligamento-de-22-estudantes-que-
fraudaram-sistema-de-cotas 

 
 

https://portal.uneb.br/noticias/2020/07/20/18-anos-de-cotas-na-uneb-um-marco-das-acoes-afirmativas-na-bahia-e-na-brasil/
https://portal.uneb.br/noticias/2020/07/20/18-anos-de-cotas-na-uneb-um-marco-das-acoes-afirmativas-na-bahia-e-na-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/08/denuncias-de-fraudes-em-cotas-raciais-levaram-a-163-expulsoes-em-universidades-federais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/08/denuncias-de-fraudes-em-cotas-raciais-levaram-a-163-expulsoes-em-universidades-federais.shtml


 

 

   169 O DIREITO À EDUCAÇÃO, A LEGISLAÇÃO DE COTAS E A IMPLANTAÇÃO DE COMISSÕES DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

nas Universidades por todo o Brasil. Em 2017, 19% das Universidades adotaram as 

Comissões de Heteroidentificação, em 2018, subiu para 27%, em 2019 já haviam 47%, e 

em 2020 o percentual de Instituições com Comissões de Heteroidentificação 

correspondia a 84% das Universidades (DANTAS & DE ALMEIDA, 2020; SANTOS & 

ESTAVAM, 2018; SANTOS, 2021). 

O patamar mais baixo é registrado na região norte do Brasil, na qual um número 

menor dos Institutos possui as Comissões de Heteroidentificação, se comparados ao sul 

e sudeste (SANTOS & ESTAVAM, 2018). Esse foi um movimento de expansão que se deu 

naturalmente, e o que se tem agora é exatamente a necessidade de que esse 

mecanismo de heteroidentificação seja reforçado e valorizado nas Instituições, pois o 

que se tem visto de fato, é que as Bancas de Heteroidentificação vêm fazendo total 

diferença para o processo de implementação dessa importante política pública, 

garantindo assim algum tipo de benefício aos grupos com histórico de desigualdade 

social e racial (OLIVEIRA, 2019; DANTAS & DE ALMEIDA, 2020). 

Ter as Bancas de Heteroidentificação é um ato político, social, técnico e 

pedagógico. É importante mencionarmos que foi a lei 12.990 de 9 de junho de 2014 

(BRASIL, 2014), que surgiu dois anos após a promulgação da Legislação de cotas, que 

trouxe essa necessidade das Bancas de Heteroidentificação. Essa lei reservou aos negros 

20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das 

fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista 

controladas pela União. Desta forma, trouxe a necessidade da implementação das 

Bancas de Heteroidentificação para fiscalização no preenchimento dessas vagas, 

garantindo uma condição a essas pessoas detentoras do direito, que melhorou 

significativamente e concretamente as suas condições materiais de existência.  

Nem sempre todos os casos em que a Comissão de Heteroidentificação étnico-

racial não reconhece os candidatos como negros ou pardos trata-se de fraudes, busca-

se construir a igualdade e limitar o burlamento às regras estabelecidas, não se tratando 

então de um tribunal racial, mas sim da possibilidade de se realizar um trabalho 

significativo e comprometido com as ações afirmativas voltadas a garantir o acesso à 

educação a população negra e parda.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação assegura o desenvolvimento, proporciona o saber e permite uma 

participação política ativa por parte de todos os cidadãos. Ela é condição essencial para 

a manutenção da democracia e igualdade social. Facilitar o seu acesso, através do 

sistema de cotas, às minorias que por séculos foram prejudicadas por injustiças sociais, 

é dar voz para que sejam mais participativos na busca por uma sociedade mais 

igualitária. Tratando-se das ações afirmativas, as cotas raciais são verdadeiras 

diminuidoras de distâncias. Pessoas brancas foram historicamente privilegiadas em 

relação a população negra, iniciando-se pelo ensino de base até o acesso as 

universidades públicas. Mais que assegurar o cumprimento da Lei 12.711 com a criação 

da comissão de heteroidentificação, a principal conquista é garantir o acesso e dar a 

possibilidade às pessoas realmente detentoras do direito de usufruir das cotas raciais 

de ingressarem nas Instituições de Ensino Público.  
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RESUMO 

As Comissões de Heteroidentificação são vistas como tendo a função de definir quem é 
ou não é negro no Brasil, visão bastante distorcida da realidade, uma vez que essas são 
um mecanismo criado pelo Governo Federal para poder impedir fraudes no ingresso por 
cotas nas Instituições Públicas de Ensino Superior. Este trabalho trata da implantação da 
Comissão de Heteroidentificação para combate às fraudes no ingresso por cotas na 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para tanto, o sistema de cotas, 
historicamente e hodiernamente, percorrendo a legislação nacional é explorado. Para 
tanto, são apresentadas todas as medidas que foram tomadas para a concretização e 
implantação da comissão na isntitutição, prelecionando os atos iniciais das audiências 
públicas de discussão sobre o seu cabimento na Instituição, bem como os critérios 
utilizados nas entrevistas para o ingresso dos discentes.  
 
Palavras-chave: Cotas. Instituições Púbicas de Ensino. Comissão de Heteroidentificação.  
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1. INTRODUÇÃO 

As cotas são um assunto relativamente novo, são muitas as dúvidas acerca de 

sua implementação nas Instituições Federais de Ensino. Existe ainda muita resistência 

de parte da sociedade brasileira, na qual uma grande parcela infelizmente é 

extremamente racista, não sendo um racismo escancarado, mas um racismo velado 

desmedido, sendo que qualquer mínimo acesso que a população negra consiga, devido 

há anos de luta, vem em contrapartida uma grande força de resistência a esses desafios, 

a esses pequenos direitos alcançados, sendo o povo negro ainda muito perseguido 

(ALMEIDA, 2019; BATISTA & MASTRODI, 2020; BUJATO & SOUZA, 2020). 

Desde o início de sua implantação, através da Lei 12.711 (BRASIL, 2012) e 

promulgada pela Lei 12.990 (BRASIL, 2014), as Comissões de Heteroidentificação são 

vistas Tribunais Raciais, cuja única função é definir quem é negro ou não é negro no 

Brasil. Essa visão é totalmente equivocada, pois as Bancas de Heteroidentificação são 

um mecanismo criado pelo Governo Federal para poder impedir as fraudes no acesso 

ao ensino público. É de extrema importância averiguar se processos seletivos do sistema 

público, realmente estão conseguindo realmente incorporar a população negra 

devidamente (MAIA & VINUTO, 2020; SANTOS, 2021). 

As Comissões de Heteroidentificação têm como função principal prevenir 

fraudes e garantir que a Lei de Cotas seja aplicada corretamente. Antes da criação dessas 

Comissões, o que se praticava era que qualquer pessoa que se autodeclarasse negro ou 

pardo, teria que ter suas autodeclarações reconhecidas, não podendo então ser 

indeferida nenhuma inscrição. A partir da criação dessa Comissão, a análise fenotípica, 

que nada mais é do que as características observáveis do indivíduo, tais como cor da 

pele, cabelos e olhos, é que são levadas em conta para a validação da autodeclaração 

dos candidatos (NUNES, 2018; MAIA & VINUTO, 2020). 

Para manter uma representatividade as Comissões de Heteroidentificação 

devem ser compostas por uma mistura de gêneros e raças (não devem ser compostas 

só por homens ou só mulheres, nem só por pessoas brancas ou somente pessoas 

negras), além de ter a necessidade de apresentar membros técnicos administrativos, 

para manter-se uma visão contraditória mais ampla. Em qualquer processo seletivo os 

candidatos precisam preencher a autodeclaração para concorrerem a política de ação 
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afirmativa e as Bancas de Heteroidentificação definem como o candidato é visto pela 

sociedade, se realmente é identificado como negro. A combinação desses dois 

elementos é o que faz com que a pessoa possa ser usuária da política de cotas 

(CAMILLOTO & ARAUJO, 2019; SILVA, 2020). Dessa forma, é preciso pensar no sistema 

de cotas por uma perspectiva pedagógica, em um processo de educar a população 

brasileira e para não se candidatar se não for o público-alvo dessa política (NUNES, 2018; 

SILVA, 2020). 

Assim sendo, as Bancas de Heteroidentificação nas ações afirmativas, consistem 

em garantir a aplicação da política pública assegurando o acesso à educação a um 

destinatário muito bem definido e funcionar como estratégia de reparação e 

minimização do prejuízo histórico decorrente do processo de escravização. Portanto, 

esse trabalho teve como objetivo avaliar a criação e a importância da Comissão de 

Heteroidentificação na inibição de fraudes no ingresso dos processos seletivos discentes 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

2. COTAS NA UFTM 

A UFTM cumpre desde 2014 a ofertas das vagas por curso e por turno 

integralmente conforme determinado pela Lei 12.711 (BRASIL, 2012), preenchendo o 

total da reserva de 50% de suas vagas para estudantes que tivessem cursado 

integralmente em escolas públicas o ensino médio. Além disso, verifica-se também se a 

renda dos candidatos é igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita. Dentro 

das vagas oferecidas também é feita outra reserva de vagas, por curso e por turno, para 

candidatos autodeclarados pretos, pardos, índios e deficientes, com número 

equivalente a respectiva quantidade de pretos, pardos, índios e deficientes na unidade 

da Federação onde está instalada a instituição, número esse encontrado no último 

censo do IBGE1. 

 
1 http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2015/01/universidades-do-triangulo-
mineiro-divulgam-cronograma-para-o-sisu.html 
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3. FRAUDES NO INGRESSO POR COTAS RACIAIS NO CURSO DE 
MEDICINA DA UFTM 

Em fevereiro do ano de 2019, após ter recebido denúncias referentes a fraudes 

cometidas no ingresso através de vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos 

e pardos, por discentes do curso de medicina da UFTM. Assim sendo, a instituição que 

até então não dispunha de nenhum setor responsável por uma análise detalhadas 

dessas autodeclarações fez o encaminhamento a Procuradoria Federal, solicitando 

análise e parecer jurídico. A Procuradoria Federal se manifestou, relatando que várias 

são as universidades federais que hodiernamente enfrentam o problema das denúncias 

de fraudes concernentes à distribuição das vagas reservadas aos candidatos 

autodeclarados pretos e pardos, com recomendações no sentido de que sejam definidos 

critérios, que acompanhados das autodeclarações, sirvam de parâmetro para 

averiguação da adequada destinação das cotas aos candidatos que efetivamente têm o 

direito a preenchê-las, nos termos da legislação e princípios vigentes, visando realmente 

alcançar os grupos discriminados (DPSD/UFTM/SIC, 2021)1. 

Posteriormente ao exame da documentação dos discentes denunciados, 

discorreram, em virtude da falta de normatização específica a respeito do tema, sobre 

a possibilidade da aplicação por analogia do disposto na Lei 12.990 (BRASIL, 2014), que 

trata das vagas reservadas para candidatos declarados pretos ou pardos nos concursos 

públicos federais; trazendo ainda o entendimento da Portaria Normativa nº 4, de 6 de 

abril de 2018 (BRASIL, 2018), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à 

autodeclaração dos candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014). A 

Portaria nº 4 (BRASIL, 2018), em seu artigo 1º, disciplina o procedimento de 

heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, a ser 

previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos 

públicos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para fins de 

preenchimento das vagas reservadas, previstas na Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014), 

apresentando, no parágrafo único, os seguintes princípios e diretrizes: 

 
1 Os dados aqui referenciados foram obtidos a partir de consulta via e-SIC e qualquer pessoa interessada 
em ver a resposta na integra pode entrar em contato com os autores. 
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I - respeito à dignidade da pessoa humana; 

II - observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 

III - garantia de padronização e de igualdade de tratamento entre os 
candidatos submetidos ao procedimento de heteroidentificação promovido 
no mesmo concurso público; 

IV - garantia da publicidade e do controle social do procedimento de 
heteroidentificação, resguardadas as hipóteses de sigilo previstas nesta 
Portaria Normativa; 

V - atendimento ao dever de autotutela da legalidade pela administração 
pública; e 

VI - garantia da efetividade da ação afirmativa de reserva de vagas a 
candidatos negros nos concursos públicos de ingresso no serviço público 
federal. 

É importante salientar ainda que consta no Artigo 3º da Portaria Normativa nº 4 

(BRASIL, 2018), que as autodeclarações dos candidatos gozam de presunção relativa de 

veracidade. E o parágrafo 1º complementa que, sem prejuízo do disposto no caput, a 

autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de 

heteroidentificação. Destarte, é juridicamente possível a realização de procedimento de 

avaliação da veracidade da autodeclaração do candidato cotista, durante a realização 

de processo seletivo abarcado por tal sistema de distribuição de vagas. Neste sentido, 

imprescindível se mostrou o estabelecimento de item específico, nos editais de 

processos seletivos futuros para ingresso na UFTM, com o intuito de dispor sobre os 

procedimentos de heteroidentificação complementar, com a criação inclusive de 

Comissão Recursal, nos termos do art. 13 e seguintes da Portaria Normativa nº 4 

(BRASIL, 2018). 

Conforme é previsto na Lei nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, é competência das instituições de educação 

superior, credenciadas como universidades, fazer deliberações sobre normas e critérios 

de admissão e seleção de estudantes, bem como estabelecer o número de vagas de 

acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio, máxime de sua 

autonomia administrativa. Com efeito, o propósito da reserva de vagas às pessoas 

negras é justamente a inclusão daqueles que, pelo seu fenótipo acabam sofrendo 

discriminação no meio social. Assim, para que tais vagas sejam assumidas a quem de 

direito, os respectivos candidatos precisam possuir características físicas e visíveis da 

etnia negra, de modo a propiciar a identificação étnica com a questão racial. O critério 

da autodeclaração não é absoluto e satisfatório para admissão dessas pessoas e, sendo 
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adotado de forma isolada, acaba por interverter a própria lógica do sistema de cotas, 

elevando o discrime que tal política pública visa diminuir. 

Não se trata meramente de fazer uma classificação biológica ou com base no 

genótipo, mas sim dos aspectos fenotípicos, ou seja, na manifestação visível das 

características físicas, capazes de evidenciar a pessoa como pertencente a determinado 

grupo social. Comumente, é a aparência do indivíduo que atrai condutas sociais 

discriminatórias, sendo a heteroidentificação critério considerável e imprescindível para 

a correta destinação das cotas, garantindo igualdade de oportunidades no acesso ao 

ensino público, segundo uma perspectiva material. 

É sabido, que cabe aos Membros do Ministério Público os mecanismos de 

fiscalização e controle na distribuição das vagas reservadas pela Lei 12.711 de 2012 

(BRASIL, 2012), dando atenção especial aos casos de fraudes nos sistemas de cotas para 

acessos às universidades, atuando para reprimi-las e preveni-las. Assim, a 

autodeclaração é ato sujeito à sindicabilidade, suscetível de controle pela Administração 

Pública, como forma de confirmação da política pública de ação afirmativa, sendo 

fundamental que haja previsão no Edital quanto ao procedimento e critérios a serem 

avaliados, tais como o fenótipo. 

Portanto, observou-se que era crucial e inevitável a regulamentação interna para 

criação e organização de critérios a serem adotados por Comissão de 

Heteroidentificação dos Candidatos Pretos e Pardos nos processos seletivos de ingresso 

na UFTM. Sendo que, no momento em que ocorreram as denúncias, por serem 

inexistentes regramentos específicos no âmbito da Instituição, orientaram que aquelas 

deveriam ser apuradas pela autoridade administrativa competente; que poderia 

segundo seu juízo discricionário, delegar a condução do processo administrativo a outro 

titular, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou 

territorial; mediante processos administrativos, onde seriam assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, nos termos definidos na Lei 9.784 de 1999 (BRASIL, 1999), 

encaminhando também no decorrer das investigações, cópias dos processos ao 

Ministério Público, caso se encontrassem vestígios de fraudes ao sistema de cotas 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Dessa forma, foi designado Grupo de Trabalho; tendo para esse sido eleito um 

Coordenador; para a sindicância das denúncias relativas aos termos de autodeclaração 
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étnico-racial, composto por negros e brancos, contando em sua grande maioria por 

pessoas envolvidas em questões de cunho racial, sendo quatro docentes, três servidores 

técnico-administrativos e um representante da comunidade externa à UFTM, ligado ao 

movimento negro. É valioso salientar que a maior parte desse grupo já havia passado 

por cursos de capacitação para realizar esse trabalho, sendo uma das docentes eleitas 

para esse afazer, a responsável por capacitar na Instituição os servidores que atuam nos 

processos seletivos para o provimento de vagas nos concursos públicos, no que se refere 

à reserva de vagas para negros (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Durante as investigações o Grupo de Trabalho ao Departamento de Registro e 

Controle Acadêmico (DRCA), fez oitivas com os discentes acusados e analisou as 

características fenotípicas de cada um, examinando se eles poderiam se enquadrar 

como negros ou pardos conforme haviam se autodeclarado, ou não (DPSD/UFTM/SIC, 

2021). Ao fim de cada tomada de informações dos discentes, o Coordenador do Grupo 

de Trabalho ratificava a cada um a possibilidade de poderem acrescentar quaisquer 

fatos que considerassem importantes, ressaltando que possuíam a plena liberdade para 

solicitar qualquer esclarecimento e informando que os resultados e decisões emanados 

do Grupo de Trabalho a respeito da situação seriam publicados no site da Instituição, 

oportunidade na qual os alunos também seriam notificados, podendo impetrar recursos 

em detrimento das decisões, caso não concordassem (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Assim que cada discente deixava a sala designada para a oitiva, o Grupo de 

Trabalho se dirigia a analisar as características fenotípicas de cada um, onde decidiam 

por unanimidade que se tratava de fato de pessoas negras ou pardas ou pessoas 

brancas, ao contrário do que haviam se autodeclarado. Após essas decisões, os 

processos foram encaminhados a Pró-Reitora de Assuntos Educacionais (PROENS), para 

publicação do resultado e estabelecimento de prazo para recurso, caso houvesse algum 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Em contato com a Divisão de Processo Seletivo Discente da UFTM, através de 

demanda cadastrada junto ao Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), soube-se que 

no decorrer do ano de 2019 e 2020 foram diversas as denúncias feitas a Ouvidoria da 

Instituição. Em 2019 foram instaurados 50 processos de verificação para apurar 

possíveis fraudes em ingresso pelas cotas raciais no curso de medicina, onde, os 
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candidatos entrevistados que tiveram as autodeclarações validadas, receberam parecer 

do Grupo de trabalho de sindicância (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Para as autodeclarações invalidadas foram abertos processos administrativos, 

nos quais foram dados aos estudantes oportunidade de ampla defesa e de serem 

entrevistados por outros integrantes do Grupo de Trabalho, já em fase recursal. 

Aconteceram casos que após o recurso, as autodeclarações foram validadas e os 

processos seguiram para arquivo. Nos casos em que foi mantida a invalidação, as 

matrículas dos estudantes foram canceladas administrativamente, sendo que do ano de 

2020 até o mês de março de 2021, foram iniciados quatro processos de sindicância 

referentes a fraudes no ingresso por cotas na Universidade, que estão ainda na fase de 

instauração (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Desses alunos da medicina que foram ouvidos pelo Grupo de Trabalho em 2019 

e 2020, através de sindicância e respeitando todo o procedimento administrativo de 

apuração, 19 tiveram suas vagas canceladas administrativamente por fraudes nas 

autodeclarações no ingresso por cotas raciais. Todos esses os alunos moveram ações 

judiciais em razão do cancelamento de suas matrículas, desses, somente 12 obtiveram 

decisões favoráveis e continuam cursando na Instituição (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Diante de todos os fatos supracitados vivenciados pela Universidade, essa se viu 

impulsionada a criação da Comissão de Heteroidentificação, no intuito de prevenir 

futuras fraudes nos ingressos por cotas, pelos editais vindouros da Instituição, que 

trataremos no capítulo seguinte. 

4. A IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NA 
UFTM 

Para a implantação da Comissão de Heteroidentificação na UFTM, foi feita uma 

audiência pública, por meio de parceria das Pró-reitorias de Ensino e de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (PROENS e PROACE, respectivamente), divulgada através de 

edital, publicado por ordem da Reitoria da instituição, em que fazendo uso de suas 

atribuições regimentais, convidou toda a comunidade Uberabense em geral para que 

participasse. A audiência pública foi transmitida em tempo real a comunidade 
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acadêmica do Campus Universitário de Iturama/UFTM e a toda a população, através do 

canal “UFTM Social”, pelo YouTube. 

Após serem apresentadas propostas pelos presentes, representantes do meio 

acadêmico, social, político, cultural, comunidade universitária, pessoas da comunidade 

externa e representantes da sociedade civil, foi deliberada a criação da Comissão de 

Verificação para validar as autodeclarações dos interessados em ingressar como 

discentes na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sendo agendada uma segunda 

audiência pública, com o intuito de definir o formato da Comissão (DPSD/UFTM/SIC, 

2021). Mais que assegurar o cumprimento da Lei 12.711 (BRASIL, 2012) com a criação 

da comissão de heteroidentificação, a principal conquista foi garantir o acesso e dar a 

possibilidade às pessoas realmente detentoras do direito de usufruir das cotas raciais 

de ingressarem na Universidade. 

Após leitura da proposta de resolução, foram feitas alterações da redação e 

ajustes, dentre elas as mais importantes foram a definição que seria utilizado o termo 

“verificação” de termos da autodeclaração, a inclusão da apuração de sindicância pela 

comissão, a discussão sobre a composição da Comissão Específica de Verificação de 

Pretos e Pardos (CEV-PP) e da banca de verificação (cinco membros na comissão geral e 

três membros em instância recursal) (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Todos os artigos da proposta de resolução foram ajustados de acordo com as 

sugestões dos presentes, tendo os mesmos definido que a situação dos candidatos que 

se matriculam por procuração seria especificada em edital, em que traria em seu texto 

a obrigatoriedade de ser agendada uma data junto à Comissão Específica de Verificação 

de Pretos e Pardos – CEV-PP para a verificação da sua autodeclaração (DPSD/UFTM/SIC, 

2021). 

Após análise criteriosa, a Minuta da Resolução da CEV-PP, foi encaminhada pela 

Divisão de Regulamentação e Normatização a Divisão de Processo Seletivo Discente. 

Ressaltaram que a análise feita pela PROPLAN, se restringia somente ao ponto de vista 

normativo, não cabendo àquela Pró-Reitoria a competência de ratificar os conceitos 

descritos. Definiram que a minuta carecia de apreciação jurídica, fizeram considerações 

ao texto e solicitaram esclarecimentos na versão editável do documento, solicitando 

após a feitura dos mesmos o retorno do processo a Divisão de Regulamentação e 
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Normatização, para que fossem providenciados os trâmites de aprovação 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Diante do recebimento documental, a Divisão de Regulamentação e 

Normatização enviou à Procuradoria Federal a Minuta da Resolução que regulamentava 

os procedimentos de verificação de Termos de Autodeclaração de candidatos 

autoidentificados como negros (pretos e pardos) e instituía a Comissão Específica de 

Verificação de Pretos e Pardos – CEV-PP, solicitando parecer quanto aos aspectos 

jurídicos tratados no documento (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2019, a Procuradoria Federal emitiu 

parecer respondendo a solicitação efetuada pela Divisão de Regulamentação e 

Normatização sobre a análise da Minuta da Resolução da Reitoria da UFTM, que 

dispunha sobre os procedimentos de verificação de termos de autodeclaração de 

candidatos autoidentificados pretos e pardos para ingresso em vagas iniciais dos cursos 

técnicos, de graduação e pós-graduação; e instituía a Comissão Específica de Verificação 

– CEV-PP, em consonância com a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012), ressaltando sua 

possibilidade jurídica com ressalvas (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

A respeito da análise jurídica, trouxeram o entendimento que o Estado, 

buscando uma igualdade material com vistas à reparação efetiva de desigualdades 

sociais, resultado de passivos históricos e atitudes discriminatórias, promulgou, em 

agosto de 2012, a Lei 12.711 (BRASIL, 2012), que alterou a forma de ingresso nos cursos 

superiores e técnicos de ensino médio ofertados por instituições federais de ensino. 

Sendo conhecida como a Lei de Cotas, esse novo ordenamento determinava a reserva 

de metade de suas vagas para candidatos cotistas que se enquadravam nas modalidades 

disciplinadas no texto legal, das quais destacaram, para o caso em tela, os candidatos 

que se autodeclaravam pretos ou pardos (BRASIL, 2012). 

Com relação à minuta analisada, especificamente no ponto em que estabelecia 

que o candidato autodeclarado preto ou pardo deveria preencher respectivo Termo de 

Autodeclaração no ato da matrícula. Em seguida, seria submetido ao procedimento de 

heteroidentificação conduzido pela CEV-PP, considerando essa como critério único e 

exclusivamente o fenótipo negro como parâmetro de análise e validação, trouxeram o 

posicionamento da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 
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vinculada ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, 

quando foi consultada publicamente a respeito da fixação de critérios fenotípicos. 

A supracitada Secretaria na ocasião, admitiu a verificação preventiva da 

autodeclaração no caso de concursos públicos, através de comissões de verificação que 

se utilizassem de fotos e/ou entrevistas presenciais, devendo tal prática considerar 

apenas os fenótipos, e não a ascendência biológica. Além disso, firmaram, na mesma 

ocasião, o conceito do que se denomina fenótipo para verificação das autodeclarações 

raciais (BRASIL, 2010). 

Seguindo as análises, levaram em conta que conforme prevê a Lei 12.711 

(BRASIL, 2012), as IFES deveriam garantir uma reserva mínima de vagas para ingresso 

em seus cursos de graduação. No entanto, essa imposição não impedia o direito de 

implementar outras políticas de ações afirmativas voltadas à reserva de vagas 

suplementares ou de modalidade diversa, conforme dispunha o Decreto 7.824 de 2012 

(BRASIL, 2012) em seu artigo 5º, §3º. Desse modo, o MEC publicou a Portaria nº 13 de 

2016 (BRASIL, 2016), na qual fixou o prazo de noventa dias, a contar a partir de sua 

publicação, para que as IFES apresentassem propostas sobre a inclusão de negros 

(autodeclarados pretos ou pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus 

programas de pós-graduação (mestrado e doutorado), como Políticas de Ações 

Afirmativas. Em virtude disso, notaram o devido amparo legal aos procedimentos 

utilizados pela UFTM para verificação das autodeclarações raciais nos processos 

seletivos de ingresso inicial nos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação da 

Instituição (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Quanto ao artigo da Minuta que tratava a respeito da situação das 

autodeclarações de discentes com registro ativo na UFTM, ressaltaram que estas 

poderiam ser revistas a qualquer momento mediante abertura de processo 

administrativo pela CEV-PP para este fim, respeitados o direito ao contraditório e ampla 

defesa ao discente que se declarou preto ou pardo ao ingressar como cotista nesta IFES 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). Consoante o princípio da autotutela, a Administração Pública 

pode, a qualquer momento, rever seus atos a fim de anular aqueles praticados à 

margem da legalidade, ou ainda, revogá-los conforme sua conveniência administrativa.  

Diante disso, a UFTM teve caracterizado como poder-dever, rever as 

autodeclarações apresentadas por discentes já matriculados na instituição com amparo 
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na Lei 12.711 (BRASIL, 2012), por meio de regular processo administrativo, no qual seria 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que ao final do procedimento e na 

hipótese de serem constatadas ilegalidades na efetivação da matrícula, restaria ao 

gestor responsável proceder à invalidação do ato viciado (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Um ponto bastante controverso apresentado na Minuta, foi a hipótese de os 

termos de autodeclaração de discentes com registro ativo na UFTM, cujos ingressos 

tenham ocorrido por meio de vagas reservadas a candidatos pretos e pardos, que não 

foram submetidos às bancas de verificação, poderem ser revistos, a qualquer momento, 

por meio de convocação do discente. Resultando na hipótese de o processo concluir 

pela invalidade do termo de autodeclaração nessas circunstâncias, o discente teria o 

registro acadêmico cancelado e todas as disciplinas até então cursadas seriam anuladas, 

sem prejuízo de qualquer responsabilização cível e criminal (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Com relação ao aproveitamento de disciplinas, definiu a Procuradoria Federal, tratar-se 

de tema polêmico e controverso no âmbito das IFES, havendo divergência por outras 

Procuradorias Federais em análises de casos concretos sobre anulação de matrículas. 

Por esta razão, sugeriram que o setor responsável questionasse diretamente à 

Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC sobre quais procedimentos deveriam ser 

adotados pela Universidade quanto às disciplinas já cursadas pelo discente desligado 

após constatação de irregularidades em seu ingresso acadêmico, devendo aquele trecho 

ser retirado do corpo do texto até que a Secretaria de Educação Superior - SESU/MEC se 

manifestasse (DPSD/UFTM/SIC, 2021). Por todos os motivos apresentados acima, 

concluíram que a PROPLAN poderia formalizar a resolução pretendida com a devida 

publicação interna da norma, condição indispensável para sua eficácia 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Subsequentemente a esses entendimentos, encaminharam a proposta da 

Minuta à Reitoria da UFTM para ciência e providências, oportunidade na qual o Reitor 

em exercício, o, emitiu sua concordância ao parecer exarado pela Procuradoria Federal, 

remetendo os documentos à PROPLAN para conhecimento e providências quanto às 

recomendações jurídicas, que por sua vez despachou a última versão da minuta à 

Divisão de Processo Seletivo Discente para que as alterações sugeridas pela 

Procuradoria Jurídica fossem providenciadas (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 
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Posteriormente a todas as orientações da Procuradoria Federal terem sido 

sanadas e todos os trâmites institucionais terem sido cumpridos, no dia 22 de agosto do 

ano de 2019, foi assinada pelo Reitor da instituição, a Resolução nº 10, dispondo sobre 

os procedimentos de verificação de termos de autodeclaração de candidatos 

autoidentificados pretos e pardos para ingresso em vagas iniciais dos cursos técnicos, 

de graduação e pós-graduação da UFTM e instituindo a Comissão Específica de 

Verificação, tendo sido publicada no site institucional da UFTM, na página da PROPLAN, 

em Regulamentação e Normatização, sendo recomendada ampla divulgação 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Cumprindo o que foi estabelecido no artigo 16 da Resolução nº 10, de 22 de 

agosto de 2019, do Reitor da UFTM1; foi encaminhado pela PROENS, pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG e pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos - 

PRORH, memorando circular a todas as chefias da UFTM, tratando a respeito da 

importância da colaboração de toda a comunidade interna no cumprimento da norma 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

No dia 07 de outubro do ano de 2019, foi publicado no site da instituição a oferta 

de curso de capacitação em comissão de heteroidentificação, intitulado “Curso para 

formação de Comissões/Bancas de Heteroidentificação”. Na publicação informaram que 

a partir do primeiro semestre do ano de dois mil e vinte, todos os candidatos que se 

inscrevessem aos cursos de graduação, cursos técnicos e cursos de pós-graduação na 

UFTM, na modalidade de vagas reservadas a pretos e pardos, passariam por análise da 

Comissão de Verificação da Instituição. Destacaram que as bancas, formadas por cinco 

integrantes que trabalhariam voluntariamente nos dias de matrícula, seriam 

responsáveis por identificar os ingressantes negros (pretos e partos) e impediriam que 

brancos se tornassem destinatários dessas políticas de cotas não reservadas a eles 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Salientaram a preocupação da Universidade em capacitar os interessados a 

participarem das bancas de verificação, sendo esse o motivo da oferta do curso, 

 
1https://sistemas.uftm.edu.br/integrado/?to=RTZjcGZxTGFsSkFOOXRhSkpVdm5ELzBmWjZPUjNwZVNDd
zA3NzFoRzcxeFREdkl2ZllMa25YaklsN0lFMEJ3MHVWQ2ZDVjFiTlFCRXRiUy9jR1k4dDRSU3JtSlk0WUhCUXh
Xdld4VlpXbFJhNitTN1ZSbm9yQVZycWJidWE2QmhDOHh3RmFPVVE4dEpuVTZrbEtVY1BvbmF5VmVQVH
MxUmc4N25ZOENPbVRIc2dwQzZ5OEpaRFdkWFg4SDkvbEls&secret=uftm 
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oportunidade aberta a toda comunidade interna e externa da UFTM, tendo ocorrido no 

período de cinco a oito de novembro, no Centro Educacional da Instituição, com carga 

horária de doze horas, sendo a participação nesse evento condição indispensável para 

candidatura à vaga na CEV-PP (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

 Nos encontros propostos foram discutidos temas como raça e cor, miscigenação, 

a questão do racismo, o protagonismo negro na luta antirracista e as ações afirmativas. 

As vagas foram ilimitadas e todos os participantes receberam certificado de participação 

e foram cadastrados como colaboradores voluntários. Tendo sido um sucesso de 

público, no dia 29 de novembro do ano de 2019, foi publicado no site da UFTM, o 

oferecimento pela Instituição, da segunda edição do “Curso para formação de 

Comissões/Bancas de Heteroidentificação”, que ocorreu entre os dias nove e treze de 

dezembro, no Centro Educacional, nos mesmos moldes do curso anterior 

(DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

Finalmente na data de 20 de dezembro do ano de 2019, a Divisão de Processo 

Seletivo Discente da UFTM, através de memorando, encaminhou a Reitoria, em 

atendimento à Resolução nº 10, de 22 de agosto de 2019, indicação de nomes para a 

CEV-PP e nomes do Cadastro de Colaboradores para formação de Bancas de Verificação, 

para o campus Sede de Uberaba e o campus de Iturama. Cada comissão contou com um 

Representante Docente, um Representante Discente, um Representante Administrativo 

e um Representante da Comunidade Externa e o cadastro de colaboradores para 

composição das Bancas de Verificação contou com 39 nomes, dentre esses, docentes, 

discentes e técnicos administrativos da UFTM e representantes da comunidade externa. 

Ressaltaram que os trabalhos desenvolvidos junto às comissões e às bancas de 

verificação teriam precedência em relação a qualquer atividade que possam exercer na 

UFTM, excetuando as ligadas à representação em Conselhos, conforme horários 

previamente definidos em edital e informados às respectivas chefias (DPSD/UFTM/SIC, 

2021). 

Com o intuito de obedecer aos princípios da publicidade, da eficiência e dar 

conhecimento a toda a comunidade dos atos praticados dentro da Instituição, no dia 02 

de janeiro do ano de 2020, a vice-reitora, no exercício da Reitoria da UFTM, , no uso de 

suas atribuições, mandou publicar a Portaria nº 10, que designava os membros que 

comporiam a CEV-PP, do campus Uberaba e do campus Iturama; tendo essa nova 
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regulamentação estabelecido que o mandato dos membros destas Comissões seria de 

dois anos, permitindo-se uma recondução por igual período e, a Portaria nº 13, que 

designava em seu texto os membros que comporiam o Cadastro de Colaboradores para 

formação de Bancas de Verificação (DPSD/UFTM/SIC, 2021). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse trabalho foi possível apresentar os debates sobre a aplicação das 

ações afirmativas, especificamente as cotas de cunho racial, e mostrar que essas devem 

ultrapassar a barreiras de acesso. Para tanto, foi apresentada a realidade enfrentada por 

uma Universidade Pública Federal, diante de fraudes ocorridas no ingresso ao curso de 

medicina, comprovando serem necessárias as Comissões de Heteroidentificação no 

combate às essas fraudes e mostrou-se todo o histórico de sucesso em sua 

implementação. Mais que assegurar o cumprimento da Lei 12.711 com a criação da 

Comissão de Heteroidentificação, a principal conquista é garantir o acesso e dar a 

possibilidade às pessoas realmente detentoras do direito de usufruir das cotas raciais 

de ingressarem nas Instituições de Ensino Público.  
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RESUMO 

O envelhecimento da população rural e o êxodo de jovens no campo são realidades 
preocupantes na sociedade brasileira. Pois os jovens tem um papel importante para 
continuidade do trabalho, grande maioria deles, colaboram com os familiares no serviço da 
fazenda. A gestão rural é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões da 
propriedade, sendo importante realizar anotações básicas, como gastos, produção e venda. 
Com isso, objetivou-se analisar as principais perspectivas para a vivência e permanência de 
jovens sobre continuidade no campo após conclusão do ensino médio, tendo como base o 
jovem que estudam em salas anexas no município de Vila Rica-MT. A pesquisa foi realizada 
com os alunos da Escola Vila Rica, que estudam em salas anexas no campo em Vila Rica-MT. 
Foi realizada uma pesquisa “survey”, por meio da aplicação de um questionário estruturado, 
os dados coletados foram transferidos, tabulados e analisados por meio de programas 
próprios para armazenamento de dados, utilizando técnicas descritivas, tabulação cruzada 
e análise em percentual. Ao analisar as principais perspectivas da vivência e permanência 
de jovens sobre continuidade no campo após conclusão do ensino médio, a maioria dos 
estudantes falaram que recebem incentivo dos familiares para permanecer no campo após 
o termino do ensino médio. Os jovens em sua maioria entendem a importância de se fazer 
o controle dos custos, produção e venda, o que pode dificultar ao produtor saber o real 
custo da sua produção, fazer planejamento e tomadas de decisões assertivas.  
 
Palavras-chave: Campo. Êxodo. Gestão. Jovens. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário agrícola vem sofrendo diversas transformações ao longo dos anos e 

com isso alterando a estrutura populacional de quem reside no campo, devido a 

diferentes padrões e relações de trabalho que determinam essa composição familiar, 

onde as condições de trabalho e renda nem sempre são atrativas para algumas faixas 

etárias. Segundo Silva (2011), sem jovens é impossível conseguir sustentabilidade para 

as atividades, levando ao envelhecimento da população rural, que tem dificuldades em 

assumir as tarefas pesadas. 

O êxodo jovem rural é uma realidade enfrentada em muitos lugares do Brasil. E 

causa preocupação, pois a população do campo está envelhecendo. Muitas vezes os 

jovens não são incentivados a permanecer na propriedade, nem mesmo pela própria 

família, que considera o trabalho no campo muito difícil. Um dos motivos para esse 

fenômeno é a ineficiência da gestão dessas propriedades. Para Leão e Antunes-Rocha 

(2015) o êxodo rural juvenil é o maior problema enfrentado por movimentos sociais, 

governo e famílias quando se fala em juventude no campo. Uma vez que, recai sobre 

eles a esperança do desenvolvimento e da continuidade da vida no campo. 

Uma fazenda, nada mais é do que uma empresa rural, cuja finalidade e produzir 

e obter renda. Segundo Kay et al. (2014) para o sucesso de qualquer negócio, é 

necessária uma boa gestão, sendo uma empresa rural ou não. Por isso os atuais gestores 

precisão obter conhecimentos e agilidade em tomada de decisões que seus 

antecessores não precisavam. É necessário que os gestores implementem novas 

tecnologias para se manterem no mercado, entretanto isso quando empregado de 

maneira equivocada pode gerar dificuldades financeiras ou mesmo a falência do 

negócio. Porém quem não emprega novas tecnologias, acaba perdendo competitividade 

no mercado. 

Esse trabalho busca verificar a visão dos estudantes sobre a gestão das 

propriedades onde residem, e se os mesmos desejam permanecer no campo após a 

conclusão do ensino médio. Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho 

analisar as principais perspectivas para a vivência e permanência de jovens sobre 

continuidade no campo após conclusão do ensino médio, tendo como base o jovem que 

estudam em salas anexas no município de Vila Rica, Mato Grosso. 
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada com os alunos da Escola Vila Rica, que estudam em salas 

anexas no campo, no município de Vila Rica-MT, como parte do projeto “Trabalho 

cooperativo na perspectiva da interdisciplinaridade e da pesquisa educacional” que 

acontece nessa escola. E parte do projeto “A produção de produtos de origem animal 

na microrregião norte Araguaia de Mato Grosso”, que tem como diferencial muito além 

das técnicas produtivas o estudo da gestão agropecuária. Ambos projetos são 

desenvolvidos pelos alunos da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT). 

Foi realizada uma pesquisa “survey”, por meio da aplicação de um questionário 

estruturado para obter uma padronização do processo de coleta de dados. Este método 

é utilizado para a obtenção de informações por intermédio de uma entrevista com os 

participantes, na qual são feitas inúmeras perguntas acerca do tema estudado 

(MALHOTRA, 2001). 

Os alunos entrevistados cursavam o ensino médio em salas anexas no campo. O 

questionário foi disponibilizado em formato eletrônico, devido ao período de 

distanciamento social e aulas online, o formulário possuía dezoito questões objetivas e 

quatro delas o aluno poderia justificar caso desejado. 

O período de aplicação do questionário foi no mês abril de 2021, as questões 

aplicadas aos alunos foram sobre vivência e permanência no campo. As perguntas 

ficaram disponíveis para todos os 36 alunos matriculados nessas turmas e foram 

recebidas a resposta de 33 alunos, quatro deles enviaram a resposta 2 vezes e a primeira 

foi desconsiderada. 

Os dados coletados foram transferidos, tabulados e analisados por meio de 

programas próprios para armazenamento de dados (Microsoft Office Excel 2013 e 

Microsoft Office Word 2013), utilizando técnicas descritivas, tabulação cruzada e análise 

em percentual. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre o total de alunos entrevistados, 24% eram do sexo masculino e 76% do 

sexo feminino. Observa-se na Figura 1 que maioria das propriedades possuem entre 4 a 

6 moradores, e apenas 9% possuíam mais de 7 moradores. Zótis (2011) verifica que 
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grande parte dos jovens gostam de morar no campo, porém saem para estudar e 

trabalhar na cidade na perspectiva de conseguirem uma vida melhor do que a vida de 

seus pais. Os pais até querem que alguns de seus filhos permaneçam ajudando no 

trabalho no campo, mas sem a necessidade especificamente de continuarem a morar 

na propriedade.  

Para Oliveira e Schneider (2009), existe uma certa tendência ao êxodo feminino 

no campo, pois ocorre uma sobrecarga de trabalho as moças e as mesmas não tem uma 

valorização por parte de sua família. Observou-se também que as mulheres estudam 

mais que os homens e são incentivadas a deixar o campo para continuar os estudos, 

buscando oportunidades fora do meio rural. Levando ao fenômeno de envelhecimento 

e masculinização, dando origem a crise de reprodução social da agricultura familiar.  

 
Figura 1 – Quantidade de morados das propriedades 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando perguntado aos alunos o tempo que residem com sua família na zona 

rural, 33,33% responderam que vivem de 1 a 10 anos, 33% entre 11 a 20 anos e 33,33 a 

mais de 20 anos (Figura 2). Na pesquisa feita por Piastrelli et al. (2019) com alunos do 9° 

ano na Escola municipal Nazaré no interior da cidade de Vila Rica-MT, os autores 

observaram que 62% das famílias moravam no campo entre 15 a 25 anos, 23% de 25 a 

45 anos e 15% de 1 a 15 anos. O que demonstra que essas famílias apresentam uma 

relação histórica com o campo.  

 

 

 

 

 

24%

67%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 a 3 pessoas 4 a 6 pessoas 7 ou mais pessoas

A
lu

n
o

s



 

 

   194 Perspectivas da vivência e permanência de jovens sobre continuidade no campo após 
conclusão do ensino médio 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

Figura 2 – Tempo que residem com sua família na zona rural 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme a figura 3, grande parte dos alunos moram em propriedades da família 

(64%) e 36% moram em propriedades de terceiros. De acordo com Ghiarzi et al. (2019), 

86% dos estudantes moravam em propriedades próprias. O fato se deve a pesquisa 

anterior ter sido realizada em uma escola de assentamento rural, e a pesquisa atual foi 

realizada com estudantes de diferentes comunidades rurais, podendo ser 

assentamentos ou não, tendo em comum estudarem na escola estadual Vila Rica. 

 
Figura 3 – A quem pertence a fazenda onde os alunos residem 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na figura 4 é possível observar que 52% dos alunos entrevistados responderam 

que as famílias trabalham em dedicação exclusiva a propriedade rural, 24% das famílias 

as vezes trabalham em outros locais e 24% trabalham regularmente em outros locais 

além da fazenda onde residem. Segundo o Censo Agropecuário (2017), ouve uma queda 

de 9,5% na quantidade de propriedades classificadas como agricultura familiar no Brasil, 

quando comparado com o Censo de 2006.  

Ouve crescimento no número de propriedades onde os produtores buscam 

fontes de renda fora. Pelo fato de que a propriedade não se torne mais sustentável no 

33,33%

33,33%

33,33% 1 a 10 anos

11 a 20 anos

mais de 20 anos

64%

36%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Própria Terceiros Arrendada



 

 

   195 Perspectivas da vivência e permanência de jovens sobre continuidade no campo após 
conclusão do ensino médio 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

ponto de vista econômico, muitos jovens, filhos de produtores rurais também optam 

por buscarem ocupações fora das propriedades rurais. 

 

Figura 4 – Pais e responsáveis trabalham em outro local além da fazenda 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando uma família busca outra fonte de renda fora de sua propriedade a força 

de trabalho é reduzida. O motivo que leva a isso na maioria das vezes é a falta de 

rentabilidade de seu negócio. Os filhos presenciando essa falta de rentabilidade das 

propriedades rurais e seus país buscando outras alternativas. Podem ter o desejo de sair 

da zona rural e buscar outras oportunidades na cidade.  

A principal atividade da maioria das propriedades é a pecuária, sendo que 42% 

das fazendas tem como atividade principal a pecuária de corte e 39% das propriedades 

a pecuária leiteira, 3% agricultura e 20% possuem outra atividade principal, conforme a 

figura 5. Segundo Silva et al. (2008) existem inúmeras fontes de sustento, e o que leva a 

escolha de uma fonte ou outra pode ser muito variado, dependendo das relações sociais 

estabelecidas pelas pessoas o que é chamado de diversidade. Essa diversificação é a 

criação de diversidade em fontes de renda para a família, causadas pela necessidade 

familiar por outras formas de sustento. 
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Figura 5 – Atividade principal das propriedades 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo o IBGE, (2017) a cidade de Vila Rica-MT está em 9° no Ranking de 

rebanho bovino no estado e 25° no Ranking nacional, com um rebanho de 604.463 

cabeças de bovinos. E em 5° lugar no estado quanto a produção de leite. A cidade possui 

342.302 hectares de pastagem em boas condições, 9.977 hectares de pasto nativo e 

26.790 hectares de pastagem plantada em más condições. Quanto a agricultura possui 

659 hectares de lavoura permanentes e 38.345 hectares de lavouras temporários. 

A maioria dos estudantes participam das atividades produtivas da fazenda onde 

moram, 70% responderam que trabalham na propriedade, 27% responderam que às 

vezes, e apenas 3% marcarão que não participam das atividades. Pode-se definir que 

97% dos estudantes pesquisados se envolvem de alguma forma no trabalho do campo 

(figura 6).  

No trabalho de Piastrelli et al. (2019) 81% dos estudantes responderam que 

participavam das atividades agrícolas e 19% responderam que não participavam. As 

autoras relatam que mesmo estes frequentando a escola e passando boa parte do 

tempo dedicados a vida acadêmica, a grande maioria ajuda seus pais nas atividades 

rurais. O que demonstra uma organização do trabalho na agricultura familiar, tornando 

necessária a presença dos jovens no campo. Pois dessa forma os mesmos adquiriram 

experiência, criando gosto pelo trabalho com a terra e assegurando a segurança 

financeira da família. 
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Figura 6 – Participação dos estudantes nas atividades da propriedade 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se que parte dos alunos se envolvem de alguma maneira nas atividades 

rurais. O que mostra a importância da força de trabalho desses jovens, como devem ser 

valorizados e também preparados para assumir o negócio da família desde cedo. É 

notável que grande maioria dos alunos que participaram da pesquisa são do sexo 

feminino, evidenciando o papel notável das mulheres no agronegócio.  

Conforme Oliveira e Schneider (2009), as moças geralmente possuem uma 

escolaridade maior que os rapazes e são incentivadas a buscarem outras formas de 

trabalho fora da propriedade. Espera-se que isso possa mudar com a passar do tempo, 

já que as mesmas possuem mais qualificação para administrar as propriedades da 

família. 

 Gestão das Propriedades 

A gestão é uma das mais importantes ferramentas de administração das 

empresas, e no agronegócio que existe um longo tempo entre a produção e a venda ela 

se torna essencial.  Pois existe uma grande variação do preço dos insumos e do preço de 

venda do produto (GRÄF, 2016). Para realizar a gestão de qualquer negócio é necessário 

realizar a coleta de informações básica como por exemplo os gastos, produção e venda. 

Com esses dados, podem ser tomadas decisões mais assertivas no negócio e o produtor 

poderá saber o real custo de sua produção e observar a lucratividade de seu negócio, 

verificando também a redução dos custos. 

Na figura 7, observa-se que 79% das propriedades realizam registros de venda 

de animais e produtos. Apenas 64% fazem anotações referentes a produção da fazenda. 

E quando falamos em anotação de gastos, os números despencam para menos da 

metade, somente 48% das propriedades fazem anotações sobre os gastos. Isso tudo 
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pode gerar uma falsa sensação de lucratividade aos produtores, pois a grande 

preocupação deles é apenas em analisar o preço de venda e uma grande minoria analisa 

produção e custo. 

 
Figura 7 – Coleta de dados da propriedade 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em pesquisa realizada por Porto et al. (2011) com produtores rurais no município 

de Cerejas-RO, os autores verificaram que 85% dos produtores rurais não sabiam se 

tiveram lucro ou prejuízo com sua produção. Pois ao contrário de uma empresa que 

precisa prestar contas sobre compras e faturamentos todos os meses, os produtores 

não agem dessa maneira. Muitos dos entrevistados acreditam que o valor que recebem 

no final de suas vendas são os lucros, não considerando os gastos de produção.  

Na pesquisa de Kruger et al. (2013) na cidade de Erval Grande-RS, 45% dos 

produtores rurais não realizam nenhum tipo de anotação, 52% realizam anotações que 

os auxiliam na tomada de decisões e apenas 3% deles organizam os dados em planilhas. 

Tomar decisões com base em dados pela metade é algo muito arriscado de se realizar 

em um negócio. Segundo Gräf (2016), a tomada de decisão é uma ferramenta 

administrativa que é aprimorada constantemente buscando reduzir custos e aumentar 

a rentabilidade. Ficando evidente dessa forma que informações incompletas não levam 

a tomada de decisões assertivas. 

A figura 8 demonstra a percepção dos jovens sobre a importância da coleta de 

dados. Grande parte deles (91%) consideram necessário ter os dados sobre gastos, 

produção e venda na propriedade que residem, responderam que sim. Apenas 6% 
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responderam que consideram pouco necessário e apenas 3% responderam não acham 

necessário.  

 
Figura 8 – Percepção dos alunos sobre importância da coleta de dados 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando perguntado aos alunos se consideram a forma de administrar a fazenda 

onde residem eficiente, 58% responderam que sim, 33% que precisa melhorar e 9% não 

consideram a administração eficiente, conforme a figura 9. No trabalho de Porto et al. 

(2011) apenas 4% dos entrevistados nunca estavam satisfeitos com os resultados de sua 

produção, 36% falaram que às vezes, 33% que normalmente e 27% sempre estão 

satisfeitos.  

 
Figura 9 – Percepção dos alunos sobre eficiência da administração das propriedades onde 

residem 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na pesquisa realizada por Krusger et al. (2013), grande maioria dos produtores 

se consideraram satisfeitos com seu trabalho (69%), 13% se consideram plenamente 

satisfeitos e 19% não estavam satisfeitos e consideram o abandono do negócio.  

O que as pesquisas realizadas em demais localidades por diferentes autores 

evidencia é que grande parte dos produtores rurais não realizam controles eficientes. E 
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mesmo assim a maioria deles se mostraram satisfeitos com seu negócio. Mesmo não 

sabendo quanto estão lucrando com suas atividades econômicas.  

Como observado na figura 10, apenas 21,21% das propriedades rurais nesse 

estudo recebem assistência técnica ou consultoria rural, 33,33% falaram que poucas 

vezes receberam esse tipo de profissional e grande maioria 45,45% das propriedades 

não possuem um profissional que presta consultoria ou assistência técnica rural.  

 
Figura 10 – Fazendas que recebem consultoria ou assistência técnica rural 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Canziani (2001), relata em seu trabalho que a natureza familiar das empresas 

agropecuárias as leva a uma forma de gestão que muitas vezes não visa aumentar a 

rentabilidade do negócio. E os técnicos por sua vez tem uma visão diferente dos 

produtores, dessa forma muitas vezes o produtor não envolve o técnico no processo 

administrativo do negócio por atitudes negativas dele mesmo em aceitar a mudanças. 

 Incentivos a permanência dos jovens no campo 

O jovem na agricultura familiar representa a continuação do patrimônio da 

família. É importante para essa continuação que ele seja envolvido nas atividades da 

fazenda. Pois a experiência, que é vivenciada na infância e juventude, os grupos sociais 

a que esse jovem faz parte, determina a permanência dele na propriedade no futuro 

(GRÄF, 2016). 

Quando perguntado aos alunos se suas famílias incentivam a permanência dos 

mesmos no campo, 67% falaram que sim, 21% responderam que às vezes e 12% falaram 

que não são incentivados a continuar no campo (Figura 11). A continuidade das 

atividades da agricultura familiar não vai existir sem a permanência e o envolvimento 

dos jovens no campo, e para que isso aconteça a posição da família é fundamental. Mas 
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sem a lucratividade do negócio é evidente que a família não apoiará a permanência 

desses jovens na propriedade. 

Piastrelli et al. (2019) observaram que 69% dos pais de estudantes que residem 

no meio rural, esperava que seus filhos realizassem seu projeto de vida na cidade. E 

apenas 31% dos pais queriam que seus filhos permanecessem no campo. Quando a 

perguntado aos estudantes sobre o incentivo da família na permanência deles no campo 

29% responderam que são muito incentivados, 33% são mediamente incentivados e 

38% pouco incentivados. 

 
Figura 11 – Incentivo das famílias para permanência dos jovens no campo 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com a figura 12 sobre o interesse dos alunos em relação ao 

agronegócio no futuro, 48% dos alunos pretendem trabalhar no setor agropecuário. 

Quanto a estudar para melhorar a produção da fazenda onde residem apenas 33% tem 

essa vontade, e somente 18% desejam continuar morando no campo no futuro. 

 
Figura 12 – Interesse dos alunos em relação ao agronegócio no futuro 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A cidade de Vila Rica-MT tem uma economia voltada para o agronegócio. O que 

justifica o desejo de boa parte das pessoas de trabalharem nesse setor. Com o 

crescimento da agricultura na cidade, e também com as construções de armazéns. Se 

torna cada vez mais necessário a mão de obra para fazer esse trabalho nesses locais. Os 

proprietários de terras, que muitas vezes criam seus animais de forma extrativista, 

podem achar vantajoso arrendar suas terras para grandes produtores locais ou mesmo 

vende-las, levando ao fenômeno de êxodo rural. 

“O êxodo rural além de promover o crescimento populacional desordenado das 

cidades, gera o desemprego e acaba com o sonho de muitos agricultores que saem em 

busca de melhores condições de vida.” (FONSECA et al., 2015). E com uma boa gestão, 

adoções de tecnologias todos esses transtornos sociais podem ser evitados.  

Cerca de 43% dos estudantes acreditam que não exista incentivo público para 

permanência deles no campo, 36% acreditam que sim e 21% responderam que não 

sabem (Figura 13). Grande parte dos alunos não veem incentivos por parte do poder 

público para a permanência deles no campo. É muito comum que cada vez mais escolas 

rurais estão sendo fechadas e os alunos tenham que se deslocar para a cidade, o que 

torna ainda mais difícil esse suporte quanto a transferência de conhecimentos 

administrativos e tecnológicos. 

 
Figura 13 – Percepção dos alunos sobre existência de incentivo público suficiente para que 

permaneçam no campo 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na figura 12 apenas 18% dos alunos tem a pretensão de morar no campo após a 

conclusão do ensino médio, entretanto 67% deles consideram que a vida na cidade não 

é melhor que a vida no campo, como mostra o gráfico 14. Destes 24% consideram a vida 

na cidade melhor e 9% responderam que não souberam responder. 
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Figura 14 – Percepção dos alunos sobre vida na cidade ser melhor que a vida no campo 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na figura acima observa-se que a maioria dos jovens gosta de morar no campo, 

entretanto pode-se verificar que existem muitos outros fatores interferindo nessa 

decisão, pois cada caso é único e não pode ser verificado de maneira geral, variando de 

acordo com as necessidades de cada indivíduo.  

Na pesquisa de Zótis (2011) foi verificado que grande parte dos entrevistados 

pela autora também gostam de morar no campo. Entretanto pelos mais variados 

motivos partes desses tem a intensão de migrar para a cidade. Mais pesquisas podem 

ser realizadas no futuro para compreender melhor todos esses fenômenos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as principais perspectivas da vivência e permanência de jovens sobre 

continuidade no campo após conclusão do ensino médio, a maioria dos estudantes 

falaram que recebem incentivo dos familiares para permanecer no campo após o 

termino do ensino médio. 

Os jovens em sua maioria entendem a importância de se fazer o controle dos 

custos, produção e venda, o que pode dificultar ao produtor saber o real custo da sua 

produção, fazer planejamento e tomadas de decisões assertivas.  

São necessárias mais pesquisas para entender os motivos por traz do êxodo rural 

de jovens, muito além da má gestão como é evidenciado nesse artigo. Pode-se fazer 

também estudos sobre assistência técnica e consultoria rural, área que se mostra muito 

carente. E verificar também com os produtores rurais sua visão sobre todas as questões 

abordadas. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem como enfoque a discriminação da mulher no cenário político 
brasileiro tendo como base o Direito Comparado. Verifica-se a ausência de igualdade de 
fato, no que tange à paridade de oportunidades e a acesso a cargos públicos. O tema 
possui relevância jurídica visto que mulheres e homens acessam posições de poder 
político de diferentes maneiras, mas as mulheres ainda continuam sub representadas 
na esfera política brasileira. Isso viola o disposto no artigo 5°, inc. I da Constituição 
Federal Brasileira, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e 
obrigações. É necessária uma mudança da mentalidade para que realmente haja a 
quebra dos estereótipos de identidade de gênero ainda existentes.  
 
Palavras-chave: Discriminação; Equidade; Igualdade de gênero. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar criticamente o problema da 

desigualdade de gênero na representação política brasileira, tendo como base o Direito 

Comparado. Possui como justificativa da relevância temática o problema da 

representação política parlamentária das mulheres no cenário político brasileiro, pois é 

notório que mulheres e homens acessam posições de poder político de diferentes 

maneiras.  

As hipóteses levantadas são: a) a baixa representação das mulheres nos poderes 

do governo indica uma forma de desigualdade incorporada no sistema político; b) que a 

construção da desigualdade de gênero na política, principalmente nos parlamentos, 

ocorre tanto nos aparatos estatais (ainda sexistas) quanto nas relações sociais e 

subjetivas (no imaginário), na vida material das pessoas, sendo necessário o debate 

sobre o assunto; c) que a maior presença feminina nos espaços de poder fará com que 

o grupo de tomadores de decisão se torne mais diversificado e, portanto, semelhante 

ao corpo social. Eis o que será analisado a seguir. 

2. O PESSOAL É POLÍTICO: POR MAIS MULHERES NO PODER 

Inicialmente, vale destacar que a denominação minorias não está relacionada 

com a qualquer quantidade numérica e sim com um grupo de pessoas que se 

diferenciam da maioria, seja em virtude de algumas particularidades religiosas, étnicas 

ou grupos de pessoas com desejos em oposição aos da maior quantidade numérica. 

Ademais, o termo minorias também pode se referir a determinados grupos que não 

estão no poder ou que não possuem mecanismos democráticos de acesso ao poder ou 

de serem ouvidos por aqueles que detêm o poder. 

A existência de um grupo minoritário na população de um país evidencia-se 

exatamente mediante a verificação de diferenciais nos atributos fundamentais de 

homogeneidade que se reúnem para a constituição de um povo – conforme a concepção 

clássica que o assume como o “conjunto dos indivíduos que, através de um momento 

jurídico, se unem para constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico 

de caráter permanente”. Portanto, é na manifestação de características discrepantes 

em quesitos tão primordiais à identidade e à virtual unidade de um povo – sua origem 
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étnica, sua orientação religiosa e sua uniformidade linguística; elementos que o 

constituem como ente singular em relação aos demais povos do mundo –, que uma 

minoria destaca-se e torna-se visível dentre a totalidade da população (ANJOS, 2009, p. 

331-332). 

Ademais, o conceito de minorias está diretamente relacionado com a 

subjugação, ou seja, sempre que houver exclusão ou subjugação1 de um grupo em face 

da sociedade. De igual modo, vincula-se também ao critério numérico e às 

particularidades e diferenças na sociedade a que pertencem. 

A expressão grupos vulneráveis estaria ligada à questão de poder perante a 

sociedade e à exclusão social como a que ocorre com os idosos, os deficientes, as 

crianças, os homoafetivos e as mulheres. 

Nesse sentido, as mulheres podem ser consideradas um grupo minoritário diante 

da relação de subjugação, sendo submetidas à dominação política predominantemente 

masculina e, ao mesmo tempo, um grupo vulnerável, sujeito à exclusão social. 

Inicialmente, o modelo neoliberal tentou impor uma igualdade formal2 para 

tentar garantir à mulher iguais chances e acesso ao mercado de trabalho, ao prestígio 

social e ao poder político. 

Contudo, tal igualdade, pregada de modo formal, infelizmente ainda não ocorre. 

Tal situação pode ser percebida pelo grande número de mulheres nas faixas salariais 

mais baixas, gerando uma nova forma de discriminação, ou seja, a existência de 

obstáculos à figura feminina no acesso a melhores salários e cargos. Portanto, é 

necessária uma mudança na compreensão paradigmática do direito. 

A proteção contra a obstrução não basta; a correção das desigualdades devidas 

à diferença de peso social é exigida pela regra de justiça. A tolerância assume então um 

 
1 “Um grupo numericamente inferior, possuidor de características étnicas, religiosas ou linguísticas 
peculiares, as quais deseja preservar – essa combinação de elementos encontra na ideia de subjugação o 
complemento necessário à definição de minorias. De fato, é a constatação de que uma parcela étnica, 
religiosa ou linguisticamente diferenciada da população de um país está submetida a algum tipo de 
dominação política por parte do grupo majoritário o dado que aperfeiçoa a conceituação de minoria, 
dando-lhe um significado mais socialmente relevante, uma vez que é o que estabelece a real problemática 
do assunto. Exatamente: a importância da atenção ao tema das minorias não decorre da simples 
manifestação da diversidade representada pelas minorias existentes numa população; essa importância 
reside precisamente na ênfase conferida pelos estudiosos à situação de submissão dos integrantes do 
grupo minoritário aos desígnios da maioria. Neste contexto, é precisamente por se evidenciar a posição 
não dominante das minorias que se oferece a motivação para que se procure garantir a proteção das 
mesmas” (Cláudia Giovannetti Pereira dos ANJOS, 2009, p. 332). 
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sentido positivo: à abstenção acrescenta-se o reconhecimento do direito de existência 

das diferenças e do direito às condições materiais de exercício de sua livre expressão 

(RICOEUR, 1995, p. 180). 

Em relação à ocupação de cargos públicos, verifica-se que as mulheres 

brasileiras, embora representem 52% da população, ocupam apenas 9% das cadeiras no 

Parlamento e nos ministérios apenas 11% dos cargos de chefia e comando (Maria 

NEVES, 2007). Também nunca houve a participação de deputadas ou de senadoras nas 

Mesas Diretoras do Senado e nem da Câmara. Até 2010, nenhuma mulher havia 

ocupado a Presidência da República1. 

Nos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, a primeira candidata proposta pelo 

presidente Clinton para a Corte Suprema, desenvolveu a sua carreira lutando pelos 

direitos das mulheres. Da mesma maneira, as batalhas por acordos entre dois 

candidatos republicanos, Clarence Thomas e Robert Bork, tiveram em seu bojo temas 

feministas. 

No outono de 1991, os Estados Unidos foi marcado por um assunto polêmico. 

Aquele país estava tomado por denúncias de abuso sexual apresentadas por Anita Hill 

contra o juiz Clarence Thomas.  A derrota de Robert Bork em 1987, um dos feitos mais 

importantes na história constitucional contemporânea, foi motivada por sua posição a 

respeito de dois casos que são fundamentais para o feminismo: o caso Griswold vs 

Connecticut2 e Roe vs Wade. O movimento feminista está preocupado com a questão 

da igualdade das mulheres, da discriminação e, principalmente, com as hierarquias, pois 

a subordinação das mulheres a um grupo tende a criar e a perpetuar uma hierarquia de 

gênero. A competição entre candidatos que pleiteiam a eleição a um cargo público deve 

ocorrer de forma equilibrada entre os sexos, para não haver o predomínio de somente 

uma identidade de gênero. 

 
1 “Paradoxalmente, em situações de vulnerabilidade, e durante os processos de reformas, as mulheres 
conseguiram o reconhecimento jurídico e a igualdade formal em todos os países da região. A maioria dos 
Estados ratificou os principais tratados de direitos humanos, com a posterior adequação dos marcos 
jurídicos nacionais aos instrumentos internacionais. Houve também a  implementação  de  medidas  de  
ações  afirmativas,  o  reconhecimento  de  direitos reprodutivos, a criação generalizada de mecanismos 
jurisdicionais para impulsionar políticas equitativas. As organizações de mulheres com suas antigas lutas 
interferiram para instalar uma agenda de gênero, buscando consolidar estratégias e políticas-chave na 
promoção da igualdade e estabelecer o debate da cidadania para homens e mulheres.” (Laura PAUTASSI, 
2007, p. 71). 
2 O caso Griswold estabeleceu um direito à privacidade e o utilizou para permitir o  acesso a meios de 
controle de natalidade. 
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No caso da América Latina, podemos citar o Chile como um exemplo. Quando 

essa nação elegeu sua presidente, Michelle Bachelet, pensamos: isso dificilmente 

ocorrerá no Brasil, pelo menos nos próximos anos. Ainda mais porque ela, Bachelet, 

além de mulher, é divorciada e socialista. Tudo isso já a tornava improvável em seu 

próprio País, católico de tipo mais conservador que o Brasil. E então, em 2010, eis que o 

Brasil elege sua primeira ‘Presidenta’, também com orientação de esquerda e também 

divorciada. Por mais que sua eleição tenha laços com os êxitos econômicos e sociais do 

Governo de que ela fazia parte e ainda, por mais carismático que o Presidente que lhe 

indicou tenha sido, a vitória de uma mulher para o cargo mais alto da República é um 

fato que merece algumas considerações” (BAHIA, 2010, p. 5). 

Vale destacar que o Brasil está na 86ª posição no ranking mundial e na 67ª 

posição na classificação geral no que se refere ao acesso feminino a cargos públicos do 

Poder Executivo, como em ministérios e cadeiras no Parlamento, abaixo de países como 

Sri Lanka, Argentina, Jamaica e Paraguai (cf. Maria NEVES, 2007). A Argentina 

recentemente aprovou a lei da paridade de gênero, o que representou um importante 

passo para a equidade de gênero naquele país. 

Como já referido, entrou em vigor a Lei 9.504/97, que obriga os partidos a 

reservar às mulheres pelo menos 30% de suas candidaturas aos legislativos federal, 

estadual e municipal. Contudo, a lei obriga os partidos a ter candidatas, mas não os 

obriga a repassar recursos para as campanhas delas, ou seja, não obriga que haja o apoio 

financeiro às candidatas femininas e nem prevê nenhuma sanção no caso do não 

cumprimento da norma. 

As dificuldades de acesso das mulheres ao poder também se devem ao fato de o 

Brasil ainda ser um país sexista1, em que a participação feminina na vida pública é 

recente, destacando o fato de que o direito ao voto feminino, por exemplo, só foi 

conquistado em 1932, com o Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que 

 
1 “Qual a razão de tudo isso que apresentamos acima? Em pleno século XXI, o Brasil ainda convive com 
valores machistas e sexistas próprios de uma sociedade social darwinista: boa parte do ‘circo’ feito pela 
imprensa e por internautas contra a candidata está diretamente relacionada com o fato de se tratar de 
uma mulher: a diferença de tratamento que ela recebeu e o (então) candidato Lula é considerável. A 
mencionada questão do aborto, por exemplo: por que não foi colocada da mesma forma quando das duas 
candidaturas de Lula (se é público e notório que ele é favorável à descriminalização)? Pela mesma razão, 
podemos explicar a reunião de setores religiosos conservadores atirando suas “pedras” contra a candidata 
de forma jamais vista em eleições no Brasil.” (BAHIA, 2010, p. 5). 
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instituiu o Código Eleitoral Brasileiro cujo artigo segundo disciplinava que era eleitor o 

cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do código. 

Consoante Iris Marion Young, “homens e mulheres que não são diretamente 

responsáveis, por meio de deliberações em comum, decisões em comum e ações em 

comum, pelas políticas que determinam suas vidas em comum não são realmente livres 

de modo algum” (Iris Marion YOUNG, 2006, p. 146-147). 

A busca pela garantia e proteção de seus direitos e uma efetiva igualdade de 

gênero é uma luta constante das mulheres, baseada no reconhecimento da garantia de 

direitos em prol do respeito, princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana e 

da não discriminação. 

A Constituição Federal de 1988 é clara no sentido de que os direitos 

fundamentais possuem aplicação imediata, fornecendo aos cidadãos garantias visando 

à proteção desses direitos, de forma que a igualdade de gênero é não é uma mera 

concessão e sim uma exigência pública (cf. BAHIA e NUNES, 2009, p. 58). 

Portanto, nada justifica a omissão do legislativo brasileiro em relação a criação 

de ações afirmativas bem como de sanções efetivas aos partidos políticos por violarem 

a cota legal de reserva às mulheres de, pelo menos, 30% de suas candidaturas aos 

legislativos em todos os níveis. 

O incentivo a práticas representativas femininas é uma ação afirmativa que 

propicia a inclusão política e uma identidade maior dos representantes com os 

representados do grupo feminino, sendo necessária uma maior mobilização do 

legislador no sentido de proporcionar amplitude de acesso das mulheres a cargos 

públicos. 

3. FEMINISMOS, MULHERES BRASILEIRAS E POLÍTICA 

No Brasil tivemos a presença das ondas do feminismo. Entretanto, é na terceira 

onda do feminismo brasileiro que teve início da década de 90 que começou-se a discutir 

os paradigmas estabelecidos nas outras ondas, colocando em discussão a micropolítica, 

denunciando a invisibilidade das mulheres negras e sua falta de voz dentro do 

movimento feminista, e sendo assim, no Brasil pleiteava-se que as mulheres negras 

também fossem sujeitos políticos (RIBEIRO, 2019). 
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Sueli Carneiro (2003, p.118) destaca o importante papel que as mulheres tiveram 

na redemocratização do país ao incidirem estrategicamente sobre a elaboração da 

Constituição de 1988 e no campo das políticas públicas. Por intermédio de ações, o 

movimento feminista requereu melhores e equânimes condições de trabalho e salarial 

entre os gêneros. Assim, o feminismo dos anos de 1990 procurou repensar a construção 

do conceito de mulher e trazer conceitos como alteridade e assim “enegrecendo o 

feminismo” (CARNEIRO, 2003, p. 118) no sentido de constatarem, também a diversidade 

das mulheres que compõem o próprio movimento, nos termos da autora: 

As denúncias sobre essa dimensão da problemática da mulher na sociedade 
brasileira, que é o silêncio sobre outras formas de opressão que não somente 
o sexismo, vêm exigindo a reelaboração do discurso e práticas políticas do 
feminismo. E o elemento determinante nessa alteração de perspectiva é o 
emergente movimento de mulheres negras sobre o ideário e a prática política 
feminista no Brasil. 

Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizando para designar 
a trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista 
brasileiro. Buscamos assinalar, com ela, a identidade branca e ocidental da 
formulação clássica feminista, de um lado; e, de outro, revelar a insuficiência 
teórica e prática política para integrar as diferentes expressões do feminino 
construídos em sociedades multirraciais e pluriculturais. Com essas 
iniciativas, pôde-se engendrar uma agenda específica que combateu, 
simultaneamente, as desigualdades de gênero e intragênero; afirmamos e 
visibilizamos uma perspectiva feminista negra que emerge da condição 
específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre, delineamos, por fim, o 
papel que essa perspectiva tem na luta anti-racista no Brasil 

Ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres 
em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com esses sujeitos assumam, a 
partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam 
processos particulares subjacentes na luta de cada grupo particular 
(CARNEIRO, 2003, p.117-133). 

As críticas trazidas por algumas feministas dessa terceira onda, alavancadas por 

Judith Butler (2013), mostram que há uma teimosia em aceitar o discurso hegemônico, 

universal sobre as mulheres, que é excludente porque as opressões atingem as mulheres 

de modos diferentes, sendo, portanto, necessário discutir gênero com recorte de classe 

e raça, sempre levando em conta as especificidades das mulheres. Além disso, propõe, 

como era feito até então, a desconstrução das teorias feministas e representações que 

pensam a categoria de gênero de modo binário, masculino/feminino (BUTLER, 2013). 

Assim, a nova nuance do feminismo brasileiro destaca que as mulheres negras e 

indígenas possuem demandas específicas e peculiaridades que devem ser analisadas no 

momento da construção de estratégias de reivindicação e na incidência sobre políticas 



 

 

   213 desigualdade de gênero NA POLÍTICA BRASILEIRA: dificuldades e desafios 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

públicas. Nesse sentido, o feminismo brasileiro tem atuado em linhas de reivindicação 

ao acesso equitativo a direitos universais, considerando segmentos diferenciados, 

alteridades, subjetividades e pluralidades das lutas feministas. 

Portanto, dissertar sobre as mulheres é um grande desafio visto e é comum 

encontrarmos obras, textos que apenas destacam a luta das mulheres da elite pela 

cidadania, pelo direito ao voto, pela educação, pela inclusão no serviço público e esta é 

apenas uma parte da história apresentando uma visão hegemônica, desconsiderando a 

pluralidade de vozes femininas que existem, desconsiderando gênero e raça. O caminho 

entre os direitos das mulheres e as lutas pela igualdade de gênero e raça sempre 

estiveram entrelaçados.  

 Podemos concluir que a relação entre política e representação é uma das mais 

importantes no que diz respeito à garantia de direitos para as mulheres e sendo assim 

é necessário rever e questionar quem são esses sujeitos que os feminismos estariam 

representando. Nesse passo, caso a universalização da categoria mulheres (RIBEIRO, 

2019, p.41) não seja combatida, o feminismo continuará deixando de fora diversas 

outras mulheres e alimentando assim as estruturas de poder. Assim, é necessário que o 

movimento feminista seja cada vez mais interseccional, e capaz de dar voz e 

representação às diversidades e especificidades existentes de mulheres em prol de uma 

sociedade sem hierarquia de gênero e sem opressão priorizando as intersecções. 

Partimos do pressuposto de que, além das mudanças legislativas, é necessário 

adotar estratégias para a inclusão e reconhecimento político do papel das mulheres que 

combinam a proibição da discriminação e a adoção de políticas públicas de incentivo à 

candidatura feminina. Estas ações positivas devem também visar garantir a 

representação feminina para além da entrada nos parlamentos, garantindo condições 

de trabalho e influência nas esferas de decisão parlamentar. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, é importante ressaltar que as lutas das mulheres são pela JUSTIÇA, 

LIBERDADE e IGUALDADE ENTRE TODAS E TODOS, pois, além da condição de gênero, 

outros marcadores sociais também se convertem rapidamente no Brasil em expressões 

de desigualdade, discriminação, violências e opressão: raça, etnia, classe social, geração, 
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território, deficiências, entre outros, atravessam a condição de mulher no Brasil, 

produzindo experiências duríssimas de SER MULHER. 

Os estereótipos de género ainda estão enraizados na sociedade, onde a exclusão 

generalizada das mulheres como voz a ser ouvida, em esferas socializadas onde os 

homens são considerados mais capazes e com mais afinidades. A ruptura das ideias 

sociais masculinizadas e suas construções em uma escala que consideram as mulheres 

como um agente de poder e necessidades de igualdade são os desafios mais difíceis a 

serem alcançados, e, sendo assim, além das políticas públicas é necessário ressaltar a 

importância da vivência democrática e da construção social baseada na igualdade entre 

homens e mulheres, para que os avanços sejam percebidos. 

Portanto, baseado nos resultados alcançados entende-se que, além das 

modificações legislativas, é necessária a adoção de estratégias para a inclusão e o 

reconhecimento político do papel das mulheres, combinando a proibição de 

discriminação e a adoção de políticas públicas para incentivar as candidaturas femininas, 

que seriam ações positivas afirmativas voltadas para garantir a representação feminina 

além das cadeiras parlamentares, garantindo condições de trabalho e influência nas 

esferas parlamentares de tomada de decisão. 
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RESUMO 

Este trabalho propõe realizar pesquisa sobre as dificuldades de aprendizagem. Objetiva-
se identificar as suas principais causas, consequências, as formas de diagnóstico, 
tratamentos ou intervenções. Tanto a escola quanto a família são agentes relevantes na 
formação do educando, pois o mesmo se desenvolve a partir do contexto ao qual ele 
está inserido. A escola e a família devem procurar meios para estabelecer uma parceria 
e garantir educação de qualidade ao aluno. Porém, na maioria dos casos ocorre um 
distanciamento entre essas instituições, o que acaba desestimulando a criança a querer 
aprender. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa de cunho bibliográfico disponíveis 
em meios digitais. As consultas e leituras realizadas somadas às observações 
colaboraram nas análises e reflexões, descritas nos estudos apontando para um cenário 
um tanto negligente, evidenciando que poucas famílias tem o compromisso de 
acompanhar o processo educativo de seus filhos, muitas vezes por falta de tempo, 
oportunidade e/ou interesse. Além deste material analisado, traçaram-se reflexões 
pessoais vivenciadas profissionalmente acerca do tema. Verificou-se a importância da 
intervenção psicopedagógica, e como pode influenciar na inserção de pacientes no meio 
estudantil em que está vinculado, e como ainda é preciso se desenvolver estudos mais 
aprofundados com base em amostragens significativas sobre a temática. 
 

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Causas. Diagnóstico. Intervenção 
psicopedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dificuldade de aprendizagem é um assunto cotidiano nas escolas, não só do 

Brasil como em todo o mundo, pois crianças, jovens e adultos que passam por este tipo 

de problema, rompem as barreiras geográficas, sócio-econômicas e culturais. Muitas 

vezes a dificuldade de aprendizagem é erroneamente vinculada à condição sócio-

econômica do indivíduo, mas o fato é que problemas físicos, neurológicos, psicológicos 

e até culturais também influenciam sobremaneira. Neste trabalho, buscamos por meio 

de pesquisa bibliográfica, as definições, as possíveis causas e consequências das 

dificuldades de aprendizagem. Também faremos a reflexão a respeito da diferença entre 

problemas de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem. Ambos, ora tidos como o 

mesmo problema, por diversos autores, ora diferenciados, por outros, com causas e 

consequências distintas, sendo que o distúrbio sugere a existência de 

comprometimento neurológico e das funções corticais específicas, e a dificuldade 

estaria relacionada a problemas de ordem pedagógica e/ou sócio-culturais. 

Como boa parte das pessoas que sofrem algum problema de aprendizagem, 

principalmente as crianças, são taxadas de preguiçosas, relapsas, ou pior ainda, 

deficientes mentais, portadoras de alguma doença ou distúrbio social grave, dessa 

forma se faz relevante o aprofundamento no tema. 

Desta maneira, no desenvolvimento deste trabalho trataremos das definições da 

dificuldade e do distúrbio de aprendizagem. Posteriormente, faremos uma reflexão 

sobre as causas e consequências. Para finalizar, serão apontadas algumas estratégias 

para redução dessas consequências. 

2. DIFICULDADES OU DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM? 

Os distúrbios de aprendizagem são a tônica em muitas escolas pelos quatro 

cantos do mundo, onde educadores se confrontam e se questionam e são questionados 

sobre os rendimentos de alguns alunos que têm um desempenho escolar pífio ou que 

se destoam, sensivelmente, do restante da sua turma. Quando este desnível é para cima 

da média dos demais, são considerados como superdotados, e ainda, superlativamente, 

taxados de “geniozinhos”. Porém, quando o aluno se destaca para abaixo da média, é 
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visto como um problemático dentro da estrutura educacional em que está inserido seja 

uma escola pública ou privada.  

Mas, os problemas de aprendizagem podem ser simplificados admitindo que 

sejam consequências de uma única causa? O levantamento bibliográfico realizado nos 

mostrou que não, inclusive as causas e consequências, assim como os tipos de distúrbios 

de aprendizagem, possuem origens diversas.  

De maneira geral, é sempre muito confusa e extremamente sensível a diferença 

entre as definições ora trabalhadas, já que para alguns autores os termos distúrbio e 

dificuldades de aprendizagem tem o mesmo sentido (LEAL e NOGUEIRA, 2011). Mas 

segundo Petty e Schneider (2017, p. 4) 

Distúrbios de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade da 
criança de receber, processar, analisar ou armazenar informações. Podem 
dificultar a aquisição, pela criança, de habilidades de leitura, escrita, 
soletração e resolução de problemas matemáticos. [...] são, portanto, um 
problema sério de saúde pública, que resulta em dificuldades duradouras de 
aprendizagem de habilidades na escola e no trabalho e na criação de encargos 
financeiros para a sociedade. 

Compreendemos a partir dessa definição apresentada que a origem do distúrbio 

pode ser física ou neurológica, e que também pode ser agravado ou ter outras causas 

associadas a questões sociais e ambientais. 

Para Carara (2016, p. 07) “os transtornos e dificuldades de aprendizagem 

apresentam vários fatores que influenciam sua constituição, como aspectos sociais, 

afetivos, de ordem orgânica, e podem ocorrer ao longo do ciclo vital”. Alguns autores 

fazem distinção entre dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem, 

caracterizando da seguinte forma: a dificuldade de aprendizagem é algo adquirido 

enquanto que o distúrbio de aprendizagem é um fator patológico, seja neurológico, 

físico ou sensorial. 

Os distúrbios na aprendizagem são as disfunções cerebrais, e Campos (2015, p. 

128) salienta que “[...] distúrbio de aprendizagem é compreendido como o termo 

utilizado para explicar comprometimentos neurológicos que interferem na percepção e 

no processamento da informação pelo aluno, impedindo sua aprendizagem” e dentre 

elas Domingos (2007) destaca:  

- Disfasia: quando as crianças apresentam dificuldade na elaboração de frases e 

normalmente expressam somente a parte final das palavras. Se tratada precocemente 
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por fonoaudiólogo, preferencialmente anterior aos 04 anos de idade. Elas podem 

apresentar quadro de dislexia ou disortografia na idade escolar. Quando a criança 

apresenta dificuldade no planejamento dos atos motores necessários para produção ou 

encadeamento fonológico. Essa situação é denominada disfasia expressivo ou motor. E 

se há falha no processo de decodificação fonológica com conseqüente 

comprometimento da habilidade de compreender o que ouve é denominado disfasia de 

compreensão ou sensorial ou receptiva. 

- Dislexia: dificuldade duradora na aquisição da leitura, a criança apresenta 

dificuldade de identificação de símbolos gráficos. Antes dos 08 ou 09 anos de idade, seu 

diagnóstico pode ser confundido por fatores externos, já que pode apresentar distúrbio 

motores de baixa intensidade. O quadro pode variar de uma pequena dificuldade na 

leitura, próximo da normalidade, mas também pode apresentar incapacidade quase 

total para aprender a ler. A criança disléxica não deve ser alfabetizada pelo método 

global, e sim através de um trabalho fonético e repetitivo. 

- Disgrafia: dificuldade parcial de aprendizado da escrita de uma língua que pode 

ser específica ou motora (discaligrafia), onde a criança não consegue identificar os 

símbolos que formam as palavras ou frase, ou tem dificuldade de escrever, 

respectivamente. Pode-se identificar este distúrbio por uma caligrafia deficiente, com 

letras pouco diferenciadas, mal elaboradas e mal proporcionadas, isto também ser 

observado através de sinais secundários, dentre os quais encontram-se uma postura 

incorreta, forma incorreta de segurar o lápis ou a caneta, demasiada pressão ou pressão 

insuficiente no papel, ritmo da escrita muito lento ou excessivamente rápido. 

- Disortografia: é a impossibilidade de identificar a forma correta da escrita das 

palavras, pois escreve segundo os sons da fala, tornando-se às vezes incompreensível 

pela troca de fonemas na escrita, junção ou separação indevida das palavras, confusão 

de sílabas, omissões de letras e inversões. Além disso, dificuldades em perceber as 

sinalizações gráficas como parágrafos, acentuação e pontuação. A disortografia não 

compromete o traçado ou a grafia, simplesmente deixa a criança com incapacidade de 

estruturar gramaticalmente a linguagem, podendo manifestar-se no desconhecimento 

ou negligência das regras gramaticais. 

- Discalculia: é a incapacidade de compreender o mecanismo do cálculo e as 

soluções de um problema. Pode ser confundida com a incapacidade natural das crianças 
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com menos de 07 anos de idade em compreender termos e valores subjetivos. Pode ser 

dividida em seis subtipos, de acordo com combinações com outros distúrbios: 

discalculia verbal, dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os números, 

os termos, os símbolos e as relações; discalculia practognóstica, dificuldade para 

enumerar, comparar e manipular objetos reais ou em imagens matematicamente; 

discalculia léxica, dificuldades na leitura de símbolos matemáticos; discalculia gráfica, 

dificuldades na escrita de símbolos matemáticos; discalculia ideognóstica, dificuldades 

em fazer operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos; e discalculia 

operacional, dificuldades na execução de operações e cálculos numéricos; De acordo 

com Garcia (1998), as pesquisas relacionadas às dificuldades de aprendizagem da 

matemática são relativamente recentes, pois o interesse ficou centrado nas habilidades 

verbais, incluindo a leitura. 

- Déficit de atenção, com ou sem hiperatividade: É um transtorno 

neurobiológico que, na grande maioria dos casos, tem causas genéticas. Se desenvolve 

um quadro em que os impulsos cerebrais se dão acima do normal, e isto se manifesta 

basicamente de três formas, o predomínio da desatenção, o de hiperatividade (ou 

impulsividade), e ainda ambos. As crianças com déficit de atenção tendem a ser 

desorganizada, desleixada, e desastrada, que por serem constantemente repreendidas, 

acabam tendo sua auto-imagem prejudicada. Mas também podem se expressar 

excessivamente, seja na fala ou nas ações, extremamente “aceleradas”, isto no caso do 

quadro de hiperatividade. Porém, tanto em um, outro ou nos dois, as pessoas afetadas 

pelo déficit de atenção, tendem a ter dificuldades de reconhecer seu próprio 

comportamento. 

- Lesão cerebral: é um problema que afeta a criança como um todo. Dependendo 

do grau do problema, a criança deve ser encaminhada a uma sala ou escola especial, nos 

casos mais leves, podem até frequentar uma sala de aula regular, porém, necessitará de 

um professor que receba orientações regulares e também um acompanhamento 

paralelo.  

Com relação às dificuldades de aprendizagem, Barbosa (2006, p. 04) considera 

que: “As dificuldades de aprendizagem podem ser consideradas quando houver 

problemas na emissão da informação, integração ou recepção da mesma. Ou quando 

houver dificuldade de percepção e memória”. O tratamento poderá incluir a 
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participação de médico bem como de outros profissionais especialistas, como psicólogo, 

psicopedagogo, fonoaudiólogo e outros, em conjunto com os professores e a família. 

Para Martin e Marchesi (1996, p. 41):  

As dificuldades de aprendizagem estariam relacionadas à dificuldade dos 
alunos para colocar em prática, rotinas de planejamento e controle dos 
processos cognitivos, envolvidos na realização de uma dada tarefa. Essas 
dificuldades são consideradas como níveis de menor realização, decorrentes 
do uso inapropriado dos mecanismos do processamento da informação; e 
não proveniente de deficiências de capacidade ou inteligência. 

Desta forma, embora as dificuldades de aprendizagem sejam causadas por uma 

diversidade de fatores, a extensão em que as crianças são afetadas por eles 

frequentemente é influenciada pelo ambiente no qual vivem, ou seja, os ambientes 

escolares, familiares podem influenciar significativamente no seu potencial para a 

aprendizagem, e por consequência na sua própria formação como indivíduo inserido na 

sociedade como cidadão. 

Com as distinções entre os problemas na aprendizagem, passa-se a buscar quais 

são as principais causas de cada um e suas características no processo. 

A dificuldade de aprendizagem é uma alteração no sistema de trocas entre o 
organismo e o meio. A alteração no sistema de trocas pode ocorrer em função 
de comprometimento do organismo, em função do meio ou pela combinação 
de ambos. (MARQUEZAN, 2000, p. 7). 

Para Domingos (2007) e Bernardino (2007), a dificuldade na aprendizagem 

também pode ter entre suas causas os aspectos sociais, culturais e emocionais, 

conforme descritas abaixo: 

- Escola: a criança é transferida de uma escola menos exigente para outra mais 

exigente, ou transferências constantes entre escolas; didática deficiente ou inadequada 

que não permite a criança constituir o seu conhecimento; falta de estimulo dos 

educadores, que na maioria das vezes não recebem as orientações adequadas; 

problemas de relacionamento interpessoal entre os colegas, principalmente ligados ao 

bullying. 

- Família: a família é a primeira referência que totaliza a proteção e a socialização 

do ser humano. Independentemente das múltiplas formas e desenhos que a família 

contemporânea apresente, ela sofre influências da sociedade, ao mesmo tempo em que 

exerce determinadas influências na sociedade. O apoio dos pais é fundamental para que 

as crianças se desenvolvam bem com  as atividades extraescolares, ausências de rotinas 



 

 

   224 o que os professores devem saber sobre as dificuldades de aprendizem para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem? 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

na vida e também nos estudos do ser humano, pode ocasionar uma dificuldade de 

aprendizagem, o acompanhamento dos pais no processo de ensino-aprendizagem  tem 

um resultado fantástico neste processo; crianças muito dependentes ou com problemas 

emocionais (pais alcoólatras, exigentes) não conseguem ou tem dificuldades para 

assimilar os novos conteúdos; falta de estímulo pessoal, que levem a sentimentos forte 

de incapacidade, baixa auto-estima, e imaturidade para enfrentar a nova dinâmica da 

sociedade contemporânea. 

- Culturais: crianças que mudam de regiões ou país e precisam se adaptar a outra 

língua e cultura; das crenças, dos valores e das atitudes. Influências dos meios sociais de 

comunicação, principalmente a televisão e a internet, que transmitem valores 

diferentes dos orientados pela família. A massificação de padrões culturais que 

interessam a grupos específicos, também pode ser fator que leve ao desencadeamento 

de um processo de dificuldade de aprendizagem.  

- Sócio-Ambientais: crianças que convivem em ambiente onde não é valorizada 

a leitura e a escrita; comunidades pouco letradas; as que pertencem às classes mais 

baixas da pirâmide social, pela sua dificuldade de meios que estimulem o aprendizado e 

as possibilidades de evolução sócio-econômica; falta de acesso a lugares de lazer e 

esporte, e ainda a canais culturais diversos. 

- Medicamentos: uso de medicamentos cujos efeitos colaterais interferem na 

aprendizagem; medicações antiepilépticas, anti-asmáticas, antialérgicas causam 

sonolência, irritabilidade ou hiperatividade, causando falta de atenção nas crianças; 

Drogas corno a cocaína e o álcool também interferem na aprendizagem, principalmente 

nos adolescentes. 

- Doenças: Hipoacusia (surdez), deficiência visual (cegueira), epilepsia, também 

causam interferência no rendimento escolar, além de outras que, aparentemente, não 

reflitam diretamente na aprendizagem, como algumas doenças crônicas como asma, e 

hepáticas, em suas várias manifestações, além daquelas psicossomáticas, conforme 

destaca por Paín (1985). 

Embora as causas para os problemas de aprendizagem sejam de maneira geral 

distintas, muitas vezes se confundem, principalmente, nos casos não diagnosticados 

corretamente. Além dos fatores relacionados acima, é muito complexa a rede dos que 

influenciam no processo de aprendizagem, foi mencionado que as condições sócio-
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econômicas das famílias, isoladamente, não podem ser consideradas como uma causa 

significativa nos problemas do processo de aprendizagem, porém, em conjunto com 

outros fatores, aparece como algo de destaque. Com relação a isto:  

Certos aspectos da vida familiar da classe baixa tendem a minar a 
autoconfiança e a segurança emocional da criança desencorajando o seu 
desenvolvimento intelectual. Esta diferença reflete-se em desajustamento 
emocional e progresso escolar inferior por parte das crianças de classe baixa. 
(BERNARDINO, 2007, p. 26) 

Assim, após a identificação da ou das causas que provocam o distúrbio ou a 

dificuldade na aprendizagem, através do diagnóstico feito por profissionais capacitados 

para tal, resta verificar as consequências diretas e indiretas neste processo, e quais as 

atitudes mais adequadas para serem adotadas.  

3. CONSEQUÊNCIAS E DIAGNÓSTOCOS DAS DIFICULDADES NA 
APRENDIZAGEM  

De maneira geral, a dificuldade de aprendizagem, seja qual ou quais causas tiver, 

leva a criação de barreiras, obstáculos ou impedimento a uma pessoa que se depara ao 

tentar realizar algo que deseja executar, assim ela fica sujeita a estar excluída das 

funções sociais da educação, dentre elas, seu caráter desalienante e libertador, no que 

tange ao indivíduo ter a possibilidade de realizar suas próprias escolhas e seguir seu 

próprio caminho. 

Conforme Paín (1985), a consequência mais grave dos problemas de 

aprendizagem não diz respeito a questões estatísticas, mas aquela que constitui a 

incapacidade de desenvolvimento do raciocínio, produzindo sujeito com atividade 

cognitiva pobre, mecânica e passiva, ficando abaixo das suas possibilidades de 

desenvolvimento estruturalmente possível. 

Cabe observar os casos de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, pode 

se manifestar falta de atenção, impulsividade e agressividade. As crianças com déficit de 

atenção tendem a ser desorganizadas, desleixada, e desastrada, que por ser 

constantemente repreendidas, acabam tendo sua autoimagem prejudicada. 

Com base nestas situações, e observadas uma ou mais das prováveis causas de 

dificuldades do processo de aprendizagem, o aluno, deverá ser encaminhado a um 
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profissional competente que faça o diagnóstico do problema, e dê orientações sobre os 

tratamentos a serem realizados. 

Como todos os problemas de saúde física, mental ou emocional, a dificuldade de 

aprendizado quanto mais precocemente identificada, com diagnóstico realizado por 

profissional qualificado, tanto mais fácil será a cura ou redução dos danos que as causas 

podem trazer. Normalmente o primeiro a perceber que uma criança tem dificuldades 

no processo de aprendizagem é o educador, e ele tem por responsabilidade e obrigação 

passar tais situações aos pais para que eles tomem as providências necessárias para a 

superação ou amenização do problema. 

Já no Ensino Infantil, especialmente na pré-escola, já pode ser observado a 

dificuldade de aprendizado, no desenvolvimento da linguagem ou grafismo, com isto a 

educadora já poderá identificá-la, e, se possível, encaminhá-la para avaliação. Desta 

forma, estará auxiliando para a minimização das consequências para a criança ao longo 

de seu processo educacional (DOMINGOS, 2007). 

Como citamos anteriormente, os diagnósticos para os distúrbios de 

aprendizagem não podem ser baseados em um só fator, já que as causas podem ter 

muitas características semelhantes. Os principais aspectos a serem observados nas 

dificuldades das crianças, conforme destaca Carvalho (2009), são os seguintes: pensar 

com clareza, soletrar com exatidão, aprender a calcular, recordar fatos, colocar as coisas 

em sequência, escrever com legibilidade, aprender a ler, copiar formas, seguir 

instruções, frequentemente fica confusa, é impulsiva, hiperativa ou desorientada, 

tornando-se frustrada e rebelde, deprimida, retraída ou agressiva. 

Além dos educadores, as informações e observações dos pais sobre a criança e 

seus distúrbios no processo de aprendizagem, estas, após sua coleta e verificados os 

diferentes aspectos avaliativos, bem como os pesos em cada fator na ocorrência da 

dificuldade de aprendizagem, e faz-se a síntese do diagnóstico. A incapacidade de 

raciocínio é manifesta através deste conjunto de dados levantados, inclusive nos 

relacionamentos interpessoais do indivíduo, sejam familiares ou não, e consigo mesmo, 

ou seja, como ele se vê como ser social e como seus atos refletem no meio que vive, 

conforme destaca Paín (1985). 

Assim, além dos educadores, que normalmente são os primeiros a identificar o 

problema, mas que, normalmente, não tem formação necessária para realizar um 
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diagnóstico mais preciso, se faz necessário o auxílio de outros profissionais, aí entram 

os psicopedagogos, psicólogos, pedagogo, fonoaudiólogos e médicos de diversas áreas. 

Dessa forma, pode ser verificada qual a causa ou causas que interferem no processo de 

aprendizagem do paciente. 

O mais importante no diagnóstico, como ressalta Bernardino (2007), é o 

relacionamento que passará a existir entre o profissional avaliador e o paciente, o corpo 

deste falará, desde que ele se sinta seguro com aquele, assim ele se expressará e 

colaborará para a qualidade e validade dos resultados obtidos nesta fase. 

O diagnóstico deve ser baseado em quatro etapas: 1 – avaliação das 

necessidades especiais da criança; 2 – determinação do que de ser o foco educacional 

do desenvolvimento dos objetivos anuais e em curto prazo; 3 – Proporcionar a educação 

mediante a utilização da análise de tarefas e o uso de técnicas educacionais 

especializadas; e, 4 – mensurar os progressos da criança após a aplicação de tratamento 

e/ou intervenção. 

Desta forma, como vimos acima, o diagnóstico da dificuldade de aprendizagem 

não só se desenvolve para identificá-la, mas também, após o tratamento/intervenção, 

prosseguirá com caráter avaliativo da evolução da criança, e dos procedimentos que 

foram adotados para sanar suas deficiências. 

4. INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NOS CASOS DE DIFICULDADE DE 
APRENDIZAGEM 

Após o diagnóstico realizado, e apontado as possíveis causas das dificuldades de 

aprendizagem, a criança deve ser encaminhada para o tratamento clínico ou 

intervenção psicopedagógica adequados, podendo haver necessidades de ambos, já que 

podemos ter mais de uma causa para o mesmo problema. De certa forma, podemos 

afirmar que mesmo nos casos unicamente de tratamento, se fará necessário, 

posteriormente, a intervenção, já que se vincula diretamente ao processo de ensino-

aprendizagem, conforme destaca Fonseca. 

Nenhuma dificuldade de aprendizagem é unitária, exclusiva, conclusiva ou 
imutável. Cabe a educação a busca de alguns esclarecimentos sobre o 
problema. Até surgir uma solução curativa definitiva, a educação é sempre 
uma terapia irrecusável e possível. (FONSECA, 1995, p. 150) 



 

 

   228 o que os professores devem saber sobre as dificuldades de aprendizem para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem? 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

A intervenção psicopedagógica pode ser, e é na maioria dos casos, um processo 

multidisciplinar, já que se utiliza de uma ampla variedade de conceito e tarefas, 

exercidas por profissionais de diversas áreas. Assim, para por Sole (apud Bernardino, 

2007, p. 47), que a intervenção é desenvolvida sob dois modelos, o clínico, ou 

assistencial, e o preventivo, ou educacional. Aquele com ênfase aos aspectos 

psicológicos, e este voltado, especialmente, ao trabalho da vertente educacional da 

psicopedagogia, que tem por objetivo prevenir as dificuldades de aprendizagem, 

evitando o fracasso escolar. 

Na vertente educacional, que destacamos neste trabalho, a intervenção é um 

grande desafio para os profissionais da educação, já que ficam com a responsabilidade 

de integrar os alunos com problemas na aprendizagem aos demais, para que eles não 

fiquem as margens do processo que deveria ser integrador, conforme observa Moreira 

(2014). 

Weiss (2004, p. 27) “afirma que a investigação e o diagnóstico são os primeiros 

momentos do atendimento psicopedagógico. Posteriormente, se estabelece junto com 

o sujeito e a família a estratégia de ação para superar os limites encontrados”, tem que 

ter a preocupação de entender o indivíduo sob os aspectos afetivo, cognitivo, orgânico, 

pedagógico e social. Cada um deles assim descritos: 

A importância das interações sociais, ressaltando a ideia da mediação e da 
internalização como aspectos fundamentais para a aprendizagem e, 
defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso 
processo de interação entre as pessoas. Portanto, é a partir de sua inserção 
na cultura que a criança, através da interação social com as pessoas que a 
rodeiam, vai se desenvolvendo na constituição do seu eu. Apropriando-se das 
práticas culturalmente estabelecidas, ela vai evoluindo das formas 
elementares de pensamento para formas mais abstratas, que a ajudarão a 
conhecer e controlar a realidade. (VYGOTSKY, 1998, p. 54) 

A dificuldade da aprendizagem surge da relação inadequada de um destes 

aspectos, ou de seu funcionamento inadequado. O diagnóstico é que vai orientar a 

prática mais eficiente, eficaz e preventiva, para solucionar o problema ou amenizá-lo, 

fazendo com que haja a integração com o restante da turma onde o aluno esteja 

inserido. 

Existe, porém, em alguns casos, uma dificuldade em se determinar qual o 

problema de aprendizagem e qual a opção terapêutica mais adequada, isto porque pode 

ocorrer a necessidade de se atacar o problema sob dois aspectos distintos, com dois 
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tratamentos diferenciados, e que, nem sempre, têm seus resultados concomitantes, ou 

seja, um indivíduos com dificuldade de aprendizagem que vem sendo atendido em 

seções de psicanálise, evoluindo significativamente a nível de comunicação, mas no 

tratamento psicopedagógico ainda apresenta deficiência de aprendizagem. Em um caso 

destes, deve-se evoluir no tratamento psicoterapêutico até que a criança “aceite a 

existência da realidade que deve aprender”, mas, em outros casos se faz necessário dar 

continuidades e ainda acrescentar novos procedimentos alternativos para a superação 

das dificuldades, assim destacado por Paín (1985). 

A utilização de elementos lúdicos na intervenção psicopedagógica vem obtendo 

muito sucesso no desenvolvimento de crianças com problemas de aprendizagem. Assim 

é destacado por Nadia Aparecida Bossa:  

O jogo, como estratégia de intervenção, é muito importante mencionar os 
elementos de investigação que essa atividade nos oferece, já que é a maneira 
de nos assegurarmos da eficiência dos procedimentos adotados. Além do 
mais, o efeito terapêutico está implícito no próprio ato de jogar e, mais 
precisamente, na interpretação do terapeuta, quando este, devidamente 
preparado, pode inferir o sentido latente que se mostra no jogo, pois ele 
funciona como uma via de expressão metonímica do desejo. No âmbito da 
psicopedagogia, tal interpretação significa tornar explícito, ao paciente, os 
aspectos do seu mundo psíquico que incidem como obstáculos à 
aprendizagem (BOSSA, 1994, p. 86) 

Outra forma terapêutica alternativa também vem apresentando bons resultados 

nos tratamentos das dificuldades de aprendizagem, dentre elas destacamos a 

equoterapia, já que, em alguns casos, apresenta um “é uma terapia que permite uma 

reorganização psíquica e corporal, capaz de produzir resultados satisfatórios em 

diferentes aspectos da vida do praticante” (STORER et al, 2003, p. 90). 

Os tratamentos e a intervenção psicopedagógica tem uma grande gama de 

opções a serem realizadas, e adequadas caso a caso, porém, devem, prioritariamente, 

observar a viabilidade de sua realização, com vista aos determinantes econômicos e 

sócio-culturais que afetam o sujeito, a mesma situação que, por vezes, é a causa do 

déficit apresentado, por isso que é importantíssimo, não só o empenho do paciente, 

mas também a participação de sua família em todo o processo, de acordo com Paín 

(1985).  

Para ajudar os alunos é preciso conhecer e entender o que são as dificuldades de 

aprendizagem, pois apesar das salas de aula superlotadas e apesar da falta de recursos 

para pesquisas, às dificuldades de aprendizagem precisam ser analisadas, conhecidas e 
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investigadas, para então serem diagnosticadas e tratadas, com subsídios adequados e 

profissionais especializados. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciarmos as leituras para elaboração deste trabalho, enfrentamos, 

primeiramente, a situação de nomenclatura com relação à dificuldade de aprendizagem. 

A partir daí, verificamos que havia uma divergência significativa em diversos autores, de 

como definiam o tema que gostaríamos de desenvolver, e depois de realizarmos várias 

leituras, estabelecemos que trabalharíamos com as seguintes terminologias 

equiparadas entre si: Dificuldade, problema, distúrbio de aprendizagem. Bem mais que 

uma questão de designação, é a identificação dos mais comuns problemas de 

aprendizagem, ao qual relatamos. Também buscamos as possíveis e diversas causas 

para eles, e verificamos que são muitos variados, desde questões orgânicas, biológicas, 

às de caráter socioeconômicas. 

O ambiente familiar e cultural, influenciam em demasia no aparecimento de 

dificuldades de aprendizagem, porém, não se vincula diretamente com questões de 

renda das famílias, embora seja um aspecto importante, principalmente no momento 

da realização dos tratamentos ou intervenções psicopedagógicas. 

De maneira simplificada, a consequência do problema de aprendizagem diz 

respeito a exclusão dos indivíduos que sofrem com este mal, não só a social, mas, 

inclusive, a familiar, resultando pessoas com autoestima baixa, e que se sentem 

excluídos do processo da aprendizagem. 

Assim, é muito importante a realização de um diagnóstico, o mais preciso e 

precoce possível, avaliando as causas com as técnicas disponíveis, bem como por 

profissionais capacitados de diversas áreas do conhecimento. Deve-se observar as 

etapas apontadas, e ser realizada avaliação para se verificar a evolução de quadro de 

cada aluno/paciente. 

Após este passo, se elaborará um plano para realização do tratamento ou 

intervenção psicopedagógica, mais adequada, ou ainda, a aplicação de ambos 

concomitantemente, já que não existe um padrão único a ser aplicado, pois embora 

indivíduos diferentes apresentando o mesmo problema, observados os vários aspectos 

de avaliação, podem necessitar de procedimentos distintos. 
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Desta forma, verificamos a importância da psicopedagogia na solução da 

dificuldade de aprendizagem, já que ela vem suprir uma lacuna não atendida pela 

pedagogia, já que esta, por fatores diversos, não é capaz de gerar um sistema que 

atenda os indivíduos de maneira a atender suas necessidades e diferenças, ordenando 

métodos que pudessem evitar o agravamento dos problemas de aprendizagem, 

principalmente àqueles vinculados a questões que não as biológicas. 
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RESUMO 

A Escola Naval (EN) recebeu, em 2014, a primeira turma de alunas mulheres (Aspirantes) 
em seu curso de formação de oficiais para a Marinha. O objetivo deste artigo é 
apresentar a participação histórica da jovem mulher militar oriunda da EN.  A 
abordagem é qualitativa, com pesquisa documental e bibliográfica como técnicas iniciais 
exploratórias e com dados de pesquisa longitudinais, de 2014 a 2021. A participação das 
mulheres em diversas ocupações profissionais até pouco tempo masculinas está em 
crescimento.  A história de conquistas feminina é, sem dúvidas, marcante na construção 
de uma oficialidade que representa uma parcela da sociedade brasileira. As futuras 
oficiais estão a aprender os comportamentos desejáveis que seguirão na profissão 
militar, de dedicação à Marinha, à Nação, sem se esquecerem de que são mulheres e 
cidadãs, integrantes ativas de uma sociedade que busca um país desenvolvido, forte, 
livre, igualitário, justo e soberano. 
 
Palavras-chave: Aspirantes Mulheres. Escola Naval. Ensino Superior Militar. Inclusão de 

Gênero. 
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1. INTRODUÇÃO 

Brasil, tens agora as mulheres 

A servir também em Armas 

A bandeira como escudo 

A Marinha como espada 

O exemplo, nossa missão  

(Estribilho do Hino das Mulheres da Marinha - 
Mulheres em Armas. Letra e Música: CMG (S) Sylvia 
da Costa Orazem) 

O quartel tem por característica ser um território de homens, “principalmente 

por envolver atividades de risco, força e de forte rigor da disciplina” (HONORATO, 2019, 

p.107). Porém, a efetivação do primeiro contingente feminino nas Forças Armadas 

brasileiras ocorreu com a promulgação da Lei no 6.807, de 7 de julho de 1980, e a criação 

do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva (CAFRM), composto por um quadro de Oficiais e 

outro de Praças, que foi revogado pela Lei no 9.519/1997.  

A Marinha do Brasil (MB), portanto, foi a primeira na admissão de mulheres em 

seus quadros, cujo objetivo principal era a necessidade de liberar o militar operativo 

para as "atividades relacionadas diretamente com a preparação e o emprego do Poder 

Naval" (MENDES, 2010, p.1). À época, a Marinha crescia com a compra “[...] de 

modernas Fragatas da Classe “Niterói”, entre outros meios operativos, além de mobiliar, 

com mão de obra de nível técnico e universitário, o Centro Médico Naval do Rio de 

Janeiro, um complexo hospitalar recém-inaugurado, que incluía também o Hospital 

Naval Marcílio Dias” (HONORATO, 2019, p.106).  

Com a entrada em vigor da Lei no 9.519, de 26 de novembro de 1997, que dispõe 

sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha, foi 

extinto o CAFRM. As mulheres passaram, portanto, a integrar os mesmos Corpos e 

Quadros que existiam para os militares homens, em igualdade de condições no acesso 

às promoções e aos cursos. Tal decisão legal culminou, em novembro de 2012, com a 

promoção ao posto de oficial general a Contra-Almirante (MD) Dalva Maria Carvalho 

Mendes, e em 2018 a Contra-Almirante (EN) Luciana Mascarenhas da Costa Marroni. A 

história de conquistas das mulheres militares começa a ser escrita. 

A Escola Naval (EN) recebeu, em 2014, a primeira turma de alunas mulheres 

(Aspirantes) em seu curso de graduação. “As ‘pioneiras’, como foram denominadas, 
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significavam à época apenas 1,5% do total do corpo discente, um coletivo que 

desconhecia, como companheiros de farda, a figura feminina” (HONORATO, 2019, p. 

120). O objetivo deste artigo é apresentar a participação histórica da jovem mulher 

militar oriunda da formação superior na Escola Naval (EN), iniciada em janeiro de 2014.   

2. METODOLOGIA 

A abordagem dessa investigação é de cunho qualitativo, com pesquisa 

documental e bibliográfica como técnicas iniciais exploratórias e com dados de pesquisa 

longitudinais1, visto que este é o quarto estudo produzido e que acompanhamos as 

Aspirantes durante sua formação acadêmica, desde 2014 aos dias atuais. A abordagem 

metodológica de investigação adotada foi qualitativa, que segundo Alves-Mazzoti e 

Gewandsnajder (1999, p. 163) é “caracteristicamente multimetodológica, isto é, usam 

uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados”.  

Aproveitando-me das redes sociais, em especial o aplicativo WhatsApp, foi 

encaminhada uma pergunta específica, listada em seção posterior deste artigo, que foi 

disseminada para as atuais oficiais da Marinha formadas na primeira turma e para as 

Aspirantes do 3º ano, que são as primeiras na escolha para os demais corpos, ou seja, 

poderiam ser do Corpo da Armada e do Fuzileiro. 

3. AS PRIMEIRAS “SENTINELAS DOS MARES” 

O caminhar para a participação feminina na EN teve seu início em 2004, quando 

o então Diretor de Ensino da Marinha (DEnsM) encaminhou o relatório elaborado por 

um Grupo de Trabalho da Escola, constituído para tratar do assunto “Ingresso de 

mulheres na Escola Naval”. O tema em estudo voltou a ser tratado em 2013, com 

reuniões entre os representantes da DEnsM e da EN, que concluiu que o relatório de 

2004 estava atual e que as observações/sugestões ali contidas deveriam ser 

consideradas e mantidas, em especial de que as futuras Aspirantes entrariam direto no 

 
1 Este é o quarto artigo de uma série do autor. O primeiro artigo foi elaborado em  2014, com a entrada 
das Aspirantes mulheres. O segundo foi em relação a Disciplina de Cultura Organizacional Militar. O 
terceiro texto foi referente a formatura da primeira turma em 2017. O texto em questão apresenta, desde 
o início a participação feminina na EN atá a possibilidade da escolha dos corpos da Armada e Fuzileiro 
Naval, ou seja, de 2014 a 2021. Os dois primeiros artigos foram publicado no livro do autor, citado nas 
Referências. 
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Corpo de Intendentes de Marinha (CIM), uma previsão que ficou realçada no edital do 

concurso. 

Outro ponto de destaque que ficou decidido, nesse primeiro momento, foi que 

não deveriam cursar algumas disciplinas, de modo que ficassem impedidas, 

academicamente, de realizarem os cursos dos Corpos da Armada (CA) e de Fuzileiros 

Navais (CFN). No primeiro concurso para a entrada em 2013 não haveria a prova de 

Física e, com isso, também não teriam a disciplina de Física-1 (FIS-1) no 1o ano escolar. 

No lugar de FIS-1 foi colocada outra disciplina, sendo inserida a “Cultura Organizacional 

Militar”. Dessa forma, o processo de ingresso da mulher na EN ficou diferenciado do dos 

homens. No ano seguinte a prova de Física retornou ao concurso e a disciplina de FIS-1 

integrou novamente do currículo do primeiro ano. 

O primeiro concurso contou com 3.354 candidatas para as 12 vagas ofertadas, o 

que representava uma relação candidato vaga de cerca de 279 candidatos para uma 

vaga, o dobro e meio da relação masculina de candidatos vagas. No caso dos candidatos 

homens, eram 4.171 para 41 vagas, sendo este o mesmo número de vagas do concurso 

de 2012, quando não havia a possibilidade da entrada das mulheres Aspirantes. O que 

destaca a grande procura para serrar fileiras na primeira turma de Aspirantes mulheres 

na EN, o que foi corroborado por uma das candidatas aprovadas que estava na idade 

limite para entrada via concurso e cursava o oitavo período de Engenharia Química. 

A instituição se preparou para receber as novas mulheres, sendo uma das 

primeiras preocupações foi responder a pergunta: onde seriam alojadas? E depois de 

muitas deliberações, ficou decidido que não só o camarote, mas tudo que caminharia  

na formação seria o mais similar ao destinado aos demais estudantes. Outro grande 

marco foi a adaptação das Normas do Comando do Corpo de Aspirantes (COMCA). Não 

foi preciso alteração em sua estrutura, mas foi detalhado o uniforme para as áreas 

comuns, foram incluídos procedimentos para inspeção de camarotes e alojamentos 

(caso o Oficial fosse do sexo oposto), foram inseridas as regras para uso do uniforme 

feminino, dentre outras instruções necessárias (HONORATO, 2019). As primeiras três 

Oficiais mulheres foram designadas o setor COMCA, com as formações de pedagogia, 

psicologia e do CIM. 
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Foi no dia 12 de janeiro de 2014 que as "pioneiras" chegaram à Ilha de 

Villegagnon1, para se apresentarem e iniciarem o período de adaptação, momento em 

que, pela primeira vez, haveria o contato entre homens e mulheres que estavam ali com 

o mesmo propósito, tornarem-se Aspirantes, futuros Oficiais da Marinha. 

 O período de adaptação em tela é “o momento em que ocorre a transição da 

vida civil para a vida militar, é a fase em que aprendem sobre as regras e os atributos 

basilares da formação militar-naval, a hierarquia e a disciplina. Ao passarem por essas 

semanas de árduo treinamento e aprendizado, puderam conquistar suas platinas e 

galgar ao posto de Aspirantes da Marinha” (HONORATO, 2019, p.123). Como informação 

complementar, esse autor destaca que dos 236 novos Aspirantes que começaram o 

período de adaptação, somente oito desistiram, todas as 12 jovens “pioneiras” na vida 

militar e na EN continuaram. Ao iniciarem o período escolar, as novas Aspirantes 

representavam cerca de 1,5% do total do corpo discente, um coletivo que desconhecia, 

como companheiros de farda, a figura feminina. 

Em dezembro 2017, ano da formatura da Turma "Almirante Gastão Motta", 

foram declaradas Guardas-Marinha, sendo este o reconhecimento da Marinha do Brasil 

por quatro anos dedicados a construção do ser marinheiro, independente do seu 

gênero. Após a viagem no NE “Brasil”, foram promovidas a Segundo-Tenente e, como 

previsto no Plano de Carreiras, foram movimentadas para diversas Organizações 

Militares e, segundo o Boletim de Oficiais, cômputo de 28 de fevereiro de 2021, quatro 

exercem funções embarcadas em navios da Esquadra e duas no CFN. Mais um capítulo 

da história de conquistas das mulheres militares foi escrito. 

A Capitão de Corveta (IM) Geórgia Rita Macieira Ramos Nizer, uma das primeiras 

oficiais que chegaram à instituição para auxiliar na integração e desenvolvimento das 

mulheres Aspirantes, relatou que:  

As 12 Aspirantes, conseguiram durante esses anos angariar lugares que não 
imaginávamos, elas sem dúvidas ultrapassaram as expectativas que as 
depositamos. Mas, cabe a mim também salientar que ainda há inúmeros 
espaços na Escola Naval que próximas Aspirantes das turmas subsequentes 
podem conquistar, e mostrar cada vez mais a capacidade que a Mulher Militar 
tem de exercer as mesmas funções que os homens. (HONORATO, 2019, 
p.124).  

 
1 Ilha de Villegagnon – nome dado em homenagem ao Almirante e conquistador francês Nicolau Durand 
de Villegagnon, que ordenou a construção do Forte de Coligny na Ilha de Seregipe, em 10 de novembro 
de 1555, com a intenção de criar a “França Antártica”. Foi expulso por Men de Sá em 1560. (LIMA, 2008). 
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Em dezembro 2017, ano da formatura da Turma "Almirante Gastão Motta", 

foram declaradas Guardas-Marinha, sendo este o reconhecimento da Marinha do Brasil 

por quatro anos dedicados a construção do ser marinheiro, independente do seu 

gênero. Após a viagem no NE “Brasil”, foram promovidas a segundo tenente e, como 

previsto no Plano de Carreiras, foram movimentadas para diversas Organizações 

Militares e, segundo o Boletim de Oficiais, cômputo de 28 de fevereiro de 2021, quatro 

exercem funções embarcadas em navios da Esquadra e duas no CFN. Mais um capítulo 

da história de conquistas das mulheres militares foi escrito. 

4. A IGUALDADE DE ESCOLHA DO CORPO 

A Lei de reestruturação de Corpos e Quadros que extinguiu o CAFM, em seu art. 

9º deixava claro, a princípio, que “Os Oficiais da Marinha, de ambos os sexos, são iguais 

em direitos e obrigações nos termos da Constituição, observados os valores, princípios 

e normas nela estabelecidos”. Porém, em seu inciso I, do § 1º, que os cargos ocupados 

por Oficiais do sexo masculino deverão ser do CA e do CFN. Com o advento da Lei no 

13.541, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e 

Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha, o respectivo inciso foi alterado, com a 

possibilidade dos Corpos e os Quadros de Oficiais da Marinha do Brasil serem integrados 

por Oficiais de ambos os sexos. A partir deste momento abriu-se a possibilidade de 

abertura dos demais Corpos para as Aspirantes mulheres. 

O primeiro concurso para a EN com essa possibilidade de escolha de Corpo foi 

realizado em 2019, com as mesmas 12 vagas para as candidatas mulheres, uma 

constante nos concursos anteriores. A participação de 2.746 candidatas deixava uma 

relação candidato vaga em cerca de 229. Foram abertas nesse concurso 19 vagas para 

candidatos homens. Relembra-se que o maior contingente de entrantes na instituição é 

oriunda do Colégio Naval, com uma média de 200 alunos anos formados por ano. 

Com a escolha de Corpo realizada no início do terceiro ano do ciclo escolar e 

durante a Comissão Aspirantex de 2021, foram selecionadas seis para o CA, uma para o 

CFN e três para o CIM, com um total de nove Aspirantes mulheres. Em relação a primeira 

Aspirante FN, foi lhe perguntado o por quê da sua escolha? E a resposta foi “[...] me 

identifiquei em relação a minha personalidade[...] e também ao grande leque de 

oportunidades que o CFN tem para servir à Pátria”. 
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O quantitativo total de Guardas-Marinha (GM) formados desde a entrada das 

primeiras mulheres na EN, de 2018 a 2020, foram 634, sendo 32 GM do CIM, do sexo 

feminino. O percentual de mulheres em relação aos Aspirantes em 2014 era de 1,5%, 

sendo que a relação de total de formandos nesses três anos passou para 5%, um 

aumento considerado. Os percentuais podem ser, a princípio, insignificantes, mas 

demonstram que as conquistas, mesmo que sejam em números menores, podem 

representar vitórias comemoradas com o reconhecimento da igualdade completa 

entres os gêneros na formação superior da Marinha.  

5. PALAVRA ABERTA PARA AS OFICIAIS E AS ASPIRANTES 

Um artigo que trate de um tema tão importante como a história das primeiras 

mulheres na graduação da EN não poderia ficar sem dar voz a quem realmente viveu e 

vive no solo sagrado de Villegagnon. Assim, foram convidadas, tanto as doze pioneiras 

como as Aspirantes do atual terceiro ano, para responderem a pergunta: O que 

significou ou significa ter sido ou ser uma “Sentinela dos Mares?”. Duas costuras textuais 

foram elaboradas com as respostas recebidas. 

As integrantes da primeira turma afirmam que “foi poder ter uma formação 

militar-naval aprimorada; foi e continua sendo um desafio diário; todas as realizações 

você tem em conjunto com todos os seus amigos de turma; ser forjada durante 4 anos 

em Villegagnon me marcou e me definiu; sou grata pela experiência, pelos amigos que 

fiz, pela timidez que perdi, pelas inúmeras barreiras que rompi junto com as minhas 

companheiras e meus companheiros de turma e por tudo que aprendi e pude trazer para 

vida fora do militarismo”. 

As Aspirantes do terceiro ano asseveram que “É uma honra fazer parte de uma 

instituição como a Marinha do Brasil, onde princípios e valores são respeitados e 

priorizados. Ser uma sentinela dos mares é motivo de grande orgulho; poder contribuir 

para a conquista e manutenção dos objetivos da Marinha do Brasil para com o País; É 

um orgulho muito grande tanto para mim quanto para minha família fazer parte da 

instituição e poder seguir essa carreira tão bonita e admirada pela sociedade”.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação das mulheres em diversas ocupações profissionais com certeza 

está em crescimento, até pouco tempo notadamente masculinas. As estruturas nas 

relações entre gêneros vem evoluindo consideravelmente nos últimos anos, e como 

somos seres oriundos de uma construção social histórica, uma vez que estão sendo 

abertas as oportunidades, as mulheres estão demonstrando seu valor e sua capacidade 

de decisão, liderança e competência em serem militares das forças armadas. 

A trajetória de conquistas na participação feminina na Escola Naval é, sem 

dúvidas, marcante na construção de uma oficialidade que representa uma parcela da 

sociedade brasileira. No momento de formação inicial de um pequeno grupo de 

“pioneiras” em 2014, as Aspirantes começaram a se conhecerem como militares, 

descobriram sua vocação, entenderam o estilo de vida da caserna e os valores 

representantes da Marinha. Aprenderam e estão aprendendo os comportamentos 

desejáveis que seguirão na profissão escolhida, de dedicação à Marinha, à Nação, sem 

se esquecerem de que são mulheres e cidadãs, integrantes ativas de uma sociedade que 

busca um país desenvolvido, forte, livre, igualitário, justo e soberano. 
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RESUMO 

Este trabalho aborda perspectivas referentes à identidade de gênero e sexual tomando-se como 
referência a experiência transexual. Mostra-se imprescindível refletir sobre a sexualidade e sobre os 
questionamentos e colocações equivocadas em relação aos corpos e identidades de mulheres e 
homens trans. Busca-se o entendimento de que identidade de gênero e orientação sexual são 
demandas pessoais – íntimas em relação a gênero e corpo sendo este, inclusive, um lugar de 
enunciado político. Portanto, identidade de gênero é a maneira pela qual a pessoa se reconhece e 
se representa para a sociedade – seja como homem, mulher ou identidade não binária – que não se 
reconhece em nenhum dos gêneros hegemônicos – binários, sendo estes, masculino – homens e/ou 
feminino – mulheres. Dito isso, orientação sexual ou sexualidade é da ordem do desejo – para quem 
se direcionam os sentimentos amorosos-afetivos e/ou erótico-afetivos. Faz-se necessário 
compreender que mulheres transexuais podem se entender como heterossexuais1, lésbicas2, 
bissexuais3, assexuais4, pansexuais5, além de outras várias expressões no que tange à identidade 
sexual – orientação sexual. Sendo assim, os homens trans também podem se perceber 
heterossexuais, gays, bissexuais, assexuais, pansexuais entre outras múltiplas expressões da 
sexualidade. 
 
Palavras-chave: Sexualidade. Identidade de gênero. Transexualidade. Corpos. Desejos 

 
1 Heterossexualidade – desejo voltado para pessoas do sexo oposto e isso independe de sexo – genitália; 
2 Lésbica – relacionamento erótico e amoroso afetivo por parte de duas mulheres, sejam CIS ou TRANS, pois se 
reconhece nessas relações o gênero e não o genital, pênis ou vagina; 
3 Atração sexual – erótico afetivo por ambos os gêneros – masculino ou feminino, que também independe de ser 
TRANS ou CIS; 
4 Ausência de sentimentos e desejos por ambos os gêneros – masculino, feminino ou não binário/a; 
5Independente de gênero –, identidade de gênero sexo ou sexualidade – expressa desejos e sentimentos amoroso e 
eróticos – afetivos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em se tratando das identidades de gênero e mais precisamente referenciando 

mulheres e homens transexuais enquanto pertencentes à um grupo social que 

historicamente têm sofrido todas as opressões e subordinações por parte de uma 

sociedade sexista, heteropatriarcal1, misógina e transfóbica, faremos apontamentos de 

como se consolidam essas relações de subordinação considerando todos os 

condicionantes sociais e históricos a esses corpos impelidos. Faz-se necessário 

relacionar discussões concernentes a esses corpos – trans e orientação sexual 

(identidade sexual), entendendo que corpo, gênero, sexo e sexualidade fazem parte das 

experiências humanas e sociais, demandando, inclusive, reconhecimento social e 

político. 

Desse modo, falar sobre gênero e orientação sexual – identidade sexual deve-se 

entender que são experiências antagônicas e que não necessariamente estão 

relacionadas à identidade de gênero –, neste caso, mulheres Transexuais, Travestis e 

homens Trans. Por efeito, Bento (2006a), assegura que orientação sexual está 

relacionado à sentimentos amorosos-afetivos, ou seja, da ordem do desejo, e não está 

relacionado a gênero ou identidade de gênero. Em sendo assim, pode-se compreender 

que mulheres transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, bissexuais, assexuais, 

pansexuais, além de outras percepções e expressões enquanto práticas sexuais e 

desejos erótico-afetivos. Desta feita, (RUBIN, 2017) elenca que a organização do sexo, 

bem como da sexualidade está baseada na ideia dos gêneros a partir de corpos 

genitalizados e sexuados.  

Sendo assim, mostra-se que um corpo sexuado não define a sexualidade, nem o 

sexo é suficiente na definição e consubstanciação do gênero. Desta feita, genitalidade – 

(genitália) como parte constitutiva dos corpos – não pode ser tomada como dado único 

e verdade absoluta no aprisionamento do gênero e da sexualidade nem como definidor 

universal na cristalização dos gêneros diante dos binarismos – homem – pênis – 

 
1Sociedade (regime) Heteropatriarcal segundo as colocações de Saffioti (2015) e Rubin (2017), é a maneira 
de se interpretar as relações de dominação hegemonicamente instituídas por homens, tendo como uma 
das normas a heterossexualidade compulsória como sexualidade normativa – legítima e dominante, 
ignorando e deslegitimando outras formas de se viver o gênero e a sexualidade, reforçando assim o seu 
caráter subalternizante em relação ao gênero feminino e as sexualidades dissidentes perante as relações 
sociais de gênero e sexo.  
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masculinidade – heterossexualidade – e mulher – vagina – feminilidade – 

heterossexualidade. 

Com  efeito, clarifica-nos que o pensamento social no que se refere o 

entendimento de práticas sexuais a partir de pares dicotômicos, considerando-se os 

corpos sexuados, portanto obrigando-se a conformação dos desejos, tendo como 

direcionamento a heterossexualidade compulsória como sexualidade legitima e, por 

conseguinte, normal, concordando com as afirmações de (LOURO, 2018). Ante essas 

afirmações, analisa-se essas práticas (tomando a sexualidade normativa), portanto, 

(heterossexualidade) como uma maneira de conferir inteligibilidade e legitimação aos 

sexos e gêneros hegemônicos – biológicos, atendendo a ordem “natural” para os corpos 

masculino e feminino, estes obedecendo a uma estrutura biofísio-anatômica e 

morfológica. A esse respeito, concorda-se com (RUBIN, 2017, p. 31) que afirma “Longe 

de ser uma expressão de diferenças naturais, a identidade de gênero exclusiva é a 

supressão de semelhanças naturais”.  

Contudo, corroborando com as análises da autora referenciada, faz-se 

necessário compreender que o gênero não pode estar ligado ao que social e 

historicamente vem sendo difundido como normal e estável, pois não há uma 

estabilidade no que tange aos gêneros. O masculino e feminino, bem como as 

sexualidades podem ser pensados e vividos em consonância ao que cada indivíduo 

acredita ser e vive, compreendendo o gênero – como um construto social, práticas, 

vivências, experiências pessoais e interpessoais, por conseguinte, as sexualidades1.  

Por efeito, (FOUCAULT, 2019) assevera que o casal procriador dita as leis e as 

normas sociais impostas e que devem ser seguidas como naturais, normais e unas, no 

sentido de que as pessoas que estão fora desses aspectos (padrões-normas) no que se 

refere à produção – procriação e reprodução não têm prerrogativas de serem vistas 

como passíveis de reconhecimento social, político, além de respeito, igualdade e 

dignidade. Com isso, é notório e rotineiramente ouvir-se colocações no sentido de que 

mulheres transexuais não são mulheres porque não têm em sua formação – biofísio – 

 
1Sexualidades, por compreender haver várias maneiras de se viver-experienciar as práticas e desejos 
sexuais. Entendendo que todas as expressões de sexualidade são legítimas e que devem ser reconhecidas 
como lugares de enunciação política, compreendendo também ser a sexualidade como parte constitutiva 
histórica e culturalmente em todas as sociedades ocidentais ou não. 
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anatômica e morfológica genitais (aparelho reprodutor inerentemente femininos) que 

lhes proporcionem procriação, da mesma maneira relacionando comentários 

ultratransfóbicos, desqualificadores, preconceituosos e deslegitimadores concernentes 

aos homens Trans.  

No entanto, segundo (FOUCAULT, 2019, p. 7) “O casal, legítimo e procriador dita 

a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de 

falar, reservando-se o princípio do segredo”.  

Desta maneira, no que tange às questões em relação às sexualidades e os corpos 

não normativos, Butler (2017), ressalta o fato de que haveria humanos se não houvesse 

gênero, ou que o gênero vem apenas como qualificador dos corpos humanamente e 

biologicamente constituídos e estes com a prerrogativa de estarem na categoria de 

humanidade e “normalidade” como proclamado pelas normas sociais e hegemônicas 

impostas. Destarte, a autora acima certifica que os corpos que não se “encaixam” dentro 

dessas regras, consequentemente, estão fora da categoria humanidade, ou seja, ao se 

instituir essas regulações e classificações (normais e não-normais) há a clara percepção 

de uma ideia desumanizante daqueles/as que rompem – transgridem as normas 

historicamente defendidas como normais. Com efeito, (BUTLER, 2017, p. 195) 

argumenta que “Se o gênero não está ao sexo, causal ou expressivamente, então ele é 

um tipo de ação que pode potencialmente se proliferar além dos limites binários 

aparentes ao sexo”.  

2. METODOLOGIA 

Essa pesquisa se configura como bibliográfica, considerando assuntos 

precedentemente abordados no que tange às problematizações transcorridas. 

Fundamenta-se considerando autores e autoras que dedicam suas pesquisas as 

questões defendidas no trabalho em tela. Por efeito, Marconi e Lakatos (2021), 

dissertam sobre a pesquisa e seus métodos como uma maneira de a revisão (pesquisa) 

bibliográfica dar-se a partir de trabalhos já realizados, dessa maneira, podendo eles 

oferecerem possibilidades de se entender como se deu o processo de construção e 

consubstanciação dos fatos já concretizados. Para (SEVERINO, 2007, p. 122) “Utiliza-se 

de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores – 

pesquisadoras e devidamente registrados”. Como se pode observar, esse tipo de estudo 
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permite ao pesquisador realizar análises teóricas seja em livros, artigos e teses, a partir 

de outros estudos e pesquisas disponíveis realizadas anteriormente. 

3. DESENVOLVIMENTO 

Sociedade patriarcal como colocado por Rubin (2017) e como também é 

discutido brilhantemente por Saffioti (2015), é um modelo de sociedade pensando a 

partir da dominação masculina, ou seja, um modelo no qual predomina a vontade dos 

homens. Os poderes que a própria sociedade lhes confere acaba permitindo uma série 

de agravos em relação ao gênero feminino na estrutura social, promovendo 

subordinação e inferiorização em relação à condição (subalterna) da mulher na 

sociedade de classes.  

Como aponta Butler (2017), as normas sociais impõem que homens e mulheres 

obedeçam a uma ordem natural e biológica para poderem participar da sociedade e lhe 

terem conferidos direitos, reconhecimento, igualdade e respeito – inteligibilidade. Por 

efeito, (ROUGHARDEN, 2004, p. 329) afirma que, “Entretanto, a verdade da diversidade 

biológica humana é negligenciada nos cômputos da natureza humana que os biólogos 

passam de um para outro, apresentam em aulas ao público”.   

O que se percebe a partir desses processos questionáveis de construção social é 

o fato de profissionais médicos, mais precisamente psiquiatras e endocrinologistas 

1contando com apoio de psicólogos, psicanalistas e biólogos ditarem em seus discursos 

e em documentos normativos quem é ou quem são as pessoas socialmente normais ou 

anormais de gênero e sexualidade. Sobre essas discussões, Bento (2012), reforça que os 

discursos hegemônicos e historicamente dispostos para se conferir inteligibilidade ao 

ser homem ou mulher, com base no condicionamento de uma estrutura biológica não 

se sustentam e defende que a única verdade do gênero está na prática. Desta feita, 

assim como o gênero é parte de um construto social, as sexualidades não heterossexuais 

também o são e esses processos ocorrem independente de gênero e identidade de 

gênero (cis ou trans).  

 
1 Sobre esses assuntos ler as obras de (BENTO, 2012-2017) E Leite JR (2011) sobre a experiência transexual. 
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Para tanto, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM1 

em sua versão V criticado por Bento (2017), trata as identidades trans – mulheres e 

homens transexuais como pessoas que são acometidas de “transtornos”, e que devem, 

portanto, ser vistas/os como pessoas doentes passíveis de tratamento psiquiátrico e 

psicológico, ou seja, trazem a ideia patologizante das identidades de gênero dissidentes.  

Para a autora não há nenhuma fundamentação científica que venha a comprovar 

esses transtornos. Ela defende que esses posicionamentos das ciências “PSIS2”, não 

passam de posições claramente excludentes e deslegitimadoras e com intenções de 

discriminar essa população que vive à margem da sociedade. Segundo a autora não há 

um único exame de cariótipo, ou mesmo neurológico e cromossomático que comprove 

as teses defendidas por esses profissionais. Ou seja, eles se apegam ao discurso da 

biologia, dos corpos sexuados e genitalizados como única justificava de que a natureza 

constrói corpos “perfeitos”, e que a transexualidade é passível de tratamento – 

defendendo que mulheres trans e homens trans são acometidas/os de um sofrimento 

profundo, de constantes conflitos internos em relação ao gênero, conseguintemente, à 

sexualidade.  

A autora supramencionada referencia que são necessários em meio a esses 

discursos abordagens sociológicas e antropológicas a respeito do que é gênero e das 

múltiplas expressões – performances de gênero e sexualidade. No transcurso deste 

estudo poderão ser observadas algumas dessas abordagens – intervenções por parte 

dessas áreas do conhecimento acima mencionadas. 

Os discursos baseados apenas na caracterização restritiva da biologia, 

potencializam conflitos e designam possibilidades de injustiça social: 

A tensão desse debate é potencializada quando se faz um recorte vinculando-
o às questões das pessoas transexuais e travestis. Nesse momento, emergem 
outras configurações discursivas apresentadas a favor da manutenção do 
gênero como categoria diagnóstica. “Não se pode tirar a obrigatoriedade da 
terapia psicológica ou flexibilizar o protocolo (BENTO, 2017, p. 89-90). 

 
1Ressalta-se que os problemas enfrentados pelas pessoas transexuais estão intrinsecamente relacionados 
às questões sociais e políticas em torno do gênero enquanto norma. As pessoas transexuais não sofrem 
de transtornos, sendo esses construídos pela sociedade ao passo em que se têm prerrogativa de 
reconhecimento e legitimação de seus corpos e identidades. O Estado também é responsável por todos 
os problemas que se colocam dia a dia na vida dessas mulheres e homens ao não reconhecer suas 
demandas e, com isso, não direcionar políticas públicas que deem conta das demandas dessa população. 
2Ciências “PSIS”, refere-se à psiquiatria, psicologia e psicanálise, é uma colocação da socióloga e 
pesquisadora Berenice Bento (2006a-2012-2017b). 
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Dessa maneira, com esses discursos, os casos de suicídios entre as pessoas Trans 

– mulheres transexuais (e de maneira abrupta os homens trans) se mostram mais 

latentes, segundo dados levantados por (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021), pois ao serem 

referenciadas/os como pessoas psicologicamente frágeis – doentes essas mulheres e 

homens são colocadas à margem das relações familiares, sociais, escolares, de trabalho 

– uma vez que não têm acesso à atividades laborais. Além disso, possibilitam – instituem 

barreiras sociais, bem como políticas no que tange o acesso à saúde pública que passa 

a se dar de maneira precária ao analisar-se o Sistema Único de Saúde – SUS no Brasil, 

percebe-se que ele ainda não se mostra sensível no que se refere às necessidades 

demandadas em relação à atenção básica e à saúde integral como direito universal de 

toda e, em particular, dessa população.  

Com efeito, para (ANDRADE, 2013 apud BENEVIDES, NOGUEIRA, 2019, p. 47) “A 

prevenção ao suicídio é uma emergência, uma vez que já faz parte dos objetivos da 

política nacional de saúde”.  As autoras afirmam ainda que problemas como 

invisibilidade social, estigmas, marginalizações e o não acesso à saúde pública no que 

diz respeito ao processo transexualizador figuram como os mais latentes nas 

experiências – vivências diárias das mulheres e homens transexuais e isso acarreta uma 

série de fatores que as/os levam a pensarem – cometerem o suicídio. 

Desse modo, o Estado e todo conjunto da sociedade têm obrigações legais em 

se tratando de oferecer condições mínimas para que essas mulheres e homens 

(transexuais) possam participar, emancipar-se e ganhar autonomia social, pessoal e 

intelectual para assim poderem viver uma vida justa, digna, livre de violências, violações 

e agressões.  Entretanto, em se tratando do acesso aos direitos sociais, a Constituição 

brasileira de 1988 – em seu Título II – dos Direitos e Garantias Constitucionais e em seu 

Capítulo – I Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos defende à igualdade entre 

todos os cidadãos e cidadãs perante a lei, sem fazer distinção de quaisquer naturezas, 

garantindo a todos e todas dignidade, direito à personalidade, dignidade e cidadania, 

além da inviolabilidade e o direito à vida. 

Com efeito, infelizmente, este preceito de direito parece não ocorrer ao 

analisarmos as condições de vida experienciadas pelas pessoas transexuais no contexto 

Brasil. Ao analisar-se o texto constitucional por esse prisma, em tese, existe essa 

igualdade de direitos, mas o que se observa é que, na prática, esses direitos são 
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negligenciados e que o Estado precisa urgentemente reconhecer todas as 

subordinações, explorações, opressões e negações no que se refere ao exercício da 

cidadania atinentes à alguns grupos que social, cultural e historicamente vêm sofrendo 

esses processos de exclusão.  

Conquanto, no que se refere a direitos constitucionais como dispositivos de 

proteção e defesa de todas as pessoas sem distinções de quaisquer naturezas, entende-

se nas proposições que se seguem (CASTRO, 2016, p. 70-71) “[...], Estado democrático 

de Direito pode e deve permitir que o indivíduo, mesmo que integre uma minoria atinja 

sua plenitude enquanto ser humano, buscando sua felicidade, paz e integridade físico-

psíquica”. Portanto, segundo as colocações dessa autora os direitos e garantias para as 

pessoas transexuais inexistem, mesmo estando fundamentados em um documento 

normativo como é o caso da Constituição Federal de (1988) e que mesmo defendendo 

uma sociedade justa e livre de todas as formas de discriminações e preconceitos de 

quaisquer naturezas é possível que algumas amarras prevaleçam em relação à uma 

“minoria” socialmente constituída e que tenta a todo custo se efetivar no que tange aos 

direitos e garantias fundamentais, considerando que mulheres e homens dessa 

população vivem uma humanidade precária – degradante. 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

A Transexualidade – como identidade de gênero e construção social materializa-

se e personifica-se na sociedade, ou seja, essas identidades e corpos rompem com as 

normas sociais e biológicas – sexistas impostas aos corpos para serem reconhecidos 

como legítimos. Dessa maneira, para (CONNELL, PEARSE; 2015, p. 206) “Talvez a forma 

mais comum de compreender a presença do gênero na vida pessoal seja por meio do 

conceito de “identidade de gênero”. Com isso, faz-se necessário compreender as 

mulheres transexuais, travestis e homens trans como identidades legítimas diante do 

reconhecimento social do “ser homem ou mulher”, entendendo que o gênero é 

construído socialmente não podendo jamais ser limitado à biologia e a discursos 

normativos estabelecidos a respeito do gênero. Bento (2006a), assevera que a única 

verdade do gênero está prática. À vista disso, como seres políticos e sociais busca-se a 

plenitude ante as instâncias que regulam a vida em sociedade e o reconhecimento, a 
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liberdade, o respeito, o direito à vida e a dignidade como características inerentemente 

humanas.  

As instituições estão o tempo todo regulando a vida em sociedade, a exemplo 

das famílias, os hospitais, as escolas, universidades e, com mais rigor, as instituições de 

longa permanência, concordando com as afirmações de (FOUCAULT, 2021) ao referir os 

processos de regulação e exercício de poder e normalização direcionados a alguns 

seguimentos sociais na estruturação e organização da vida em sociedade. Dessa 

maneira, há uma série de medidas tomadas por essas instituições que tendem a 

deslegitimar identidades e corpos que transgridem os padrões normativos e 

hegemônicos estabelecidos. Isto posto, no que se refere as discussões sobre identidade 

de gênero e sexualidade, (CONNELL, PEARSE, 2015, p. 213) asseguram que “Dos 

primórdios da pesquisa científica em gênero e sexualidade, essas pessoas aparecem nas 

páginas das monografias como uma espécie de monstro”. Com base nessas análises, 

observa-se que é necessário que essas pessoas saiam desse lugar social de abjeção e 

passem a ser vistas como normais, compreendendo esses processos para além de um 

olhar biologicista, sexista e binário a respeito dos gêneros e também das sexualidades 

lidas social e politicamente como dissidentes, abjetas:  

Há pesquisadores (as) que continuam operando o olhar sobre as relações 
sociais de gênero com o olhar binário dos estudos sobre as mulheres. A 
invisibilidade das mulheres como cromossomos XX, das mulheres transexuais, 
das travestis e das lésbicas, no entanto ao se propor visibilizar mulheres XX, 
mediante a recuperação da centralidade dos estudos sobre mulheres, seria 
importante dizer que mulheres Heleieth está reivindicando visibilidade 
(BENTO, 2017, p. 320).    

As colocações acima pautadas vêm consubstanciar com as críticas realizadas no 

parágrafo anterior sobre as normas sociais, culturais e institucionais impostas aos 

gêneros subversivos. Ao se discutir sobre gênero enquanto um construto social –, se 

este estiver interseccionado pelas dimensões de raça, etnia, território e classe, há várias 

modalidades e potencializadas violências dirigidas para este grupo – mulheres Trans 

negras – indígenas, moradoras das zonas não privilegiadas – periféricas das cidades e 

trabalhadoras sexuais, que além de sofrerem a negação de suas identidades e corpos, 

sofrem potencialmente estigmas e marginalizações sociais, que as impedem de 

estruturar-se socialmente como cidadãs de direito constituído. A negação da imagem 

faz com que essas mulheres não se percebam como cidadãs, com direitos e igualdade, 
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dignidade e oportunidades. Dessa maneira, essas mulheres ficam alijadas de 

participação na vida social, laboral e política, relegadas ao submundo da sociedade, 

vivendo em condições de vida humilhantes, degradantes e inumanas 

A falta de emprego é um problema de singular importância para a população 
jovem, principalmente a juventude negra e de comunidades racialmente 
oprimidas. Trata-se de uma preocupação para as mulheres jovens, em 
especial, as de minorias étnicas (DAVIS, 2017, p. 147). 

Todavia, pode-se ressaltar que além das questões que abrangem à identidade de 

gênero, outros pontos tomam dimensões calamitosas no sentido de impedimento do 

exercício da cidadania. O racismo estrutural e a transfobia impedem que ocorra a 

efetivação de direitos, mais especificamente dos direitos que são gerados – constituídos 

para a proteção dos seres humanos, somando-se a isso a inexistência ou a ineficácia de 

políticas públicas que deem conta das necessidades por essas mulheres demandadas. É 

necessário que as políticas públicas sejam efetivas como dispositivos legitimadores da 

cidadania e dignidade, dando respostas as demandas apresentadas por mulheres 

transexuais trabalhadoras sexuais, indígenas, negras e não negras, bem como as 

necessidades inerentes aos homens trans 

Por isso, se faz importante ressaltar que todo esforço a uma crítica da 
identidade aqui considerado, não busca negar as ações e demandas dos 
grupos socialmente oprimidos que buscam o reconhecimento para reparação 
de lesões aos seus direitos, [...] (SILVA, 2018, p. 7). 

Dito isso, no que se refere à identidade sexual – ou sexualidade1, sendo que sexo 

está relacionado a parte anatômica dos corpos, com isso, a sexualidade é entendida 

como uma expressão – de como se vive a vida sexual (práticas sexuais), ou seja, com 

quem e para quem se direcionam sentimentos erótico-afetivos – amorosos-afetivos. Em 

sendo assim, sexualidade ou orientação sexual está relacionada ao modo de como os 

seres humanos podem se perceber/reconhecer a partir da orientação sexual – 

sexualidade. Outrossim, (LOURO, 2018), assevera que a sexualidade está ligada não 

apenas ao desejo sexual, mas pode se referir à vários temas – masculinidades, 

feminilidades, excitação, preliminares, além de uma série de outras questões que 

dialogam com essas discussões, como fantasias eróticas, por exemplo. Desse modo, 

sobre a sexualidade (práticas sexuais) (PARKER in LOURO, 2019, p. 161): “Em muitos 

 
1 Sobre sexualidade ou identidade sexual, ler nota de rodapé descrita na primeira página deste artigo. 
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relatos etnográficos, o comportamento sexual é interpretado como um marcador do 

significado ou da identidade sexual, resultando análises enviesadas e etnocêntricas”. 

Não obstante, o pensamento social e cultural ocidental impõe uma sexualidade 

hegemônica, ou seja, corpo, sexo e sexualidade precisam coadunar com as ordens social, 

cultural e historicamente impostas aos gêneros e corpos – masculino – pênis – 

heterossexualidade – procriação – razão – paternidade e feminino – vagina – 

heterossexualidade – procriação – natureza – maternidade, corroborando com Bento 

(2006a-2012). À vista disso, entende-se que os corpos genitalizados – sexuados seguem 

uma ordem natural (naturalizada e cristalizada) em relação à sexualidade – 

heterossexualidade. Grosso modo, Rubin (2017), alega que a homossexualidade sempre 

esteve presente entre os humanos, mesmo que a sociedade ignore esse fato, que muitas 

de suas manifestações estão atravessadas por preconceitos, estigmas e conceitos 

religiosos diversos com o intuito de criminalizar as sexualidades que fogem das 

“normas” – rompendo-as 

Em algumas sociedades da Nova Guiné, por exemplo, as atividades 
homossexuais são obrigatórias para todos os homens. Os atos homossexuais 
são considerados completamente masculinos, os papéis são baseados na 
idade e os parceiros são determinados pelo status do parentesco, [...], 
(RUBIN, 2017, p. 91) 

Com isso, pode-se analisar a relação patriarcal (dominação masculina) em 

relação ao gênero, mesmo em se tratando das práticas homossexuais permitidas aos 

homens habitantes de determinadas regiões da Nova Guiné como pontua a autora 

acima mencionada. Isto posto, (LOURO, 2019) assevera que em nosso senso comum, 

entendemos equivocadamente essas questões como dado natural, demarcando social, 

histórica e culturalmente uma divisão entre “homossexualidade e heterossexualidade”, 

não havendo possibilidade de outras expressões da sexualidade 

É notável que quase nada é dito nesses regimes sobre o tipo de atos sexuais 
que se pode cometer, e sobre aqueles que a natureza aconselha. Também é 
notável o caráter mais “concessivo” do que “normativo” desses regimes 
(FOUCAULT, 2015, pp. 154-155).  

O que se pode analisar a partir das colocações referenciadas no transcurso deste 

trabalho é o caráter cristalizado e “natural”, naturalizador, normal – normalizador da 

sexualidade – corpo e gênero – a partir dos discursos hegemonicamente defendidos nas 

sociedades desde os primórdios sobre o ser homem e mulher, bem como a sexualidade 

procriativa como parâmetro universal, concordando com Foucault (2019) a respeito do 



 

 

   252 Discutir gênero – identidade de gênero e sexualidade interseccionando as experiências 
de mulheres e homens transexuais 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

casal procriador – “normal”. No trabalho em tela, as discussões se delineiam 

considerando a experiência transexual interseccionada por várias expressões – formas 

de se viver a sexualidade. Diante de todas as discussões problematizadas no referido 

trabalho, concorda-se com as afirmações de (CONNELL; PEARSE 2015, p. 157) de que 

“Nesse sentido, a estrutura social condiciona a prática”.  

Mulheres transexuais podem ter uma sexualidade fluída – múltipla como 

mulheres não trans (CIS). Sendo assim, podem ser heterossexuais – se relacionam com 

homens CIS ou TRANS, lésbicas podendo se relacionar com mulheres CIS ou TRANS; 

bissexuais – mantêm relações com homens TRANS, CIS, mulheres TRANS ou CIS e 

pansexuais – independente do gênero ou identidade de gênero e se tem as pessoas 

assexuadas –, estas não se relacionam afetiva – sexualmente – independentemente de 

gênero ou identidade de gênero e sexualidade.  Sobre sexualidade (SAADEH, 2019), 

elenca que orientação sexual se refere a capacidade de atração afetivo-sexual no que 

concerne um indivíduo a outro indivíduo, com isso gerando questões sentimentais e não 

ou tão somente sexuais.  

O referido autor alega que a sexualidade pode-se revelar a partir dos 10 (dez) 

anos de idade e alega que esse processo se inicia no período da puberdade, daí começa-

se a percepção e desejos amorosos referentes à outras pessoas. Louro (2019), elenca 

que a subjetividade na vida sexual é compreendida e tem símbolos e significados 

intersubjetivos em relação à sexualidade em diferentes espaços sociais e culturais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao problematizar a experiência transexual sabe-se que apesar das discussões 

acerca dos corpos e identidades enquanto categorias identitárias, estes corpos ocupam 

um lugar de enunciado político na sociedade precário, pois para ser reconhecida ou 

reconhecido socialmente, demanda-se existência e essas identidades se constroem 

rompendo as normas sociais, históricas, políticas e culturais fixadas para se conferir 

inteligibilidade – legitimidade aos corpos – gêneros.  

Os processos de construção das identidades perpassam questões familiares, 

sociais, religiosas, culturais e institucionais, no sentido em que ao se autodeclararem 

socialmente fogem aos desígnios biológicos – estruturas e marcações corporais e 

jurídicos – dispostos no assento de nascimento, ou seja, sexo – masculino ou feminino 
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– cromossomos XY – macho e – XX fêmea instituídos e que assignam os corpos – homens 

e mulheres na tentativa de levar a entender e obedecer a uma ordem natural 

(naturalizada) e imutável. Dessa maneira, as mulheres e homens trans estão aí para 

provar que essa verdade acerca dos corpos atravessados – marcados genitalmente 

(pênis e vagina) é insustentável. 

“Gênero e estrutura biológica não definem quem somos e o que queremos ser” 

(BENTO, 2017, p. 107b). A autora supra ainda prossegue: ao se discutir transexualidade 

nos remetemos aos discursos sobre identidade de gênero e com isso desloca-se do 

sentido biológico que atribui-se aos corpos. São pessoas que têm todas as genitálias 

normais, bem como todo o funcionamento do corpo. A genitália nada mais é do que 

uma parte anatômica do corpo e não uma verdade que designa e cristaliza os gêneros.  

A transexualidade vem como uma maneira de mostrar que essas verdades 

criadas para dar e/ou conferir inteligibilidade (BUTLER, 2017) aos corpos e gêneros a 

partir de genitálias/sexos – pênis e vagina não se sustentam. Segundo (BUTLER in 

LOURO, 2019, p. 218) “Se a materialidade do sexo é demarcada no discurso, então esta 

demarcação produzirá um domínio do “sexo” excluído e deslegitimado”. Sobre 

sexualidade e identidades trans e mais precisamente como abordado neste trabalho, 

mulheres transexuais, sabe-se que erroneamente mulheres transexuais são confundidas 

como homossexuais, uma inverdade e uma tentativa de descaracterizar ou apagar a 

ideia do gênero enquanto construto social, que perpassa questões históricas e analíticas 

no que se refere à essa categoria problemática. 

Sendo assim, a homossexualidade está ligada à orientação sexual – sentimento 

erótico afetivo, e a identidade de gênero – transexualidade ao gênero, ou seja, são 

questões distintas – identidade de gênero – autorreconhecimento – autodeclaração e 

percepção de quem se é – homem ou mulher ou nenhum gênero – pessoas não binárias, 

que não se reconhecem em nenhum dos gêneros – e que se colocam nesse trânsito 

entre os mesmos. Grosso modo, de acordo com (RIOS, RESADORI in UZIEL, GUILHON, 

2017, p. 298) “Essa concepção entende que existem duas categorias distintas: o sexo – 

natural, biológico, marcado por fatores endógenos – e o gênero – cultural, social, 

marcado por fatores exógenos”. 

Assim, como discutiu-se anteriormente, identidade de gênero – transexualidade 

– mulheres e homens trans devem ser legitimadas/os refletindo o gênero como parte 
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de um construto social e político e que nada tem a ver com natureza ou biologia. No 

entanto, o sexo (genitália) como composto de um organismo e anatomicamente 

constituído de modo algum pode ser tomado como verdade definidora, cristalizadora e 

imutável dos corpos e gêneros, bem como da sexualidade normativa 

(heterossexualidade). Esses processos têm como função precípua categorizar e 

hierarquizar os corpos entre masculino e feminino a partir dessa marcação genital – 

mulher – vagina e homem – pênis, ou seja, uma ideia essencializante e insustentável. 
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RESUMO 

O objetivo da pesquisa é apresentar a diversidade sexual dentro do âmbito escolar, 
promovendo assim, o reconhecimento das diferenças e superação dos preconceitos que 
tem raízes culturais em tabus estigmatizados pela sociedade que vê a diferença como 
algo fora da ordem social. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de natureza 
básica, com objetivo explicativo através do procedimento bibliográfico, onde foram 
feitas pesquisa em livros, artigos e monografias disponíveis via online. A importância da 
pesquisa está na apresentação da complexidade que rodeia a temática da diversidade 
sexual dentro das escolas, que além da descriminação e preconceitos os ditos diferentes 
sofrem bullying de todos os lados, o que pode consequentemente destruir a vida dos 
mesmos. Nesse contexto o papel das escolas está em práticas de prevenção contra o 
bullying, assim como de educação para reconhecimento e aceitação das diferenças, 
onde envolva não apenas os alunos, mais todo corpo estudantil, promovendo uma 
mudança na visão engessada da sociedade pautada em conceitos pré-definidos pela 
ordem social. Conclui-se que a necessidade de uma mudança na postura das escolas é 
urgente, para que desde já a construção de conceitos diferentes em torno da 
diversidade sexual. Com a inserção de medidas que influenciemos jovens sobre a 
questão da homossexualidade vai se construindo um futuro onde pode se esperar que 
a sociedade esteja mais livre dos preconceitos e deixe de ter uma visão tão limitada 
sobre o que deve e não dever ser, todos somos livres e donos de direitos que nos 
permite viver da forma que achamos melhor! 
 
Palavras-chave: Diferenças; Preconceito; Homossexualidade; Escola. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção do padrão sexual é fruto de um longo processo histórico, social e 

cultural, onde a homossexualidade é erroneamente considerada como uma doença, que 

deve ser tratada. É um tema que causa grande polêmica, ainda que não seja algo novo. 

Um dos modelos mais estudados sobre a homossexualidade é na Grécia antiga, onde a 

relação entre dois homens era conhecida como “amor à grega”, essa relação entre 

homens era explicada porque na Grécia antiga as mulheres eram vistas como pouco 

instruídas, e voltadas apenas para os trabalhos domésticos. Os homens eram altamente 

estudados. Então com base nessa estrutura patriarcal, a Grécia antiga se baseou em 

costumes intrinsecamente ligados aos costumes masculinos.   

Se tratando dos costumes, na Grécia antiga os paradigmas da educação sexual 

eram feitos através de um homem mais velho (erastes), que ensinava ao mais novo 

(eromenos), que na definição de Corino (2006, p, 22): 

A relação homossexual básica e aceita pela sociedade ateniense se dava no 
relacionamento amoroso de um homem mais velho, o erastes (amante), por 
um jovem a quem chamavam eromenos (amado), que deveria ter mais de 12 
anos e menos de 18. Esse relacionamento era chamado paiderastia (amor a 
meninos), ou, como pode ser melhor compreendido, homoerotismo, e tinha 
como finalidade a transmissão de conhecimento do erastes ao eromenos. O 
que para nós pode parecer anormal, para os gregos era o paradigma da 
educação masculina, a paidéia (educação) que somente se realizava pela 
paiderastia. 

Ainda sobre as relações homoafetivas na Grécia antiga Corino (2006, p.20) relata 

que: 

As relações homoeróticas supriam as necessidades de ralações pessoais de 
uma intensidade não encontrada no casamento ou entre pais e filhos. As 
mulheres eram encaradas como intelectual, física e emocionalmente 
inferiores; os homens tendiam a se reunir em grupos em que se formavam 
pares. 

Desse ponto pode-se verificar que os casos de homossexualidade são comuns na 

história, e tem raízes culturais pré-expansão católica pelo império Romano, que não via 

como pecado ou errado, e sim como algo comum que fazia parte das tradições e 

costumes passados de geração em geração. 

Segundo Moreira Filho e Madrid (2008, p.02), a existência da homossexualidade 

pode ter vários motivos, desde biológicos até por opção do próprio homem ou mulher, 

assim os autores, descrevem que: 
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A homossexualidade é uma questão biogenética, em que o indivíduo, mulher 
ou homem, tornam-se homossexuais durante o desenvolvimento intra-
uterino, em que a quantidade de hormônio masculino (testosterona) 
recebido pelo feto, pode determinar se o indivíduo em uma fase mais madura 
de sua vida terá uma inclinação para o sexo oposto ou semelhante ao seu. Ou 
ainda, que trata tão somente de uma escolha, ou seja, uma questão de 
orientação sexual, em que o indivíduo escolhe se relacionar com alguém do 
mesmo sexo ou não, podendo também, escolher se relacionar com ambos. 

O objetivo da pesquisa é apresentar a diversidade sexual dentro do âmbito 

escolar, promovendo assim, o reconhecimento das diferenças e superação dos 

preconceitos que tem raízes culturais em tabus estigmatizados pela sociedade que vê a 

diferença como algo fora da ordem social. 

A discussão sobre o tema é fundamental, atualmente, ainda se verifica 

discriminação acerca do assunto, pessoas que não se importam e outras que se importa 

demais, a grande questão é que a homossexualidade é engolida mas não aceita, o que 

ainda provoca inúmeros casos de homofobia e dentro das escolas o famoso bullying. 

Na descrição de Chalita (2008, p. 85) sobre o bullying nas escolas, o mesmo 

aponta que: 

O fenômeno bullying invade silenciosamente os espaços escolares, furtando 
de crianças e jovens a possibilidade de sonhar. As experiências de dor, de 
angústia e de humilhação, vividas solitariamente, deixam cicatrizes e podem 
trazer graves consequências para os adultos que essas crianças serão.  

Na discussão sobre o tema, Santos e Bernardes (2008, p. 289) dizem que os 

olhares frente aos homossexuais são “nebulosos, sombrios, hostis, desconfiados, 

preconceituosos, repressivos, medrosos... Há o medo do contágio, pois ainda é vigente 

a representação de que isto pode ser ou é perigoso”. 

O bullying no ambiente escolar não é causado apenas pela diversidade sexual, 

isso é um fato, contudo a questão de ser diferente do que a ordem social estipula como 

certo é um motivo do qual deve ser repensado, para os que se assumem ou mesmo que 

tentam esconder sua homossexualidade, mais falham. A consequência desse fenômeno 

é ser vítima de bullying, que poder ser por meio de humilhações, exclusões no cotidiano 

escolar, desavenças constantes e até mesmo agressões físicas (FILHO, 2002). Toda essa 

violência que envolve a homossexualidade dentro das escolas pode ocasionar graves 

consequências, podendo ir do baixo rendimento escolar, depressão até o último estágio 

que é o suicídio. 
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Isso se explica porque a escola é um local considerado como segunda casa, é 

onde os jovens e adolescentes passam grande parte da sua vida, frente a isso, viver 

sobre constantes agressões pode desencadear um efeito domino que se inicia na 

infância da vítima e que se perpetua até sua vida adulta. 

Assim, é notório que o tema “homossexualidade” ainda precisa e muito ser 

discutido e apresentado de forma a quebrar todos os tabus que os rodeiam, buscando 

o reconhecimento das diferenças e aceitação das mesmas e consequentemente a 

superação dos preconceitos que não deveriam mais existir em torno dessa temática. A 

importância da pesquisa está na apresentação da complexidade que rodeia a temática 

da diversidade sexual dentro das escolas, que além da descriminação e preconceitos os 

ditos diferentes sofrem bullying de todos os lados, o que pode consequentemente 

destruir a vida dos mesmos. 

Nesse contexto o papel das escolas está em práticas de prevenção contra o 

bullying, assim como de educação para reconhecimento e aceitação das diferenças, 

onde envolva não apenas os alunos, mais todo corpo estudantil, promovendo uma 

mudança na visão engessada da sociedade pautada em conceitos pré-definidos pela 

ordem social. 

2. METODOLOGIA  

O estudo tem uma abordagem qualitativa, pois em momento algum se 

preocupou com representativos numéricos e sim com a apresentação da problemática 

envolvendo a homossexualidade e a aceitação das diferenças dentro do âmbito escolar, 

onde se buscou explicar a história da homossexualidade e como a mesma é enraizada 

na história de na cultura de diversos povos e por essa razão merece atenção e não 

preconceitos estipulados por uma sociedade machista e tradicionalista cheia de tabus e 

preceitos impenetráveis.  

A natureza da pesquisa é básica, pois tem o objetivo de estimular o estudo e a 

reflexão sobre a diversidade sexual, e aceitação do mesmo dentro das escolas o que 

consequentemente leva a diminuição dos preconceitos e dos problemas relacionados 

que desenvolvem o bullying.  

O objetivo do estudo é explicativo, pois se preocupou em identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a homossexualidade, assim como, os fatores 
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que levam aos preconceitos relacionados ao tema e como levar ao reconhecimento das 

diferenças no âmbito educacional.  

Assim, a construção do estudo foi através do procedimento bibliográfico, onde 

foram estudados textos acadêmicos através de pesquisa em livros, artigos e 

monografias disponíveis via online. 

A abordagem bibliográfica é explicada por Fonseca (2002, p. 32), onde descreve 

bem sua utilização em estudos com essa abordagem, 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Os tabus da sociedade sobre a diversidade sexual 

Atualmente é comum ouvir sobre o respeito aos direitos e as diferenças, passa 

até a ilusão de uma sociedade livre de preconceitos e de regras sobre tudo que pode e 

não pode fazer, quando na verdade sobre as máscaras percebemos que nada disso é 

real, adentramos o século XXI, ainda com o legado de preconceitos e discriminação 

sobre a homossexualidade e sobre outras minorias não relevantes nesse momento.  

Silva (2003, p. 04) descreve como a sociedade pensa em relação às pessoas que 

se atraem pelo mesmo sexo ”Quando discriminamos sujeitos homoeróticos, isso 

acontece porque não aceitamos a ideia de que esses sujeitos possam amar e gozar com 

pessoas do mesmo sexo”, ou seja, não aceitamos as diferenças. Diferenças essas 

impostas pela maioria, que descrimina e prejulga as minorias por ser diferente e quebra 

os tabus impostos pela sociedade.  

A apresentação de uma diferença como a homossexualidade, causa nas pessoas 

uma rejeição imediata justamente pelas formas de crenças familiares e da ordem social, 

essa rejeição pode ser identificada por nojo, raiva, revolta, entre outros, que pode 

desencadear um processo homofobico.  
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Nas palavras de Dinis (2011, p. 40) a homofobia pode ser conceituada da seguinte 

forma “Termo masculinizante que passou também a se referir as outras formas de 

discriminação contra a diversidade sexual de mulheres lésbicas, mulheres e homens 

bissexuais, travestis e transexuais”. Contudo a homofobia não é apenas a discriminação 

mais as agressões sofridas pelos homossexuais e na definição de Koehler (2013, p. 134) 

“Homofobia é a rejeição, aversão, medo ou ódio irracional aos homossexuais e, por 

extensão, a todos os que manifestem orientação sexual ou identidade de gênero 

diferente dos padrões heterossexuais ainda aceitos como normativos na nossa 

sociedade”. 

Dessa forma é possível perceber que ambos os autores fazem uma definição 

homogenia sobre o que é homofobia, e frente às definições percebe-se a origem das 

agressões, descriminações e o bullying que é gerado nas escolas. 

Koehler (2013, p.133) trata ainda da homofobia como uma violência relacionada 

aos costumes familiares e escolares, confirmando as afirmativas supracitadas. 

Paradoxalmente torna-se visível a violência homofobia que, sem dúvida, está 
assentada nas crenças, atitudes e valores transmitidos ao longo das gerações 
pelo núcleo familiar. São conceitos e influências socioculturais internalizadas 
no decorrer do desenvolvimento de todas as pessoas. Neste contexto, a 
escola passa a ter papel importante na continuidade da educação sexual 
iniciada pela família, uma vez que, enquanto educação formal, retroalimenta 
os processos de aprendizagem da educação informal, cujo processo de 
aprendizagem não ocorre de forma fragmentada, transcendendo os muros 
da própria escola. 

Frente ao exposto percebe-se a importância da família e da escola na formação 

dos indivíduos, e como é urgente a necessidade de se quebra os tabus sobre as 

diferenças, tabus esses que vem enraizado nas crenças e culturas da sociedade machista 

que vivemos. Crenças das quais as mulheres devem ser donas de casa e obedecer aos 

maridos, que homens pode tudo pelo simples fato de serem homens, que a atração pelo 

mesmo sexo é um pecado ou uma doença, esse tipo de pensamento é o que transforma 

a sociedade em pessoas pobres de espirito e ignorantes incapazes de tentar entender 

ou aceitar o diferente por medo do desconhecido.   

 A diversidade sexual no âmbito escolar 

A escola é um dos importantes formadores de caráter do indivíduo, sendo assim 

é fundamental entender que todo processo de mudança se inicia nas escolas e se 

estende para dentro das famílias e foram delas também, nas palavras de Reis (2010, p. 
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19) observa sobre o papel da escola, na vida das pessoas pontuando a seguinte 

afirmativa “O papel da escola é ajudar no desenvolvimento e formação da criança, ela 

representa o saber, a cultura e às vezes se confunde com a própria educação. No 

conceito de muitas pessoas, a escola é o lugar onde nasce a educação”. 

Dessa forma se entende a complexidade do âmbito educacional frente a 

formação das crenças e culturas, onde a mesma pode tanto estimular o preconceito e 

rejeição as diferenças como quebra esses conceitos e dar um novo direcionamento a 

formação dos jovens.   

Claro que nessa perspectiva a família também tem um papel fundamental, pois 

parte dessas culturas são de início aprendidas dentro das famílias, contudo, a escola 

pode ir moldando esses aprendizados, e modificando até mesmo as famílias dando um 

direcionamento diferente a educação dos jovens. 

Sobre essa transmissão de conhecimento Reis (2010, p. 20) aponta que: 

A escola é um local que possibilita novas experiências, uma vivência social 
diferente daquele grupo familiar, no sentido de proporciona um contato com 
o conhecimento sistematizado e com um universo de interações com pessoas 
e ambientes diferentes, capazes de provocar transformações no processo de 
desenvolvimento e formação. 

Nessa perspectiva se tratando da diversidade dentro das escolas, já possível 

perceber o importante papel que a mesma exerce, apesar da escola ainda se palco das 

maiores representações de homofobia, através do bullying. 

A escola por ser como a segunda casa dos jovens devido o tempo que se passa 

em convívio com os demais, é o lugar onde se expressa grande parte dos preconceitos 

e descriminações trazidas da família e do meio externo, nas palavras de Dinis (2011, p. 

42) sobre a homofobia dentro das escolas relata que: 

Na escola a homofobia se expressa por meio de agressões verbais e/ ou físicas 
a que estão sujeitos estudantes que resistem a se adequar à 
heteronormatividade, conceito criado pelo pesquisador americano Michael 
Warner (1993) para descrever a norma que toma a sexualidade heterossexual 
como norma universal e os discursos que descrevem a situação homossexual 
como desviante. 

Essas expressões homofobicas dentro das escolas são conhecidas também como 

bullying, onde um aluno por descriminado, excluído e agredido por ser diferente. O 

bullying não envolve apenas a questão sexual, mas a diversidade sexual está 

intrinsicamente ligada as agressões sofridas dentro das escolas. 
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Sobre o bullying dentro das escolas, Szynanskg et al (2008, p. 4315) descreve que: 

Nos ambientes escolares, constata-se que a manifestação do bullying está 
muito presente por meio de atitudes muitas vezes corriqueiras entre os 
alunos, como “xingamento”, “gozação”, “humilhação”, “zombaria”, 
“isolamento”, situações que acompanham a criança por um grande período 
de tempo sem que ela possa resolver sozinha. É interessante analisar como 
esse fenômeno age sobre os alunos, a ponto de levá-los a manifestar o desejo 
de desistir da escola, devido ao sofrimento que a discriminação obriga a 
criança a transportar, ano após ano em sua vida escolar. 

De acordo com o exposto pelo autor supracitado, percebe-se que o bullying é 

uma prática que se perpetua na escola ano após ano, ou seja, a escola não tem práticas 

de prevenção contra esses fatos e nem mesmo um programa de conscientização para a 

melhora dessa realidade. Se tratando da homossexualidade nesse contexto, imagine 

como deve ser a vida de um jovem dentro de um ambiente hostil como esse? 

A homossexualidade já é uma questão polêmica em qualquer lugar, mais dentro 

das escolas que já existem indicadores de preconceito e descriminação por causa das 

diferenças deve ser insuportável de se conviver. Por causa dessa triste realidade, se 

observa muitos casos de depressão nos jovens homossexuais, baixo rendimento escolar 

e muitos até desistem de frequentar a escola por medo das represarias, isso quando as 

consequências não são mais graves e levam os jovens ao suicídio.  

Fante (2005, p. 79) discorre sobre as consequências do bullying da seguinte 

forma:  

As consequências para as vítimas do bullying são graves e abrangentes, 
causando a falta de interesse pela escola, onde o aluno encontra dificuldades 
de aprendizagem, rendimento escolar abaixo da média, e até mesmo a 
evasão escolar.  Emocionalmente, este aluno vítima do bullying apresenta 
ainda baixa resistência imunológica, baixa auto-estima, os sintomas 
psicossomáticos, transtornos psicológicos, a depressão e até mesmo o 
suicídio. A não superação dos traumas gera sentimentos negativos e 
pensamentos de vingança, pode se transformar em um adulto com 
dificuldade de relacionamentos e com outros graves problemas. 

Levado em consideração o exposto pelo autor percebe-se a necessidade de 

mudanças no âmbito educacional para prevenção e conscientização dos alunos, assim 

como capacitações para os professores com objetivo dos mesmos identificarem o 

fenômeno e agirem de forma a evitar as consequências mais graves do problema. 

Assim, a diversidade sexual no âmbito escolar ainda é uma questão que causa 

grandes problemas e consequências. A escola de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) deveria promover a educação sexual incluindo a diversidade 
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sexual o que implicaria em grande parte os problemas relacionados com a homofobia e 

o bullying dentro de ambiente escolar, pois a escola estaria promovendo uma mudança 

nos parâmetros sociais causando impactos significativos na sociedade através da 

conscientização dos jovens. 

Sobre essa falta de preparação das escolas Koehler (2013, p. 133) fala que: 

Nas escolas permanece um silêncio inquietante sobre o tema, da sexualidade. 
No Brasil, a educação sexual ainda tem pouco espaço nas universidades, na 
formação de professores e, consequentemente na instituição escolar, de 
educação básica. É o “efeito bumerangue”, a carência de informações sobre 
as dimensões biológica, sociocultural e psicológica da sexualidade, na 
formação de professores, que implica na não compreensão de sua própria 
sexualidade. Os educadores passam a reproduzir junto aos alunos seus 
valores, atitudes e crenças sobre a sexualidade.   

Dessa forma percebe-se que nas escolas os valores passados ainda são os 

socialmente aceitos, o que não contribui em nada para o combate ao preconceito e 

descriminação pelas diferenças, pelo contrário contribui em muito para os fenômenos 

do bullying e homofobia se disseminarem dentro das escolas. 

 Promoção do reconhecimento das diferenças e superação dos 

preconceitos no âmbito escolar 

O ambiente educacional abriga múltiplas realidades, e por isso é palco de 

inúmeros atos de preconceito e descriminação, contudo deve ser o lugar de combate e 

promoção da igualdade.  

De acordo com Scopel e Mendes (2006, p. 09) é finalidade da escola: 

A educação escolar tem por finalidade a formação do aluno em termos de 
instrução, de atitudes e de cidadania, porém o desenvolvimento de atitudes 
pressupõe conhecer diferentes valores, reconhecê-los, experimentá-los, 
analisá-los criticamente e escolher livremente um sistema de valores para si. 

Nessa contextualização, a escola como formadora tem a função de apresentar 

aos alunos as diferenças e tudo que as envolver, promovendo assim a construção dos 

valores dos mesmos, não deixando que a única verdade seja a que é imposta pela família 

que já vem marcada pelas cresças da sociedade. 

Nesse trabalho de formação dos conceitos dos jovens na escola, o trabalho deve 

se iniciar com os professores, que muitas vezes são os primeiros a passarem suas crenças 

machistas e preconceituosas, o que influencia na construção dos valores dos alunos. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 33), descrevem a importância dos 

valores passados pela escola: 

Os valores orientam as ações e possibilitam fazer juízo crítico sobre o que se 
toma como objeto de análise. Vale lembrar que existem diferenças e até 
conflitos entre sistemas de normas na sociedade, que respondem de 
maneiras diversas às diferentes visões e interpretações do mundo. 

 Tomando como base aos Parâmetros Curriculares Nacionais, percebe-se a 

urgência de medidas pela escola para o reconhecimento das diferenças e superação dos 

preconceitos, sendo necessárias também medidas do Estado para incentivar a criação 

de programas nas escolas de combate ao preconceito, através de capacitação para os 

professores e corpo estudantil das escolas, para iniciar o processo de mudança dos tabus 

existentes que empobrece nossa sociedade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se que a homossexualidade e um tema ainda muito polêmica na nossa 

sociedade, apesar da mesma ter uma máscara sobre os direitos a diversidade sexual. É 

notório que o tema incomoda muita gente e que causa vários transtornos que se 

refletem em preconceitos e discriminação, gerando sequentemente agressões físicas e 

verbais denominadas de homofobia. 

A sociedade é uma grande fonte de influência aos preconceitos existentes, os 

tabus impostos sobre o que certo ou errado deixa a visão de muitos limitada e com 

predefinições sofre o diferente. Esses preconceitos formados pela ignorância da massa, 

é passada de geração e geração, o que torna a sociedade presa a princípios que na 

verdade não sabem se são os certos. Quem sabe o que é certo ou errado? Cada um tem 

direito de viver a vida da maneira que acha certo e que está bem, ninguém merece ser 

aponto e excluído por gosta de coisa deferentes da maioria. 

Dentro do âmbito escolar o preconceito e a descriminação é algo comum, frente 

as multiplicidade que existe nesse ambiente. Nas escolas esse fenômeno é conhecido 

como bullying, existindo também agressões homofobicas. Essa realidade é triste, pois a 

escola é um importante formador e deveria ter medidas de prevenção contra esse tipo 

de fenômeno. 

Dessa forma, conclui-se que a necessidade de uma mudança na postura das 

escolas é urgente, para que desde já a construção de conceitos diferentes em torno da 
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diversidade sexual. Com a inserção de medidas que influenciemos jovens sobre a 

questão da homossexualidade vai se construindo um futuro onde pode se esperar que 

a sociedade esteja mais livre dos preconceitos e deixe de ter uma visão tão limitada 

sobre o que deve e não dever ser, todos somos livres e donos de direitos que nos 

permite viver da forma que achamos melhor!  

AGRADECIMENTOS  

A minha mãe, maravilhosa e eterna, Ana Maria (in memorian), sem ela, eu não 

seria nada.  

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais. 
Secretaria Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 
CASTILHO, EWV. O papel da escola para a educação inclusiva. In LIVIANU, R., cood. 

Justiça, 
cidadania e democracia [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 

2009. pp. 108-119. ISBN 978-85-7982-013-7. 
 
CORINO, Luiz Carlos Pinto. Homossexualidade na Grécia Antiga – Homossexualidade e 

Bissexualidade, mitos e verdades. Biblos, Rio Grande, v,19: 19-24, 2006.  
 
CHALITA, Gabriel. Pedagogia da Amizade. Bullying: o sofrimento das vítimas e dos 

agressores. 1ª edição. Editora Gente, 2008, 280p. 
 
DINIS, Nilson Fernandes. Homofobia e educação: quando a omissão também é signo de 

violência. Educar em Revista, v.39, 2011.  
 
FANTE, Cléo. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a 

paz. 2.ed. rev. ampl. Campinas, São Paulo: Verus Editora, 2005. 
 
FILHO, Aristeo. Pedagogia Freinet e Direitos Humanos: discutindo o papel da educação 

escolar na construção de uma sociedade não violenta. Ines-Espaço, v.17, 2002.  
 
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.  
 
GRÜNNAGEL, Christian. No Brasil, mesmo as mulheres são machistas: entrevista com 

Bernardo Ajzenberg. Estud. Lit. Bras. Contemp. V.45, 2015.  
 
KOEHLER, Sonia Maria Ferreira. Homofobia, cultura e violências: a desinformação social. 

Rev. Interações, v.9, n. 26, 2013, p. 129 – 151.  



 

 

   268 RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS E SUPERAÇÃO DOS PRECONCEITOS FRENTE À DIVERSIDADE SEXUAL 
NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

 
MOREIRA FILHO, Francisco Carlos; MADRID, Daniela Martins. A homossexualidade e a 

sua História. Rev. Revolução Cientifica, v.4, n.4, 2008.  
 
REIS, Liliane Pereira Costa dos. A participação da família no contexto escolar. 2010. 

Monografia (Graduação em Pedagogia) - Universidade do estado da Bahia – 
UNEB, Salvador, 2010.  

 
SANTOS, JP.; BERNARDES, NMG. Percepção social da homossexualidade na perspectiva 

de gays e de lésbicas. In ZANELLA, AV., et al., org. Psicologia e práticas sociais 
[online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. pp. 289-296. 
ISBN: 978-85-99662-87-8. 

 
SILVA, Sérgio Gomes da. Preconceitos no Brasil contemporâneo: as pequenas diferenças 

na constituição das subjetividades. Psicol. cienc. prof. V.23 n.2, 2003.  
 
SOUSA, Jacqueline Pereira de. A importância da família no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. 2012. TCC (Especialista em 
Psicopedagogia Clínica e Institucional) - Instituto de Estudo Superior de Ceará – 
INESC, Fortaleza, 2012.  

 
SCOPEL, Delza Tonole. GOMEZ, Mercedes Silverio. O papel da escola na superação do 

preconceito na sociedade brasileira. Revista Educação e Tecnologia, v.2, n.1, 
2006.  

 
SZYMANSKY, Maria Lídia; GONÇALVES, Josiane Peres; DAMKE, Anderléia Sotoriva; 

KLIEMANN, Marciana Pelin. O bullying no contexto escolar: a omissão da escola. 
2008. Disponível em: 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/882_770.pdf. 
Acesso em: 21 maio 2017. 

 

  



 

 

   269 CULTURA DO ESTUPRO NO BRASIL: UM MAL A SER COMBATIDO 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

CAPÍTULO XVIII  

CULTURA DO ESTUPRO NO BRASIL: UM 
MAL A SER COMBATIDO 

DOI: 10.51859/amplla.grc1006-18  

Emilly Késsia da Costa Cavalcanti ¹ 
 
¹ Graduada em Serviço Social. Universidade Pitágoras Unopar- UNOPAR; Graduada em Administração Pública. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Especialistas em Gestão Pública. Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE;  

RESUMO 

O presente artigo trata dos estarrecedores índices de violência contra a mulher no Brasil, 
especialmente no caso de estupros, que maculam não somente o corpo, mas o 
psicológico das mulheres agredidas. No caso, será apresentado um panorama da 
legislação de combate à violência contra a mulher no Brasil, que mesmo sendo de 
excelência no que concerne ao arcabouço jurídico, ainda não é realidade de forma 
prática no Brasil. Por fim, será apresentada a cultura do estupro no Brasil, mal esse que 
necessita ser combatido, sendo necessária uma mudança urgente desse modo negativo 
de agir e pensar do brasileiro em relação à mulher. Como metodologia utilizou-se a 
pesquisa qualitativa, uma vez que sendo um assunto da área social, é relevante que 
sejam estudadas as relações, processos e fenômenos que circundam o assunto. Em 
relação aos procedimentos, será utilizada a pesquisa bibliográfica em legislações, livros, 
artigos, teses e dissertações que tratam da temática. O objetivo da presente pesquisa é 
mostrar que a cultura do estupro presente no Brasil é fortemente nociva às mulheres, 
uma vez que fere a igualdade de gêneros, pondo a mulher como ser inferior, incapaz e 
vulnerável. No decorrer da pesquisa foi constatado os altos índices de violência contra 
a mulher no Brasil, estando em evidência os estupros, sendo concluído que a violência 
contra a mulher, e especialmente a cultura do estupro necessita ser combatida no Brasil 
afim de contribuir para a dignidade e empoderamento das mulheres. 
 
Palavras-chave: Cultura do estupro. Violência contra a mulher. Igualdade de gênero. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo traz definições sobre a violência cometida contra as mulheres 

no Brasil. Tais tipos de violência podem ser entendidos como atos de força físicas e 

psicológicas que causam inibição, coação e agressões morais e verbais, originadas da 

cultura patriarcal a qual o homem se vê superior às mulheres. 

Observa-se que a pouco a violência contra a mulher foi reconhecida como 

violação dos direitos humanos, quando em 2006 um marco de proteção às mulheres foi 

consagrado na Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre a eliminação 

de todas as formas de violência contra a mulher e na Convenção Interamericana para 

Punir e Erradicar a Violência contra a mulher (OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE 

DE GÊNERO, 2016).   

Na definição da violência contra a mulher se verifica também o estupro, que 

pode ser considerado a violência que mais agride as mulheres, pois o mesmo vai além 

do mal físico, causando danos psicológicos que são levados para toda vida da vítima. 

No Brasil, existe ainda a cultura do estupro, que acontece quando os homens 

culpam as mulheres pelo ato do estupro, alegando que a vestimenta e/ou modo de agir 

da mesma levou a esta grave violência. 

O objetivo da presente pesquisa é mostrar que a cultura do estupro presente no 

Brasil é fortemente nociva às mulheres, uma vez que fere a igualdade de gêneros, pondo 

a mulher como ser inferior, incapaz e vulnerável. São alocados como objetivos 

específicos do presente trabalho: Levantar dados sobre a violência contra a mulher no 

Brasil; Conceituar o estupro e as consequências para a mulher e sociedade; Evidenciar 

que a cultura do estupro é presente no Brasil, sendo um objeto de desvalorização da 

mulher como ser humano e colocando-a num patamar inferior aos homens.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A violência contra a mulher no Brasil 

A violência contra a mulher pode ser caracterizada como atos físicos e/ou 

psicológicos lançados contra a mulher que possam denegrir à sua imagem causando 

constrangimento à mesma e/ou causar danos físicos. 
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A violência engloba qualquer ato já cometido bem como ameaças que causam 
inibição, coação e acima de tudo agressão à integridade física e moral de 
qualquer ser humano, sendo assim prejudicado. A violência ocorre tanto em 
circunstância do ato com força física, moral, ou verbal (PACHECO, 2010, p.21). 

Percebe-se que a violência contra a mulher é ocasionada pela vulnerabilidade da 

mesma frente aos agressores que são quase sempre homens, que se acham do direito 

de agredir física e psicologicamente uma mulher pelo simples fato de ser homem. 

Dessa forma: 

As mulheres foram transformadas no maior grupo discriminado da história da 
humanidade, sem, contudo, serem excluídas inteiramente das atividades 
masculinas. Criou-se assim uma intensa integração entre opressores e 
oprimidas, que fez com que estas usassem a mesma cama, a mesma casa, a 
mesma alimentação e tudo mais que também fosse usado pelos opressores. 
Daí a necessidade de obrigar as mulheres a aceitarem sua própria degradação 
(TELES; MELO, 2002, p. 120). 

É notório que as mulheres são usadas como objetos pelos homens, sendo 

considerado normal pela cultura machista que vem descrita nos contextos históricos. 

O poder dado ao homem como patriarca é fruto de suas interações, bem 
como, uma autorização social para subordinar as vítimas. A violência torna-
se expressão da supremacia do homem, gerada pela ideologia do patriarcado. 
A ordem patriarcal de gênero é resultado da organização social de gênero 
(PACHECO, 2010, p. 24). 

A violência contra as mulheres é cometida pelo companheiro, por pessoas do seu 

convívio e também por estranhos que não tem relação nenhuma com a vítima pelo 

simples fato da mesma ser mulher e socialmente considerada mais frágil. 

No Brasil, ainda se vive numa sociedade patriarcal que segundo Campos (2011, 

p.27) “qualquer atitude que possa atingir a virilidade masculina, seja direta ou 

indiretamente, é utilizada como justificativa para o uso da violência”.  

Pensar sobre essas posições sociais de “homens” e “mulheres” nos faz 
entender a complexidade existente na afirmação de que “homens estão 
sempre em vantagem sobre as mulheres”, e que estas “sempre são as 
prejudicadas ou as que sofrem algum tipo de dano” (CAMPOS, 2011, p. 26). 

Assim, a mulher brasileira está sempre em desvantagem no que concerne aos 

homens, especialmente no que tange à sua vida sexual, sendo a mesma considerada um 

objeto de prazer, principalmente quando esta não possui uma postura casta, não dando 

à mulher o direito de decidir o que fazer do próprio corpo, e subjugando-a a um patamar 

inferior aos homens.  
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 Estupro: um crime além do mal físico 

O estupro é um tipo de crime que afeta a vítima no decorrer de toda a vida, não 

apenas pelo dano físico causado, mas pela questão da humilhação e posição 

subserviente em que a vítima é colocada. 

A Lei 12.015/2000 conceitua e define as penalidades para o estupro: 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos (BRASIL, 2009, p. 1). 

Sendo um crime muitas vezes cometido de forma oculta, o estupro às vezes é 

difícil de ser reconhecido, já que não consiste apenas da conjunção carnal. A vítima, na 

maioria das vezes sente vergonha de denunciar, o que agrava mais ainda este tipo de 

violência, já que o agressor sente-se confortável em continuar cometendo esse tipo de 

crime, uma vez que a sua coibição é dificultosa.  

Como em todo crime sexual, o estupro costuma ser praticado longe de 
testemunhas, em locais ermos, isolados ou em ambientes privados. 
Chamadas para discorrer sobre o fato, as testemunhas de defesa ou de 
acusação geralmente só podem contribuir oferecendo sua opinião, baseada 
no que viram ou no que sabem sobre fatos anteriores ou posteriores ao crime 
em si. O exame de corpo de delito de conjunção carnal, próprio nesses casos, 
também não costuma funcionar como prova concreta de violência sexual 
principalmente se a vítima for adulta e não virgem no momento da agressão 
(COULOURIS, 2009, p.1).  

Assim, o crime de estupro continua sendo, desde os primórdios da humanidade, 

dificilmente caracterizado, o que constrange ainda mais as vítimas, que por vergonha ou 

medo de ser declarada/o culpada/o pelo mesmo, não denuncia nas muitas das vezes, 

fazendo com que a reincidência nesse tipo de crime seja muito crescente.  

[...] no campo da moral sexual o sistema penal promove, talvez mais do que 
em qualquer outro, uma inversão de papéis e do ônus da prova. A vítima que 
acessa o sistema requerendo o julgamento de uma conduta definida como 
crime – a ação, regra geral é de iniciativa privada – acaba por ver-se ela 
própria “julgada” (pela visão masculina da lei, da polícia e da Justiça), 
incumbindo-lhe provar que é uma vítima real e não simulada. Tem  
reiteradamente posto em relevo a maneira como as demandas são 
submetidas a uma intensa “hermenêutica da suspeita”, do constrangimento 
e da humilhação ao longo do inquérito policial e do processo penal que 
vasculha a moralidade da vítima (para ver se é ou não uma vítima). [...] 
(ANDRADE, 2004, p. 263). 
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Assim, além de sofrer o dano do estupro, por vezes a vítima passa por 

intimidação no ato da denúncia, onde põe-se em questão se de fato houve o estupro. 

Tal atitude provoca sérios danos psicológicos à vítima, que padece duas vezes – pela 

violência física e pela humilhação de ser desacreditada e colocada em patamar de 

responsável pelo crime. Além disso, o estupro é um crime contra o gênero, no caso de 

violência contra a mulher, pois submete a mesma em situação de dominação pelo 

agressor. 

 Cultura do estupro no Brasil 

O ato de lançar a culpa dos estupros nas próprias mulheres, quer seja utilizando 

como argumento o modo de vestir ou de se comunicar, ainda que evocando o campo 

sexual e/ou afetivo, tem sido denominado por feministas de cultura do estupro.  

O conceito da cultura do estupro foi lançado por feministas nos Estados Unidos, 

nos anos 60 (ROST; VIEIRA, 2015), e atualmente tem sido amplamente utilizado no Brasil 

quando se evoca a culpabilização da vítima tendo por base acusações do tipo “ela estava 

pedindo”, “ela não se dá ao respeito” ou “ela é mesmo vulgar” (SEMÍRAMIS, 2013).  

Assim, vê-se que a cultura brasileira patriarcal e machista dá lugar a tolerância do 

estupro, sendo complacente com o agressor, que alegar ser culpa da vítima o ato 

criminoso.  

Sobre o alarmante número de estupros no Brasil, Fernandes (2015, p. 341), 

coloca: 

Tais dados revelam ainda a existência de uma cultura de estupro, na qual as 
mulheres convivem com o medo da “fatalidade” de serem violentadas 
sexualmente, caso transgridam determinadas condutas atribuídas à 
feminilidade desejada pelo sistema patriarcal. Essa compreensão irradia-se 
para todas as instituições sociais, inclusive as que têm o dever de coibir e 
combater os crimes dessa natureza, destacadamente o jurídico, o qual tem se 
demonstrado insuficiente e mesmo violador ao lidar com a questão.  

Dessa forma, a mulher vítima de estupro vê-se totalmente desamparada no que 

concerne à proteção da sociedade e do Estado, uma vez que a cultura machista que 

impera no país culpabiliza a mesma, ao invés de protegê-la, fazendo com que a mulher 

tenha medo de evidenciar condutas que provoquem nos homens o desejo sexual 

desenfreado, quando não é de seu agrado a relação sexual.  

Além da falta de proteção adequada do Estado, as mulheres ainda lidam com a 

frequente alimentação da cultura do estupro nas propagandas vigentes no país, que 
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apresentam as mulheres como objeto de prazer disponíveis ao homem. “A publicidade 

atua em um discurso hegemônico que opera na hierarquia das classes dominantes sobre 

as dominadas e tem o apelo à cultura do estupro seu ponto de maior destaque”, 

segundo Diniz (2015, p. 7).  

Nos meios de comunicação a mulher recebe uma imagem de servente dos 

desejos sexuais, sendo retratada com figuras que remetem a subordinação social e 

sexual feminina, e tendo ainda negado o seu direito aos desejos e sexualidade 

(BROWNMILLER, 1975). Vê-se que dos anos 70 a anos posteriores esse pensamento 

estava em vigência, porém ainda nos dias atuais é possível ver propagandas que colocam 

as mulheres como objetos sexuais, especialmente em propagandas de cerveja e carros, 

ambos produtos associados aos homens.  

Dessa forma, é observado que a cultura do estupro já está enraizada na cultura 

brasileira, e tal fato é comprovado nas propagandas de cunho machista, na falta de 

proteção eficaz do Estado e na própria sociedade de raiz machista e patriarcal.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência contra a mulher no Brasil aumenta de forma alarmante. Os índices 

apontados são altíssimos, sem contar com os casos que não são notificados. Os estupros 

estão entre os crimes mais praticados contra a mulher no país, fato este que é 

alimentado pela cultura do estupro, que culpabiliza a vítima pelo crime e trata com 

omissão o estuprador. 

A legislação brasileira de combate à violência contra a mulher traz uma série de 

medidas protetivas à mulher, fazendo alusão à igualdade de gênero, no entanto, a teoria 

está muito longe da prática, fato este demonstrado pelos dados sobre crimes contra a 

mulher. 

Vê-se então que a violência contra a mulher no Brasil é um fato gravíssimo que 

precisa urgentemente ser amenizado, uma vez que causa o enfraquecimento da mulher 

enquanto cidadã, profissional, dona de casa, mãe e esposa/companheira, perpassando 

pelas convenções de gênero e sexualidade, negando às mulheres o acesso aos seus 

direitos individuais.  

Dessa forma, propõe-se como medidas de combate à violência contra a mulher, 

e em particular, a cultura do estupro: uma educação formal voltada à igualdade de 
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gêneros, para que as crianças aprendam desde a tenra infância a respeitar a mulher 

como cidadã; dar espaço para que mulheres ocupem espaços nos órgãos de 

recebimento de notificações, avaliação e julgamento de crimes praticados contra 

mulheres; aplicação de meios de coibição de propagandas machistas; investimentos em 

campanhas contra o estupro; apoio psicológico e social eficiente às vítimas de violência 

contra a mulher, e em especial, às que sofreram estupros e finalmente a elaboração de 

políticas públicas que valorizem o empoderamento da mulher na educação, no lar, na 

saúde, na educação, na geração de emprego e renda e em todos os espaços em que esta 

possa estar inserida para que a tão almejada igualdade entre homens e mulheres venha 

a estar mais próximo de ser concretizada.  
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RESUMO 

A partir de uma crítica ao colonialismo e a colonialidade do poder, do saber e dos corpos 
produzidas a partir de ideais modernos eurocêntricos, buscamos problematizar as 
construções discursivas sobre saúde e cuidado presentes na literatura acadêmica 
brasileira acerca de mulheres indígenas. Para tal, foi produzida uma revisão da literatura 
nas plataformas de indexação do SciELO, BVS-Psi, BDTD e Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES, localizando um total 90 trabalhos, sendo, 8 artigos e 2 
dissertações do campo da saúde analisados neste trabalho. Buscou-se então identificar, 
nessa literatura, os conceitos de saúde e cuidado; analisar como as mulheres indígenas 
são discursivamente posicionadas com relação às práticas de cuidado com a saúde. 
Nossa análise identificou o embate secular entre os saberes tradicionais e os 
conhecimentos técnicos e científicos, efeitos da discrepância entre o Bem viver 
cosmológico e os preceitos de saúde biomédica. Os trabalhos voltados às mulheres 
indígenas são majoritariamente focados na saúde sexual e reprodutiva, mas também às 
posicionam como defensoras da comunidade e da cultura, assim como, agentes nos 
movimentos sociais almejando assegurar a liberdade, o futuro e a autonomia. 

 
Palavras-chave: Mulheres indígenas, ciência, saúde, cuidado, colonialidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), que visa 

desenvolver programas e ações juntamente com as políticas públicas e programas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), foi criada, em 2002, a Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), com o objetivo de garantir a integralidade e a 

equidade dos serviços de saúde a eles prestados. Esta política busca articular as práticas 

nativas indígenas com a medicina ocidental, respeitando principalmente as suas 

identidades culturais (BAGGIO et al., 2018). 

No entanto, há indicadores que sugerem que as políticas públicas, voltadas para 

os cuidados em saúde dos povos indígenas, utilizam a intervenção biomédica e o 

processo de medicalização de corpos, e constituem-se como uma forma de sujeição e 

construção de sujeitos embasados nas diferenças sexuais (FERREIRA, 2013). Essas 

políticas têm como princípio a equidade, porém, não abrangem necessariamente a 

diversidade cultural, o que consequentemente afeta o alcance dos resultados positivos 

em saúde. 

Mesmo a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena (PNASI) possuindo 

diretrizes que objetivam garantir o acesso e atenção integral à saúde dessa população, 

reconhecendo as suas especificidades étnicas e culturais e o seu direito de receberem 

uma atenção diferenciada à saúde, tal política ainda não contempla o enfoque a respeito 

de gênero. Somente a partir de 2004 iniciativas significativas foram tomadas pensando 

na saúde das mulheres indígenas, mas, até o momento, não foram efetivamente 

consolidadas (FERREIRA, 2013). 

Nessa mesma direção, o saber científico parece tolerar a expressão das culturas 

originárias dentro de certos limites epistemológicos, sociais e políticos. Por essa razão, 

consideramos que este saber produz um pensar que tentou, e tenta, destruir outros 

pensares, um problema de negação étnica e assassinato epistemológico (SANTOS, 

2009). Os saberes indígenas, principalmente aqueles experienciados pelas mulheres e 

que envolvem o seu cuidado com a saúde, foram tomados como uma prática tradicional 

e, logo, desprovidos de preceitos “técnicos” e “tecnológicos”. De acordo com esse 

discurso, as envolvidas nesse processo estão à mercê de práticas primitivas e 

ultrapassadas que as colocam em risco.  
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Assim, pode-se notar um deslocamento das práticas indígenas dos centros de 

saber-poder, distanciamento esse que não acontece pelo simples movimento 

naturalizado pelo desenvolvimento científico e medicinal, mas por uma clara tentativa 

de marginalização desses saberes. Contudo, a supervalorização do saber 

médico/sanitarista não deixa de evidenciar sujeitos outros que, mesmo afastados dos 

“centros epistêmicos que delimitam áreas do saber, emitem opiniões e se movimentam 

na construção de contradições ao que está aparentemente estabelecido” (LEITE; LIMA 

JÚNIOR, 2015, p. 51). 

Portanto, voltar-se para a produção acadêmica sobre mulheres indígenas, a 

partir do crivo dos estudos em saúde, possibilita (re)conhecer e problematizar a 

colonialidade dos saberes entendendo a enunciação como geolocalizada (GROSFOGUEL, 

2009). Considerando a importância da pesquisa e as inquietações que surgiram a 

respeito das literaturas já produzidas que contornam a saúde da mulher indígena, 

elencamos como objetivo geral deste estudo problematizar as construções discursivas 

sobre saúde e cuidado presentes na literatura acadêmica brasileira produzida acerca de 

mulheres indígenas. Como objetivos específicos, optamos por a) identificar, nessa 

literatura, os conceitos de saúde e cuidado; e, b) por fim, analisar como as mulheres 

indígenas são discursivamente posicionadas com relação às práticas de cuidado com a 

saúde. 

Examinar a produção acadêmica brasileira, construída pela lógica científica que 

toma como referência o olhar hegemônico da modernidade europeia e de sua 

racionalidade, representa a busca por estudar a realidade latino-americana a partir de 

fora da colonialidade. Desse modo, nossa pesquisa se fundamenta no propósito de tecer 

reflexões sobre uma racionalidade europeizante e colonial, que constrói uma 

perspectiva de sujeito que orientará políticas públicas que incidem sobre corpos 

indígenas os quais, para a matriz moderno colonial, estão descaracterizados de suas 

etnicidades profundas, negadas, mas, ainda assim, evidentes. 

2. ORIENTAÇÃO TEÓRICA 

Os estudos decoloniais localizam-se política e analiticamente a partir da América 

Latina desde os anos 1990, dedicando-se a tematizar como a modernidade, o racismo e 

o capitalismo estão intimamente ligados com a produção do colonialismo como forma 
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de poder hegemônico. A classificação mundial da população, a partir dos povos 

originários das Américas, tendo como eixo a raça, foi o empreendimento colonial 

duradouro e estável que chega aos nossos dias (QUIJANO, 2005).  

O projeto da modernidade com suas filiações ao desenvolvimento capitalista e 

às verdades científicas atuaram, fundamentalmente, no desprezo às populações nativas, 

objetificando-as, desumanizando-as e animalizando-as. Conjuntamente, o cristianismo 

contribuiu com cisões sem as quais não teríamos chegado aqui, são elas: cristianismo = 

civilizado, paganismo = selvageria (CÉSARIE, 2020). A superioridade científica, a 

superioridade moral e a superioridade religiosa foram e são empreendimentos 

colonialistas eurocentrados os quais dividiram o globo, “logicamente”, entre aqueles 

que poderiam colonizar e aqueles que seriam colonizados. 

No que tange à ciência e suas produções, cabe endereçarmos sua 

responsabilidade na produção de constantes epistemicídios globo a fora. Falamos então 

da “colonialidade do saber”, entendida por Dulci e Malheiros (2021, p. 176) como “fruto 

da colonização das perspectivas cognitivas, dos sentidos, dos imaginários e das 

subjetividades”. Aníbal Quijano (2005) não nos deixa de esquecer, por exemplo, a 

multiplicidade de línguas, culturas, simbologias que os sem número de povos que aqui 

habitavam construíram e que foram todas transformadas genericamente em “cultura 

indígena” para ser eliminada. Igualmente os inúmeros casos de reis, rainhas, princesas 

de suas culturas milenares que foram transformados em “negros”.  

Com isso em mente, nosso olhar esteve orientado pelos estudos decoloniais, os 

quais nos permitem um posicionamento crítico ao colonialismo, à colonialidade, à 

modernidade e a um modelo padronizado de produzir conhecimento, capitalista e 

eurocentrado (QUIJANO, 2005). O projeto moderno pautado pela dominação do mundo 

não-europeu se deu por meio de uma perspectiva de conhecimento que se tornou 

hegemônica e colonizadora, sobrepondo-se a todos os saberes construídos fora da 

Europa (QUIJANO, 2005).  

Para problematizar as construções discursivas sobre saúde e cuidado presentes 

na literatura acadêmica brasileira produzida acerca de mulheres indígenas, precisamos 

assumir o histórico colonial do fazer científico e almejar a produção de um lugar outro. 

Promover uma perspectiva decolonial acerca da produção de conhecimento é 

posiciona-se criticamente ao colonialismo e à matriz do pensamento ocidental (LEITE; 
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LIMA JUNIOR, 2015). Cabe-nos, também, evidenciar que o mundo atual fruto do 

colonialismo e do capitalismo moderno não é possibilidade única de como nos 

relacionarmos individualmente, coletivamente, politicamente e planetariamente. Que o 

empreendimento colonial é o preparador do desastre e o precursor da catástrofe 

(CÉSARIE, 2020) não nos resta dúvidas. Nos posicionamos, assim, no horizonte de 

Alcântara e Sampaio (2017), investindo na transgressão ao antropocentrismo e à 

perspectiva biocêntrica, restituindo a conexão entre seres humanos e natureza. 

3. MÉTODO 

Nossa proposta de pesquisa é de realizar uma revisão bibliográfica de estudos 

que retratassem as especificidades e discursos de mulheres indígenas. Para tanto, 

buscamos artigos científicos, dissertações e teses publicadas nas bases de dados digitais 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia Brasil (BVS-

PSI), Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Catálogo de 

Teses e Dissertações da CAPES. A referida busca foi efetuada durantes os meses de maio 

e junho do ano de 2021, utilizando os descritores “gênero”, “pandemia”, “sexualidade”, 

“diversidade sexual”, “políticas públicas”, “saúde”, “educação”, “demarcação de terra”, 

“terra”, “meio ambiente”, “violência” e “psicologia”. Cada um destes em conjunto com 

“mulher indígena” e “mulheres indígenas”. 

De início foram encontrados 90 estudos em língua portuguesa, para os quais não 

foi determinado limite para a data de publicação, nem de áreas de conhecimento. Em 

seguida, iniciamos o processo de leitura de todos esses trabalhos e decidimos por um 

único critério de inclusão: os trabalhos deviam apresentar, necessariamente, discursos 

e/ou testemunhos de mulheres indígenas. Portanto, foram excluídos os trabalhos de 

revisão bibliográfica e que não haviam sido realizados através de entrevistas com as 

referidas mulheres.  

O afunilamento dos trabalhos, que viriam compor as análises realizadas para este 

artigo, foi estruturado focalizando a temática saúde. Ao total foram selecionados para 

análise 8 artigos e 2 dissertações. Os textos se referiam às seguintes etnias: Haliti-Paresí 

do Mato Grosso (BAGGIO et al., 2018); Krahô do Tocantins (GUSMAN; RODRIGUES; 

VILLELA., 2019); Mbyá-Guarani do Rio Grande do Sul (FERREIRA, 2013); Munduruku do 

Amazonas (DIAS-SCOPEL; SCOPEL, 2019); Potiguara da Paraíba (NÓBREGA et al., 2020); 
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Sateré-Mawé de Manaus e Tikuna do Amazonas (MIRANDA, 2020); Xukuru do Ororubá 

de Pernambuco (ARAÚJO et al., 2020). 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Concepções de saúde e cuidado 

A revisão bibliográfica vem mostrando que, nos trabalhos publicados analisados, 

a saúde parece ter um sentido não meramente biológico, estando associada também ao 

bem-estar pessoal e coletivo. É constituída como algo essencial e que dá sentido à vida, 

sendo também compreendida como a ausência de doença. Os seus discursos mostram 

que o autocuidado é praticado, pelas mulheres indígenas pesquisadas, através do 

cuidado com os filhos, com a alimentação, com a higiene e com o lar, promovendo saúde 

e prevenindo doenças (BAGGIO et al., 2018). 

Todos os textos, de modo geral, tecem críticas ao modelo biomédico e às práticas 

de saúde a ele associadas, como podemos ver nos seguintes trechos: 

A atuação na saúde indígena, com frequência, evoca tradições sanitaristas, 
demandas e significados próprios de uma ordem relativamente estranha ao 
cotidiano das populações indígenas (DIAS-SCOPEL; SCOPEL, 2019, p. 8, grifo 
nosso).  

 

Uma verdadeira visão reducionista das mulheres, relacionada apenas às suas 
funções biológicas ligadas, fundamentalmente, à maternidade. Houve, 
contudo, uma ruptura dos princípios norteadores da política de saúde das 
mulheres, acompanhando o momento político do país, um momento de 
abertura democrática (RODRIGUES, 2014, p. 82).  

 

No entanto, muitos serviços de atenção à saúde dos indígenas têm sua lógica 
de atendimento assentada na abordagem biomédica dos problemas, com 
foco no corpo biológico. (…) Há uma valorização por parte dos profissionais 
sobre o corpo biológico dos indígenas. Tais fatores são determinantes para 
que o cuidar e o espaço onde é construído adquiram uma ética da rua, que 
contribui para o processo de despersonificação com objetificação das 
pessoas, os indígenas (RIBEIRO, et al., 2017, p. 2004, grifos dos autores). 

Os autores identificam que, nas políticas públicas de saúde voltadas para a 

população indígena, os serviços estão fortemente ligados à compreensão biomédica de 

saúde. Assim, criticam o aspecto limitado dessa perspectiva, principalmente pelo seu 

distanciamento das compreensões indígenas. Sinalizam, como se observa acima, que 

essas práticas discursivas são “estranhas” ao cotidiano das populações indígenas.  
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Um dos principais obstáculos enfrentados na atenção a essa população, de 

acordo com a literatura estudada, é a cultura assistencialista de origem tecnocientífica 

reproduzida pelos profissionais, principalmente da área da saúde, que impõem técnicas 

médicas que, na maioria das vezes, tratam as práticas culturais indígenas como 

“ultrapassadas”. Não reconhecem a integralidade do indígena dentro de seu território 

de valores, ficando alheios ou em conflito diante dessa pluralidade (BAGGIO et al., 

2018). 

Os textos salientam a necessidade de, cada vez mais, executar ações de atenção 

e aprimorar políticas públicas com maior sensibilidade às especificidades socioculturais, 

capazes de promover a saúde e a qualidade de vida, em articulação com os saberes 

indígenas. Propõem, assim, que sejam modificados os entendimentos da saúde e da 

doença, deixando de vê-las como sendo meramente problemas físicos ou mentais, ou 

ainda como biológico ou psicossocial, pensados sobretudo como fenômenos individuais.  

Os autores incentivam que as políticas de saúde indígenas sejam orientadas por 

uma perspectiva multidimensional, assinalando, no entanto, que esta é raramente 

considerada, como podemos observar a seguir: 

Práticas etnocêntricas em saúde podem ser evitadas pelo empreendimento 
do olhar relativizado, que está alinhado a abordagens em saúde 
descentralizadas da doença e valorizam a diversidade de valores e formas de 
cuidados em saúde (RIBEIRO et al., 2017, p. 2005). 

 

É muito comum associarmos “saúde” ao bom estado do organismo, cujas 
funções fisiológicas se encontram regular. Dimensões coletivas que intervêm 
no indivíduo e na própria gestão pública da saúde ainda têm sido 
desconsideradas (RODRIGUES, 2014, p. 81). 

 
Está presente em todos os textos a proposição da adoção de práticas 

congruentes às crenças e aos comportamentos adotados pelas comunidades indígenas, 

na direção de um cuidado terapêutico baseado na harmonia do popular e do técnico-

científico, configurando, assim, em um cuidado transcultural. No entanto, os autores 

parecem circunscrever essa proposta a algumas práticas em saúde, não chegando a 

questionar a concepção de saúde vigente, mesmo esta sendo profundamente 

influenciada pela ótica biomédica que tanto é criticada nos textos analisados.  

Alguns autores recomendam uma “adaptação” das práticas de saúde à realidade 

indígena para que as mulheres possam aderir melhor ao que está “cientificamente” 
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estabelecido como verdade. Ou seja, o saber indígena não é incorporado e não se 

desdobra em uma discussão teórica, epistemológica, política e ética ampla e consistente 

sobre o tema. 

Ao mesmo tempo, as práticas médicas e de enfermagem buscam traduzir o saber 

médico-científico para uma linguagem mais próxima do universo indígena com o intuito 

de fazê-los adotar o saber e as práticas com ele associadas. Não raro observamos 

comentários dos autores que descrevem como as crenças indígenas dificultam o 

trabalho dos serviços de saúde: 

Ainda que haja uma proximidade das aldeias com a cultura ocidental, o modo 
de ver e reagir à epidemia do HIV é dimensionado pelos costumes, crenças e 
práticas que ainda traçam a identidade desse grupo. Tais concepções podem 
se constituir obstáculos impedindo ou dificultando o acesso aos serviços de 
testagem sorológica, prevenção e cuidados de saúde (NÓBREGA et al., 2020, 
p. 16). 

Ademais, nas nossas análises, constatamos que os textos também não 

mencionam as questões atinentes à relação entre gênero e saúde. Há claramente uma 

crítica à visão reducionista das mulheres, a qual relaciona apenas as suas funções 

biológicas à maternidade, crítica que foi promovida pelo movimento de mulheres na 

ruptura de princípios orientadores da política de saúde das mulheres. Contudo, mesmo 

tendo concentrado a nossa atenção em documentos acadêmicos que tratassem da 

saúde da mulher indígena, a compreensão veiculada nesses textos sobre a saúde não 

problematiza o engendramento entre esse conceito com as relações de gênero. 

Os relatos das mulheres indígenas presentes no material analisado mostram que 

elas levantam questões sérias sobre como são posicionadas e tratadas nos serviços de 

saúde, espaços onde seus saberes e costumes são comumente desconsiderados. Além 

disso, expressam também incômodo com os métodos de tratamentos que lhes são 

indicados, uma vez que, a depender da etnia, da cultura ou dos costumes, tais 

tratamentos podem ser considerados desrespeitosos ou não são permitidos.  

O não-conhecimento das culturas indígenas pelo homem branco foi enfatizado 

pelo pensamento eurocêntrico e acentuação das percepções de superioridade entre 

dominantes para dominados devido ao crescimento do colonialismo europeu (QUIJANO, 

2021). Alimentar a ideia de que o Estado é soberano e dominante, implica na exclusão, 

subordinação e deslegitimação dos povos indígenas. É fundamental abandonar esse 

pensamento colonialista e adotar uma política inclusiva e democrática, possibilitando o 
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reconhecimento dos saberes e da cultura de etnias indígenas invisibilizadas 

(ALCÂNTARA; SAMPAIO, 2017). 

Um caminho possível emerge a partir da concepção do Bem Viver, concepção 

posicionada criticamente contra perspectivas individualistas e sem senso comunitário. 

Implica o reconhecimento da vida a partir de uma cosmovisão, de uma visão de mundo, 

a qual integra o humano à natureza, entendendo-a como sujeito de direitos 

independente de uma visão utilitária (ALCÂNTARA; SAMPAIO, 2017). 

Tal olhar serve de horizonte para a superação do modelo de existência moderna 

e eurocentrada, além de reafirmar as existências dos povos originários. Mostra-se, 

assim, a necessidade de que agentes de saúde não-indígenas invistam da construção de 

conhecimentos que estejam alerta e comprometidos para a superação de percepções 

coloniais (ALCÂNTARA; SAMPAIO, 2017). 

Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde não-indígenas e ameríndios 

atuantes em espaços indígenas de cuidado, são confrontados com uma diversidade 

cultural de múltiplas etnias existentes no Brasil, impactando e questionando 

diretamente no seu modelo de serviço de saúde biomédico ocidental (RIBEIRO et al.; 

2017). 

Desse modo, demandas de profissionais que são perpassados por culturas 

indígenas são engendradas. Pois, com a dominação colonial, a relação de raça e trabalho 

também foi associada para que o controle de certos grupos fosse mais fácil e 

naturalizado e assim, é perdurado até os dias atuais (QUIJANO, 2021). Por conseguinte, 

os indivíduos não-brancos foram, por muitos anos, privados da obtenção de diversos 

conhecimentos que seriam capazes de transforarem estes em agentes de cuidado com 

seus semelhantes.  

Nos trabalhos analisados, a inserção de indígenas que são profissionais da saúde, 

conhecedores dos costumes, da língua e da cultura indígena, nesses espaços de saúde, 

é também uma forma de cuidado, visto que as demandas de atenção à saúde de cada 

etnia são particularizadas. No que se refere às práticas de cuidados voltadas para esta 

população, estas relacionam-se a diversos domínios como a criação e execução de 

políticas públicas, atenção à saúde, construção de um espaço de acolhimento e escuta 

e o respeito a cultura indígena que precisa estar na estruturação de todos esses âmbitos 

anteriores (RIBEIRO et.al., 2017). 
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Na literatura, no que tange à saúde reprodutiva das mulheres indígenas, o 

entendimento de que gravidez não é doença e o uso de medicalização na hora do parto, 

é bastante abordado. O uso dos métodos contraceptivos, por exemplo, é indicado por 

médicos brancos destituídos de informações complementares sobre a existência de 

outras possibilidades contraceptivas que não atravessam os modos tradicionais. Desse 

modo, a utilização dos procedimentos não-indígenas não deve ser negada às mulheres, 

pois todas detêm o poder de escolha, contudo, é necessária uma completa propagação 

de informações sobre o uso ou não dos métodos modernos (SILVA, 2014). 

À vista disso, é assistido que as mulheres mais velhas de diversos povos ainda 

conservam ritos passados de geração em geração, todavia, as mulheres mais novas 

estão perdendo suas ligações com as práticas de suas culturas. Exemplos que podemos 

levar em consideração são os costumes da etnia Kambiwá, como “a amamentação”, 

“água do pote”, água de sal para beber e se banhar após as relações” (SILVA, 2014). 

De acordo com Leite e Lima Junior (2016), as práticas de saúde explanam como 

o modelo ocidental e biomédico ainda são excludentes em relação à cultura indígena. O 

lugar de saber-poder tradicional das parteiras e rezadeiras, por exemplo, é tornado 

marginal para legitimar os conhecimentos, práticas e tecnologias sanitaristas. Pode-se 

observar então, a desvalorização da cultura indígena, diretamente influenciada pelos 

resquícios da colonialidade.  

Nesse sentido, a proximidade dos serviços de saúde públicos e das práticas 

biomédicas atuam numa mudança cultural. Nossa análise da literatura observou que as 

mulheres indígenas, com menos de 40 anos, têm optado por fazer uso de métodos 

modernos de contracepção, como também, de laqueadura. No entanto, seus relatos 

revelam uma insatisfação em relação aos efeitos colaterais dessas práticas (SILVA, 

2014).  

No processo de consolidação da soberania do povo europeu sobre os povos 

indígenas, os negros e outros grupos, os costumes destes foram progressivamente 

dissipados pois, para o domínio continuar, era necessário que eles fossem subjugados e 

absorvessem a cultura colonizadora (QUIJANO, 2021). Ainda de acordo com o autor: 

(...) reprimiram tanto como puderam, ou seja, em variáveis medidas de 
acordo com os casos, as formas de produção de conhecimento dos 
colonizados, seus padrões de produção de sentidos, seu universo simbólico, 
seus padrões de expressão e de objetivação da subjetividade. A repressão 
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neste campo foi reconhecidamente mais violenta, profunda e duradoura 
entre os índios da América Ibérica, a que condenaram a ser uma subcultura 
camponesa, iletrada, despojando-os de sua herança intelectual objetivada 
(QUIJANO, 2005, p. 127). 

Destacando a temática do parto nas etnias indígenas, identificamos nos textos 

analisados preocupações sobre como, cada vez mais, mulheres indígenas estão 

preferindo ter o parto no hospital, além de ser visto que mulheres Xukuru do Ororubá 

com menos de 30 anos estão sabendo menos sobre aspectos de cuidado que 

usualmente são repassados pela cultura. Além disto, médicos brancos, os quais grande 

parte não obtém conhecimento sobre os diferentes povos, reforçam esse fato ao 

sempre aconselharem o parto fora das aldeias. Ao ignorar a história dessas mulheres, é 

ignorado sua subjetividade e seu direito de atenção à saúde de maneira particularizada 

pois não há respeito às distinções de práticas e processos culturalmente estruturados 

(SILVA, 2014). 

De acordo com o estudo de Leite e Lima Junior (2015), no ano de 2014, foi 

realizado um projeto de extensão financiado pelo Ministério da Saúde e alocado no 

Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso, onde percebeu-se 

que parteiras e benzedeiras tendem a encobrir suas práticas de cuidado com a saúde. 

Neste estudo, observou-se que entre 700 pessoas apenas 3 se identificaram como 

parteiras e apenas uma permitiu compartilhar seu conhecimento acerca da sua prática 

como parteira: 

Uma benzedora, parteira é uma caixa de apoio. Não se vende, não se troca. 
Se oferece. O parto não é só o nascimento. Ele é uma desmontagem do corpo. 
É preciso remontá-lo. Depois do parto, tem o cuidado com a mãe e com a 
criança. A parteira tem o compromisso e a responsabilidade de preparar a 
criança para a vida. Sou parteira do momento, da necessidade. Sempre que 
eu ver alguém precisando de ajuda, vou ajudar (LEITE; LIMA JUNIOR, 2015, p. 
53). 

As práticas das parteiras e benzedeiras tem ficado cada vez mais escassas nos 

centros de saber-poder, por consequência da adoção de uma medicina mais clínica que 

negligencia e invisibiliza essas práticas que já foram bastante utilizadas no Brasil até o 

ano de 1970 (LEITE; LIMA JUNIOR, 2015). Por conseguinte, a necessidade de evolução 

no cuidado em saúde na percepção biomédica é crescente. Todavia, ainda há olhares 

generalistas, etnocentristas e colonizadores dos profissionais de saúde não indígenas 

sobre os processos de cuidados e adoecimento que desconsideram as especificidades 

dos povos indígenas, objetificando-os e submetendo-os a, muitas vezes, obedecer às 
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regras que vão contra seus costumes e conhecimentos. Desse modo, fica evidente nas 

pesquisas encontradas que o cuidado em saúde voltado para as mulheres indígenas 

exige dos profissionais conhecimentos sobre sua cultura e costumes, para que suas 

singularidades e necessidades sejam devidamente respeitadas e atendidas (RIBEIRO et 

al.; 2017). 

 Como as mulheres indígenas são discursivamente 

posicionadas 

Como último aspecto de nossa análise, estão os posicionamentos produzidos 

pela literatura científica sobre mulheres indígenas. Tomamos posicionamento como 

uma produção da interação humana, da ação conjunta, a partir do qual o mundo e suas 

atrizes passam, inevitavelmente, serem vistos desse lugar (DAVIES; HARRÉ, 1990). Nosso 

interesse é, então, atentar para como a produção discursiva acadêmica – fruto de 

interações humanas e ações conjuntas - constrói posicionamentos sobre e para as 

mulheres indígenas.  

Em nossa análise, em cima da literatura científica sobre mulheres indígenas no 

campo de estudos da saúde, pudemos localizar três posicionamentos. Primeiro, o 

posicionamento individual-coletivo no qual os cuidados com saúde das mulheres 

indígenas são coligados e compartilhados com a comunidade ao entorno. Segundo, o 

posicionamento político-comunitário, cujos discursos apontam as mulheres indígenas 

como guardiãs da cultura ao passo que reivindicam politicamente por direitos. Terceiro, 

o lugar da mulher indígena nas Políticas de Saúde desvelando as tensões entre os 

saberes coloniais e os saberes tradicionais. 

4.2.1. Individual-comunitário 

Perante os artigos analisados foi percebido um primeiro posicionamento ligado 

às relações construídas entre as mulheres indígenas e suas comunidades. As mulheres 

mais velhas são protetoras e detentoras da cultura, tendo a função de passar para as 

mais novas os conhecimentos a respeito da menstruação, práticas de cuidado (chás e 

ervas) e rituais. Na etnia Munduruku, no Amazonas, por exemplo, as indígenas fazem 

rodas de conversas em que participam mulheres de todas as idades, de modo que são 

momentos de trocas de experiências e de práticas de autocuidado (DIAS-SCOPEL; 

SCOPEL, 2019). 
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O cuidado está associado a figura feminina, cabendo à mulher a produção dos 

alimentos, o cuidado do lar, o cuidado com os filhos e parentes. Conforme Dias-Scopel 

e Scopel (2019), os Mundurukus veem como uma mulher esperta e disposta aquela que 

possui iniciativa e que realiza as atividades cotidianas com zelo e cuidado, não apenas 

em favor de si mesma, mas também, de seus filhos, seu marido e seus parentes. Assim, 

é uma mulher saudável e plena. 

As práticas de cuidados, o respeito mútuo entre as mulheres e a natureza, e a 

valorização e preservação da cultura e dos saberes evidenciam fatores presentes no 

Bem Viver, que consiste em uma relação harmônica entre os indivíduos, a sociedade e 

a natureza, proporcionando experiências ecossocioeconômicas que assegurem e 

possibilitem a existência no planeta, bem como, uma vida boa (ALCÂNTARA e SAMPAIO, 

2017). 

4.2.2. Político-comunitário 

De acordo com as nossas análises, observamos que nos movimentos sociais, as 

mulheres buscam valorizar a cultura, além de reivindicar por saúde reprodutiva, 

segurança alimentar, enfrentamento da violência doméstica e prevenção do alcoolismo. 

De acordo com Miranda (2020), os processos de auto-organização desenvolvidos por 

mulheres indígenas têm estabelecido ações comunitárias que visam uma maior 

participação na gestão da saúde indígena do SUS.  

Essas ações existem simultaneamente com atividades e tarefas relacionadas com 

o etnodesenvolvimento, utilizando a produção de artesanato indígena e outros saberes-

fazeres tradicionais. Sendo assim, as mulheres indígenas dentro deste contexto são 

compreendidas como “agentes sociais envolvidos na defesa de seus modos de vida 

como cultura” (MIRANDA, 2020, p.132). 

A imposição e a hierarquização de raça como forma de dominação é o que 

constitui a colonialidade do poder, na concepção proposta por Quijano (2005), implica 

na inferiorização de raças não-brancas, e por consequência, reprime toda a sua cultura 

e seus conhecimentos. A preservação e a valorização das culturas indígenas são 

necessárias quando se observa que desde o momento da colonização, havia uma grande 

diversidade de povos indígenas, cada um com sua identidade, cultura, linguagem e 

história, e simplesmente foram reduzidos a “índios”. Com isso, a luta pela defesa dos 
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modos de vida indígenas como cultura, tenta romper e se afastar do eurocentrismo e 

de toda a sua produção de conhecimento moderno e “superior” em relação as demais 

culturas.  

4.2.3. Mulheres Indígenas e as Políticas de Saúde 

A mulher e parteira é detentora de saberes e práticas tradicionais, porém diante 

de instituições médicas, é inferiorizada. Com relação ao estudo de Gusman, Rodrigues e 

Villela (2019), os autores revelam que mulheres indígenas da etnia Krahô, no estado do 

Tocantins, participaram de oficinas voltadas a melhoria do parto e nascimento domiciliar 

assistido por parteiras, no entanto, essas oficinas eram tentativas de remodelar as 

práticas e saberes tradicionais.  

Em relação ao parto, mesmo que se tenha a avançado em relação a inferiorização 

da mulher e parteira, ainda é tido como um assunto médico, sendo assim, ao remodelar 

os conhecimentos tradicionais e categorizar as mulheres indígenas em “parteiras 

tradicionais”, em consequência, acaba reduzindo estes saberes, utilizando como critério 

o saber construído academicamente (GUSMAN; RODRIGUES; VILLELA, 2019). Em 

conformidade, Leite e Lima Junior (2015) apontam que é pertinente investigar a 

colonialidade presente nas práticas e cuidados em saúde, compreender o quão 

enraizados estão os estigmas a respeito das práticas realizadas pelas parteiras, vistas 

erroneamente como ultrapassadas e até prejudiciais à saúde. 

Nos textos analisados, a saúde da mulher indígena está ligada apenas as 

questões reprodutivas. Porém, os movimentos de mulheres indígenas têm buscado 

assegurar a liberdade, o futuro e a autonomia, e não restringir o papel da mulher 

somente a reprodução. Nesse contexto, Ferreira (2013) aponta que as mulheres 

indígenas lutam pela criação de espaços para que haja maior participação das mulheres 

na elaboração das estratégias de ação e das políticas públicas de assistência à mulher 

indígena. Assim, os movimentos de mulheres indígenas asseguram espaços de reflexão 

sobre questões específicas, articuladas com as lutas mais amplas das comunidades e do 

movimento indígena. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção científica voltada para a saúde da mulher indígena ostenta 

pensamentos críticos no que se refere ao despreparo do sistema de saúde brasileiro em 

atendê-las. Mesmo considerando os movimentos para a construção de políticas públicas 

que reconheçam suas particularidades, a literatura enfatiza uma falta conhecimento, 

investimento e atenção. Os saberes presentes na cultura indígena são dificilmente 

encarados como relevantes pelos profissionais de saúde no cotidiano da atenção 

biomédica. Essa conduta propicia o processo de despersonificação, com assujeitamento 

ou objetificação da pessoa indígena, além da tecnificação do ato cuidador. 

Pensamos que a interface entre o conceito de saúde, a cosmologia indígena e 

uma perspectiva decolonial trazem um potencial para a constituição de novos e mais 

complexos sujeitos, gerando também a necessidade de revisão dos fundamentos que 

têm orientado as ciências, particularmente humanas e sociais, e cada vez mais as 

ciências da natureza e da saúde. 

A mulheres indígena foi posicionada majoritariamente a partir dos direitos 

sexuais e reprodutivos, todavia, evidencia-se a luta e engajamento das mesmas para não 

serem diminuídas à reprodução. Compreende-se o campo vasto nos quais as mulheres 

indígenas já atuam, seja na defesa do seu modo de viver-existir, seja na busca por 

direitos civis, seja na elaboração das estratégias de ação e das políticas públicas de 

assistência à mulher indígena. 
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CAPÍTULO XX  
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Violência Doméstica e Intrafamiliar (CAVIV). Integrante da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO). 
Professora do Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte/MG. 

RESUMO 

A violência doméstica é um fenômeno complexo e estrutural em nossa sociedade. Nesse 
contexto de pandemia houve um significativo crescimento dessa violência não apenas 
contra às mulheres e meninas, mas, também, contra todas as minorias sociais nas 
relações de poder: crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e 
pessoas LGBTI+.  O foco deste ensaio será a violência doméstica contra mulheres nesse 
contexto de necropolítica na pandemia, devido ao seu crescimento, inclusive em relação 
às demais minorias sociais, conforme será discutido por meio de dados quantitativos e 
qualitativos. Serão, também, apresentados desafios para as políticas públicas de 
enfrentamento à violência doméstica contra mulheres, com ênfase no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social, criado a partir dos princípios do Sistema 
Único de Assistência Social. Pretende-se, assim, dar visibilidade e desnaturalizar 
perspectivas essencialistas sobre a desigualdade de gênero e sobre o descaso do Estado 
frente a esse contexto, ressaltando a relevância de uma análise crítica e psicossocial de 
enfrentamento à violência doméstica contra mulheres. 
 
Palavras-chave: violência doméstica. violência contra mulheres. necropolítica. 
pandemia da Covid-19. Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS). 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência doméstica envolve abuso físico, sexual ou psicológico de um membro 

de um núcleo familiar em relação a outro membro, com o objetivo de manter poder ou 

controle (TELES; MELO, 2002). Esse abuso pode acontecer por meio de ações ou de 

omissões. Abrange tanto pessoas que coabitem no mesmo espaço doméstico quanto 

aquelas que tenham laços familiares ou de intimidade, por exemplo: companheiro, ex-

companheiro, namorado, vizinhos etc. Vale ressaltar que a maioria das pessoas 

submetidas a esse crime são mulheres. Além disso, o desemprego causado pela falta de 

políticas sociais na pandemia afetou de forma mais significativa as mulheres negras e 

periféricas, tornando-as ainda mais vulneráveis, conforme relatório da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO, 2021). 

O conceito de necropolítica, cunhado por Achille Mbembe, foi inspirado nos 

conceitos de biopolítica e biopoder de Michel Foucault. Por meio desse conceito, 

Mbembe (2018) descreve a forma que o Estado, por meio de suas ações políticas ou da 

ausência delas, decide que algumas pessoas podem viver e que outras devem morrer. 

Ou seja, a partir do uso do poder social e político define-se quem vive e quem morre. 

Nesse contexto de pandemia, vários dados quantitativos e qualitativos apontam para 

uma necropolítica dos corpos femininos, principalmente das mulheres pretas e pobres, 

bem como de outras minorias sociais nas relações de poder, devido às ações injusta e 

omissões, seja por parte do estado, seja por parte do modelo de sociedade e cultura que 

tem sido sustentado pela política vigente. 

Como a maior parte das pessoas submetidas a violência doméstica são mulheres 

e meninas, faz-se importante de destacar o conceito de violência de gênero, como um 

tipo de violência exercida contra qualquer pessoa com base no seu gênero, ou contra 

pessoas identificadas pelas características socialmente impostas ao gênero feminino, 

tais como: fragilidade, inferioridade, objetificação, entre outras. Geralmente, esse tipo 

de violência se relaciona às construções sociais sobre papeis e estereótipos de gênero 

que demarcam espaços de poder de forma a privilegiar homens e oprimir mulheres 

(SAFFIOTI, 2004).  

A Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), 

prevê pena para cinco tipos de violência: moral, psicológica, patrimonial, física e sexual. 
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Nesse sentido, cabe à sociedade civil e às políticas públicas possibilitarem que tais 

tipificações da violência contra as mulheres seja divulgada, visibilizada e discutida em 

diferentes espaços, para uma mudança cultural e corresponsabilidade de todas as 

pessoas no enfrentamento desse fenômeno. 

Outros mecanismos importantes são os serviços de acolhimento e proteção das 

mulheres em situação de violência doméstica. O Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social – CREAS, assim como outros equipamentos vinculados à rede de 

políticas sociais, possui um papel importante na articulação de redes de serviços 

voltados para o enfrentamento às desigualdades de gênero.    

2.  VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SEUS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS 

A violência de gênero não é fruto da natureza humana, mas dos processos de 

socialização. Ela envolve diversos estereótipos de gênero, tais como: o papel da 

masculinidade hegemônica na sociedade, ideais de família e de casamento, a 

maternidade compulsória, além de formas autoritárias utilizadas para resolução de 

conflitos. Esses valores e posicionamentos não são desconstruídos facilmente. Por isso, 

a violência de gênero é perpassada por uma espiral difícil de ser rompida: geralmente 

começa com o encantamento, passando por desencantos e isolamentos antes do início 

da violência propriamente dita, que inicialmente tende a ser uma violência psicológica 

e, muitas vezes, pode se tornar violência física, o que leva ao rompimento do 

relacionamento; em muitos casos, após o rompimento ocorre a reconciliação e, com ela, 

o recomeço da violência (BANDEIRA, 2014). Por isso, é tão difícil romper com a espiral 

da violência de gênero, por não ser um fenômeno simples e estar presente em todas as 

classes sociais. 

É por este viés que as teorias e movimentos feministas vêm questionar as 

análises sobre violência de gênero que separam a dimensão pública e privada. Numa 

perspectiva psicossocial, podemos afirmar que aquilo que acontece com cada mulher, 

nos espaços privados, afeta e é afetado por tudo aquilo que acontece às mulheres nos 

espaços públicos. Ou seja, a vida privada está diretamente associada aos 

acontecimentos da vida pública – dos padrões e acontecimentos sociais, históricos, 

políticos, culturais e econômicos. Por isso, a famosa frase da feminista Carol Hanisch de 

que “o problemas pessoais são problemas políticos” (HANISH, 1970, p. 78), um dizer que 
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nos convoca a um posicionamento que elimina as fronteiras entre público e privado, 

entre desejo e poder, por compreender que o desejo é político e construído a partir das 

relações sociais. De acordo com essa perspectiva, presente na Psicologia Social Crítica, 

o indivíduo é produto e, ao mesmo tempo, produtor da sociedade. Portanto, o 

fortalecimento do protagonismo e da corresponsabilidade são fundamentais para a 

transformação social. 

Conforme destaca Vieira, Garcia e Maciel (2020), “Desfrutar o lar como um 

ambiente seguro, de descanso e proteção deveria ser um direito básico garantido a 

todas as pessoas, mas, na prática, ainda é um privilégio para poucas pessoas” (VIEIRA; 

GARCIA; MACIEL, 2020, p. 3). Por isso, romper com o ditado popular de que “em briga 

de marido e mulher não se mete a colher”, principalmente hoje, em tempos de 

confinamento em casa, é reconhecer a reprodução da naturalização da cultura machista 

no espaço íntimo e lutar pela sua desconstrução e, especialmente, contra a 

invisibilização da violência doméstica que tem origem em um modelo de sociedade 

patriarcal. 

Toda essa problematização, do ponto de vista teórico-político, serve para dizer 

que abordar o tema da violência doméstica contra mulheres e meninas no contexto da 

pandemia, infelizmente, não significa discutir um fenômeno novo, mas a intensificação 

de um fenômeno sócio-histórico ampliado em uma situação de confinamento em casa, 

devido à intensificação das relações e das práticas que já existiam nesse âmbito 

doméstico anteriormente. 

3. PARA ALÉM DOS DADOS: UMA REFLEXÃO CRÍTICA 

A seguir, serão apresentados alguns dados para reflexão, a partir de 

levantamentos epidemiológicos realizados por organizações nacionais e internacionais 

sobre a violência contra a mulher. Primeiro, serão apresentados dados mais gerais, 

acerca dos últimos anos, posteriormente serão discutidos dados mais específicos, sobre 

o contexto atual. 

Segundo o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2015), duas em cada três pessoas 

atendidas por violência doméstica pelo SUS são mulheres, o que faz com que o Brasil 

figure como o 5° país que mais mata mulheres, em um ranking de 83 países; na 

atualidade, possivelmente continuamos nesse mesmo lugar ou até pior. O 13º Anuário 
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Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019) destacou que, no Brasil, 130 mulheres e 

meninas são estupradas por dia; um estupro a cada 11 minutos, sendo que na maior 

parte deles os autores são os maridos, companheiros, pais, padrastos, tios, irmãos e 

vizinhos, ou seja, em 80% dos casos essas mulheres e meninas têm um vínculo familiar 

ou afetivo com o agressor. A cada sete horas, uma mulher é morta pelo fato de ser 

mulher. De acordo com um documento publicado este ano pela ONU Mulheres (2020), 

uma em cada três mulheres em todo o mundo já sofreu violência física e/ou sexual, 

perpetrada por um parceiro íntimo, em algum momento de sua vida. 

Esses dados explicitam que a violência doméstica contra mulheres e meninas é 

um fenômeno estrutural e persistente. É por isso que o confinamento em casa, imposto 

pela pandemia da COVID-19, trouxe à tona, de forma potencializada, o crescimento da 

violência doméstica e familiar contra mulheres. Então, qual seria a novidade nesse 

contexto de isolamento social e de necropoder? 

Além da permanência da cultura patriarcal, como fator estruturante desses 

casos, existem outros fatores psicossociais associados aos agravamentos da violência 

doméstica no contexto de pandemia, tais como: o aumento da coexistência forçada que 

as mulheres mais expostas ao perigo, devido à presença constante do agressor; o 

crescimento do estresse econômico (o desemprego e a pouca assistência do governo); 

temores sobre a própria pandemia etc. Além disso, no isolamento, com maior 

frequência, as mulheres são vigiadas pelos parceiros e impedidas de conversar com 

familiares e amigas. Assim, ao se reduzir o contato social, reduzem-se também as 

possibilidades de a mulher criar e/ou fortalecer uma rede social de apoio. O controle 

dos recursos financeiros da mulher também se torna mais acirrado e o excessivo 

consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias psicoativas também 

contribuem para os comportamentos agressivos. Todas essas condições psicossociais 

constituem fatores de risco para a intensificação da violência doméstica. 

Entre famílias de baixa renda, vivendo em domicílios de poucos cômodos e de 

grande aglomeração de pessoas, a possibilidade de denúncia fica ainda mais reduzida, 

devido à diminuição dos espaços de sigilo e segurança, desencorajando a mulher a 

tomar esta decisão. Além disso, a sobrecarga feminina com o trabalho doméstico, 

juntamente com os trabalhos em home office e o cuidado com os filhos (para aquelas 
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que os têm), também pode reduzir sua capacidade de evitar o conflito com o agressor, 

além de torná-la mais vulnerável à violência psicológica e à coerção sexual. 

Durante o isolamento social devido à COVID-19, ao mesmo tempo em que se 

observa o agravamento da violência contra a mulher, foi reduzido tanto o acesso aos 

serviços para denúncias quanto a oferta de serviços de apoio, particularmente nos 

setores de assistência social, saúde, segurança pública e justiça. Essa redução é também 

um aspecto da necropolítica, porque se decide a quem deve-se dar suporte nesse 

momento a partir das políticas públicas sociais. Somente mais recentemente é que estão 

sendo construídas algumas alternativas de enfrentamento nesse contexto de 

isolamento social devido à pressão dos movimentos feministas (seja no âmbito 

governamental, com a possibilidade dos atendimentos online, seja no âmbito social 

mais amplo, com as campanhas de informação e sensibilização). 

Vale ressaltar que a quarentena é a medida mais segura, necessária e eficaz para 

minimizar os efeitos diretos da Covid-19, mas ela tem alterado a rotina de grande parte 

das pessoas. Contudo, os efeitos dessas alterações são diferentes entre as pessoas e de 

acordo com seus marcadores sociais, principalmente quando considerada as 

interseccionalidades de gênero, raça e classe. 

Esse fenômeno de intensificação da violência doméstica não é local, tem 

ocorrido em muitos países também, demonstrando a amplitude e agravamento desse 

quadro durante a pandemia (CAMPBELL, 2020). No Brasil, de acordo com os dados da 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, as denúncias de violência doméstica 

aumentaram 17% após o início das medidas de isolamento social (GALVANI, 2020). Se 

considerarmos a subnotificação dos casos, frente aos dificultadores já apresentados, 

não é difícil imaginar que esses dados já estejam defasados. 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2020) produziu uma pesquisa, 

entre fevereiro e abril do presente ano, em seis estados: São Paulo, Acre, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. A pesquisa apresenta dados do contexto 

atual e descreve que os atendimentos da Polícia Militar às mulheres em situação de 

violência doméstica aumentaram 44,9% no estado de São Paulo, na comparação entre 

março de 2019 e março de 2020. No mesmo período, a quantidade de feminicídios 

também aumentou no estado, de 13 para 19 casos (46,2%). No Mato Grosso os 

feminicídios quintuplicaram, subindo de duas ocorrências para dez. Vale destacar que, 
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nos primeiros dias da quarentena, os registros de boletins de ocorrência apresentaram 

queda no número de denúncias de crimes, porque, em geral, exigem a presença das 

vítimas, por exemplo, em casos de lesões corporais dolosas decorrentes de violência 

doméstica; mas, posteriormente, os índices de feminicídio aumentaram, indicando que 

a violência doméstica e familiar está em ascensão. 

O FBSP (2020) também realizou um estudo em grande escala, via mensagens de 

terceiros publicadas no Twitter, com relatos de violência doméstica, no período de 

fevereiro a abril de 2020, identificando um crescimento de 431% de relatos de casos de 

violência doméstica apenas nesse período de confinamento social. 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, 2020) também divulgou 

dados que relevam que as denúncias pelo Disque 180 (Central de Atendimento à 

Mulher) cresceram em média 14% até abril de 2020 em ano em relação ao mesmo 

período de 2019. Somente no mês de abril de 2020, o aumento ficou em torno de 28% 

em comparação com o ano anterior (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). Os registros do 

Os registros do disque 190 apontam a mesma tendência, indicando aumento 

significativo dos atendimentos relativos à violência doméstica (FBSP, 2020). 

Diante desse terrível contexto, qual a corresponsabilidade de todas as pessoas 

na manutenção ou para a desconstrução dessa lógica machista, patriarcal, 

androcêntrica, sexista e misógina? 

Seja como cidadãs(os), seja como psicólogos(as), é preciso sensibilizar a 

sociedade para desnaturalização e desconstrução desse fenômeno, intervindo 

cotidianamente por meio de temas transversais na organização do conhecimento e das 

nossas práticas para a transformação psicossocial e cultural. Por isso, destacam-se 

algumas ações: 

• É importante pensar o machismo não como atitudes individuais, para não cair 

na lógica da eliminação do outro, mas pensar o machismo como reprodução de 

valores e normas sociais pactuadas socialmente, coletivamente, que legitimam 

tais posicionamentos violentos no indivíduo. 

• É muito válido, também, o desenvolvimento de ações de mobilização social, 

presencial e virtual, no contexto atual. Por exemplo, é importante fortalecer a 

divulgação sobre canais de denúncia: presenciais, por telefone, online – 

WhatsApp e aplicativos, por exemplo: o Nina (da ONU) e o Juntas (do Instituto 
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Geledés) –, bem como realizar e compartilhar campanhas de conscientização, 

informações em blogs e jornais eletrônicos etc. 

• É também importante ofertar apoio a essas mulheres e meninas e não 

culpabilizá-las. A pessoa que está sofrendo de violência doméstica deve ser 

escutada e acolhida sem juízos de valor; além disso, deve ser incentivada a 

construir estratégias individuais e coletivas de enfrentamento, mas sem ser 

pressionada, pois a decisão é dela. 

• Para estudantes e profissionais da Psicologia, sempre que puderem, é 

importante afirmar o dever da Psicologia no enfrentamento das desigualdades 

sociais e na mudança psicossocial, conforme as próprias orientações do nosso 

Código de Ética Profissional do(a) Psicólogo(a) (CFP, 2005), bem como das 

resoluções e notas públicas divulgadas constantemente pelo conselho de classe. 

Outro aspecto importante é divulgar os serviços profissionais especializados e, 

nesse momento do isolamento social, divulgar os contatos para denúncias virtuais, tais 

como: DEAN (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher); Promotoria da 

Mulher; Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher – Governo Federal); Disque 190 

(Polícia Militar) e Disque 100 (Disque Direitos Humanos – Governo Federal) para casos 

de violações de direitos humanos. 

Todas essas ações e serviços são fundamentais para que os impactos 

psicossociais, seja os sentimentos de desamparo, insegurança, impotência, impunidade 

e incerteza nas mulheres e meninas, seja os sentimentos de dominação, controle e 

negligencia, por parte dos agressores, possam ser minimizados e, assim, os efeitos 

nocivos das relações desiguais de gênero sejam erradicados. 

4. O CREAS E A DEFESA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) foi construído 

a partir dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no ano 

de 2005, a partir da Norma Operacional Básica do SUAS (BRASIL, 2005). Posteriormente, 

tal política foi regulamentada com a criação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

Lei número 12.435/2011 (BRASIL, 2011a). 
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O CREAS possui uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, 

assistentes sociais e profissionais de áreas afins. Com o objetivo de garantir um 

atendimento psicossocial e interdisciplinar, a equipe se orienta para a solução de 

problemas em múltiplos níveis, focalizando a relação do indivíduo com o contexto 

familiar, comunitário, social e histórico. 

O grupo-alvo do CREAS está focado nas famílias e indivíduos que se encontram 

em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos 

e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Nesse 

sentido, a política de proteção especial está voltada para o atendimento a indivíduos e 

famílias que se encontram em situação de risco social ou que tiveram seus direitos 

violados. A mulher em situação de violência doméstica teve seus direitos violados, por 

isso ela faz parte de um dos públicos atendimentos por esse serviço (SILVA; CLEONE, 

2019). 

Nas diretrizes do CREAS, inclui-se o acolhimento e a escuta qualificada para o 

fortalecimento da função protetiva da família, visando a interrupção de padrões de 

relacionamentos familiares e comunitários com violação de direitos, bem como para a 

potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e reconstrução 

dos relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social. Tais ações 

permitem a prevenção de situações de violência e, ao mesmo tempo, a prevenção de 

novos agravantes nas situações de violência já em curso (BRASIL, 2011b). 

A política de assistência social busca promover a inclusão social e a inserção na 

rede de serviços; apoiar e promover o desenvolvimento da autonomia e o protagonismo 

social; promover informação e reflexão sobre direitos, cuidado e proteção; promover 

potencialidades e empoderamento de indivíduos, famílias e grupos; promover o 

exercício de cidadania e vínculo social; acompanhar indivíduos, grupos e famílias em 

situação de violação de direitos (superação da violação e fortalecimento de vínculos) e 

acompanhar indivíduos cujos vínculos foram rompidos buscando a reinserção (família, 

comunidade) ou promoção de novos vínculos (familiares, comunitários e sociais) (CFP, 

2012). 

Para tal, o CREAS se divide em serviços de média complexidade, com 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
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familiar e comunitário não foram rompidos, e serviços de alta complexidade, com 

atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados e que se encontram sem 

referência/vínculos ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo 

familiar e/ou comunitário. É garantida a proteção integral para essas pessoas: moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido (CFP, 2012). 

Entre os serviços que compõem o CREAS, se encontra o serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), o qual presta atendimento a 

mulheres em situação de violência doméstica, entre outras minorias sociais. Os serviços 

de proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de direito 

exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo (DANTAS, 2016). 

Um grande desafio presente nesses serviços, para a garantia do atendimento às 

mulheres em situação de violência de gênero, tem sido promover a capacitação dos 

profissionais sobre temáticas pertinentes a violência de gênero, bem como trabalhar 

tanto com a mulher para o seu autoconhecimento, autonomia e empoderamento. Além 

disso, também é desafiador o trabalho com o homem autor de violência, visando a 

ressignificação de seu posicionamento e a prevenção da reincidência dos casos. Sendo 

assim, é preciso uma atuação que abarque o grupo familiar como um todo (SILVA; 

CLEONE, 2019). 

Outros desafios mais amplos, da política de proteção especial, se referem às 

dificuldades em efetuar a universalidade da garantia dessa política para todas as pessoas 

que dela necessitarem, os retrocessos das privatizações e negações de direitos 

socialmente conquistados e o sucateamento das políticas públicas, bem como o 

rompimento com o paradigma da ajuda ou benesse para o paradigma do direito e do 

exercício de cidadania, como forma de construção da autonomia dos sujeitos (DANTAS, 

2016). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preciso atentar para as novas dinâmicas que acometem as mulheres e meninas 

que estão vivendo situações de violência doméstica em tempos da COVID-19 para que, 

assim, haja uma articulação de forças e estratégias para enfrentá-las frente às 

especificidades do contexto atual. Para isso, é necessário a conjunção de várias ações, 
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em várias instâncias e âmbitos da sociedade. Tanto a ONU Mulheres (2020) quanto 

organizações feministas brasileiras defendem que, durante a pandemia, a solução não 

é romper com o isolamento social, mas, sim, fortalecer os serviços de proteção a 

mulheres e meninas, garantindo o apoio financeiro a estes projetos, por parte do 

governo, bem como investimento em serviços on-line e suportes diversos a essas 

mulheres e meninas. 

O CREAS é um serviço fundamental para o acolhimento e a proteção das 

mulheres em situação de violência doméstica, assim como os demais equipamentos 

vinculados à rede de políticas sociais que podem articular diferentes intervenções 

relevantes a cada caso e a cada contexto. 

Em contextos de necropolítica e necropoder como os de agora, as discussões do 

filósofo Mbembe (2018) têm sido um ótimo contraponto à ignorância, pois as formas 

atuais de política que subjugam a vida ao poder da morte, via supremacia do capital, 

têm sustentado um projeto político muito maior que decide quem deve viver e quem 

deve morrer. Por isso, não podemos interpretar o fenômeno da violência doméstica 

contra mulheres a partir da ótica individualizada da psicopatologia, mas, sobretudo, 

como um modo de subjetivação machista que, no momento atual, tem sido fortalecido 

por um Governo Federal omisso, cujas políticas públicas ignoram a realidade social e se 

amparam em obscurantismo anticientífico. 
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RESUMO 

O presente estudo pretende o escrutínio e a reflexão sobre a novel norma de Auxílio 
Emergencial, a Lei nº 14.171/21, analisando-a no âmbito do Direito de Família, dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, e especialmente no tocante aos direitos das 
mulheres, encontrando-se socialmente inserido dentre as críticas ao modelo patriarcal 
e racial de sujeição feminina. Propõe-se, então, a utilizar as abordagens antropológica e 
jurídica para investigar os contextos de opressão de gênero, raça e classe diante do 
cenário da Pandemia de Covid-19, como reflexo do aprofundamento de 
vulnerabilidades históricas. Desta maneira, mediante análises estatísticas e aporte 
bibliográfico, objetiva-se apontar a efetividade de diplomas legais e políticas públicas 
transversais no contexto da democracia brasileira.  
 
Palavras-chave: Auxílio emergencial; Mulheres negras; Direitos sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 No período desde a Grécia Clássica, era a família a exteriorização máxima 

da desigualdade, vez que, pelo modelo patriarcalista, o chefe reinava sobre ela, 

mantendo-a financeiramente, enquanto as mulheres exerciam papel de reprodutoras. 

Não obstante, já no Século XIX, no Brasil, nos anos seguintes à farsa da abolição, como 

denunciada pelos movimentos negros brasileiros desde a década de 80 (NASCIMENTO; 

RATTS, 2007), a população negra1 permaneceu excluída do acesso a direitos.  

Nesse contexto, num país estruturado pelo racismo enquanto articulação 

ideológica e conjunto de práticas (GONZALEZ, 2020, p. 80) e, consequentemente, 

profundamente marcado por suas contradições sociais, são as mulheres negras que 

ocupam a base da pirâmide social, recebendo os menores salários, sendo mais 

vulneráveis ao desemprego, as maiores vítimas de feminicídio etc (IPEA, 2013). A frase 

da personagem Bica2 que dá título a este capítulo é ilustrativa da experiência de 

mulheres negras vivendo às margens durante a pandemia de Covid-19: não morrer de 

Covid, de fome ou “de bala” não significa viver. Sem dignidade, liberdade, igualdade ou 

segurança, como previstas na Constituição Federal, o cotidiano dessas mulheres é uma 

luta constante, materializada pelo racismo que as coloca nas posições mais inferiores da 

sociedade. 

Desta maneira, este trabalho aborda a Lei nº 14.171/21, que beneficiou 

mulheres provedoras de família,  analisando-a no âmbito do Direito de Família, dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, e especialmente no tocante aos direitos das 

mulheres, encontrando-se socialmente inserido dentre as críticas ao modelo patriarcal 

e racial de sujeição feminina. Propõe-se, então, a utilizar as abordagens antropológica e 

jurídica para investigar os contextos de opressão de gênero, raça e classe diante do 

cenário da Pandemia de Covid-19, como reflexo do aprofundamento de 

vulnerabilidades históricas. Desta maneira, mediante análises estatísticas e aporte 

bibliográfico, objetiva-se apontar a efetividade de diplomas legais e políticas públicas 

transversais no contexto da democracia brasileira. 

 
1 É no sentido compreendido por Sueli Carneiro, que afirma a “categoria negro como somatório de pretos 
e pardos”, que a empregamos neste trabalho.  
2  EVARISTO, Conceição. A gente combinamos de não morrer. In: Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas: 
Fundação Biblioteca Nacional, 2016. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Em 1979, Lélia Gonzalez denunciou a tríplice discriminação imposta à mulher 

negra1, representada pelos marcadores de raça, classe e gênero, partindo da análise 

acerca da existência de uma divisão racial e sexual do trabalho. Nesse sentido, a 

historiadora, filósofa e militante destacou a exclusão das mulheres negras das 

discussões do movimento feminino no país, pois, apesar de tratar das inúmeras 

violências às quais as mulheres eram submetidas, os textos e discursos da época - 

marcada pela noção de harmonia entre as raças -, por conveniência, buscavam 

neutralizar as tensões raciais. É nesse contexto que, em encontros feministas, militantes 

negras, ao denunciar o racismo, eram relegadas ao lugar do discurso “emocional”. Esta 

prática atesta uma hierarquia colonial, a qual, de acordo com a feminista negra Grada 

Kilomba, cria as dualidades “universal/específico; objetivo/subjetivo; neutro/pessoal; 

racional/emocional; imparcial/parcial” (KILOMBA, 2016), a partir das quais os discursos 

negros são jogados às margens enquanto os discursos brancos permanecem no centro. 

Nesse sentido, a práxis dessas mulheres se insere na interseccionalidade, 

categoria de análise proposta pela primeira vez pela jurista norte-americana Kimberlé 

Crenshaw, ao denunciar que raça e gênero eram (e são) frequentemente tratados como 

categorias de análise e experiência que se excluem mutuamente (CRENSHAW, 1989, p. 

139, tradução nossa). Colocando as mulheres negras no centro da sua análise, a 

professora observou que os escritos vigentes à sua época distorciam a 

multidimensionalidade das experiências dessas mulheres. Considerando a formação 

social brasileira, marcada por 388 anos de escravidão, tem-se um legado de profunda 

desigualdade, que coloca mulheres negras abaixo da linha da pobreza, nos piores níveis 

de escolaridade, na liderança da porcentagem de famílias monoparentais, por diversos 

motivos, bem como submetidas a altos índices das mais variadas violências. 

Tal quadro se articula por meio de estereótipos raciais estabelecidos ao longo 

dos anos, os quais desumanizam as mulheres negras, colocando-as em papéis limitados, 

que vão da mulata “exótica”, que tem o seu corpo hipersexualizado, à mucama, a quem 

 
1 “Ora, na medida em que existe uma divisão racial e sexual do trabalho, não é difícil concluir sobre o 
processo de tríplice discriminação sofrido pela mulher negra (enquanto raça, classe e sexo), assim como 
sobre seu lugar na força de trabalho.” (GONZALEZ, 2020, p. 44) 
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cabe todo o trabalho doméstico. Nesse sentido, nos empregos que exigem contato com 

o público e “boa aparência” (GONZALEZ, 2020, p. 45, E-Book), não cabem as mulheres 

negras. Ainda, tais estereótipos colocam em xeque a capacidade intelectual e a 

confiança que pode ser depositada nestas mulheres para desempenhar os trabalhos aos 

quais se apliquem, sendo a contratação definida por raça e gênero, restando às 

mulheres negras, historicamente, o subemprego. Maria, personagem de conto de 

mesmo título de Conceição Evaristo (2016), ilustra essa realidade: 

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava 
cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso 
mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava 
aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, 
no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. 
O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas 
e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. 
A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois filhos menores estavam muito 
gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. 
Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e 
havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Serás que os meninos 
iriam gostar de melão? (EVARISTO, 2016, p. 39) 

Ao descrever o regime escravocrata nos Estados Unidos, Angela Davis (2016) 

afirma que, enquanto escravizadas, as mulheres tinham a sua humanidade ofuscada 

pelo trabalho compulsório, sendo, aos olhos de seus proprietários, um mero 

instrumento a garantir a reprodução da força de trabalho (DAVIS, 2016, p. 17 e 19). 

Assim, a exploração do trabalho e da capacidade reprodutiva dessas mulheres constituiu 

verdadeiro pilar da escravidão, servindo, ainda, de base para o mito de que as mulheres 

negras seriam mais resistentes à dor, o que as coloca, consequentemente, nas piores 

condições de emprego, com maior exigência de trabalho braçal e esforço físico.  

É nesse contexto que a farsa da abolição (NASCIMENTO e RATTS, 2007, p. 65) se 

constitui enquanto perpetuação da exploração escravista, sendo a raça categoria 

definidora do acesso a direitos, mesmo que constitucionalmente garantidos, o que 

demonstra violências a nível institucional, as quais corroboram com os projetos em 

curso de criminalização e pobreza da população negra, contexto nos quais as mulheres 

negras são infinitamente vitimadas, tendo em vista as violências impostas em diversos 

níveis. Vê-se, ainda, que em determinados contextos históricos tais violências são 

duramente agravadas, sendo, dessa forma, imprescindíveis as análises sobre raça e 

gênero no que concerne a um país de formação colonial racista. 
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A crise sanitária provocada pela propagação do Sars-CoV-2, causador da Covid-

19, produziu efeitos jurídicos e sociais jamais previstos, principalmente no que tange ao 

aumento do desemprego e na diminuição significativa do PIB, bem como o 

aprofundamento de vulnerabilidades históricas, dentre as quais daremos ênfase ao 

estudo das implicações na vida das mulheres negras de baixa renda. É notório que o 

Brasil tem por tradição histórica um despreparo no trato da saúde. Importante 

compreender, inicialmente, que o direito à saúde é consagrado como direito-dever, 

quando o Estado possui a incumbência de prestar dignamente e eficazmente por meio 

de políticas públicas o acesso à saúde com qualidade, a qual assegure a dignidade 

humana. A proteção formal do direito à saúde está presente no art. 196 da Constituição 

Federal, com status de garantia universal.  

No que é pertinente à ideia de planejamento e cuidado para com a família, tem-

se no atual ordenamento brasileiro a direta intervenção nesta instituição privada, 

dispondo a lei, por exemplo, que o nascimento de um filho implica em responsabilidade 

com o poder familiar, o qual é irrenunciável. Além disso, é preciso guarnecer a criança, 

garantindo-lhe proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, ambos previstos no âmbito da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O descumprimento desses deveres básicos para com a prole pode 

constituir tanto uma infração civil, isto é, pode acarretar na destituição do poder 

familiar, anteriormente mencionado, podendo inclusive configurar um ilícito penal, o 

denominado abandono de incapaz ou abandono material (art. 133 do Código Penal).  

Relevante observar que a parentalidade responsável é muito mais exigida das 

mulheres do que no grupo masculino, bem como o dever jurídico de cuidado com a 

formação e desenvolvimento da prole. Advindo do constructo social supramencionado, 

traz-se ao enfoque a família monoparental, originada no abandono familiar por um dos 

ascendentes. O responsável de uma família monoparental tem obrigação de assistência 

material, a qual pode ser subsidiada por meio do pagamento de pensão alimentícia, 

aceitando por conseguinte a obrigação de auxílio moral, responsabilidade de controle 

sobre os bens dos filhos, a guarda, alimentação e ensino. Nesse sentido também, deve-

se expor ainda o significativo número de crianças desamparadas pelos genitores, um 
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fenômeno já cediço no país1, de forma que a família monoparental muitas vezes 

também está configurada por avós, tias ou outras pessoas que cuidam dos menores 

diante da ausência de ambos os genitores. Elementar elucidar, outrossim, que a 

negligência parental é uma forma menos aparente de violência, contudo, produz 

sequelas que acompanham a vítima por anos, inclusive sendo perpetuada em um ciclo 

que se retroalimenta.  

Do ponto de vista jurídico, em virtude dos impactos da Pandemia no mercado de 

trabalho do país e prevendo o agravamento de situações de extrema fragilidade social, 

o Governo Federal sancionou a Lei nº 14.171/21, a primeira a regulamentar o benefício 

de Auxílio Emergencial, com duração inicial de três meses, no valor de seiscentos reais 

mensais aos trabalhadores que cumprissem cumulativamente requisitos como não 

possuir emprego formal ativo e cuja renda familiar mensal per capita fosse de até meio 

salário-mínimo ou a renda familiar mensal total fosse de até três salários-mínimos. A 

política de transferência de renda foi destinada principalmente ao amparo econômico 

de trabalhadores informais e desempregados de famílias de baixa renda, podendo ser 

duplicada para mães solo. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (realizada pelo IBGE), 8,5 milhões de mulheres tinham deixado a 

força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período 

do ano anterior. Esse aumento significativo rumo à inatividade – situação em que a 

pessoa não trabalha nem procura uma ocupação – fez com que mais da metade da 

população feminina com 14 anos ou mais ficasse de fora do mercado de trabalho. A taxa 

de participação do grupo feminino ficou em 45,8%, apresentando uma queda de 14% 

em relação a 2019.  

Cabe ratificar que especialmente em momentos de choque, como a Pandemia, 

categorias socialmente vulneráveis são as mais rapidamente atingidas, como mulheres 

negras de baixa qualificação profissional. Imprescindível enunciar que a primeira vítima 

fatal da Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica infectada na casa da 

patroa, emblemático no que tange às disparidades sócio-raciais no país. Notadamente, 

os impactos desta moléstia de saúde não atingem homens e mulheres na mesma 

 
1 Nascidas em 2021, quase 100 mil crianças não têm o nome paterno na certidão. Pelo terceiro ano 
consecutivo, há baixa no número de reconhecimento de paternidade. Dados da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 



 

 

   313 NÃO MORRER NEM SEMPRE É VIVER: ANÁLISE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA PROTEÇÃO DAS 
MULHERES NEGRAS NA PANDEMIA DE COVID-19 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

medida: além das questões que afetam a maioria dos grupos sociais, como o 

desemprego, sobre elas pesa também o ônus de cuidado e educação (já que as escolas 

fecharam as portas), bem como alimentação e zelo pelo ambiente doméstico. À face do 

exposto, observa-se que o grupo que mais depende do Auxílio Emergencial é o de 

mulheres negras. Elas estão em situação de maior marginalidade quando comparadas 

às demais parcelas da população, o que ilustra a relevância da renda emergencial. 

Proporcionalmente, em junho de 2020, mais de 4,2 milhões de mulheres negras saíram 

da extrema pobreza com o recebimento do benefício, em relação ao ano anterior, 

usando a PNAD Covid em comparação com o primeiro trimestre de 2019 da PNAD 

Contínua. 

Tendo em vista esse paradigma, foram então levadas ao Poder Público as 

demandas que visavam a inclusão de acesso aos direitos e à cidadania plena das 

mulheres negras e de baixa renda, bem como as chefes de famílias monoparentais, e, 

diante disso, foi editada a Lei nº 14.171/21, prevendo alterações ao Auxílio Emergencial. 

Já em seu primeiro dispositivo, a citada norma prevê o estabelecimento de medidas de 

proteção à mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do 

Auxílio Emergencial e de proteção contra a violência e o dano patrimonial que 

envolverem o recebimento deste benefício. Notadamente, o patriarcalismo é um 

sistema complexo de domínio social, político, econômico e ideológico sobre o gênero e 

que ultrapassa o mundo interior da subjetividade, manifestando-se também nas 

instituições. Por tudo isso, a visão do papel da mulher como cuidadora e não como 

provedora financeira é a perpetuação da negação da dignidade feminina, questão a qual 

a legislação em tela também buscou combater.  

Nesse diapasão, quando os genitores não formarem uma única família e houver 

duplicidade na indicação de dependente nos cadastros (realizados em autodeclaração), 

ainda que o cadastro feito pelo homem seja prévio, será priorizado aquele realizado pela 

mulher (§3º-A do art. 2º da Lei). Em outra previsão da lei, ratifica-se a necessidade de 

atendimento e proteção face às ainda alarmantes estatísticas de violência contra a 

mulher. Assim, no art. 3º, há a disponibilização de opção de atendimento específico para 

denúncias de violência e de dano patrimonial, nos casos em que a mulher tiver o Auxílio 

Emergencial subtraído, retido ou recebido indevidamente por outrem. Ressalte-se que 

a tutela jurídica ainda versa sobre os casos em que o genitor que tiver seu benefício 
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subtraído ou recebido indevidamente, em virtude de conflito de informações, no que 

tange à guarda de dependentes em comum, na qual será à genitora garantido o 

pagamento retroativo das cotas as quais faria jus (art. 4º da Lei 13.982/20). 

Ao analisar detalhadamente as tendências de evolução dos indicadores e dos 

programas sociais desde 2012, Botelho (2020) identificou o Auxílio Emergencial como 

generoso e economicamente insustentável. Após a verificação de microdados da PNAD 

Covid, o pesquisador e economista associado do IBRE (Instituto Brasileiro de 

Economia/FGV) diagnosticou diversas fraturas estruturais e operacionais do programa. 

Pelo pressuposto de concessão como parte das medidas econômicas adotadas para 

mitigar os efeitos da Pandemia, o auxílio enfrenta questões como a dificuldade em 

eleger trabalhadores informais, a  probabilidade de desequilíbrio fiscal e muitos dos 

efeitos de uma situação de calamidade na saúde pública, como aumento exponencial 

de demanda por medicamentos. Sobre essas demandas, o autor entende que  

Não se pode pensar na expansão da rede de proteção sem passar pela análise 
das engrenagens que a movem. Nesse sentido, avaliar em que medida a 
ampliação dos programas sociais feita pelo Auxílio Emergencial afetou a 
focalização da proteção social brasileira é crucial para que se pense como a 
rede assistencial pode ser aprimorada para diminuir o impacto de um 
eventual aumento da pobreza ao longo dos próximos anos (BOTELHO, 2020) 

Ainda, considerando os seus meses iniciais, o Auxílio Emergencial provocou um 

impacto positivo no alívio da pobreza, ao se considerar que, após a sua implementação, 

muitas famílias deixaram o cenário de miséria. No entanto, com a redução dos valores 

após as Medidas Provisórias 1.000/2020 e 1.001/2021, as taxas de pobreza voltam a 

crescer, superando, inclusive, aquelas observadas em 2019, antes da pandemia1. Esse é 

um dos retratos microscópicos e pontos centrais desta análise. Vislumbramos que o 

Direito é, senão, uma técnica especializada que determina, a priori, quem possui 

legitimidade para produzi-lo e quais são os parâmetros que devem ser utilizados para 

tanto, ainda que estas decisões não os afetem diretamente. Posto isto, Catherine 

MacKinnon assim descreve o Estado e o Direito:  

O Estado é masculino no sentido feminista: o direito vê e trata as mulheres 
do modo como os homens vêem e tratam as mulheres. O Estado liberal 
constitui, coercitiva e autoritariamente, a ordem social voltada para o 

 
1 Estudo desenvolvido pelo Made - centro de pesquisa em macroeconomia das desigualdades. Disponível 
em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/genero-e-raca-em-evidencia-durante-a-pandemia-no-
brasil-o-impacto-do-auxilio-emergencial-na-pobreza-e-extrema-pobreza/. Acesso em 20/11/2021. 
 

https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/genero-e-raca-em-evidencia-durante-a-pandemia-no-brasil-o-impacto-do-auxilio-emergencial-na-pobreza-e-extrema-pobreza/
https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/genero-e-raca-em-evidencia-durante-a-pandemia-no-brasil-o-impacto-do-auxilio-emergencial-na-pobreza-e-extrema-pobreza/
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interesse dos homens enquanto gênero – através de suas normas 
legitimadoras, de suas formas, sua relação com a sociedade e suas políticas 
substantivas. (MACKINNON, 1989, p. 161-162). 

Nesse contexto, com orçamento previsto superior a 320 bilhões de reais 

destinados ao pagamento do benefício, o Auxílio Emergencial representa, de longe, o 

maior programa de transferência de renda que já existiu no Brasil. Uma dos maiores 

falhas na elaboração do programa social, contudo, foi a ausência de uso de subsídios 

estatísticos já regulamentados como CadÚnico1, ocasionando um cadastramento em 

massa e totalmente online, inclusive de pessoas fora do grupo elegível. Na tentativa de 

minimizar parcela dessas fraudes cadastrais e, com vistas à proteção das mulheres 

chefes de família monoparental, o art. 2º da lei discutida dispôs que as fraudes nas 

inscrições e pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade, em razão de informações 

falsas prestadas, em prejuízo da real provedora de família monoparental, serão 

ressarcidas ao erário pelo agressor ou por quem lhe deu causa.  

Nesse ínterim, importante elencar algumas das condutas cuja prática configura 

violência patrimonial, trazidas pela Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, como o fato de controlar o dinheiro da companheira, a ausência de 

pagamento de pensão alimentícia, privá-la de seus bens, valores ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, como o confisco de 

cartão de crédito (inciso IV do art. 7º). A referida lei é um exemplo de política pública 

transversal de gênero, isto é, um direcionamento das agendas políticas à concretização 

dos direitos de grupos minoritários.  

Articular raça e gênero ao pensar políticas públicas no contexto das relações 

sociais brasileiras constitui-se um imperativo, considerando que estamos a apenas 133 

anos da (farsa da) abolição, ou seja, para a população negra há mais tempo de cativeiro 

do que de liberdade neste país, sendo os efeitos daquele ainda duramente sentidos. 

Sueli Carneiro (2005) sublinha que a categoria política raça produz uma “identidade 

feminina estigmatizada” das mulheres negras (CARNEIRO, 2005, p. 119). Nesse sentido, 

para o escopo desta análise, consideramos a experiência de mulheres negras brasileiras 

 
1 Regulado pelo Decreto 6.135/2007, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um 
instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, entendidas 
como aquelas que têm renda inferior a ½ salário-mínimo per capita ou 3 salários-mínimos de renda total.  
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vivendo sob a extrema vulnerabilidade provocada pela pandemia de Covid-19, a qual 

demonstra-se ainda mais violenta frente à maternidade monoparental. 

No contexto escravocrata, Angela Davis (2016) aduz que a ideologia que 

enaltecia a maternidade não se estendia às mulheres escravizadas, visto que, no estado 

da Carolina do Sul, por exemplo, elas não possuíam qualquer direito legal sobre os seus 

filhos, que eram, em qualquer idade, separados para serem vendidos. Apesar de a 

referida autora abordar o contexto estadunidense, tal realidade não se encontra 

distante da brasileira, haja vista que, analisando a experiência das amas de leite no Brasil 

escravista, Sá (2020) observa que anúncio de venda de ama de leite que circulou na 

Bahia em 1847 não indicava se o filho daquela mulher seria vendido com ela, o que, 

segundo a autora, evidencia o “abandono compulsório do próprio filho como outro 

ponto que marca a experiência das amas de leite” (SÁ, 2020, p. 52). Dado tal processo 

histórico, tem-se que a manutenção da colonialidade do poder implica no fato de que 

este aspecto ainda rege a experiência materna negra brasileira (LÔBO e SOUZA, 2019).   

Nesse sentido, tal como ocorria sob o regime escravista, o maternar das mães 

negras brasileiras é marcado por inúmeras violências. No contexto da pandemia, a 

letalidade policial atingiu o seu recorde, tendo como alguns dos mais emblemáticos 

casos a chacina do Jacarézinho, uma das maiores do estado do Rio de Janeiro, seguida, 

um mês depois, do assassinato de Kathlen Romeu, 24 anos, grávida. Ambos os casos 

evidenciam as camadas de violência que permeiam a maternidade negra no Brasil, ao 

passo que mães negras sequer podem vivenciar seus lutos, pois estão cobrando justiça.  

A partir disso, percebe-se a vulnerabilidade socioeconômica que atinge essas 

mulheres, apontando para a necessidade de medidas de proteção social atentas às suas 

especificidades. Tal contexto violento enseja uma luta criativa por parte das feministas 

negras, a qual se pauta pelos mais variados aspectos de suas vidas. É por isso que Joice 

Berth (2018), referenciando o pensamento de Patrícia Hill Collins, expõe que o 

feminsmo negro “parte de uma perspectiva de se pensar projetos e abordagens que 

deem conta das opressões estruturais, a partir de formulações políticas de mulheres 

negras” (BERTH, 2018, p. 59, E-Book). Em que pese as incansáveis demandas em busca 

da efetivação de direitos pela via coletiva, o anseio por aferir-lhes  institucionalidade 

ainda se apresenta latente, especialmente pelo revestimento de neutralidade e 

universalidade presente no Direito, que, para Alves (2014, pág. 139), acaba-se por 
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aplicar a norma jurídica prioritariamente masculina a uma coletividade de pessoas de 

ambos os gêneros, tornando o direito um instrumento de reprodução de dominação e 

de exclusão. 

Nesse sentido, a noção de transversalidade de gênero é entendida por 

Marcondes e Farah (2021) como um processo específico de estruturação das políticas 

para a igualdade de gênero, partindo de um esforço de reorganizar o curso da ação 

pública. Para a sua efetivação são necessárias instituições que estruturem esse processo 

no âmbito do Estado, como a citada lei. A autora exemplifica ainda que a política de 

creches é, recorrentemente, compreendida como um direito das crianças, e não como 

uma medida que também contribui para a igualdade de gênero, isto é, não leva em 

conta a problemática da divisão sexual do trabalho que compromete a promoção da 

autonomia econômica das mulheres.  

A trajetória de consolidação dessas políticas é um processo conflituoso e não 

linear, tendo como desafios alguns que se referem à própria complexidade do processo 

democrático, como agências político-governamentais. De fato, o número de mulheres e 

da representação de pessoas negras e jovens no Parlamento aumentou, mas, 

contraditoriamente, ainda vislumbramos um Congresso extremamente conservador em 

termos de valores e liberal no ponto de vista econômico.  

É mister enfatizar que práticas como cadastro de menor como dependente no 

Auxílio Emergencial, quando falso, consiste numa forma de violência intrafamiliar1 e 

revela-se como mais uma manifestação da manutenção estrutural de desigualdades 

provocadas pelo modelo de branquitude patriarcal, uma característica também latente 

do legislativo brasileiro. Diante disso e face ao estado de calamidade pública decorrente 

da disseminação do vírus, com mortes provocadas por quadros de síndromes 

respiratórias, mas também pela insegurança alimentar, os institutos da lei em comento 

tornam-se imprescindíveis para o suporte de famílias chefiadas por mulheres negras 

e/ou empobrecidas. Na verdade, a edição da Lei 13.982/20 muito dependeu das pautas 

demandadas por mulheres, tendo sua redação sido proposta por uma deputada da ala 

progressista, após ter sofrido veto pela presidência.  

 
1 Definida por GROSMAN como qualquer ação ou omissão intencional e sistemática praticada por pais ou 
responsáveis que privem os filhos do exercício de seus direitos e de gozar de uma situação de bem-estar, 
interferindo, por consequência, no seu correto desenvolvimento físico, psíquico e social (1998, pág. 46).  
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Notadamente, tais articulações, focalizadas nas ações do agressor e nas medidas 

paliativas de proteção à vítima desta verdadeira violação patrimonial, revelam o 

despreparo na elaboração de políticas públicas que, quando desconexas de estratégias 

educacionais e de prevenção, dificilmente promovem mudanças expressivas, como 

parte de uma ideologia punitivista que consiste em tratar as consequências dos 

problemas sociais, e não as suas causas - neste âmbito, a perpetuação do modelo 

patriarcal, de branquitude e elitismo da sociedade brasileira. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Malgrado instrumental disposição do texto constitucional de que um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, 

sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação quanto ao sexo e cor 

(art. 3º, IV),  são as mulheres negras que ocupam a base da pirâmide social. Frente a 

essa realidade, a garantia de benefício de caráter alimentar a chefe de família 

monoparental - que, no mais das vezes, é mulher e negra - demonstra o fenômeno de 

ampliação da positivação aos direitos demandados por este grupo.  

Paulatinamente, as políticas públicas transversais têm ganhado destaque e 

espaço no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelos anseios sociais 

congregados a uma maior representatividade parlamentar dos interesses de grupos 

minoritários1. Numa análise sobre estratégias discursivas, Meireles (2009)  aponta que 

os efeitos retóricos têm em vista produzir uma fachada de objetividade com fulcro na 

corrente do Positivismo Jurídico. Nesse sentido ainda, Pateman (1993) também reitera 

que, malgrado as fixações legislativas dos Estados democráticos tenham evoluído 

gradativamente para a superação das desigualdades formais entre os sexos e, em parte, 

por conta disso, as mulheres encontrem-se em um paulatino processo de ingresso no 

mundo público, e, portanto, político, o direito sexual masculino de legitimação e 

submissão ainda se manifesta com clareza. Comprovação disso é o ainda largo 

 
1 Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve recorde de registro de candidaturas 
femininas em 2020 na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais. O total de mulheres eleitas, 
reeleitas ou que continuam na disputa em segundo turno também cresceu.  
Disponível em https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais. Acesso em 14/11/21.  

https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
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descompasso de representatividade em relação ao perfil de gênero brasieiro, muito 

aquém do peso que elas têm no eleitorado brasileiro, que corresponde a mais de 52,5%.  

Nesse sentido, torna-se imperativo destacar que, de acordo com Almeida (2018), 

a representação institucional não necessariamente significa poder. Isso para, em 

primeiro lugar, desconstruir a noção de que basta que representantes de grupos 

minoritários ocupem cargos institucionais, sendo necessário, também, um real 

compromisso com as pautas de luta dos referidos grupos, bem como para dizer que não 

é sempre que as/os ocupantes de tais cargos deterão o poder necessário para realizar 

uma alteração nas relações de poder responsáveis pela manutenção das desigualdades 

(ALMEIDA, 2018, p. 111). 

Ainda assim, segundo remansosa fundamentação, o protagonismo de mulheres 

negras tem ganhado contornos positivos, vislumbrando o resgate da humanidade 

duramente negada durante a escravidão, sendo um dos aspectos a ampliação gradativa 

nas decisões das câmaras legislativas, conforme se observa da aprovação da lei em 

comento. Diante disso, não se pode olvidar que, ao tratar sobre novos eventos legais, 

impõe-se, impreterivelmente, os estudos de fenômenos enquanto eles ocorrem. Em 

verdade, a presente conjuntura neoconstitucionalista assevera ainda mais a 

necessidade de refletir criticamente acerca das fixações jurídicas aprovadas pelo poder 

responsável por representar a população, ainda que as análises nunca consigam 

acompanhar a velocidade dos fatos.  

Finalmente, aponta-se a necessidade de implementar e ratificar continuamente 

as políticas públicas transversais, algo desafiador num país com profundas divergências 

ideológicas no âmbito político. É notório que o tempo de realizar as mudanças no âmago 

social - o qual almeja a legislação em comento - é diferente do tempo de duração de 

uma gestão governamental e, portanto, os instrumentos legais de proteção às mulheres 

permanecem sujeitos a rupturas e fragilidades. Portanto, é de suma importância 

enaltecer a Lei nº 14.171/21, em sua abreviada vigência, como conquista social feminina 

e como resultado de lutas históricas pela proteção das mulheres que, cada vez mais, 

adentram o ordenamento brasileiro. 
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RESUMO 

O presente artigo pretende analisar a lei nº 12.711/2012, visando subsidiar a garantia 
de direito. Assim como, compreender a importância do movimento negro e do Serviço 
Social para a concretização das cotas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a partir da 
utilização de publicações de autores sobre os assuntos que compõem o tema.  Constata-
se que o sistema de cotas étnico-raciais é de extrema importância, sem ela, o ingresso 
da população negra no ensino superior público, seria quase inexistente, afinal, mesmo 
com as garantias constitucionais e as legislações pertinentes a esta temática como a Lei 
Federal 12.288/2010 (que dispõe sobre o Estatuto de Igualdade Racial), assim como o 
Projeto de Lei 73/1999 e 213/2003 e a referida Lei, continua desqualificando os não 
brancos, por não conseguirem ter acesso a esse direito por intermédio da competição, 
do esforço individual, afinal, dentro dos moldes do capitalismo, é isso que vale e 
importa. 
 
Palavras-chave: Movimento negro. Educação. Cotas raciais. 
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1. INTRODUÇÃO    

O presente estudo tem como objetivo geral, analisar a lei nº 12.711/12, que 

dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio para as pessoas que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas 

ou deficientes, nos termos da legislação em vigor.  Assim como, de compreender a 

importância do movimento negro e do Serviço Social na luta para a concretização das 

cotas em nosso país.  

Sabe-se que nos dias atuais, um dos principais temas colocados pela população 

negra no Brasil, diz respeito às cotas raciais, nesse sentido, faremos uma breve 

consideração sobre o movimento negro por direito educacional no país, e discutiremos 

se as cotas raciais se apresentam como um avanço ou processo discriminatório como 

muitos autores questionam.   

A lei federal em questão foi publicada em 30 de agosto de 2012, que de acordo 

com Faro e Gomes (2013), foi originada do Projeto de Lei nº 180/08, aprovado pelo 

Senado Federal (Projeto de Lei nº 73/99, de autoria da Deputada Nice Lobão). 

Estamos aqui tratando de uma medida governamental, uma ação positiva que 

tem por finalidade, criar reservas de vagas em instituições de ensino superior, públicas 

ou privadas, no intuito de ampliar a inclusão social das classes menos favorecidas. 

Acreditamos que a temática em questão, seja de grande relevância porque busca 

subsidiar a garantia de direito. 

O movimento negro apresenta- se através de ações e mobilizações políticas, de 

protestos antirracistas, de movimentos artísticos, literários e religiosos. Visa libertar e 

enfrentar o racismo, para tanto, o movimento dessa categoria vai além de necessidades 

pontuais, e têm como foco central, o reconhecimento do negro (a) como sujeitos de 

direitos.  

O movimento em questão se configura através das entidades: Movimento negro 

e educação: ressignificando e politizando a raça religiosa (como as comunidades-

terreiro), assistenciais (como as confrarias coloniais), recreativas (como “clubes de 

negros”), artísticas (como os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, poesia), 

culturais (como os diversos “centros de pesquisa”) e políticas (como as diversas 
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organizações do movimento negro e ONGs, tendo por objetividade à promoção da 

igualdade étnico-racial (SANTOS 1994). 

Nessa conjuntura de lutas, desvalorização e preconceito, que marca a formação 

da sociedade brasileira, persiste até os dias atuais. Domingues (2007, p. 102), define 

movimento negro como: 

[...] luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade 
abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das 
discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no 
sistema educacional, político, social e cultural. Para o movimento negro, a 
“raça”, e, por conseguinte, a identidade étnico-racial, é utilizada não só como 
elemento de mobilização, mas também de mediação das reivindicações 
políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a “raça” é o fator 
determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de 
ação. 

Desta forma, o movimento negro é assumido pelo autor, como um viés 

essencialmente cultural. Definindo em quatro fases que tem como marco principal, o 

advento da República: fase um, da Primeira República ao Estado Novo (1889-1937), 

onde a segunda República a ditadura militar (1945-1964), designa a segunda fase, 

sucessivamente a terceira fase é formada pelo início do processo de redemocratização 

a República Nova (1978-2000), logo a quarta fase é a partir dos anos 2000: uma hipótese 

interpretativa. 

É importante evidenciar que, a partir de 2000, o movimento negro brasileiro, tem 

se destacado na sociedade, como sujeitos políticos, por meio de reivindicações, 

conseguiram influenciar o governo, articulando com influentes órgãos de pesquisa, 

especialmente o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro 

de Geografia (Gomes, 2011).  

Para tanto, com a mudança do movimento negro no Brasil, especialmente nas 

universidades públicas, ações educacionais foram implantadas com a finalidade de 

construir uma nova história para esse público, que durante anos foram culpabilizados 

pela situação de miserabilidade, pauperização, consequentemente sem oportunidade 

na educação, tornando-o inapto para o mundo do capital. 

A partir de 2003, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nota-
se o aprofundamento desse debate. Algumas iniciativas merecem destaque: 
no governo federal, pela primeira vez é instituída a Secretaria Especial de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em 2003, e, no Ministério da 
Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(Secad) (Gomes, 2004, p.11, 2011). 

https://www.sinonimos.com.br/inepto/
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Seguindo a linha de pensamento de Cardoso (2002), o movimento negro no 

Brasil, é determinado pela cultura do racismo na sociedade.  Por conseguinte, o 

movimento busca compreender as especificidades que define o negro como sujeito a 

perdurar em um determinado contexto social, econômico e cultural. Porém, cabe 

lembrar que a luta é para desmistificar os preceitos criados por uma sociedade 

especificada pelo branco, como sendo os únicos detentores dos direitos. Onde os negros 

continuam sendo vistos como marginais criminosos e incapazes.  

Dentro desse contexto, percebe-se que, o movimento negro nos anos 70, 

diferencia dos demais movimentos sociais e populares, visto que, o movimento negro é 

resultado de uma “negatividade histórica”1 trazendo o negro como novo personagem 

para o cenário brasileiro, possibilitando novo entendimento da realidade racial em 

relação à educação, visto que esse espaço permite adotar novas medidas de combate à 

discriminação racial, logo  a educação é uma das principais ferramentas que difundi e 

quebra barreiras que dificultam as transformações no meio social, político e cultural.  

A educação nesse sentido apresenta-se como um importante dispositivo para a 

conscientização da população pelos seus direitos, pois, assume singularidades “no 

processo de garantir políticas e práticas educativas à vivência da igualdade social, da 

equidade e da justiça social, aos diferentes grupos sociais e étnico-raciais” (Gomes, 

2011). 

Por conseguinte, a educação constitui como um patamar diferencial a 

determinado grupo social, desde seu processo histórico vem demarcado pelo contexto 

criminalizante, excludente, ou seja, a legislação imperial impedia que os negros, 

estudassem por serem “considerados portadores de moléstias contagiosas, como trazia 

o Decreto Lei nº 1331 de 1854, conhecido como Reforma Couto Ferraz, realizada pelo 

ex-ministro do Império” OLIVEIRA, 2016, apud SILVA E ARAÚJO (2005, p.65). 

Frente à luta pela educação, o movimento negro reivindicou para poder ter 

acesso à educação formal e, por conseguinte, uma sociedade mais justa, igualitária e 

representativa das mais diversas etnias presentes na população brasileira, trazendo não 

 
1O movimento negro se radica na tradição comum, ele busca da tradição os elementos que permitam 
perceber-se a si próprio. Simultaneamente, ele é a afirmação de uma negatividade histórica, de um papel 
desempenhado na História. Ele é a busca de um outro si mesmo, para além da alteridade desse outro 
presente, que não é de si (Barbosa e Santos (1994, p. 46). 



 

 

   326 COTAS COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA DO MOVIMENTO NEGRO: um debate necessário 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

só sua participação no cenário educacional, mas nos diversos espaços que organizam a 

sociedade brasileira, visto que tais manifestações, ocasionaria a criação da “Frente 

Negra Brasileira (FNB), tornando-se o primeiro movimento de massa no período pós-

abolicionista, com o objetivo de inserir o negro na política”. OLIVEIRA, 2016 apud, 

(FERNANDES, 1978). 

Desta forma, o presente artigo foi produzido com base em uma pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida a partir de material já elaborado por outros pesquisadores, 

em que o pesquisador coleta informações sobre pesquisas anteriores em fontes, tais 

como: Livros, Publicações periódicas, isto é, artigos científicos de revistas ou jornais 

científicos, disponíveis em bibliotecas ou internet,  além desta breve introdução o artigo 

está estruturado em dois pontos centrais; cotas raciais: avanço ou processo 

discriminatório? no qual nos debruçamos sobre o debate acerca  do surgimento das 

cotas  como uma resposta tardia do Estado, frente à necessidade de políticas afirmativas 

que garantam a inclusão da população negra, seguido do debate sobre o serviço social 

e a questão racial, e seus rebatimentos frente às contradições do sistema capitalista, 

seguido das considerações finais e as respectivas referências bibliográficas.  

2. COTAS RACIAIS: AVANÇO OU PROCESSO DISCRIMINATÓRIO? 

As Política de Cotas Raciais no Brasil, surge com o objetivo de facilitar o acesso 

dos negros a educação, e que infelizmente continua dividindo opiniões. A grande 

maioria das pessoas vai de encontro a essa conquista, pois, argumenta a 

inconstitucionalidade da lei, pois, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988, somos todos iguais, sem distinção de qualquer natureza.  Ou seja, os que são 

contra ver a reserva de cotas como algo que fomenta o preconceito nas universidades, 

e que confirma a segregação social e racial existente no país. 

Porém, não queremos analisar as cotas por esse ângulo, pelo contrário, 

queremos mostrar o sistema de cotas, como algo necessário, dentro de uma sociedade 

permeada de desigualdade e exclusão social.   

O sistema de cotas, como posto, é política obrigatória de estado e forma 
legítima de reduzir “dívida histórica” comprovada em favor do segmento 
negro, não ofendendo, portanto, a qualquer princípio jurídico interno ou 
externo. Desse modo, o Estatuto da Igualdade Racial jamais dividiria a 
sociedade entre “brancos”, de um lado e “negros” e “pardos”, de outro, 
deixando privilégios a estes últimos, como se apregoa. A sociedade brasileira 
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já está dividida e separada por anacrônica e induvidosa injustiça, exigindo 
políticas afirmativas constantes cujo objetivo básico é resgatar direitos dos 
negros após três séculos de regime escravagista. Este fato, não pode 
caracterizar privilégio dividir sociedade econômica e politicamente já 
dividida, gerar ódio racial, nem confundir problemas raciais com problemas 
de pobreza. A pobreza, no Brasil, tem como principal entre suas velhas 
causas, a “ideologia racial” ou o racismo propriamente dito, notando-se que, 
apesar da escravidão ter sido abolida há 121 anos, só agora o Estado Brasileiro 
vem tomando medidas concretas para garantir cidadania plena aos negros. 
(SILVA, 2009, P.345 apud et al. BENTO, 2016). 

Desta forma, as cotas surgem como uma resposta tardia do Estado, frente à 

necessidade de políticas afirmativas que garantam a inclusão da população negra nas 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas. Surge do reconhecimento da dívida 

histórica que o país tem com os negros, e vem para dá subsidio frente à garantia do 

direito de inclusão. 

É nesse sentido de garantir o ingresso dessa população nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, que surge a Lei 

Federal Nº 12.711/12, no qual dispõe que: 

[...]as instituições federais de educação superior devem reservar, em cada 
processo seletivo para cursos de graduação, por curso e por turno, o mínimo 
50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio 
integralmente em escolas públicas, de maneira que, dessas vagas, 50% sejam 
reservadas para estudantes oriundos de famílias com renda per capita de até 
um salário-mínimo e meio. A preferência para a ocupação dessas vagas é para 
aqueles que se auto declararem pretos (ou negros), pardos (ou mulatos ou 
mestiços) ou indígenas, em uma proporção no mínimo igual à de pretos, 
pardos e indígenas da respectiva população da unidade da Federação em que 
se encontra a instituição, de acordo com os dados do IBGE. No caso de vagas 
remanescentes, estas deverão ser ocupadas por estudantes que tenham 
cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas. A mesma lógica 
aplica-se às instituições federais de ensino técnico em nível médio (GOMES; 
FARO, 2012, p. 01). 

 A lei em questão possui apenas nove artigos, que trazem grande contribuição 

para a vida de negros (as) do nosso país.  Os responsáveis pelo acompanhamento e 

avaliação do programa conforme Art. 6º da referida lei, é do Ministério da Educação e a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da 

República, ouvindo sempre a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

[...] A sociedade capitalista transforma o significado de raça como dimensão 
adscritiva dentro de um sistema de estratificação e mobilidade social em que 
a competição e atributos adquiridos são enfatizados. A sociedade capitalista 
de classe confere uma nova função ao preconceito e discriminação raciais: as 
práticas racistas, sejam ou não legalmente sancionadas, tendem a 
desqualificar os não brancos da competição pelas posições mais almejadas 
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que resultam do desenvolvimento capitalista e da diferenciação da estrutura 
de classes (HASENBALG, 2006, apud HASENBALG, 1979, p. 77). 

Isto posto, cotas são um dos instrumentos de garantia de ações afirmativas no 

nosso país, no qual se configura através das legislações pertinentes a esta temática 

como a Lei Federal 12.288 em 2010 que (dispõe sobre o Estatuto de Igualdade Racial), 

assim como o Projeto de Lei 73/1999 e 213/2003 e a referida Lei Federal 12.711/12, 

continuarão desqualificando os não brancos por não conseguir ter acesso a esse direito 

por intermédio da competição, do esforço individual, afinal dentro dos moldes do 

capitalismo, é isso que vale e importa. e acordo costa (2008), o intuito dessas normativas 

é de objetivar a justa integração de todos os brasileiros através da cidadania universal, 

é primar por uma sociedade igualitária onde o estereótipo, os traços físicos e cor de 

pele, não privem o indivíduo de seus direitos.  

3. SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO RACIAL  

Faz necessário situar neste movimento dialético da realidade e da história o 

processo de escravidão dos negros e seu processo de abolição e ruptura estrutural, 

conforme aponta Ianni (1978, p. 40) “em sua significação histórico-estrutural, a abolição 

foi sempre um négócio de brancos, o resultado dos antagonismos entre os interesses da 

casta dos senhores brancos e os interesses da burguesia branca emergente”. Deste 

modo é imprescindível articular a relação intrínseca entre a questão social (racial) e a 

profissão do assistente social, onde  

  “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção mais além da caridade e repressão (CARVALHO; 
IAMAMOTO, 1983, p.77). 

Nesse sentido, tais expressões surgem da contradição capital e trabalho, e se 

materializa mediante desigualdades econômicas, políticas, culturais das classes sociais, 

e têm fortes rebatimentos sobre as classes menos favorecidas, mas especificamente a 

negra.  

À vista disso, mudança do modelo neoliberal de crescimento, com a adoção de 

soluções sustentáveis, com o abandono do predomínio do individualismo, com a 
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organização democrática radical da sociedade e com o multiculturalismo, as políticas 

sociais têm um futuro muito importante (PEREIRA ,2011). 

No que diz respeito a postura interventiva do Assistente Social na questão racial 

o CFESS (2016), aponta que  

“é no âmbito da defesa de direitos que o profissional de Serviço Social é 
convocado/a a intervir. E nesse terreno arenoso de intervenção, constituído 
de tensões e contradições, o/a assistente social se defrontará com os limites 
e as possibilidades de garantir direitos nos marcos da sociedade de classes” 
(CFESS, 2016, p. 16) 

Por conseguinte, a atuação do Assistente social no âmbito das políticas de ação 

afirmativa e assistência estudantil, articulado à equipe interdisciplinar da própria 

instituição e da sua rede socioassistencial, visa contribuir para “o atendimento das 

necessidades requeridas, seja por meio da concessão de benefícios (objetiva/material)”, 

logo, voltada como parte integrante dos reflexos da vida cotidiana  e demandas 

subjetivas (SANTOS, DAMASCENO; FERREIRA, 2018). 

Por isso, o segmento em questão, continua na luta incessante por igualdade e 

equidade, quer seja, nas relações pessoais, de trabalho ou de oportunidade de ter 

acesso à educação de nível superior. E é nesse sentido que surgem as cotas, e todas as 

demais normativas que busca romper com a discriminação, e desvalorização para com 

os negros do nosso país.  

É nesse contexto que o assistente social se insere junto à problemática, na 

perspectiva de garantir a efetiva participação dessa população nas universidades. Para 

Faleiros (1991), é possível o profissional particularizar a sua vinculação com a realidade, 

tendo em vista, que as políticas são oriundas “a partir do conflito e correlação de forças 

entre grupos, classes, segmentos de classes no seu embate com o Estado na busca por 

expandir e aprofundar direitos” 

Tendo em vista que as políticas públicas não chegam a todos os seguimentos 

sociais, cabe ao serviço social enquanto categoria profissional, assumir uma pratica 

política através do engajamento nas lutas e reivindicações sociais, na defesa dos direitos 

humanos, na mobilização de programas e políticas sociais, e na objetivação das 

diferentes demandas da população, no intuito de transformar a realidade. 

Frente a uma conjuntura marcada pela desigualdade social, além do  desmonte 

dos direitos sociais, que contribui para um determinado grupo social ser incluído nas  
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políticas de cotas, visto que a  política de assistência estudantil visa a  concessão de 

bolsas e auxílios, objetivando contribuir com as condições materiais de permanência nos 

cursos, em função disso são designados atribuição de ações  afirmativas, assistência 

estudantil o  planejamento  e  a  execução  do  Programa  Nacional  de  Assistência  

Estudantil (PNAES), dando ênfase aos processos de seleção socioeconômica que 

assegura aos discentes em situação de vulnerabilidade  social  a continuidade ao ensino 

superior. 

Frente a  atuação do assistente social na assistência estudantil com os alunos 

cotistas,  podemos destacar que deve ir além de  um trabalho material, subjetivo e 

objetivo, devendo ser superior as amarras institucionais , burocráticas  ou limitações 

profissionais, pois o assistente social apesar de não obter grandes subsídios teórico, 

metodológico, prática e operativo na política de  assistência estudantil  direcionada 

alunos cotistas, os mesmos encontram fontes de pesquisas para uma melhor atuação 

nesta política educacional bem como :  em publicações realizadas  pelos órgãos  CRESS  

e CFESS, revista serviço social e sociedade, militâncias estudantis, entre outros.  

O Serviço Social pode contribuir com intervenções qualificadas tanto nas 
expressões da questão social como nas opressões por raça/ etnia, por meio 
da sua atuação nas políticas de ações afirmativas e assistência estudantil. No 
entanto, precisa investir nas competências para reconhecer as demandas de 
cariz opressivo, entrelaçadas no cotidiano, como objeto de intervenção e tê-
las debatidas na formação para incorporá-las no exercício profissional, em 
consonância com a defesa dos direitos humanos e princípios éticos do projeto 
profissional (SANTOS; DAMASCENO, FERREIRA. P.265, 2018).  

Por sua vez o Serviço Social pode construir com intervenções qualificadas tanto 

nas expressões da questão social como nas opressões por raça, etnia, por meio da sua 

atuação nas políticas de ações afirmativas e assistência estudantil. No entanto precisa 

investir nas competências para reconhecer as demandas de cariz opressivo, 

entrelaçadas no cotidiano como objeto de intervenção e tê-las debatidas na formação 

para incorporá-las no exercício profissional em consonância com a defesa dos direitos 

humanos e princípios éticos do projeto profissional (SANTOS et al.,2018). 

Desse modo, a política de cotas visa  promover a igualdade racial e cidadania, 

mas é possível perceber que esta política, assim como as demais políticas públicas 

brasileira não conseguem romper ou erradicar a desigualdade social, porém,   política 

públicas são  rica em sua estruturação e sistematização  teórica e legislativa, mas se 
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materializa de forma seletiva, focalizada, alienadas e fragmentadas sendo incapazes de  

transformar os  agravantes da questão social referente a população negra.  

Podemos destacar também que o sistema de cotas para a população negra, 

deficiente, pobre e indígena existe devido à ausência de uma política educacional 

qualificada, na rede pública de ensino. O que observamos na prática cotidiana são 

alunos da rede pública de ensino vivenciando nas escolas  a qual estudam plano 

educacional  pedagógico não condizente com a realidade dos educandos, não 

capacitação pedagógica para  educadores ,salas de aula com pouca iluminação 

,ventilação ,pintura , ausência de laboratório de informática de qualidade , biblioteca 

não qualificada, ausência de equipe interdisciplinar que venha atender a todos os 

estudantes que deles necessitarem , problemas socioeconômico dos educandos enfim 

uma problemática de ordem estrutural e sistêmica dentro de uma conjuntura social, 

cultural, econômica e política cuja mesma o poder público em omissão busca suavizar a 

realidade de modo emergencial a exemplo das cotas . 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente à discussão e análise das questões postas neste trabalho, foi possível 

identificar, que o Sistema de Cotas foi instituído no Brasil mediante lutas dos 

movimentos negros e de outras categorias, que acreditam e buscam por igualdade na 

sociedade do capital. Entretanto, esta luta não se deu por finalizada com a 

materialização das legislações pertinente a essa temática, pelo contrário, existem 

diversos questionamentos a essa garantia que por nós é vista como uma ação positiva 

do Estado.  

Afinal, se analisarmos os indicadores sociais do Brasil, perceberemos que a raça 

negra continua possuindo menos escolaridade, menos oportunidades, ganhando 

menores salários se comparados à população autodeclarada branca, etc. Sendo assim, 

é inaceitável dizer que a utilização das cotas seja uma invasão à autonomia das 

instituições de ensino superior, ou uma desconsideração do mérito pertencente a cada 

concorrente, como muitos autores proclamam.  

Nesse sentido, reafirmamos que as cotas, são bem mais que uma estratégia 

política de acesso às universidades, trata-se de algo que vai além, que supera a 

competição entre os indivíduos, imposta pela sociedade. Coloca em evidência, a 
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necessidade do reconhecimento das diferenças existentes entre as raças, e impõe que 

o Estado dê resposta, garantindo direitos e equidade.  
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RESUMO 

Pensar nas questões de gênero veiculadas na mídia pode ser fator colaborativo para 
compreensão das desigualdades e preconceitos existentes. Com essa percepção, o 
trabalho objetiva apresentar concepções de gênero em noticiários nacionais. 
Especificamente, caracterizar noticiários nacionais associados ao gênero; realizar uma 
releitura de noticiários, associando-os ao conhecimento cultural. Desse modo, optou-se 
por um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Para a realização do estudo foram 
selecionados 10 noticiários publicados no ano de 2017. Após a seleção das fontes de 
dados, estes foram identificados, classificados e analisados A análise do material de 
estudo ocorreu de forma interpretativa nas categorias educação,  trabalho e lutas sociais 
contra o sexismo. Com as análises constatou-se que ainda são altos os índices de 
analfabetismo entre mulheres; que a desigualdade salarial ainda é evidente entre 
homens e mulheres, embora essas tenham papel participativo na sociedade; que as 
lutas contra o sexismo não podem parar pois a violência domestica ainda faz parte da 
vida de muitas mulheres, embora a Lei Maria da Penha tenha lhes assegurado alguns 
direitos. Por fim, que prevalece uma cultura hegemônica e machista no nosso país e que 
se faz necessário maior conscientização da população para a tratativa da temática 
gênero.  
 
Palavras-chave: Sexismo. Educação. Trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

É notável, a presença do preconceito e discriminação de gênero na sociedade em 

que vivemos. Isso ocorre, à medida que, considera-se aceitável a imposição de valores 

socialmente construídos ao longo do nosso processo histórico (LOURO, 2001). Dessa 

maneira, a mídia começa a discorrer sobre esse tema levando as pessoas a refletir sobre 

a existência e formas de preconceito em diversos espaços 

Para Bandeira e Batista (2002), o preconceito aparece como forma de 

relacionamento com outro ser. Afirmam, que é preferível, aquilo que costuma ser 

comum, e se exclui valores tidos como diferentes, ou mudanças de papeis sociais. Isso 

porque, segundo Goffman (1988), a sociedade julga as pessoas de acordo com aquilo 

que se é aceito ou não, criando normas de acordo com as necessidades que a sociedade 

estabelece. Quem desrespeita ou apresenta-se diferente as exigências sociais, passa a 

ser excluído e nomeado como diferente.  

A violência de gênero se apresenta, na sociedade contemporânea, como uma 

das piores formas de desrespeito ao ser humano, que tem seus direitos violados. Para 

Ramos (2016, p. 31), “os direitos humanos asseguram uma vida digna, na qual o 

indivíduo possui condições adequadas de existência, participando ativamente da vida 

de sua comunidade”. Com a presença do preconceito e violência que culturalmente 

surgem pelo julgamento exagerado da sociedade é possível assegurar o direto de todo 

cidadão (ã)? Fato é que, o estado não está conseguindo assegurar a liberdade de 

subjetividade e de identidade. 

Para Prado (2008), a definição de gênero assume um caráter de grande 

importância, pois foi a partir disso que surgiram questionamentos sobre o patriarcado e 

a heteronormatividade, fazendo com que as distinções de gênero se façam presente, 

sem que haja a diminuição de nenhum, sendo que cada um possui sua importância em 

suas particularidades, pois não deve haver superior e inferior, deve haver respeito, e 

compreensão para cada ser humano, independente a qual gênero pertença.  

Diante da forte atuação da mídia e do seu poder de manipular massas, é 

necessário pensar nas noções de gênero, por ela apresentada, e a inserção dessa 

tematica em diversos contextos sociais. Partindo dessa proposição, esse estudo 

apresenta uma anàlise do que está sendo veículado na mídia quanto as questões de 
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gênero, objetivando a analise de questões relacionadas a trabalho, educação e lutas 

sociais. Especificamente, caracterizar noticiários nacionais associados ao gênero; 

realizar uma releitura dos noticiários, associando-os ao conhecimento cultural. 

Dessa forma, o texto apresenta uma estrutura composta por um referencial 

teórico que oferece subsídios que sustentam uma percepção de mídia e gênero, o 

percurso trilhado na realização do estudo, resultados e discussão apresentados nas 

categorias educação, trabalho e lutas contra o sexismo e considerações finais. 

2. PRECONCEITO DE GÊNERO 

O preconceito não é uma característica individual (CROCHÍK, 1997), constitui-se 

culturalmente através da especificação de valores e comportamentos ditos normais ou 

não. Assim, os indivíduos agem preconceituosamente, baseados no processo histórico, 

que apresenta a negação de variada diversidade de gêneros e diferenças. 

O preconceito e as desigualdades direcionados as identidades de gêneros, são 

construídos desde muito cedo, principalmente, dentro das próprias famílias. É 

importante enfatizar que nós não nascemos convictos de nossa identidade, mas, a nossa 

cultura já nos diz quem somos e muitas vezes até nos reinventam de acordo com seus 

costumes, hábitos e práticas educacionais (CROCHIK, 1997).  

Desse modo, nos dias atuais, o preconceito não está vinculado apenas a 

desigualdades socioeconômicas, mas a identidade de gênero, etnia, cultura, dentre 

outros fatores (LIMA, 2013). Para a autora, o preconceito de gênero se evidencia, cada 

vez mais, no nosso país. Um exemplo disso, são mulheres agredidas verbalmente e 

fisicamente, por homens preconceituosos, muitas vezes pelo próprio parceiro, que tem 

a mulher como um objeto de sua posse. No mercado de trabalho sofrem com o 

preconceito que está registrado em salários mais baixos e cargos de menor escalão.  

Para Soares (2008, p. 81), o preconceito permanece devido à forma como as 

mulheres são vistas em nosso meio: “[...] a mulher é um sujeito social, historicamente 

determinado, a partir de uma história oculta e perdida no emaranhado do poder 

patriarcal. Submissa ao homem, em todo nosso processo histórico, ser sem história ou 

grandes feitos.” Dessa forma, embora as mulheres tenham conquistado maior 

visibilidade nos últimos anos, ainda é possível notar que as relações entre elas e os 

homens ainda têm como característica cerne as desigualdades.  
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É muito comum também ocorrer agressões físicas e verbais contra transgêneros, 

devido a não aceitação de sua identidade, cabe ressaltar que muitas vezes essas 

situações tornam-se incontroláveis e as vítimas que sofrem esse tipo de 

preconceito\violência acabam por optar pelo suicídio (OLWEUS, 1993). 

Portanto, diante da discriminação, preconceito, violência que tomam os espaços 

sociais, torna-se urgente reflexões que valorizem a diversidade cultural, as diferenças, 

as singularidades e preguem o respeito a cada ser humano que habita a terra, anulando 

visões distorcidas e normativas quanto as subjetividades, identidades e modos de vida, 

pois, “[...] o estigma e a discriminação são, barreiras à construção da cidadania plena de 

qualquer indivíduo” (SEFFNER, 2009, p.125).  

Segundo Carloto, 2001, o conceito do termo gênero está associado a ações 

representativas sociais e culturais feitas com base nas diferenças biológicas dos sexos, 

sendo que o conceito de gênero compreende basicamente o desenvolvimento de uma 

compreensão sobre o que é ser masculino ou feminino como construção social. A autora 

cita ainda que o afastamento desses seres de suas respectivas funções poderia causar 

um grande impacto nas pessoas, por estarem adaptadas a uma cultura hegemônica 

onde as mulheres devem estar na cozinha e os homens em locais diferentes deste. Com 

essa percepção é importante enfatizar que: 

[...] gênero, em todos os grupos humanos, deve então ser entendido em 
termos políticos e sociais com referência não a limitações biológicas, mas sim 
às formas locais e específicas de relações sociais e particularmente de 
desigualdade social (ROSALDO,1995 p. 22). 

Embora ainda exista uma grande diferença entre homens e mulheres na 

sociedade, principalmente quando se trata de poder, é importante enfatizar que as lutas 

existentes referem-se a uma investigação de como foi e vem sendo construída a imagem 

de “mulher subordinada”, e “homem dominador”. Sabe-se que isso é herdado de uma 

cultura onde a sociedade como um todo defendia a ideia de que o sexo feminino deve 

sempre estar sujeito há submeter-se ás vontades e desejos que lhe é imposto (ARAÚJO, 

2000). 
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3. QUESTÕES DE GÊNERO E MÍDIA 

Desde a antiguidade, a racionalidade, a linguagem e a espiritualidade, são 

provenientes de cada ser humano em particular, no entanto, no mundo atual todos 

esses fatores passam a se transformar em mera história, onde essas forças de existência 

concreta devem passar a se relacionar como homem e mulher, baseando-se nos 

processos biogênicos e sexo gênicos (OHNO, 1978).  

Dentre as relações de gênero que se constituíram com o passar dos tempos, 

Bozon e Giami (1999) ás compreendem como categorias presentes nas ordens sociais, 

em que, além da posição da mulher como submissa, há também as relações existentes 

entre sexo e poder. O homem, constitui-se sempre, como ser dominador, capaz de 

resolver qualquer problema, sujeito capaz de dominar e liderar qualquer situação. A 

mulher, sexo frágil, objeto do homem, deve obedecê-lo. Assim, as relações sexistas 

surgem com o poder físico do homem sobre a mulher e perduram até os dias atuais. 

Para Segato (1998), as características atribuídas aos homens e as mulheres, são 

adquiridas desde cedo, dentro das próprias famílias, isto é, estas características são 

impulsionadas a emergir na presença de cenas familiares, onde papeis são bem 

definidos e não ocorre a invasão de espaços.  Afirma ainda, que não existe igualdade de 

gênero, e que sempre ocorreram denúncias de uma estrutura hierarquizada, seja 

relacionado ás opressões que as mulheres sofrem, a falta de direitos e oportunidades, 

ou até mesmo de sofrimentos, onde todos esses fatos apontam que o gênero se 

apresenta dentro de um domínio de poder e que se manifesta em diferentes níveis. 

Michel Foucault (1979, p. 16), em Microfísicas do Poder, apresenta uma discussão em 

torno da constituição de poder que pode parecer observável nos gêneros:  

Rigorosamente falando, o poder não existe; existem práticas de ou relações 
de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se 
efetua, que funciona. E tudo funciona como uma maquinaria, como uma 
máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, 
mas que se dissemina por toda a estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, 
uma relação. E esse caráter relacional do poder implica que as próprias lutas 
contra seu exercício não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do exterior, 
pois nada está isento do poder (FOUCAULT, 1979, p. 16). 

Portanto, trata-se da manutenção do poder entre os gêneros e das relações 

normativas que foram historicamente desenvolvidas. Transformar o que historicamente 

foi edificado é o grande desafio, que deve ser abraçado pelas instituições sociais, para 
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isso, precisa-se refletir sobre que sociedade desejamos, que cidadãos propomos 

formar? 

Quem também sofre com o preconceito são os transgêneros, para Bernini (2011, 

p. 34), transgeneridade é o termo aplicado “as pessoas que se identificam com o gênero 

oposto ao sexo de nascimento”. Pode-se afirmar que essas pessoas não se enquadram 

ao seu gênero de nascimento e decidem optar pelo gênero oposto, devido à necessidade 

de sentir-se bem, quando estas insistem em permanecer de acordo com o gênero de 

nascimento passam a enfrentar adversidades consigo mesmo.  

A mídia por sua vez, também tem suas contribuições para a formação e 

manutenção de conceitos e também de preconceitos, ela é: 

[...] uma importante fonte de informação sobre o mundo para muitas 
pessoas, imagens equivocadas ou pouco realistas das minorias sexuais têm 
um efeito nocivo, já que promovem uma ilusão de que estas pessoas não 
experienciam alegrias, problemas cotidianos ou emoções humanas. Muitas 
vezes os jovens brasileiros (e adultos também) se espelham em personagens 
de novelas e a partir disso orientam suas ações (QUEIROZ, 2005, p. 51). 

Nesse contexto, não podemos negar que a mídia é um instrumento provocador 

e produtor de subjetividades, à medida que, apresenta papeis socialmente aceitos e que 

servem de espelho para produção de identidades. Também é notório, as imposições 

sociais na produção das identidades e o aumento do preconceito vinculado a papeis 

apresentados pela mídia, como ideais ou não.  

A televisão, o cinema, o vídeo, CDs ou DVDs (meios de comunicação 

audiovisuais), são recursos que desempenham, indiretamente, um papel educacional 

relevante. Passam-nos continuamente informações, interpretadas; mostram-nos 

modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens coloquiais e privilegiam alguns 

valores em detrimento de outros (RIBEIRO, 2005). Exercem uma influência significativa 

no cotidiano de todos nós. Em relação às crianças e jovens, então, nem se fala, 

principalmente por estarem na fase de formação dos valores, conceitos, modelos de 

conduta e comportamento sexual.   

Nesse contexto, cabe uma análise do que é veiculado na mídia em relação as 

relações de gênero, que para Sartori (2008, p.32) deve ocorrer com a articulação entre 

o biológico e o social, ou seja, não negar as diferenças entre mulheres e homens, mas 

há que se reconhecer que o gênero marca a diferença fundamental entre os sexos e que 



 

 

   340 QUESTÕES DE GÊNERO EM NOTICIÁRIOS: EDUCAÇÃO, TRABALHO E LUTAS SOCIAIS 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

a biologia não pode ser considerada a origem e a razão das diferenças entre os sexos 

(principalmente a subordinação). 

Referendando as questões de gênero, Gill (1994), corrobora com seus estudos, 

onde esclarece a mídia tem sua contribuição no processo de produção do ser, à medida 

que, apresenta uma realidade diferente da que se está acostumado. Os exageros 

cometidos pela mídia, podem comprometer a forma do indivíduo agir e pensar, 

principalmente em questões relacionadas às identidades de gênero.  

Fato é que, segundo Scott (1995), desde o princípio dos estudos feministas, o 

gênero tem-se propagado nas mais variadas esferas do conhecimento como uma 

categoria útil de análise sócio histórica, ou seja, os debates que envolvem as questões 

de gênero já existem há muito tempo, porém, só recentemente, as mídias resolveram 

explanar tais assuntos enfocando principalmente a igualdade entre os diversos tipos de 

identidades de gênero. Assim, acreditamos que o enfoque de representações de gênero 

veiculadas na mídia, colabora no entendimento de práticas hegemônicas que moldam e 

refletem o organismo social. 

4. PERCURSO DA PESQUISA 

Levando em consideração que a mídia possui poder de produção de 

subjetividades e que se faz presente no cotidiano dos sujeitos aprendentes, optou-se 

pela realização de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, objetivando 

analisar concepções de gênero vinculadas em noticiários durante o ano de 2017. A 

abordagem qualitativa possibilitou a interpretação dos dados da melhor maneira 

possível na obtenção de resultados verídicos e satisfatórios. Atualmente, o uso de 

pesquisas, descritivas qualitativas vem ganhando um espaço maior no campo científico, 

diante disso, Moreira (2002 p. 74) afirma que : “[...] é com grande dificuldade, que a 

pesquisa qualitativa vai abrindo seus próprios caminhos”. 

A busca pelos dados no Google possibilitou o encontro de aproximadamente 

1550 noticiários a partir dos descritores sexismo, gênero, educação. Sendo incluídos na 

pesquisa após leitura de títulos, 10 noticiários veiculados nacionalmente. 

Posteriormente, os noticiários foram identificados, classificados e analisados. Os dados, 

dessa forma, foram organizados nas categorias:  educação; trabalho; lutas contra o 
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sexismo. Para melhor compreensão do estudo o texto apresenta resultados e discussões 

que agregam as categorias de análise e os noticiários nomeados por N1, N2, N3, ..., N10.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os noticiários midiáticos estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade, 

pois, são definidos como recursos que estão a transmitir todo e qualquer tipo de notícia 

que tenha relação com a população em geral (SANTOS, 2008). Desse modo, 

apresentamos noticiários que trazem informações que levam a refletir sobre as 

desigualdades de gênero que permeiam diversos espaços (Observar Quadro 1), como 

forma de alerta, quanto a ausência da garantia dos direitos humanos em sociedades 

preconceituosas. 

Quadro 1 - Noticiários utilizados no estudo. 
Título do noticiário Endereço eletrônico 

Unesco alerta sobre a desigualdade de gênero no 
acesso à educação (N1) 

http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2017/07/unesco-alerta-sobre-
desigualdade-de-genero-no-acesso-
educacao.html, 
 

Desigualdade entre homens e mulheres aumenta; 
Brasil cai 11 posições em ranking (N2) 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2017-11/desigualdade-global-
entre-homens-e-mulheres-aumenta-apos-10-
anos-de 

Desigualdades entre gênero aumenta em 2017 
mundialmente, aponta fórum Econômico mundial 
(N3) 

http://www.esquerdadiario.com.br/Desigualdad
e-entre-generos-aumenta-em-2017-
mundialmente-aponta-Forum-Economico-
Mundial 

Em pleno 2017 desigualdade entre homens e 
mulheres cresce (N4) 

https://exame.abril.com.br/mundo/em-pleno-
2017-desigualdade-entre-homens-e-mulheres-
cresce/ 
 

Como uma foto escancarou a desigualdade de 
gênero no skate (N5) 

https://www.reddit.com/r/brasil/comments/7un
v3d/como_uma_foto_escancarou_a_desigualdad
e_de_g%C3%AAnero 

Como trabalhar a igualdade de gênero na escola 
(N6) 

http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/
como-trabalhar-a-igualdade-de-genero-na-
escola/ 

Violência relacionada a identidade de gênero e 
orientação sexual, faz alunos abandonarem escola 
(N7) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/v
iolencia-relacionada-identidade-de-genero-
orientacao-sexual-faz-alunos-abandonarem-
escola-21415872 

Educação precisa enfrentar violência de gênero, 
aponta debate (N8) 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/
2017/11/20/educacao-precisa-enfrentar-
violencia-de-genero-aponta-debate 
 

Quinze mulheres morrem por dia no Brasil por 
violência de gênero (N9) 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/
quinze-mulheres-morrem-por-dia-no-brasil-por-
violencia-de-genero/ 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/unesco-alerta-sobre-desigualdade-de-genero-no-acesso-educacao.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/unesco-alerta-sobre-desigualdade-de-genero-no-acesso-educacao.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/unesco-alerta-sobre-desigualdade-de-genero-no-acesso-educacao.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/unesco-alerta-sobre-desigualdade-de-genero-no-acesso-educacao.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/desigualdade-global-entre-homens-e-mulheres-aumenta-apos-10-anos-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/desigualdade-global-entre-homens-e-mulheres-aumenta-apos-10-anos-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/desigualdade-global-entre-homens-e-mulheres-aumenta-apos-10-anos-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/desigualdade-global-entre-homens-e-mulheres-aumenta-apos-10-anos-de
http://www.esquerdadiario.com.br/Desigualdade-entre-generos-aumenta-em-2017-mundialmente-aponta-Forum-Economico-Mundial
http://www.esquerdadiario.com.br/Desigualdade-entre-generos-aumenta-em-2017-mundialmente-aponta-Forum-Economico-Mundial
http://www.esquerdadiario.com.br/Desigualdade-entre-generos-aumenta-em-2017-mundialmente-aponta-Forum-Economico-Mundial
http://www.esquerdadiario.com.br/Desigualdade-entre-generos-aumenta-em-2017-mundialmente-aponta-Forum-Economico-Mundial
https://exame.abril.com.br/mundo/em-pleno-2017-desigualdade-entre-homens-e-mulheres-cresce/
https://exame.abril.com.br/mundo/em-pleno-2017-desigualdade-entre-homens-e-mulheres-cresce/
https://exame.abril.com.br/mundo/em-pleno-2017-desigualdade-entre-homens-e-mulheres-cresce/
https://www.reddit.com/r/brasil/comments
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/violencia-relacionada-identidade-de-genero-orientacao-sexual-faz-alunos-abandonarem-escola-21415872
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/violencia-relacionada-identidade-de-genero-orientacao-sexual-faz-alunos-abandonarem-escola-21415872
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/violencia-relacionada-identidade-de-genero-orientacao-sexual-faz-alunos-abandonarem-escola-21415872
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/violencia-relacionada-identidade-de-genero-orientacao-sexual-faz-alunos-abandonarem-escola-21415872
https://www12.senado.leg.br/noticias
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/quinze-mulheres-morrem-por-dia-no-brasil-por-violencia-de-genero/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/quinze-mulheres-morrem-por-dia-no-brasil-por-violencia-de-genero/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/quinze-mulheres-morrem-por-dia-no-brasil-por-violencia-de-genero/
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Título do noticiário Endereço eletrônico 

Mulheres apoiam mulheres a romper o ciclo da 
violência de gênero, revela campanha da ONU nos 
16 dias de ativismo (N10) 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulher
es-apoiam-mulheres-a-romper-o-ciclo-da-
violencia-de-genero-revela-campanha-da-onu-
nos-16-dias-de-ativismo/ 
 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2020. 
 

O sexismo (atitude de segregação fundamentada no sexo) vem crescendo nos 

últimos anos, e o que torna isso, ainda mais grave, é sua presença nos espaços escolares, 

local considerado apropriado para reflexão sobre essa temática.  Nos noticiários N1; N6; 

N7 e N8 nos deparamos com notícias que afirmam a redução e frequência de meninas 

nos espaços escolares, bem como, a evasão oriunda da violência de gênero, fator 

preocupante, que apresenta o perfil preconceituoso da sociedade brasileira. 

Com o noticiário N1 temos acesso a dados conclusivos da Unesco quanto ao 

número de meninas que não frequenta a escola, 62 milhões. Esse dado está atrelado a 

constatação que mais da metade da população analfabeta trata-se de mulheres, assim 

alerta a diretora da Unesco Irina Bokova (2017), “A falta de estudo e de conhecimento, 

é uma das principais causas de exclusão social”. Partindo desse contexto, é importante 

ressaltar que, a escola tem um papel fundamental nessa discussão, como mostra o N6, 

onde é mencionada a forma como a escola precisa trabalhar a igualdade de gênero, afim 

de amenizar os conflitos gerados acerca dessa questão. 

 A escola precisa tratar dessa temática (sexismo), para desmitificar estereótipos 

e preconceitos que ainda persistem na formação dos jovens. Baseando-se nisso, Moreno 

(2003), acredita que a escola pode ajudar seus alunos/as a pensarem, de forma que 

também possam questionar, e que a partir disso passem a desvendar maneiras de 

interpretar o mundo a sua volta e poder organiza-lo. A autora também considera que a 

escola pode interferir nos pensamentos e atitudes sexistas presentes na sociedade 

como um todo e no próprio ambiente escolar. No entanto, se a escola não expor tais 

desigualdades existentes em suas particularidades, a reprodução de preconceitos 

voltados para desigualdades de gêneros só tende a desenvolver-se cada vez mais. 

 Outro fator bastante relevante e muito comum dentro das instituições de ensino 

é o assédio e violência sofrido por algumas alunas, a escola deve estar apta a lidar com 

esse tipo de situação tão delicada da melhor forma possível, dando suporte e segurança 

a vítima, fazendo assim, com que, está não tenha medo de expor o que está havendo 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulheres-apoiam-mulheres-a-romper-o-ciclo-da-violencia-de-genero-revela-campanha-da-onu-nos-16-dias-de-ativismo/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulheres-apoiam-mulheres-a-romper-o-ciclo-da-violencia-de-genero-revela-campanha-da-onu-nos-16-dias-de-ativismo/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulheres-apoiam-mulheres-a-romper-o-ciclo-da-violencia-de-genero-revela-campanha-da-onu-nos-16-dias-de-ativismo/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulheres-apoiam-mulheres-a-romper-o-ciclo-da-violencia-de-genero-revela-campanha-da-onu-nos-16-dias-de-ativismo/
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(DALAPOLA; NEVES 2018). Na maioria das vezes o medo que muitos alunos sentem é a 

principal causa de se desligarem da escola, esse medo quase sempre está relacionado a 

algum tipo de violência que o aluno acaba sofrendo, e um dos tipos de violência mais 

frequente está relacionada a identidade de gênero e orientação sexual, como foi 

reportado no N7, onde alunos/as com identidade de gênero e orientação sexual 

diferente da heteronormativa, acabam sendo alvo de preconceito de colegas e até 

mesmo professores. 

 De acordo com a  Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, 

feita em 2016, realizada pela Secretaria de Educação de Curitiba- PR, 73%  dos 

estudantes LGBT  já foram agredidos verbalmente por sua orientação sexual, e 68% por 

sua identidade de gênero,  para Nunes (2011), a estratégia mais conveniente nesses 

casos é que a escola crie diálogos com os alunos e professores, pois a comunicação é 

uma ferramenta poderosa para o bom convívio escolar e  mudança de cultura, usando 

uma linguagem de parceria que semeie mais segurança e confiança. Seguindo o mesmo 

viés Dani (2009), salienta que a identificação de situações conflituosas e violentas entre 

os alunos, tais como, brigas e gozações, além de intimidações, são funções atribuídas ao 

professor que ajudam na melhoria de um ambiente com uma melhor convivência entre 

os alunos. 

Com base nessa percepção, é possível notar que não muito diferente do N7, o 

N8 também elucida a importância da educação para o enfrentamento da violência de 

gênero, e mais uma vez percebe-se o papel da escola em debates que possibilitem uma 

melhor compreensão acerca do assunto. É notável que a escola é o fator chave para 

disseminar tal problema, mas também, a melhor aliada, principalmente quando se trata 

de violência contra a mulher, assim, Pinho (2006, p.17,) aponta que: “O reconhecimento 

da igualdade entre mulher e homem é uma ideia que deve ser garantida na prática 

rompendo preconceitos sexistas tanto na sociedade como na escola ...”. 

Nesse contexto, as mulheres parecem ser as mais prejudicadas por alguns 

paradigmas impostos pela cultura, onde o sexo feminino é posto como frágil, sensível, 

delicado. No entanto, não podemos esquecer que os homens também sofrem 

preconceitos, uma vez que, estes são sempre considerados os mais fortes, com maior 

virilidade, poder de domínio, dentre outros. Desse modo, não podem ser delicados e 

muito menos se sensibilizarem com algo, pois isso também é motivo de preconceito, 
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que por sua vez é alimentado por estereótipos de gêneros, estes estão implantados 

desde muito cedo na sociedade, cuja a condição de fraqueza e sensibilidade é do sexo 

feminino e a condição de força e virilidade é do sexo masculino (PEREIRA, 2018). 

 A partir disso compreende-se que as sociedades possuem traços machistas que 

são incorporados na educação e apresenta estereótipos que adquirimos desde muito 

cedo. Para Paraná (2010, p. 7), “As noções de estereótipos estão relacionadas a 

julgamentos que são feitos a um grupo ou a um indivíduo, e que a estes são atribuídos 

valores negativos que desqualifica e impõe o indivíduo a ocupar uma posição inferior a 

outrem” 

Os noticiários N2, N3, N4 e N5 tratam das desigualdades de gênero existentes no 

mercado de trabalho, especificadamente a desigualdade salarial entre os sexos, sendo 

que essa desigualdade está presente em quase todo o mundo e demonstra o tamanho 

do retrocesso que estamos vivendo em pleno século XXI.  

É importante ressaltar que no ano de 2017, o nível de desigualdade entre os 

sexos feminino e masculino só tem aumentado, principalmente no Brasil. De acordo com 

o noticiário N4 a expectativa é que essa desigualdade desapareça em até 83 anos. Para 

o ambiente de trabalho espera-se que isso aconteça daqui a 270 anos.  

 A participação da mulher no mercado de trabalho é mínima, se comparada com 

a participação masculina, e quando há a participação feminina, são em cargos que 

demonstram a delicadeza e fragilidade da mulher, essas ocupações são derivadas da 

reprodução social e cultural, estabelecidas pela sociedade. A forma como homens e 

mulheres são inseridos no mercado de trabalho é denominado de segregação ou 

segmentação dos mercados de trabalhos baseado em gêneros, pois os mesmos são 

selecionados de acordo com sua aceitação pela sociedade (YANNOULAS, 2002).  

O N3 apresenta o Brasil com alto índice de desigualdades no mercado de 

trabalho, assim, o mesmo, é tido como um país do retrocesso nos últimos anos, a razão 

para tal fato está fundamentada na baixa participação da mulheres na política. Para 

Costa (1998 p.74), houve avanços na participação feminina na produção da saúde, 

sexualidade, violência, artes e literatura e mesmo na direção da construção de uma 

teoria feminista, mas tem ficado em segundo plano, sua participação na política, 

apresentando-se ainda fragmentada e pouco esclarecedora. 
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Alguns noticiários anteriores a 2017, já reportaram a desigualdade salarial entre 

sexos apontando o salário feminino como três vezes menor que o masculino em mesmo 

cargo, a constatação do sexismo demostrando o preconceito sofrido pelas mulheres 

dentro do próprio trabalho, e isso, simplesmente pelo fato de ser “mulher”. O N5 

reafirma a existência de tamanha desigualdade de gênero ao apresentar o skate como 

um dos esportes de salários desiguais entre homens e mulheres, porem sabe-se que isso 

se estende a muitos outros esportes. 

 No noticiário a tetracampeã de skate, Karen Jonz, se posiciona afirmando: 

“Embora tenhamos conseguido avançar bastante na nossa luta, o espaço que nos é dado 

na mídia ainda é menor, sem falar na nossa participação nas competições, quando ela 

existe, que é sempre uma incerteza”. Assim, a campeã esclarece as dificuldades por ser 

mulher e a desvalorização social por conta do gênero, fator determinante para 

participação em jogos e condição salarial. 

 Esse fato acaba sendo prejudicial para a sociedade gerando grande impacto 

direto no bem estar social. Segundo Leite e Salas (2015, p. 13), já estão ocorrendo 

discussões em prol de esclarecimentos cabíveis e necessários para diminuição das 

desigualdades. 

O sexismo ocorre de várias formas e uma das formas mais recorrentes trata-se 

do preconceito associado à violência, seja ela domestica ou não. Portanto, grupos de 

mulheres, vem lutando contra tamanho descaso referente a violência contra a mulher. 

Os noticiários N9 e N10 abordam as lutas necessárias para o enfrentamento da violência 

de gênero e citam essa questão como um problema social que deve ser combatido com 

o apoio da comunidade, problema não apenas da vítima, mas, de toda a sociedade.  

O noticiário N9 especificamente, apresenta a taxa de mortalidade das mulheres 

no Brasil, taxa essa que cresce cada vez mais, chama a atenção das mulheres vítimas da 

violência doméstica para a denúncia e apresentação do fato como problema social, não 

se trata de uma intromissão de privacidade, mas sim de luta em defesa do gênero 

feminino, onde todas as mulheres devem se unir para vencer essa luta e não permitir 

que a intolerância e o preconceito matem a democracia. 

Estamos vivendo em um mundo em que a intolerância e o desrespeito acabam 

prevalecendo em nosso meio, infelizmente isso ocorre em decorrência de atitudes e 

ações desnecessárias que se torna cada vez mais frequentes. Na sociedade em que 
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vivemos as mulheres ainda não possuem uma voz tão ativa quanto deveriam ter, elas 

ainda são vítimas de muitos preconceitos, mais precisamente estão sendo cada vez mais 

vítimas de agressões físicas por parte de seus parceiros de convívio, e até mesmo na rua 

são agredidas, seja fisicamente ou verbalmente, fatos esses que precisa urgentemente 

de soluções (BARROS, 2010). 

Waiselfisz (2012), em seus estudos traz o indicativo que a cada duas horas uma 

brasileira é morta em decorrência de agressões cometidas pelos parceiros de convívio, 

namorados, e ex-namorados. A partir de dados como esses, foi criada a lei Maria da 

Penha que tem como função a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência. 

Desde a criação dessa lei, as denúncias só aumentam, nos levando a compreender que 

parte das mulheres estão cientes de sua função e buscam proteção. Kinippel e Nogueira 

(2010), elucidam que a lei citada acima, tem rompido vários obstáculos impostos pela 

sociedade brasileira, e tem levado a público o drama que tem afetado a mulher no 

mundo inteiro, a violência doméstica. 

 Bastos (2007), enfatiza que, o nome dado a Lei em questão, foi em homenagem 

a uma mulher que sofreu violência doméstica, e que esta lei ainda vem adequando-se 

as necessidades das mulheres para o combate à violência de gênero. Mas, mulheres vem 

unindo-se, para lutar contra as desigualdades e violências de gênero por 

compreenderem que juntas tem mais êxito em suas conquistas. 

É comum nos dias de hoje, a organização de campanhas femininas em defesa de 

direitos, isso está sendo reportado no noticiário N10, onde uma campanha realizada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), demonstra que as mulheres estão unindo-

se e apoiando-se, para assim romper o ciclo de violência de gênero. Segundo o 

noticiário, “Saber que não estão sozinhas, e poder contar com alguém próximo, são 

sinais importantes para o encorajamento de mulheres, que estão sendo alvo da 

violência de gênero”. 

Partindo dessa premissa, a comunidade feminina está se organizando cada vez 

mais, para lutar por seus direitos. Soihet (2013), considera que as mulheres já 

conseguiram conquistar significativamente o meio que habitam, principalmente com 

relação a inserção no mercado de trabalho, o acesso à educação, direito de votar, 

considerado como uma das maiores conquistas e elegibilidade. Para Santos (2010), a 

luta das mulheres tem tido resultados expressivos no Brasil, a partir do ano 2000 



 

 

   347 QUESTÕES DE GÊNERO EM NOTICIÁRIOS: EDUCAÇÃO, TRABALHO E LUTAS SOCIAIS 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

começaram a ganhar um maior espaço dentro do mercado de trabalho, e ganhar 

destaques na educação.  

A luta das mulheres contra a intolerância, desigualdade e violência de gênero, a 

cada dia, vem sendo ampliada e um maior número de mulheres aderem aos 

movimentos organizados em prol da eliminação do preconceito decorrente da cultura e 

estereótipos estabelecidos desde sempre pela sociedade. 

Diante das lutas que estão sendo traçadas e do novo perfil de mulher que está 

sendo produzido, a escola tem papel determinante nesse processo, a medida que, ajuda 

os indivíduos a compreende e respeitar os diversos tipos de gêneros. O respeito deve 

ser trabalhado nos espaços escolares como forma de atendimento aos direitos humanos 

e liberdade de ser, estar e sentir-se sujeito de uma sociedade mais humana, justa e 

democrática.  

Cabe aos professores, e não somente a eles, ajudar as crianças desde pequenas 

a compreender a importância de todos os indivíduos no meio social, isso é possível, 

através do diálogo e apresentação dos sujeitos que compõem a nossa sociedade, 

valorizando cada um, com suas especificidades e singularidades. Também alertar quanto 

a práticas concebidas como inapropriadas, por causar algum tipo de prejuízo ao ser 

humano, dentre elas, o preconceito, a violência, o desrespeito, a intolerância. Assim, 

espera-se da escola o trabalho com a temática gênero no tocante ao respeito da 

integridade do outro e a sua singularidade. 

Os noticiários aqui explorados, podem dá suporte a discussões que envolvem a 

temática gênero e de forma envolvente ajudar os professores a dialogar com os 

discentes sobre as causas e efeitos do preconceito e violência de gênero nos diversos 

espaços. Os artefatos produzidos pela mídia quando bem interpretados e trabalhados 

servem de recurso didático para abordagens antes não realizadas. 

No tocante ao ensino de Ciências, a utilização dos noticiários pode ser uma boa 

opção para o trabalho com temas não abordados pelo livro didático e compreensão de 

conteúdos que envolvem aspectos biologistas e culturais.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os noticiários são potencialmente veículos de divulgação de concepções 

vinculadas a gênero, nestes, encontram-se informações que apresentam traços do 
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preconceito vigente na sociedade impregnada culturalmente por valores hegemónicos 

que apreciam as masculinidades e feminilidades construídas no processo histórico 

marcado pela distinção de papéis. 

Nas últimas décadas os noticiários tem divulgado os diversos gêneros e 

apresentado as distorções, mazelas, desequilíbrios, violências, causadas pela ausência 

de informações quanto ao respeito as singularidades dos seres humanos. A luta das 

mulheres também tem se mostrado nos noticiários intensificando o desejo pela 

igualdade de oportunidades no trabalho, na vida social e cultural das comunidades. 

Desse modo, os noticiários tem se tornado instrumento/mecanismo de 

apresentação de realidades nacionais e locais que evidenciam a ausência de 

desenvolvimento econômico, político, social, pelo desrespeito ao que 

constitucionalmente é defendido a “equidade social”. 

Nesse contexto, a ausência de reconhecimento dos diversos papeis que podem 

ser assumidos pela mulher na sociedade, alimenta a violência doméstica, o 

analfabetismo, a exploração salarial, dentre tantas outras problemáticas, fazendo-se 

estender a cultura que oprime, desvaloriza, diminui, limita, impõe papeis sociais. 

Diante a apreciação dos noticiários selecionados para o presente estudo, a 

oportunidade de perceber, dialogar com um materiais que pode esclarecer a 

comunidade em geral sobre problemas relativos a questões de gênero que precisam ser 

superadas através do reconhecimento das singularidades e respeito a diversidade 

existente. 
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RESUMO 

Este ensaio traz como proposição criar um terreno reflexivo, compondo zonas de 
encontro entre o saber e o transmitir. A proposição do texto se encontra numa 
encruzilhada de pensamentos e reflexões que constituem a base da discussão em torno 
da vida. Como jogar com palavras à medida em que se pavimenta um novo caminho? O 
ensaio proposto tem como objetivo criar rachaduras para outros conhecimentos, desta 
forma criando um espaço para que as palavras possam respirar e tomar forma. Os 
caminhos percorridos vão de encontro a necropolítica instaurada e perpetuada através 
dos anos e formas de resistência e realidade dos/as jovens negros/as brasileiros.  
 
Palavras-Chave: Racismo. Políticas de morte. Enfrentamento. Juventude negra.  
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1. INTRODUÇÃO 

Quais gestos podem reposicionar nosso desejo pela vida? Uma pergunta grande 

para um pensante arredio e andejo. Assim, esse ensaio se constitui. Em deriva pelas 

letras do mundo. Aqui, comporemos zonas de encontros entre o saber e o transmitir, 

não por acaso, usaremos como base desse ensaio a vivência dos olhos na tela da tevê 

no período da pandemia, entre canais diversos.  

O mundo segue em pandemia, as cidades brasileiras, em sua grande maioria 

abrem shoppings, bares, restaurantes. As lojas de acessórios de casa seguem cheias de 

pessoas transitando pelos seus corredores, com elas seguem os vírus microscópicos, se 

alojando em cada fresta de relação entre as coisas. Como compreender a situação atual, 

juntamente à gravidade da doença que a acompanha, quando "o novo normal" segue 

sendo disseminado na mesma medida que o vírus?  

No profundo desse gesto há o tempo, aquele que nos impulsiona ao 

sufocamento pela contagem. Quanto mais tempo dura o isolamento social, mais os 

modos psicopatológicos exponencialmente se acentuam, se retroalimentando num ciclo 

constante. O corpo reage de forma dissonante com o mundo fora. A raiva torna-se 

agressão, a saudade acompanha a fantasia do “fim do outro” ou de seu excesso, a 

distância pode vir a tornar-se um acúmulo de solidões do outro, do mundo, do múltiplo.  

“Calma, paciência e coragem”, assim nos contava Krenak (2020) em uma de suas 

falas para o mundo. Calma nos oferece a condição necessária para dar conta de nossas 

fantasias mortificantes; paciência contribui na composição do sistema desejante, afinal 

de conta, “aquilo que quero’ está em um porvir; coragem é aquilo a que deforma a 

forma, desarticula o esperado, é em si a experiência com esse agora que nos atormenta.  

Esses gestos aos quais Ailton Krenak (2020) nos presenteia, gingam com nossa 

perseverança. O mundo queima, os jovens negros são assassinados, a juíza declara raça 

a maneira de ‘lombroso’, as crianças são estupradas e o “povo do deus” reivindica a vida 

do feto e não da criança violentada. O mundo está convencido de sua mortandade?  

Questões de um desassossego de fim de tarde. 

Com essas e outras reflexões, compomos esse ensaio. Aterrando a condição 

necessária de um movimento arredio, desobediente e “caosmotico”, ou seja, uma 
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proposição poética e mutante na subjetividade, capaz de recompor múltiplos edifícios 

existenciais (GUATTARI, 2012).  

A objetividade do trabalho se encontra na discussão à respeito do racismo em 

tempos de COVID-19 e da necropolítica adotada pelo Estado-Nação Brasil e de qual 

forma é possível criar uma nova forma para superação e enfrentamento do racismo 

como tal. O ensaio propõe novos caminhos a partir do uso do pensamento e 

racionalidade para superação do sofrimento.  

2. METODOLOGIA  

A proposição do texto se encontra numa encruzilhada de pensamentos e 

reflexões que constituem a base da discussão em torno da vida. Como jogar com 

palavras à medida em que se pavimenta um novo caminho? O ensaio proposto tem 

como objetivo criar rachaduras para outros conhecimentos, desta forma criando um 

espaço para que as palavras possam respirar e tomar forma. "Este ensaio deve ser lido 

por sujeitos com espíritos livres de preconceitos, sem estarem dominados pelo 

formalismo da ciência” (MENEGHETTI, p. 2, 2011).  

É necessário delimitar que o ensaio não busca refúgio no formalismo acadêmico, 

e por este motivo, sua potência trama à possibilidade de discussões e apertura de novos 

caminhos a partir da liberdade de uma produção de sentido. "O pensamento ganha 

autonomia por ser algo inerente ao ensaísta. No contexto do ensaio, o pensamento 

ganha autonomia justamente por permitir que a subjetividade do ensaísta ganhe força 

e importância na ação de compreender o objeto colocado em análise" (MENEGHETTI, p.  

11, 2011).  

A objetividade em si não está presente no método, como ocorre na ciência 

praticada de forma geral pelos caminhos do Ocidente, mas na surpresa que o ensaio 

provoca em quem o alcança. A objetividade não acontece na formalidade de se aceitar 

um método consolidado e validado por diversas repetições atreladas a uma 

burocratização do conhecimento. No ensaio há sempre algo que escapa o formalismo 

como tal, a objetividade é desnudada do formalismo científico indo de encontro a 

possibilidades de explorações (MENEGHETTI, 2011). 

Esse ensaio se coloca presente com uma introdução, seguidas de duas partes. A 

primeira parte capta o sensível de um mundo em ruínas e devastações ecológicas e a 
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consequente pandemia. A segunda parte desenvolve reflexões sobre a escola, o 

aprender ensinando, e a pandemia. Ambas partes coalizam no entendimento de um 

mundo que precisa ser pensado da ecologia aos formalismos metodológicos do educar-

ensinar transformar.  

3. DESENVOLVIMENTO 

 O SENSÍVEL DE UM MUNDO EM RUÍNAS  

Há dias temos preferido escutar da tevê programas que revelem um pouco do 

Brasil que vivemos, transitando entre canais educativos, vejo uma grande engenharia 

hidrelétrica construída a pouco mais de 9 anos. Dividindo de margem-a-margem um 

grande rio, o Rio Xingu.  

O rio, fonte de sobrevivência em Altamira município do Pará, foi impedido de sua 

força. A sobrevivência de um povo ribeirinho, que mantinha sua renda com a pesca que 

fazia no Rio Xingu, hoje segue muito reduzida. Lugar de confraternização, de produção 

de vida, de sentido para a produção. Assistindo os impactos causados pela usina, um 

entrevistado diz uma frase que me salta atenção, quando perguntado qual prejuízo os 

viventes daquela área tiveram, ele responde “o prejuízo de chorar”.  

Ora, mas que prejuízo seria esse, o de chorar? Com tudo, podemos perceber que 

as lutas ali travadas deixaram como último recurso a masculinidade o ato de chorar. 

Hoje, depois de ter ouvido aquele dizer, compreendemos quais prejuízos “chorar” tem 

produzido no mundo, na América do Sul, no Brasil, na Bahia em Salvador. Estamos 

atravessando o impossível, atravessando a vida com isolamento, atravessando a vida 

com desespero, um desespero contido a quatro paredes ou sem elas.  

Tomados por notícias, por resultados científicos da experiência com o organismo 

vivo, produzimos leis de preservação da existência, exercitamos segui-las a todo modo.  

Essas leis operam com a notícia da iminência do COVID-19, que tem nos sugerido mais 

rigor com o autocuidado. O que nos assusta são as decisões do Estado/Nação ao cobram 

nossos corpos. Poderia ser dito “cobram de nossos corpos”, mas disse “cobram nossos 

corpos”. Corpos estes sem vida, contaminações em massa por uma necessidade 

neoliberal de um Governo presidencial fadado a sua necessidade de fazer morrer. 
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Tomamos como referência as pistas dadas pelo filósofo camaronês, Achille Mbembe, 

quando nos alerta sobre a política de morte que chamou de necropolítica (2018). 

Do Rio Xingu ao COVID19, enfrentamos uma grande zona de guerra, nem o rio 

nem o vírus, mas a necropolítica de um Estado/Nação perverso com as pessoas de cor, 

com as pessoas das favelas/comunidades, com as pessoas das margens/bordas das 

cidades, que seguem sofrendo com a manutenção da máquina genocida instalada no 

Brasil colonial, produzindo a manutenção “sutil” (na medida em que não se admite a 

diferença) da escolha dos corpos que poderão seguir latentes em vida.  

Lá no Xingú o risco de uma outra vida, da pobreza, da necessidade de sair das 

margens do rio, a angústia de perder parte de sua história por decisões econômicas. 

Aqui, hoje, em Salvador-Bahia a covid-19 e todas nós negras mais uma vez apontados 

pelo significante morte. Sabemos que no curso da história de nossa constituição 

enquanto república, dividimos a cena com o mais desumano das tragédias na invenção 

da “civilização”, a escravidão.  

Não são os vírus os inimigos neste momento, não estamos em guerra com o 

‘ancestral do vírus’, estamos em guerra intermitente com as decisões do Estado e com 

as decisões de representantes da “terceira linha neopentecostal”, estamos em guerra 

com a política que acende genocida, que não garante a sobrevivência dos mais pobres, 

que não se põe em atenção a estrutura racista da qual todas nós estamos 

contextualizadas. Estamos em guerra em busca da sobrevivência, ainda que não seja o 

mesmo que viver plenamente, mas que segue sendo uma árdua tarefa, e das mudanças 

necessárias para a construção de uma ética baseada na afirmação da vida.  

O contexto aqui é de travessia do que chamou Cida Bento de “Pacto Narcísico da 

Branquitude” (2002), o silenciamento frente aos operadores de racismo no mundo.  

Precisamos dizer do racismo. Estão insistindo na morte, na morte de inúmeras pessoas 

no contexto de raça gênero e socioeconômico, escolhidas através de mecanismos que 

se perpetuam com passar dos séculos, ainda que “silenciados” de forma ensurdecedora.  

Precisamos perguntar nas zonas mais vulneráveis, precisamos atuar com mais 

emergência, com as pessoas em situação de rua, as negras e negros presos, os 

quilombolas e indígenas, as trabalhadoras de ônibus, as trabalhadoras que atuam na 

limpeza de nossas cidades, nos condomínios de luxo, como secretárias do lar, 
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acompanhantes de idosos, e outras mais. Precisamos perguntar lá onde a notícia é uma 

parte, a mais dura, asfixiante:  trabalhe em exposição ao invisível. 

Atuar com vinculações, aproximação incorpórea para esse momento.  

Democratizar o acesso a água. As notícias é que em algumas comunidades, essa 

substância garantida em nossa constituição não está chegando. Precisamos acionar as 

nossas micropolíticas, performar revoluções: é necessário parar, por mais que seja duro 

dizer, é necessário parar. Parar os modos operante capital, sair das instituições, sair dos 

mecanismos onde gira a economia. Parar faz parte do movimento, remover a ação 

contínua que se propõe a frente neoliberal é preciso.  

O que podemos sentir são notícias de seleção desigual de quem vive e de quem 

morre feitas por políticas de estrago, de genocídio (MBEMBE, 2019). “De um lado, temos 

medidas sanitárias colocadas em prática para salvaguardar a incolumidade física e 

psíquica da sociedade ‘livre’; são vidas passíveis de serem salvas” (Brandão, Costa, Silva 

& Bicalho, p. 12, 2020) mas sabemos de que forma atua a necropolítica ao escolher 

quem poderá viver a partir de uma seleção perversa.  

Precisamos aprender sobre as terras que chamamos de Brasil, que desde muito  

tempo abre força, greves protagonizadas por mulheres e homens negras, para ser mais  

preciso, trago notícias do Historiador João José Reis (2019), que em seu livro  

“Ganhadores: a greve de 1857 na Bahia” nos revela as tecnologias de existência que  

inúmeras pessoas escravizadas produziram/produzem para investir em outras políticas,  

políticas de existência, para isso foi compreendido a greve, a revolução de um povo, a  

parada, parar o trabalho/trabalhador, recolher-se em palhas como fez “Obaluaê”,  

resguardar-se.  

As tramas de um gesto entre gesto, como diria a Ângela Davis inspirada pela Lélia 

Gonzalez, “A liberdade é uma luta constante” (2018) e suplementar a essa escrita, diria 

que há um otimismo objetivo e mecânico presentes em muitas situações quando se 

trata da liberdade, “mas o otimismo deve ser o sentimento de que acompanha o 

compromisso revolucionário e o combate” (FANON, 1969, p.209).  

A astúcia de um otimismo que transverse o compromisso revolucionário e 

combativo, deve seguir como segue as águas do Rio Doce, por baixo da terra, captando 

novos caminhos para se fazer existir. O prejuízo de chorar deve ser a primeira armada 

para um montante de guerra em direção a vida.  
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4. O VOO RASANTE OU COMO POSSO FALAR DE MIM 

Otimismo, essa seria a estratégia política entre toda contra-ação racista no 

tempo presente. Para isso, é necessário além dos lampejos evocados pelo Didi-

Huberman, colocar no território o voo rasante dos bem-te-vi. O lampejo contribui com 

o inesperado, na intensa reviravolta em que o movimento acontece entre “a euforia e a 

“presa”, entre o prazer e o erro, os sonhos e o desespero” (2019). O voo rasante aparece 

justamente como suplementar a esse lampejar, rompendo o esperado, produzindo 

curvas entre os obstáculos, colocado em disposição a tática, afinal de contas, no voo do 

bem-te-vi é evocado a perseverança de sua própria existência (SPINOZA, 2019).  

No ato de voar os gestos são táticos. A pausa, o olhar, o rompante, a bicada, a 

devoração, o alimentar-se. Entre gestos, assim age o bem-te-vi, ou diria, em síncope, 

maneira de produção inesperada no ritmo, “causada pelo prolongamento de uma nota 

emitida em tempo fraco sobre um tempo forte” (SIMAS, 2018). Como a síncope, o voo 

do bem-te-vi rompe com a constância, sua agiu devoração dos insetos do mundo, 

produz uma sensação de falta, logo substituído por sua graciosa forma de voar.  

Entre o voo e a devoração, uma ação provisória antepara o gesto do pássaro. 

Seria seu pouso, seu olhar, sua atenção geométrica, sua reação. Intelectuais como 

Angela Davis, Patricia Hill Collins, Carolina Maria de Jesus e tantas outras nos marcaram 

com seus voos rasantes, presente em suas autobiografias e diários, gestos produzidos 

nessa síncope densa. É no advento da vida autorreferencial, prosaica que também se 

torna capaz de romper as azeitadas formas de supremacia brancas patriarcais no que 

tange a colonização dos corpos contra-hegemônicos inventando outras modulações de 

verdade no mundo dos sentidos.  

Quando permeados em espaços como a escola, esses voos possibilitam os 

deslocamentos simultâneos entre formas de vida: as geografias, a física, a experiência 

com a língua, a arte. Todas essas disciplinas aprendidas pelo corpo rompem em 

singularidades movediças, que produzem “deslocamentos ao encontro de caminhos 

pluriepistêmicos e polirracionais” (RUFINO, 2019).  

Os voos rasantes é um produzir de outro mundo do mundo. Para isso, é 

necessário evidenciar o corpo como “a própria instituição que compreende a existência 

do ser em integralidade com a comunidade e o universo e potencializar a marca do outro 
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no mundo” (TAVARES, 2015). O jovem negro brasileiro deve ser o agenciador do 

território de existência, a escola deve estar capaz de possibilitar que a narrativa do 

jovem transite não só como “avaliação”, mas como pista para educar. 

O jovem negro brasileiro é aquele que rasa os conglomerados de tecnologias de 

morte miradas ao seu corpo. Potencializar esse corpo significa articular voos em bando, 

que consiste “na tentativa de burlar o inimigo pelo deslocamento do corpo em 

multidões, onde o oponente não está e não pode chegar” (SIMAS, 2018).  

Um dos papéis da psicologia brasileira é “dar passagem aos afetos que pedem 

passagem” (ROLNIK, p.87 ,2016). Possibilitar que esses movimentos aconteçam significa 

dizer que a instituição escolar compreenda sua função de territorio na vida do jovem 

negro brasileiros, e que o psicólogo brasileiro compreenda sua função de espectador 

não só dos lampejos dessa vida pulsante que se coloca narrando a si mesmo, como dos 

seus voos rasantes em direção ao seu desejo.  

Bell Hooks nos convida a pensar que o jovem negro em tudo “é o corpo visto 

como selvagem, de poder físico ilimitado e de erotismo incontrolável”. Na sua trajetória 

do processo colonial, foi o último a alcançar a escola e esteve/está na mira do processo 

exploratório do trabalho infantil, bem como, a história nos revela “o desejo que se tinha 

pelo corpo jovem negro era para o trabalho na escravidão”. Hoje esse corpo se encontra 

amarrado a códigos como “corpo a ser vigiado, imitado, desejado, possuído” (Hooks, 

p.86, 2019,), é com esse imaginário suflado, dado pelos modelos de pensamentos 

ocidentais, que o jovem negro brasileiro é lido em sua travessia pela vida.  

Como desintoxicar essa ordem de pensamento que viola os direitos do jovem 

negro brasileiro? Quais outras possibilidades encontramos para enfrentar esse 

paradigma estético do qual a ciência moderna providenciou para seriar os corpos e 

controlar suas potencialidades? Usar a força para contar de si nos espaços escolares, e 

a partir desse ‘contar’ trabalhar as zonas necessárias para localizar o mundo. É 

importante que se faça uso da palavra para narrar o sofrimento e o caminho, para que 

dessa forma seja proposta uma ampliação sobre o conhecimento da nossa realidade.  

É com a própria ‘conta’ que se faz possível ver o mundo. É a matemática feita 

com os trocados que se ganha em casa, com o caminhar de casa para a escola e da escola 

para casa que também se deve ser pensada a geografia, a crítica urbana e a sociologia. 

É com o baba na rua, o jogar-pipa, o fim de tarde com as amigas e amigos que se deve 
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também saber da física, química, é como as avós, os mais velhos da comunidade que 

também se deve ouvir da antropologia, da história, é também com a literatura de pretas 

e pretos que se deve começar a ler o mundo, é com a aproximação com a ancestralidade 

que os jovem negro brasileiro deve ser também colocados em aproximações. 

Otimismo como suplementação da vida cotidiana. Reconhecer as vozes que 

estão entorno do vivente, ampliar modalidades de movimentação a partir de sua 

narrativa.  Aglomerar zonas de realizações a partir do caminho que se manifesta a partir 

de voos que partem de um ponto ao outro com a força da liberdade, com as forças 

combativas de uma história viva e presentificada nas poéticas, nas danças, nos 

agenciamentos entre humanos.  Onde o voo é possível, apostar nos voos rasantes como 

estratégia de devorar aquilo que deseja.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Compreende-se que o objetivo de criar rachaduras para outros conhecimentos, 

desta forma criando um espaço para que as palavras possam respirar e tomar foi 

contemplado no curso do texto, quando demonstra maneiras possíveis de investir em 

discursos que insurja dos espaços existenciais dos jovens negros, bem como, apostado 

em uma educação iluminada de narrativas do laço que esses jovens fazem com seu 

cotidiano.   

Esse ensaio, se configura como um voo rasante, por entre os espaços onde o 

aprender e o ensinar se suplementam. Este ensaio está para todos aqueles que desejam 

se provocar ou ensair voos para logo manejar uma desavença com a forma, uma 

desobediência com os modelos coloniais, racistas e fascista que atravessamos.   

Compreende-se também, neste ensaio a noção de otimismo, como de estratégia 

política para a superação e enfrentamento do racismo de um estado com sua 

necropolítica instituída, assim consistindo possíveis andanças contra-ação racista no 

tempo presente. É necessário alçar voo, é preciso produzir a partir da nossa realidade. 

Os voos rasantes são formas de produção de outro mundo do mundo, pois eles 

possibilitam a construção de novas realidades a partir das experiências dos jovens 

negros brasileiros.  
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RESUMO 

A violência praticada contra pessoas idosas é multifatorial. As mulheres sofrem mais 
violência em todas as faixas etárias, fato que se agrava com o envelhecimento, 
adoecimento e ao gênero. A violência contra a mulher idosa pode ser caracterizada 
como agressão física, verbal, moral, psicológica, sexual, negligência ou abandono, tanto 
social quanto institucional, caracterizando-se como um grave abuso aos direitos 
humanos. A Violência Psicológica resulta em sequelas tão graves como as causadas por 
agressões físicas e, em muitos casos, são desenvolvidos quadros de estresse pós-
traumático, depressão, ansiedade, ideações suicidas, entre outros. A Violência 
Psicológica contra a mulher foi tipificada como crime por meio da Lei nº 14.188/2021. 
Em diversos contextos, as idosas vítimas de violências, negam-se a adotar medidas legais 
contra os agressores, que geralmente são membros da família ou a discutir sobre esse 
assunto com terceiros. Portanto, entende-se que os abusos sejam ainda mais 
prevalentes e, portanto, subnotificados. Espera-se que esse estudo possa facilitar uma 
discussão sobre o tema da violência psicológica contra a mulher idosa, um tema ainda 
tão pouco explorado. 
 
Palavras Chaves: Violência Psicológica; Mulher Idosa; Envelhecimento; Fatores de risco. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil há cerca de 30,2 milhões de idosos, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua-Características dos Moradores e Domicílios, divulgada 

pelo IBGE e em 2019 as denúncias de violências contra pessoas idosas representam 30% 

do total de denúncias recebidas pelo Disque 100 (BRASIL, 2020b). A população brasileira 

acima de 60 anos representa aproximadamente 14,26% do total da população em 2020. 

A partir das projeções do IBGE, em 2060 os idosos devem ser aproximadamente um 

terço dos brasileiros, ou seja, 32,2% da população, especialmente em função do 

crescimento da expectativa de vida dos brasileiros de 45,5 em 1940 para 76,6 anos de 

idade em 2019 (BRASIL, 2021b). 

Um em cada seis idosos sofre algum tipo de abuso no mundo (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE - OMS, 2017) e ao longo da vida a violência está diretamente 

relacionada com a incapacidade na velhice (GUEDES et al., 2016). A violência contra 

idosos é definida como um ato (único ou repetido) ou omissão que cause danos ou 

aflição. Na maioria das vezes resulta em sofrimento, lesão, dor, omissão ou perda dos 

direitos humanos e redução da qualidade de vida (SILVA; DIAS, 2016).  

As mulheres sofrem mais violência em todas as faixas etárias, fato que se agrava 

com o envelhecimento (SILVA; COELHO; MORETTI-PIRES, 2014; CEPAL, 2015). O Plano 

de Madrid (Organização das Nações Unidas - ONU, 2002) e a Declaração de Toronto 

(OMS, 2002b) destacam que as mulheres idosas são particularmente afetadas e sofrem 

as mais diversas formas de violências relacionadas ao processo de envelhecer e ao 

gênero (MANSO; LOPES, 2020). A importância em analisar essa violência no âmbito 

geracional é ressaltada, já que ganha maior visibilidade por conta da situação de gênero 

(MOTTA, 2003), categoria amplamente discutida nos últimos tempos para se referir a 

situações violentas relacionadas entre as desigualdades entre homens e mulheres 

(PEREIRA; FERREIRA, 2017).   

A violência contra a mulher idosa pode ser caracterizada como agressão física, 

verbal, moral ou psicológica, sexual, negligência ou abandono, tanto social quanto 

institucional, caracterizando-se como um grave abuso aos direitos humanos (BAKER, 

2007). Independentemente do tipo de violência, sofrer abusos traz repercussões sociais, 

psicológicas e para a saúde da vítima, tais como morte, lesões graves, internações, 
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ansiedade, desvalorização, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, 

sentimentos de incapacidade, dependência física, afastamento social e dependência do 

agressor (CAUDILLO-ORTEGA; HERNÁNDEZ-RAMOS; FLORES-ARIAS, 2017). Idosas 

tendem a ter piores condições de envelhecimento quando comparadas com os homens, 

apresentando mais lesões relacionadas às quedas e maiores índices de demência e de 

depressão, o que as torna mais vulneráveis (CELDRÁN, 2013).  

Mulheres idosas de baixa escolaridade que sofrem violência doméstica relatam 

mais abusos psicológicos e negligência, bem como a dependência financeira e o abuso 

de drogas e álcool do agressor (AGUIAR et al., 2015). A dependência econômica da 

mulher idosa se destaca como importante fator propiciador de abusos, assim como o 

histórico de violência conjugal e violência psicológica (MARTINA et al., 2010). Considera-

se violência de gênero contra a mulher quando ocorre qualquer ação ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como privado, e engloba a violência doméstica, a 

violência intrafamiliar e a violência conjugal (CAUDILLO-ORTEGA; HERNÁNDEZ-RAMOS; 

FLORES-ARIAS, 2017). Esse tipo de violência tem suas raízes na construção cultural de 

modelos de masculinidade e feminilidade (CELDRÁN, 2013), relações são desiguais e 

assimétricas que mantém a mulher subjugada ao homem e ao domínio patriarcal (DIAS; 

AZEVEDO; SILVA; SOUZA, 2018). O preconceito e/ou o sexismo, bem como outras 

características como estado civil ou deficiência, podem ser fatores de risco para a 

violência (ROCHA; CÔRTES; DIAS; GONTIJO, 2018) 

No Brasil, a Violência psicológica contra a mulher foi tipificada como crime por 

meio da Lei nº 14.188, de 29 de julho de 2021, incluindo no Código Penal o crime de 

violência psicológica contra mulher, artigo 147–B (BRASIL, 2021a). Tal modalidade de 

violência era prevista na Lei Maria da Penha, mas ainda não havia sido detalhadamente 

tipificada. Há cinco modalidades de violência previstas na Lei contra as mulheres, mas 

não havia uma definição bem estabelecida da “Violência Psicológica”, sendo 

extremamente importante a providência de, finalmente, definir o crime. Tanto a 

violência psicológica quanto a negligência contra as mulheres idosas são situações 

difíceis de detectar e notificar, pois ocorrem geralmente em ambiente doméstico, 

necessitando de um olhar atento dos serviços públicos (ORFILA et al., 2018). 
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A pandemia da COVID-19 revela alguns indicadores preocupantes acerca da 

violência contra a pessoa idosa e houve o aumento da violência por causa do maior 

convívio necessário pela situação de isolamento social, do estresse econômico e de 

temores sobre o coronavírus (BRASIL, 2020a). No entanto, sabe-se que é difícil estimar 

a ocorrência da violência contra a pessoa idosa, pela falta de fontes de dados confiáveis, 

e encobertos por familiares e pela sociedade, de forma que as denúncias não são 

realizadas como deveriam (BRASIL ,2020b) 

2. DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Historicamente a mulher é socialmente oprimida sob influência das principais 

instituições sociais que contribuem para disseminar a ideia de fragilidade (BALESTERO; 

GOMES, 2015). A discriminação e a violência fazem parte de uma realidade 

compartilhada por mulheres em diversas partes do mundo, afetando-as em todas as 

fases da vida e dificultando desenvolvimento de meninas, mulheres adultas e o 

envelhecimento digno (ENGEL, 2020). A ONU (2013), reconheceu a violência contra a 

mulher como uma forma de violação de direitos humanos, tal como delineado na 

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. 

No Brasil a Lei 11.340/06 recebeu o nome de “Lei Maria da Penha”, resultado da 

organização do movimento feminista no Brasil que desde os anos 1970 denunciava as 

violências cometidas contra as mulheres (violência contra prisioneiras políticas, 

mulheres negras, violência doméstica, entre outras) e nos anos 1980 aumentou a 

mobilização frente a absolvição de homens que haviam assassinado as esposas alegando 

“legítima defesa da honra” (FREITAS, 2020). 

A Lei Maria da Penha se constitui em uma reconhecida conquista dos esforços 

empreendidos pelos movimentos de mulheres e feministas, setores governamentais e 

não governamentais (SARDENBERG, et al., 2016). A violência pode estar presente em 

todos os âmbitos da vida da mulher e pode se manifestar de diferentes formas e em 

diversas circunstâncias no ciclo evolutivo (a violência familiar, psicológica, social, 

patrimonial, econômica, institucional, moral e de gênero) sendo estas reforçadas pelas 

religiões e pelos governos por meio de normas e códigos (CASIQUE; FUREGATO, 2006). 

Todas as idades, classes sociais e níveis de escolaridade, negra, branca, pobre, 

rica, indígena, com deficiência, do campo, da cidade, jovem ou idosa são atingidas pela 
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violência doméstica e intrafamiliar (BRASIL, 2020c). As agressões no âmbito doméstico 

são mais repetitivas do que as cometidas por pessoas estranhas ou conhecidas da 

vítima, o que sugere um maior impacto sobre a saúde das mulheres submetidas a essas 

agressões, aumentando, assim, a responsabilidade dos serviços em sua detecção 

(SCHAIBER et al., 2002). Muitas vítimas não recebem apoio familiar para denunciar o 

agressor, pois há uma invisibilidade da violência. Nesse âmbito a denúncia é vista como 

algo que viola a dinâmica familiar e, portanto, ignora-se o fato de que o crime é uma 

violação (CORDEIRO, 2017). 

No âmbito familiar, a violência contra a pessoa idosa é um problema que se 

agrava, pois por muitas vezes, por depender de seus familiares em diversos aspectos, 

seja nos cuidados da saúde, nas relações sociais, na dependência financeira ou até 

mesmo pela simples convivência familiar (GONDIM 2011). Já a violência intrafamiliar 

inclui outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço 

doméstico, onde se incluem empregados(as), pessoas que convivem esporadicamente 

e agregados (BRASIL, 2002). São formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher segundo a Lei Maria da Penha (2006): 

• Violência Física: entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

• Violência Sexual: determinada pela conduta que a constranja a presenciar, 

manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, 

ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou utilizar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo, force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou 

anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

• Violência Patrimonial: configurada pela retenção, subtração, destruição 

parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades; 

• Violência Moral: considerada como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria, como acusar a mulher de traição, emitir juízos morais, 
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fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, desvalorizar a mulher pelo 

modo de se vestir, entre outros; 

• Violência Psicológica: conceituada como qualquer conduta que lhe cause 

danos emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe seu 

pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde 

psicológica e autodeterminação que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e 

à autodeterminação.  

No Brasil, a discussão sobre a prática de violência psicológica contra a mulher 

precisa avançar, sobretudo em relação à conscientização da sociedade. A violência 

psicológica resulta em sequelas tão graves como as causadas por agressões físicas e, em 

muitos casos, são desenvolvidos quadros de estresse pós-traumático, depressão, 

ansiedade, entre outros. A alteração legislativa é recente e por isso ainda haverá 

discussões sobre o tema no âmbito do judiciário. Outras condutas mais graves que 

também podem configurar violência psicológica contra a mulher continuam a possuir 

tipos penais próprios como, por exemplo, perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CPB) e 

cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CPB). 

3. FATORES DE RISCO PARA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER IDOSA 

Abuso psicológico/emocional não deixa evidências observáveis e, por este 

motivo, sua identificação torna-se difícil quando acontece de forma isolada. A 

identificação dos fatores de risco da violência psicológica é importante para a explicação 

da etiologia da violência, porém as pesquisas existentes tendem a focar somente na 

caracterização da vítima (LIU, 2017). 

 A violência contra a mulher idosa geralmente é relacionada à violência 

psicológica e agressão verbal (MEYER; LASATER; GARCÍA-MORENO, 2020). Mulheres em 

regiões rurais podem apresentar dificuldade em denunciar as situações de violência por 

seu distanciamento de delegacias e serviços de acolhimento, além de poderem não 

reconhecer formas de abuso não-físico como violência devido às questões geracionais, 
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em que há uma naturalização da violência intrafamiliar (HIRT et al., 2017). Identifica-se 

um perfil de agressores do sexo masculino pertencentes ao núcleo familiar como 

possíveis cometedores de abusos psicológicos e físicos, revelando uma relação de 

dependência entre a vítima e o agressor (JACKSON; 2014). Segundo Morilla e Manso 

(2021), o perfil mais comum de agressor é o filho de 40 a 49 anos e que faz uso de álcool 

e/ou drogas e que moram com a vítima ou os parceiros afetivos (PEDROSO; DUARTE 

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2021). A negligência e violência psicológica são os tipos mais 

frequentes de violência, entretanto, é comum ocorrer mais de um tipo de violência ao 

mesmo tempo. O perfil da pessoa idosa vítima de violência doméstica é caracterizado 

predominantemente por ser mulher, com no mínimo 75 anos, que vive com sua família, 

com renda de até dois salários-mínimos, viúva, em situação de fragilidade, dependente 

de um cuidador para suas atividades da vida diária e que apresenta vulnerabilidade 

emocional e psicológica (BRASIL, 2014). 

As transformações das famílias e a coabitação devido a dificuldades econômicas 

resultam em um número significativo de idosos que são responsáveis pelos lares, filhos 

e netos, em que as aposentadorias e pensões tornam-se a principal fonte de renda da 

família. A dependência física e afetiva por parte do idoso dificulta que este denuncie seu 

agressor, pois há um vínculo afetivo entre eles (MIZIARA et al., 2015). Essa característica 

do perfil do agressor pode estar relacionada a um comportamento aprendido e 

transmitido dos pais/avós aos filhos, tratando-se de uma dinâmica de controle. Ou seja, 

o adulto que perpetrou comportamentos abusivos sobre os familiares poderá ser a 

vítima quando tornar-se dependente ao envelhecer (SILVA; DIAS, 2016).  

Há uma escassez de pesquisas nacionais sobre a violência psicológica em especial 

nas mulheres idosas e o abuso psicológico é a mais frequentemente perpetrada contra 

idosos, bem como outras formas de violências (LOPES et. al., 2018; FILIPSKA, et al. 2020). 

Uma rede social reduzida pode ser um fator de perpetuação de violências, visto que a 

vítima geralmente reside com o agressor e a ampliação dessa rede torna-se um fator 

importante para a prevenção e visibilidade da violência (WANDERBROOCKE, 2017). 

4. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER IDOSA 

Durante anos as diversas áreas como psicologia, antropologia, filosofia, direito, 

sociologia, entre outros, vem buscando conceituar e explicar a violência (CELMER, 
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2010). Há um nível aceitável de agressividade para cada indivíduo e que a compreensão 

desse limiar possui relação com as variações culturais e sociais das pessoas envolvidas 

na violência (ZALUAR, 1999). Partindo desse ponto, a respeito das questões sociais e 

culturais, esse é um dos motivos pelo qual mulheres que sofrem algum tipo de abuso, 

têm dificuldades em assimilarem que são vítimas de violência, mesmo havendo a 

elaboração de leis que desaprovam essa conduta violenta (CELMER, 2010). Em relação 

aos abusos psicológicos, os idosos de baixa renda que possuem dependência financeira, 

mental e física são os que mais sofrem, principalmente por não possuírem dinheiro 

suficiente para se sustentar, sendo considerados um fardo para a família (CALDAS, 

2003).  

Há duas classes de violências: as que são visíveis - como lesões e mortes - e as 

invisíveis - as que provocam sofrimento, medo, desesperança e depressão, e os danos 

resultantes dessas violências emocionais e psicológicas podem ser irreparáveis (BRASIL, 

2020c). As mulheres idosas vítimas de abusos, em especial a violência psicológica, 

podem desenvolver sintomas depressivos, isolamento, sentimentos de solidão e 

desamparo, tristeza, medo, raiva, culpa, vergonha, sofrimento, estresse pós-traumático 

e outros problemas de saúde depressão além das lesões físicas (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2002a; BRASIL, 2014).  

A grande maioria dos abusos cometidos contra as idosas são realizados por 

familiares ou pessoas próximas, o que dificulta o controle e as denúncias, já que podem 

aceitar esse comportamento como normal. Além disso, o idoso pode sentir-se 

ameaçado, inseguro e sem conhecimentos sobre os serviços de assistência e proteção 

contra as violências sofridas (OLIVEIRA; GOMES; AMARAL; SANTOS, 2012). As mulheres 

idosas atribuem razões que vão desde representações culturais ligadas à família e aos 

papéis sociais de seus membros, influências religiosas, sentimento de merecimento do 

abuso e/ou desproteção, relações de afeto, dependência econômica e social do cônjuge 

ou filhos, desesperança sobre o futuro, construção cultural, medo de estigmatização por 

denunciar e da reação do agressor, seja o parceiro, familiar e/ou cuidador, falta de apoio 

social, vergonha e/ou falta de orientação adequada sobre locais para denunciar (TOUZA; 

GARMA; PRADO NÓVOA, 2016). 
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5. LEIS QUE PROTEGEM A MULHER IDOSA  

A proteção legal da mulher idosa encontra-se na literatura jurídica, tanto por 

meio do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que trata da proteção dada a toda pessoa 

acima de 60 anos (BRASIL, 2003), quanto nos demais institutos voltados à proteção da 

mulher adulta independente da faixa etária. No Brasil, as Constituições de 1824 e de 

1891 foram as primeiras a tratar formalmente sobre a isonomia, ao afirmar que todos 

estarão sob a égide da mesma norma. Em 1934, foi conferida às mulheres o direito ao 

voto, ao passo que vedou expressamente privilégios e distinções por motivo de sexo, 

vedação que materialmente se aplicava, inclusive, ao pagamento de salários 

diferenciados. Pouco depois, ainda sob o Governo Vargas, garantiu-se a assistência 

médica e sanitária à gestante, antes e após o parto, sem prejuízo do salário e do 

emprego, garantia que se repetiria nas Constituições de 1937, 1946 e 1967, com 

emenda em 1969.  

Em 1988 foi promulgada a Constituição em que no art. 5°, I, declara que homens 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No art. 7°, XXX e XXXI, estão as regras 

de igualdade material, regras que proíbem distinções fundadas em certos fatores, ao 

“vedarem diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer discriminação no tocante a salário 

e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência” (SILVA, 1995, p. 207). 

Assim sendo, embora sirva de escopo para tudo o que veio depois em termos de 

legislação protetiva, a Constituição foi complementada no campo material pelos 

variados institutos que vieram após ou serviu como base para recepcionar ou não os 

Tratados Internacionais sobre proteção à mulher dos quais o Brasil optou por ser 

signatário. Dentre os institutos criados neste âmbito é possível listar: 

Quadro 1- Institutos Internacionais e Nacionais quanto a proteção à mulher 

 

Institutos Internacionais quanto a proteção à mulher 

Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher (1948); 
Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (1953); Convenção da OIT no. 100 
(1951); Convenção da OIT no. 103 (1952); Convenção da OIT no. 111 (1958); 
Convenção da OIT no. 156 (1981); I Conferência Mundial sobre a Mulher (Cidade do 
México, 1975); Convenção Para Eliminar Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher – CEDAW (1979); II Conferência Mundial sobre a Mulher (Copenhague, 1980); 
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III Conferência Mundial Sobre a Mulher (Nairóbi, 1985); Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do 
Pará (1994); IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995); Princípios de 
Yogyakarta: Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos 
humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero (Yogyakarta, 2007); 
Convenção e Recomendação da OIT sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e 
os Trabalhadores Domésticos – n. 189 (Genebra, 2011). 

Institutos Nacionais quanto a proteção à mulher 

Lei 9.504/1997: Estabelece normas gerais para as eleições; Lei 10.778/2003: Lei da 
Notificação Compulsória dos casos de violência contra a mulher que forem atendidos 
em serviço de saúde pública ou privada; Lei 11.340/2006: Lei Maria da Penha, cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; Lei 
12.015/2009: Dispõe sobre os crimes contra a dignidade sexual; Lei 12.034/2009: 
Altera a lei 9.504/1997, e inclui como objetivo promover e difundir a participação 
política feminina e dá outras providências. Decreto no. 7.393/2010: Dispõe sobre o 
funcionamento do Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher; Decreto no. 
7.958/2013: Estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual 
pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único 
de Saúde; Lei no. 12.845/2013: Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de 
pessoas em situação de violência sexual; Decreto no. 8.727/2016: Dispõe sobre o uso 
do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 
transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional; Lei no. 13.104/2015: Altera o art. 121 do Código Penal, para prever o 
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei 
de Crimes Hediondos, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos; 

 

Quanto a Violência Psicológica, foi sancionada sem vetos a Lei 14.188, de 2021, 

o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar, incluindo no Código 

Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940) o crime de violência psicológica contra a mulher. A 

sanção foi publicada no Diário Oficial da União, acrescentando na Lei Maria da Penha 

(Lei 11.340/2006) o critério de existência de risco à integridade psicológica da mulher 

como um dos motivos para o juiz, o delegado, afastar imediatamente o agressor do local 

de convivência com a ofendida, com a pena de reclusão de seis meses a dois anos e 

multa (BRASIL, 2021a). Em atuação mais recente, foi sancionada a Lei 14.245/2021, que 

recebeu o nome de Mariana Ferrer, publicada no Diário Oficial em 23 de novembro de 

2021, em alusão a um caso de repercussão nacional, na qual se prevê punição para atos 

contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo 

durante julgamentos (BRASIL, 2021c). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.188-de-28-de-julho-de-2021-334902612#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20define,dezembro%20de%201940%20(C%C3%B3digo%20Penal)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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É imprescindível que seja reconhecido o fato de que o abuso psicológico 

geralmente precede a agressão física. Logo, torna-se necessária uma atuação preventiva 

contra a escalada de violência contra a mulher, a fim de que esta não evolua para 

agressões físicas ou feminicídio (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, 2021). 

Desta forma, é possível assegurar à mulher adulta, independentemente da idade, que 

será assegurada por lei em casos de violência, seja esta qualificada em qualquer um dos 

tipos anteriormente mencionados. 

6. CONCLUSÃO 

A construção cultural pode ser considerada determinante e condicionante das 

desigualdades estruturais e essa construção cultural torna o envelhecer uma 

desvantagem para as mulheres. A violência está intimamente relacionada com o 

processo de envelhecimento e adoecimento, em que se observa que as questões 

culturais contribuem para violência. Nesse contexto, o idoso está à mercê da 

desvalorização, marginalização e vulnerabilidade. A literatura destaca que o baixo 

número de denúncias parece refletir a construção cultural que faz com que não se 

percebam essas pessoas vítimas e, em alguns casos, não se considere a violência 

doméstica como um abuso. 

Estudar sobre a violência contra a mulher idosa perpassa por considerar as 

desigualdades cumulativas que afetam as mulheres e que ainda estão presentes na 

sociedade atual. Apesar de tema pouco estudado, espera-se ter contribuído para 

contextualização e destaque da sua importância com esta pesquisa. Nesse processo, é 

importante considerar que o envelhecimento também implica na necessidade de 

abordar questões de gênero, já que também permeiam e moldam a forma como as 

pessoas vivenciam as etapas que compõem seu ciclo de vida.  
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RESUMO 

Transexuais e travestis profissionais do sexo constituem um grupo, que apresenta uma série 
de comportamentos de riscos quanto à contaminação por infecções sexualmente 
transmissíveis (IST). Eles estão associados às condições inerentes à prostituição e às 
exclusões sociais e estruturais as quais são vítimas. O presente estudo objetivou identificar 
às vulnerabilidades em relação às manifestações bucais de IST no grupo alvo. A metodologia 
seguiu os princípios de uma Revisão de Literatura Narrativa, tendo sido realizada coleta de 
referencial teórico em sites de bases de dados, tais como Pubmed, SciELO e LILACS. As 
etapas da pesquisa consistiram em identificar, selecionar e fazer o fichamento de 38 artigos 
diretamente relacionados ao tema. De acordo com o referencial teórico utilizado, 
compreende-se que a constante dialética entre as demandas da população trans e o 
imperativo heterossexual cisgênero, envolve processos de adoecimento, discriminação, 
preconceitos e privação de direitos fundamentais. Estes, associados à presença de 
comportamentos de riscos quanto à contaminação por IST; à prostituição enquanto 
principal destino para obtenção de renda; às baixas taxas de qualidade e expectativa de 
vida, e às altas taxas de mortes violentas, evidenciam a necessidade urgente de ações que 
assegurem os direitos fundamentais dessa minoria. Nesse contexto, os autores concluem 
que há a necessidade de criar e efetivar políticas públicas de alcance nacional, que busquem 
mudanças de ordem estrutural e social, estabelecendo redes de apoio, fortalecimento dos 
vínculos com os serviços de saúde e incentivo sobre prevenção. 
 
Palavras-chave: Transexualidade. Travestilidade. Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
Manifestações Bucais. Prostituição. 
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1. INTRODUÇÃO 

As infecções sexualmente transmissíveis são consideradas um problema de 

saúde pública em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021). 

No Brasil, estima-se entre 10 e 12 milhões de casos novos por ano. As manifestações 

dessas infecções na cavidade oral são muito comuns, e podem ser os primeiros sinais e 

sintomas de alterações sistêmicas decorrentes delas, semelhantes a um sistema de 

alarme precoce para essas alterações. Sífilis, gonorreia, herpes simples, HPV e HIV/AIDS 

são as infecções mais comuns, e aparecem, principalmente, por meio de lesões, que se 

apresentam em formas de bolhas, úlceras, placas, pápulas e nódulos (AN et al., 2008; 

CARVALHO; FERREIRA, 2019; BRASIL, 2021). 

Transexuais e travestis profissionais do sexo são um grupo considerado como de 

alto risco à contaminação, manifestação e transmissão de IST. Isso se dá não apenas 

devido aos comportamentos relacionados à prática da prostituição, mas também às 

mais variadas formas de privação de direitos fundamentais às quais estão 

cotidianamente submetidas (PASSOS; FIGUEIREDO, 2004; PENHA et al., 2015; VILLA; 

CÂNDIDO; SISTE, 2016; GUIMARÃES et al., 2016) 

A transexualidade e a travestilidade vistas sob a ótica da patologização, 

juntamente com as convenções sociais pautadas em ideais heteronormativos 

cisgêneros, perpetuam processos de discriminação, preconceitos, exclusão e 

marginalização. A vivência constante de violências resulta num processo crescente de 

vulnerabilização dessa população, explicitado nas taxas de contaminação por IST; na 

presença constante de comportamentos de risco e na baixa expectativa de vida 

associada a um alto número de mortes violentas (BONASSI et al., 2015; TGEU, 2017; 

TMM, 2020; GGB, 2020; REDE TRANS BRASIL, 2021). 

Diante dessa situação, essas minorias encontram-se expostas ao adoecimento 

biopsicossocial, chegando aos serviços de saúde numa condição de grande 

vulnerabilidade. Todavia, o desamparo vivido, diante da ausência de programas de 

saúde específicos que atendam suas singularidades, merece destaque. Fatores 

relacionados à organização dos serviços, à postura de profissionais, ao estigma e ao 

constrangimento vivenciados, comprometem a materialização dos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), deixando essas pessoas à margem de seus 



 

 

   381 VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO TRANS PROFISSIONAL DO SEXO À MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE 
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

direitos constitucionais. Assim, o atendimento ocorre de maneira desigual, 

preconceituosa e excludente (ÁRAN; MURTA, 2009; FREIRE et al., 2013; ARAÚJO et al., 

2018). 

Isto posto, esta pesquisa objetivou elaborar uma revisão da literatura narrativa 

acerca da vulnerabilidade às manifestações bucais de infecções sexualmente 

transmissíveis em transexuais e travestis profissionais do sexo, através da busca, análise 

e fichamento do referencial teórico presente na literatura. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Os movimentos sociais LGBT+ e diferentes setores da sociedade civil, assim como 

pesquisas acadêmicas, têm alertado sobre a persistência da vulnerabilidade social dos 

indivíduos transgêneros. Humilhações, exploração sexual, extorsões, agressões físicas, 

dentre outras formas de violências simbólicas e privação de sua humanidade, fazem 

parte de uma grande cadeia de desrespeitos enfrentados cotidianamente por esse 

grupo. O descumprimento de direitos fundamentais e a exclusão estrutural configuram 

o desamparo e a precariedade do acesso à cidadania por parte dessa população 

(FERREIRA et al., 2018; GOMES et al., 2018).  

 Marginalização, discriminação e mortalidade 

A vulnerabilização de pessoas transexuais e travestis reverbera em todas as áreas 

de suas vidas. Estudos apontam a alta taxa de evasão escolar; desemprego; atuação em 

subempregos e prostituição; moradias precárias; pouco ou nenhum acompanhamento 

em saúde; alto nível de notificação em contaminação por infecções sexualmente 

transmissíveis, e relatos de violência psicológica, sexual e física. No estudo observacional 

de Ferreira et al. (2018) com a população de travestis e transexuais de Várzea Grande e 

Cuiabá, identificou-se que a renda do grupo é adquirida por meio das seguintes 

atividades: prostituição, cabeleireira, promoter, vendedora em loja e porteira de prédio. 

Destas, 95% são profissionais do sexo. Esses dados corroboram com os apresentados 

por Bonassi et al. (2015), em seu estudo com 100 pessoas trans e travestis no Estado de 

Santa Catarina, indicando que 77,4% das entrevistadas não tinham carteira de trabalho 

assinada, 58% afirmaram ser profissionais do sexo e 82,3% alegaram já ter feito sexo por 

dinheiro ou outros benefícios. Dentro das condições de moradia, observou-se que elas 
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geralmente moravam em pensionatos administrados por uma travesti, que também era 

responsável pelo recebimento das diárias. Nesses locais, dividem o quarto com três 

meninas ou mais, não possuindo conforto, além de que as funções domésticas são 

divididas entre elas. No contexto familiar, são frequentes situações de discriminação e 

preconceito, algumas vezes compreendidas e justificadas, por elas mesmas, pelo 

despreparo e falta de conhecimento dos pais ou outros familiares em lidar com a não 

conformidade de gênero de suas filhas. No âmbito da educação, a maior parte parou de 

estudar entre 16 e 19 anos, período que coincide com a época em que deixaram de viver 

com suas famílias de origem e que passaram a se vestir com as roupas, que 

consideravam adequadas ao seu gênero. Os motivos principais que as levaram a sair de 

casa foram a busca por trabalho e a violência intrafamiliar (BONASSI et al., 2015; 

FERREIRA et al., 2018). 

No contexto das violências, é alarmante o número de pessoas travestis e 

transexuais vítimas de agressões, preconceitos e negação de direitos. Discriminação, 

violência psicológica, física, sexual e institucional são apenas a ponta do iceberg de uma 

série de outras violências vivenciadas por essa população. Dados divulgados pela 

Organização Europeia Trans Murder Monitoring (TMM, 2020), que mantém um projeto 

de monitoramento sistemático e análise dos assassinatos de pessoas trans, a partir de 

informações obtidas em 75 países ao redor do mundo, apontam o alto índice de 

mortalidade da população trans, especialmente no Brasil, que concentra o maior 

número de vítimas. Na avaliação do período de 1 de janeiro de 2008 a 30 de setembro 

de 2020, foram relatados 3.644 assassinatos de pessoas trans em países e territórios do 

mundo. Estima-se, todavia, que os números de homicídios de pessoas trans sejam ainda 

maiores dos que os relatados por essas organizações. Isso se dá devido ao não registro 

sistematizado da taxa de mortalidade desse grupo, posto que, muitas vezes, o 

assassinato dessas pessoas não consta nos boletins de ocorrências policiais e nas 

estatísticas de mortalidade, tampouco fazem parte do reconhecimento de suas famílias, 

sendo enterradas como indigentes (BONASSI et al., 2015; TGEU, 2017; FERREIRA et al., 

2018; TMM, 2020; GGB, 2020; REDE TRANS BRASIL, 2021).  

Ainda segundo à TMM, em relação às mortes de pessoas trans, cujas ocupações 

eram conhecidas, cerca de 62% atuavam como profissionais do sexo, reforçando a 

vulnerabilidade dessa categoria. A raça e etnia também se apresentam relevantes, visto 
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que 78% das pessoas trans assassinadas nos Estados Unidos eram de cor ou nativas 

americanas e, em países da Europa, como França e Itália, 50% das vítimas eram trans 

emigrantes da África e das Américas Central e do Sul. Outro dado relevante está 

relacionado ao gênero assumido, posto que 98% das vítimas eram mulheres trans ou 

performavam feminilidade (GGB, 2020; TMM, 2020). 

No dossiê divulgado pela Rede Trans Brasil (2021), organização que realiza o 

trabalho de monitoramento, confirmação e catalogação de assassinatos de pessoas 

travestis e transexuais, desde 2016, registrou-se, no ano de 2020, um total de 184 casos 

de mortes de pessoas trans, representando um aumento de 50,82% em relação ao ano 

de 2019, sendo todos de travestis e mulheres transexuais. Também foram registrados 

22 casos de suicídios com aumento considerável (29,41%) em relação ao ano de 2019. 

É importante destacar o quanto essas vivências repercutem para o adoecimento 

psíquico desse grupo. Sentimentos depressivos e o quão penoso tem sido lidar com 

esses sentimentos, geralmente sem a ajuda de profissionais habilitados, são relatados e 

sintomas de depressão tornam-se constantes. O descontentamento com a realidade 

diante dos preconceitos familiares e as dificuldades diárias, os episódios de violência 

física e psicológica, abandono e problemas de autoaceitação, levam até mesmo a 

tentativas de suicídio (BONASSI et al., 2015; FERREIRA et al., 2018).  

 Prostituição da população trans 

A constante privação de direitos fundamentais e de sua humanidade faz com que 

muitas travestis e transexuais acabem por significar a condição de exclusão como 

inexorável, acreditando que devem “se contentar” com a vida que possuem. Dessa 

forma, adentram no mercado da prostituição como reflexo de opções de subsistência e 

recursos econômicos limitados. A alta proporção de pessoas trans e travestis no 

trabalho sexual em todo o mundo resulta da violência estrutural, institucional e 

interpessoal generalizada que experimentaram, especialmente, no que diz respeito ao 

não recebimento de apoio de suas famílias e de seus círculos sociais imediatos, e em 

relação à falta de acesso à educação e alternativas de emprego. A prostituição se 

apresenta, portanto, como uma das poucas fontes de renda disponíveis para os 

indivíduos, que buscam atender às suas necessidades imediatas devido à pobreza, à falta 

de abrigo e de segurança alimentar para sobreviver (AMORIM; VIEIRA; BRANCALEONI, 
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2013; MORAES, 2011 apud DAVI; BRUNS, 2015; BONASSI et al., 2015; FERREIRA et al., 

2018).  

 Acessibilidade e direito à saúde  

Os empecilhos para a acessibilidade aos serviços de saúde, os diferentes tipos de 

violências e a precarização aos quais estão submetidas travestis e transexuais envolvem 

processos de adoecimento e sofrimento tanto psíquico quanto físico. Em resposta a essa 

situação, faz-se necessário que os serviços de saúde estejam preparados para atender 

com equidade esses indivíduos em suas demandas específicas, reduzindo as 

desigualdades e consolidando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

como um sistema de acesso universal e integral. Entretanto, o acesso à saúde, para essas 

minorias, está repleto de barreiras, devido à fragilidade do acolhimento e atendimento 

prestados por essas instituições, ocorrendo de maneira desigual, preconceituosa e 

excludente (ÁRAN; MURTA, 2009; MELLO et al., 2011; FREIRE et al., 2013; BRUM, 2014; 

ARAÚJO et al., 2018; CARRARA, 2010 apud CAUMO; CALAZANS, 2018; NEGREIROS et al., 

2019).  

Apesar de o direito à saúde sem distinção de raça, cor ou gênero passar a ser 

garantido a partir da Constituição Federal de 1988, ainda nos dias atuais, as dificuldades 

para a construção e consolidação de políticas públicas, com foco em pessoas travestis e 

transexuais, são inúmeras. Isso se dá mesmo apesar de serem as minorias, que mais 

intensamente sentem a escassez de políticas de saúde específicas e que mais se 

beneficiarão quando forem efetivadas. Diferentes autores explicam que essa dificuldade 

está intimamente atrelada à perspectiva transfóbica na qual se ancoram as ordenações 

de corpos e condição de legitimidade humana ainda vigentes na sociedade (BRASIL, 

2004; BRASIL, 2009; BRASIL, 2011; MELLO; AVELAR; BRITO, 2011; BRUM, 2014; 

BRIGEIRO; MONTEIRO, 2019).  

Foi, portanto, a partir do entendimento de que a elaboração de políticas de 

saúde tem o potencial de contribuir para o fortalecimento entre serviços e usuários e 

garantir o atendimento, minimizando os impactos de doenças que possam acometer 

travestis e transexuais, que algumas iniciativas governamentais voltadas à promoção da 

cidadania da população LGBT+ e ao combate à homofobia começaram a surgir. 

Merecem destaque: o Programa Brasil sem Homofobia – Programa de Combate à 
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Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual 

(2004); a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (2006); o Plano Nacional de Promoção 

da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (2009); a Política Nacional de Saúde Integral 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2011); e a Resolução nº 1.482/97, 

do Conselho Federal de Medicina, e da Portaria 1707/98, do Ministério da Saúde, que 

instituiu o processo de Transexualização no SUS (BRASIL, 2004; BRASIL, 2009; BRASIL, 

2011; MELLO; AVELAR; BRITO, 2011; BRUM, 2014; BRIGEIRO; MONTEIRO, 2019; 

NEGREIROS et al., 2019). 

Entretanto, mesmo existindo alguns avanços consideráveis em relação às 

políticas sociais para travestis e transexuais nos últimos anos, há ainda a ausência de 

uma legislação federal, que explicitamente assegure direitos civis para a população 

LGBT+. Apesar do surgimento das iniciativas isoladas com alcance restrito a áreas 

específicas, é importante que existam políticas públicas mais organicamente articuladas 

e de alcance nacional (MELLO; AVELAR; BRITO, 2011; BRUM, 2014; BRIGEIRO; 

MONTEIRO, 2019; NEGREIROS et al., 2019). 

 Vulnerabilidade às IST 

Diante desse cenário de privação de direitos e de acesso a serviços de saúde, que 

travestis e transexuais profissionais do sexo acabam por se tornar um grupo de extremo 

risco à contaminação de IST. Estas, por sua vez, são consideradas um dos problemas de 

saúde pública mais comuns em todo o mundo, configurando cerca de 340 milhões de 

novos casos por ano, segundo a OMS (2021). Para o Brasil, é estimado entre 10 e 12 

milhões de casos novos por ano. Vale ressaltar que apenas a AIDS, o HIV e a sífilis são de 

notificação compulsória, ou seja, acredita-se que a frequência das IST seja muito maior 

do que revelam os dados oficiais disponíveis, sendo o autotratamento o responsável 

pela maioria das subnotificações (AN et al., 2008; CARVALHO; FERREIRA, 2019; BERALDO 

et al., 2020; BRASIL, 2021).  

Na cavidade oral podem ser observados sintomas primários e secundários das 

IST. Essas manifestações bucais são muito comuns e podem ser os primeiros sinais e 

sintomas de alterações sistêmicas decorrentes dessas infecções, semelhantes a um 

sistema de alarme precoce para essas alterações. Sífilis, gonorreia, herpes simples, HPV 

e HIV/AIDS são as IST de manifestação mais comum na região oral e aparecem, 
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principalmente, por meio de lesões que se apresentam em formas de bolhas, úlceras, 

placas, pápulas e nódulos. Infecções causadas pela sífilis, pelo HPV e pelo HIV são 

especialmente mais perigosas, estando relacionadas a agravos na saúde sistêmica, 

diminuição da imunidade, surgimento de infecções oportunistas, desenvolvimento de 

neoplasias malignas e aumento do risco de morte (PASSOS; FIGUEIREDO, 2004; AN et 

al., 2008; PENHA et al., 2015; CARVALHO; FERREIRA, 2019; BERALDO et al., 2020; BRASIL, 

2020; 2021).  

Estudiosos apontaram que a população trans envolvida com a prostituição está 

ainda mais vulnerável a contrair IST do que mulheres que exercem a mesma ocupação. 

Isso está atrelado às diferenças de comportamento de risco apresentadas por elas no 

âmbito da prostituição, relacionadas ao tempo de trabalho e número médio de 

parceiros por dia; a relações com sexo anal desprotegido; antecedente de infecções 

sexualmente transmissíveis ulcerativas; uso de drogas ilícitas injetáveis e antecedente 

prisional. Além desses fatores, os problemas de ordem estrutural também merecem 

destaque, tais como a exclusão social; a marginalização econômica; as violências física e 

social e, especialmente, as necessidades de saúde não atendidas (BARAL et al., 2013; 

VILLA; CÂNDIDO; SISTE, 2016).  

A falta de qualificação e profissionalização dos agentes de saúde sobre como 

lidar com as necessidades específicas dessa população estão diretamente relacionadas 

a vulnerabilização desse grupo à contaminação por infecções. Fatores relacionados à 

exclusão, ao estigma e à discriminação, os quais geralmente são frequentes nos 

ambientes de saúde, denotam a fragilidade do sistema em efetivar os princípios de 

integralidade, equidade e universalidade previstos pelo SUS. Isso sustenta a tese de que 

há uma necessidade urgente de estabelecimento de políticas públicas em saúde sobre 

prevenção, tratamento e garantia de serviços de cuidados específicos e centrados nas 

necessidades apresentadas por essa população (BARAL et al., 2013; VILLA; CÂNDIDO; 

SISTE, 2016; FERREIRA JR et al., 2016; GUIMARÃES et al., 2016).  

Todavia, é importante que essas políticas públicas abordem os contextos 

estrutural e social que têm o potencial de influenciar a mudança de comportamento do 

indivíduo. Buscando mudanças de ordem social e estrutural, a fim de criar coesão social, 

estender redes de apoio, garantir a participação da comunidade, desafiar as dinâmicas 

de gênero, promover políticas humanas, melhorar acesso a serviços de saúde e 
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incentivar a mobilização da comunidade para a prevenção (COATES; RICHTER; CACERES, 

2008; LIPPMAN et al., 2012).  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificar as vulnerabilidades de manifestações bucais de IST em transexuais e 

travestis profissionais do sexo exige uma busca, que vai para além da simples análise do 

processo saúde-doença. Abordar temas que envolvem essas minorias exige falar-se 

também sobre as cadeias de violências, sobretudo simbólica, e a marginalização às quais 

estão submetidas.  

Revisitando-se a literatura, é possível compreender que os comportamentos de 

risco dessas populações, no que concerne à vulnerabilidade de contaminação por IST, 

estão não apenas associados aos riscos inerentes do trabalho sexual, mas também às 

exclusões estruturais e sociais às quais estão submetidas cotidianamente. A constante 

privação de seus direitos fundamentais acarreta desinformação; infecções por IST e altas 

taxas de mortalidade por parte dessas minorias. Soma-se a isso a dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, estando este fato associado à ausência de profissionalização e 

qualificação dos profissionais de saúde acerca das necessidades específicas desses 

grupos, que vivenciam, por diversas vezes, preconceitos e discriminação no ambiente 

de saúde.  

Para diminuir a exclusão dessas minorias, é imprescindível que sejam criadas e 

efetivadas políticas públicas de saúde, que abracem as necessidades dessas pessoas, em 

âmbito nacional, a fim reduzir suas vulnerabilidades, reparando danos históricos e 

resgatando sua posição de cidadãs detentoras de direitos fundamentais. Essas políticas 

públicas, por sua vez, devem estar focadas em mudanças estruturais e sociais, que 

possibilitem a reinserção desses grupos na sociedade, estabelecendo redes de apoio, 

melhorando o acesso a serviços de saúde e estruturando novas oportunidades e 

qualidade de vida. 
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RESUMO 

O presente artigo busca destacar os principais dilemas e desafios para dar continuidade ao 
desenvolvimento das ações realizadas pelo Observatório dos Direitos das Mulheres dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri – ODMVJM da UFVJM, durante a pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), com destaque para as possibilidades das ações efetivadas, no contexto de trabalho 
remoto da extensão universitária na UFVJM. Este projeto de extensão foi iniciado em agosto de 
2016, por meio da articulação com o ensino e pesquisa. Desde sua criação, o projeto vem 
promovendo importantes contribuições na defesa dos direitos da mulher e principalmente no 
enfrentamento a violência contra a mulher nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A metodologia 
do projeto prima pela participação coletiva de todos os sujeitos participantes. Resultados 
demonstram que a pandemia do novo coronavírus nos colocou o desafio de realizar o ensino, 
a pesquisa e a extensão de forma remota. Na extensão universitária, ocorreu a ruptura 
obrigatória da interação com os estudantes e com a troca na construção do conhecimento com 
a comunidade. O desafio histórico que se mostra para o futuro, é a retomada das atividades, 
incluindo as do ODMVJM, cumprindo os protocolos de segurança sanitária na UFVJM.  

 
Palavras-chave: Educação. Extensão universitária. Patriarcado. Gênero. 

 
1 Os primeiros casos de covid-19 foram identificados na cidade de Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. A questão do 
novo coronavírus que assola o mundo, incidiu também na realidade da UFVJM. Houve a suspensão por prazo indeterminado, de 
todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade, por conta do novo coronavírus, conforme o despacho do Sr. 
Reitor, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM (CONSEPE), divulgadas no Sistema Eletrônico de 
Informação no 23086.002879/2020-89, com data de 15 de março de 2020.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo vai tratar sobre o Observatório dos Direitos das Mulheres dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM, os dilemas e desafios nas suas ações em 

tempos de COVID-19. O objetivo deste estudo é apresentar as atividades que estão 

sendo desenvolvidas pelo ODMVJM-UFVJM, em tempos de covid-19, deixando claro os 

limites e as possibilidades na realização das atividades, tendo em vista o cotidiano que 

se impôs a todos nós com a suspensão das atividades presenciais da extensão 

universitária do Observatório, por conta da pandemia do novo coronavírus.  

A justificativa deste estudo se apresenta na responsabilidade que a universidade 

pública tem em socializar suas experiências nas dimensões indissociáveis que compõe 

suas atividades, seja no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. No caso 

específico deste artigo, trata-se de uma extensão universitária que lida com as mais 

diferentes nuances de manifestações de violências as quais as mulheres dos Vales do 

Mucuri e Jequitinhonha são submetidas e, como estas estão sendo acompanhadas pela 

rede de serviços da região, tendo o apoio do Observatório da UFVJM. 

A metodologia utilizada para elaboração do artigo, consiste no desenvolvimento 

de um relato das experiências efetivadas durante o ano de 2020 das atividades 

realizadas pelo ODMVJM da UFVJM. O projeto prima pela participação coletiva de todos 

os sujeitos participantes, pois parte-se do pressuposto de que a educação não é um 

processo de transmissão do conhecimento, mas um processo de interação e troca, o que 

também atende a um dos princípios da Política de Extensão da UFVJM – a Interação 

Social. 

2. APONTAMENTOS SOBRE OS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Localizado na região semiárida do nordeste mineiro, a 716 km da capital mineira, 

o Vale do Jequitinhonha é formado por 73 municípios, sendo 23 integrados na antiga 

área mineira da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – (SUDENE) e 52 

organizados em microrregiões, compreendidos como alto, médio e baixo Jequitinhonha. 

A partir de 2015 o governo do Estado dividiu o Estado de Minas Gerais em 17 territórios 

de desenvolvimento, como estratégia de descentralizar a administração pública do 

Estado. Nesse sentido, os territórios do baixo e médio Jequitinhonha, foram divididos 
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em 6 microterritórios, os quais congregam 35 cidades (MINAS GERAIS, 2015). Conforme 

o IBGE (2010), o território do médio e baixo Jequitinhonha, possui uma população de 

472.022, dos quais 38,43% vivem na área rural e cerca 61,57% na área urbana, sendo 

50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino.  

De acordo com os dados do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS (2010) e os dados da RIPS (2016) essas regiões têm como principais 

características: o intenso fluxo migratório temporário e definitivo, baixa urbanização, 

alto índice de desemprego, de concentração fundiária, de analfabetismo, de 

mortalidade infantil, de desigualdade social e de violência contra, sendo expressivo o 

número de feminicídio. O IDH- Índice de Desenvolvimento Humano, médio da 

mesorregião, Vale do Jequitinhonha, é de 0,659 (PNUD/2003).  

Particularizando para a violação dos direitos das mulheres nos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, cabe destacar que a região expressa a feminização da pobreza, 

pois a pobreza se concentrar principalmente entre as mulheres, na desigualdade no 

mercado de trabalho, onde o desemprego, os menores salários e piores cargos na região 

se concentram principalmente entre as mulheres, na invisibilização do trabalho 

doméstico, na subrepresentação política e nos índices crescentes das diferentes faces 

da violência contra as mulheres e do feminicídio (RAMALHO, 2012).  

Segundo Ramalho (2012), as principais políticas sociais que a população rural da 

região tem acesso são: aposentadoria rural e o Programa de Transferência de Renda - 

Bolsa Família. Quanto às políticas sociais direcionadas à agricultura familiar camponesa, 

destaca-se o Programa de Aquisição de Alimentos- PAA1, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar- PNAE, dentre outros. No entanto, devido ao pouco incentivo e a 

quase inexistência de assistência técnica, na maioria das vezes, os agricultores familiares 

e camponeses não conseguem ter acesso a tais programas (PTDRS, 2010).  

Com população feminina maior que a masculina, o estado de Minas Gerais, de 

acordo com dados do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA,2013), ficou, entre 2009 e 

 
1 Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo Federal para 
colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a 
agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a 
aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos 
de agregação de valor à produção (Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA). Disponível em: 
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa  

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa
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2011, em 12º lugar no Brasil em casos de homicídios femininos (em média 6,49 a cada 

100 mil habitantes), perdendo, no sudeste, apenas para o Espírito Santo, primeiro em 

casos de homicídios do sudeste e do Brasil. A mesma pesquisa mostra que o perfil das 

mulheres vítimas de homicídio (feminicídio) no estado é: negra (60%); baixa 

escolaridade (48%); e idade entre 20 a 39 anos (54%). Já o agressor, em mais de 50% dos 

casos de feminicídio, é o próprio companheiro da vítima, e em mais de 20% dos casos 

são ex companheiros.   

Em consenso com o exposto, mas no que se refere à perspectiva deste trabalho, 

é possível perceber que, os Vales do Mucuri e Jequitinhonha, de extensa região 

territorial e rural, constituem-se como uma das regiões do estado de Minas Gerais 

marcada por um patriarcado ainda substantivo, embasado na desigualdade de gênero, 

o que resulta em índices alarmantes de crimes e violências contra as mulheres.  

Corroborando com isso, dados do Diagnóstico da Violência Doméstica e Familiar 

contra a mulher de MG, elaborado pelas Regiões Integradas de Segurança Pública do 

Estado – RISPs, entre os anos de 2014 a 2016, apontam um número expressivo de 

mulheres vítimas de violência nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com medida acima 

da média estadual. Diversos tipos de violência (física, psicológica, patrimonial, sexual, 

dentre outros) prevalecem em todo o estado, mas a maioria dos casos registrados nas 

regiões foram: de violência física, seguida de psicológica. (MINAS GERAIS, 2016). 

Para Ramalho (2017), a maioria das mulheres que sofre algum tipo de violência 

silenciam-se diante da dependência financeira, psicológica e também por medo do 

agressor, motivo pelo qual nem todas denunciam o caso de agressão à polícia, ou 

acabam desistindo de dar continuidade ao processo, tornando-se, posteriormente, 

componentes das estatísticas referentes ao crime de homicídio tentado ou consumado.  

Quando se fala em Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, é 

importante destacar, a existência, nos municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

de duas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, uma localizada em 

Diamantina e outra, em Teófilo Otoni. Localiza-se, ainda, uma Patrulha de Prevenção à 

Violência Doméstica da Polícia Militar, também na cidade de Teófilo Otoni, e um Centro 

de Referência de Atendimento à Mulher, localizado no município de Jequitinhonha. A 

maioria dos municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, não possuía Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), por isso, a fim de minimizar essa 
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insuficiência, foram inaugurados dois destes para atendimento regionalizado, um 

responsável pelo atendimento do microterritório de Águas Formosas e outro pelo 

microterritório de Almenara. Assim, a maioria dos municípios da região dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri conta apenas com um posto policial e um Centro de Referência 

da Assistência Social, serviços não especializados no atendimento à mulher. 

3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNERO E O PATRIARCADO 

Para iniciar neste debate, julga-se relevante entender, primeiramente, a 

concepção de patriarcado, termo que se refere a uma estrutural dominação e 

exploração da vida das mulheres. No patriarcado, o poder do homem é construído em 

detrimento ao da mulher, estabelecendo relações de hierarquias e que acentuam as 

desigualdades de gênero. Ainda, vale mencionar que, por funcionar como sistema que 

se reproduz material, cultural e ideologicamente, o patriarcado é reproduzido 

independente da presença do gênero masculino (SAFFIOTI, 1997).  

Compreender o patriarcado como base estrutural de dominação e exploração da 

vida das mulheres é fundamental para se entender a opressão de gênero. No 

patriarcado o poder do homem é construído em detrimento ao da mulher, 

estabelecendo relações de hierarquia e desigualdade de gênero. Por funcionar como 

sistema que se reproduz material e ideologicamente, o patriarcado é reproduzido 

independente da presença do gênero masculino (SAFFIOTI, 1997).  

Saffioti (2004), destaca a importância de compreender o patriarcado não como 

natural, mas como uma categoria histórica, assim, por nem sempre ter existido, pode 

ser superado. Cabe destacar que é o patriarcado o responsável pelas relações de gênero 

desiguais e hierarquizadas socialmente.  

As hierarquias relacionadas a gênero, classe e raça não se tornam explicáveis 

antes que se leve em conta a divisão sexual e racial do trabalho, que, por conseguinte, 

faz com que se produzam identidades, além de vantagens para alguns e desvantagens 

para outros (BIROLI, 2018). Neste sentido, Biroli (2018, p.24) afirma que “gênero não se 

configura de maneira independente em relação à raça e a classe social nem é acessório 

relativamente a essas variáveis”. No mesmo contexto, Biroli (2018, p.24) completa 

dizendo que: “a produção do gênero nas relações de trabalho é tido como algo que se 

dá na interseção com classe e raça”. 
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Desta forma, existe uma convergência entre gênero, raça e classe, assim, “as 

mulheres vivem em um mundo no qual não há apenas sexismo, mas racismo e classismo 

e outras formas de opressão, em um mundo, portanto, em que o problema da diferença 

é na realidade o problema do privilégio” (BIROLI,2018, p.36). Outro aspecto que merece 

ser destacado na sociedade patriarcal é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do 

trabalho, significa especializar certos tipos de tarefas e obrigações de acordo o sexo de 

cada pessoa. Tudo isso parte de um pressuposto que se baseia na cultura de cada 

sociedade e também na educação recebida por cada cidadão. 

Neste caso, destaca-se a ideologia sexista presente em várias sociedades, essa 

ideologia dissemina a discriminação de gênero ou de sexo, impedindo as mulheres de 

atuarem ou realizarem certas tarefas feitas apenas por homens. Isso também é uma 

característica de uma sociedade patriarcal. Assim, as diferenças biológicas, se 

convertem em diferenças sociais, resultando uma maior submissão da mulher no 

mercado de trabalho. 

Desta forma, a família, o mercado de trabalho, as igrejas, escolas, universidades, 

mídia, judiciário, dentre outros, detém a reforçar e naturalizar as relações patriarcais de 

gênero, baseado no modelo heterossexista e na opressão e violência das mulheres pelos 

homens. Em contraponto a essa estrutura de poder, está a luta do movimento feminista, 

que desde o século XX, é o responsável por desmistificar essas relações e pela luta pelos 

direitos das mulheres, na diminuição dessas desigualdades. 

Destaca ainda que nessa reprodução das relações patriarcais de gênero na vida 

cotidiana, as mulheres exercem os papeis relacionados ao cuidado, e estas acabam 

sendo o centro de satisfação das necessidades dos outros filhos, companheiros e 

comunidade. Assim, a divisão sexual do trabalho na forma como se organiza a nossa 

sociedade, resulta em duplas e até triplas jornadas de trabalho assumidas pelas 

mulheres, em um processo de sobrecarga para as mesmas, em um looping na produção 

e reprodução das relações sociais que tendem a se perpetuar neste modelo patriarcal. 

Desse modo, para além das funções de cuidado, as mulheres ainda assumem o trabalho 

doméstico, trabalho na produção familiar ou estão inseridas no mercado de trabalho. 

Esse debate sobre as relações de gênero e trabalho, coloca em voga o fenômeno da 

feminização da pobreza. 
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Para Saffioti (1997), essas características são como um “nó”, se entrelaçam cada 

vez mais deixando evidente o papel destinado às mulheres, em especial: pobres e 

negras, nessa sociedade de classes. No Brasil, todos os dias, milhares de mulheres são 

vítimas de diversos tipos de violência, seja física, psicológica, sexual, dentre outras; 

reforçando que, apesar dos avanços conquistados, por meio da luta das mulheres 

brasileiras, as relações sociais mantêm os aspectos conservadores do modelo patriarcal, 

os quais podem ser constatados nas condições de trabalho das mulheres, na 

desigualdade salarial, nas duplas jornadas de trabalho e, nas diversas relações de 

violência a que estão expostas. 

A classe social não imputa mais ou menos submissão inscrita nas relações de 

gênero, assim como essa categoria, também o gênero e a raça/etnia são estruturantes 

na sociedade. Não cabe, portanto, responsabilizar aos pobres por uma cultura de 

violência doméstica. Há formas de violência de gênero que só são possíveis para uma 

população mais abastada, como a subjugação das mulheres em torno do patrimônio. 

Contudo, pode-se argumentar que o que tende a ocorrer é que assim como o álcool, 

situações de estresse como o desemprego e a situação de miséria podem potencializar 

atos violentos (SAFFIOTI, 2004). 

Assim, após esses breves apontamentos sobre o debate de gênero e o 

patriarcado na sociedade capitalista, no próximo item, há que se destacar as principais 

atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão: Observatório dos Direitos das 

Mulheres dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (ODMVJM) da UFVJM realizadas no 

decurso do ano de 2020, com a pandemia de COVID-19.  

4. O OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS DAS MULHERES DOS VALES DO 
JEQUITINHONHA E MUCURI E AS POSSIBILIDADES DE AÇÕES EM 
TEMPOS DE COVID-19 

Com o intuito de fortalecer o enfrentamento à violação dos direitos das mulheres 

dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, foi criado, em 2016, o Projeto de Extensão 

Observatório dos Direitos das Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (ODMVJM). 

A iniciativa e motivação para execução deste projeto se deram por uma 

compreensão prévia de que no Brasil, todos os dias, milhares de mulheres são vítimas 
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de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial, dentre outras. Desta forma, 

percebe-se que a violência por meio da agressão física é um fenômeno corriqueiro na 

sociedade, pois a cada 5 minutos uma mulher é agredida e diariamente 13 mulheres são 

assassinadas no Brasil (WAISELFISZ, 2016).  

A lei nº. 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha” e a lei nº 

13.104/2015, conhecida com a  “Lei do Feminicídio” foram criadas com o objetivo de 

enfrentar a violência e o assassinato de mulheres.1 Porém, apesar dos avanços 

conquistados, fruto da organização, mobilização e luta das mulheres brasileiras, as 

relações sociais mantêm os aspectos conservadores do modelo patriarcal, que podem 

ser constatados nas condições de trabalho das mulheres, na desigualdade salarial, nas 

duplas jornadas de trabalho, e nas diversas outras relações de violência a que as 

mulheres estão expostas. 

Percebe-se que, um dos principais desafios para a aplicabilidade destas Leis é a 

quase inexistência de um conjunto de órgãos que dispõem de profissionais capacitados 

para atuação específica de atendimento à mulher em situação de violência, que atuem 

de forma articulada entre si e com os movimentos populares em defesa dos direitos das 

mulheres, e que incentivem a denúncia dos seus agressores ou agressoras. Uma vez que, 

uma parcela representativa de mulheres que vivem em situação de violência não 

denuncia, ou seja, compõe a demanda reprimida. É imperativo apontar que um dos 

fatores determinantes dessa realidade seria a inexistência de amparo necessário da rede 

de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Ademais, além dessa lacuna 

existente, ainda existe a crença, devido à cultura histórica, de que essas situações de 

violência são de responsabilidade da mulher, o que expressa, nitidamente, as relações 

patriarcais, de submissão, subserviência, subjugação e exploração da mulher. 

Sob esta conjuntura de acirramento da luta de classes, onde a dominação, a 

exploração e o patriarcado se fortalecem, é que aumentam os desafios dos movimentos 

populares, principalmente feministas, na luta pelos direitos e contra a violência. 

Aumenta-se também a responsabilidade de projetos como o Observatório dos Direitos 

 
1Lei Federal Nº 13.104/2015 “altera o art. 121 do Decreto-Lei no2. 848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei 
no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. ”Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm.  Acesso em 16 out. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm
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das Mulheres dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em contribuir com o debate sobre 

gênero e patriarcado, com vistas ao combate das diversas formas de violência, 

denunciar toda e qualquer forma de violência de gênero e, de criar estratégias que visem 

fortalecer a articulação dos movimentos populares que atuam na defesa dos direitos da 

mulher.  

Desta forma, o “Observatório dos Direitos das Mulheres dos Vales Jequitinhonha 

e Mucuri”, vêm representando uma estratégia para repensar a forma de acolhimento 

da mulher em situação de violência, que se apresenta no cotidiano dos profissionais das 

equipes de trabalho da rede, possibilitando o aprimoramento de suas estratégias para 

enfrentamento da violência contra a mulher, através da articulação entre movimentos 

populares em defesa das mulheres que atuam nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri 

e, com demais atores da rede de enfrentamento a violência contra a mulher, buscando 

assim, fortalecer a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, mas, sobretudo, servindo de 

espaço para debate das reais causas de geração das diversas formas de violência que se 

encontram na estrutura patriarcal da sociedade. Desta forma, o projeto Observatório 

dos Direitos das Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri vem representando uma 

importante contribuição da UFVJM, no enfrentamento da violência contra a mulher e 

na articulação dos movimentos de defesa dos direitos das mulheres. 

Nesse sentido, considerando a especificidade do ano 2020, por conta da 

pandemia do novo coronavírus, o ODMVJM, passou a desenvolver suas atividades de 

forma remota, tendo em vista, como já dito anteriormente, que a Reitoria da UFVJM 

suspendeu todas as atividades de ensino, pesquisa e de extensão a partir de 15 de março 

2020. Conforme as possibilidades efetivas, a primeira atividade a ser realizada ainda foi 

presencial, no dia 08 de março de 2020, na própria UFVJM: 08 de março: “Mais um dia 

de luta”. A atividade foi desenvolvida pelo Observatório dos Direitos das Mulheres do 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com o apoio do Centro de Referência dos Direitos 

Humanos do Mucuri (@crdhmucuri), a Associação de Bairros do Mucuri e o Grupo de 

Mulheres Organizadas do Mucuri (GMOM). Estes organizaram a terceira edição do 

evento "08 de março: mais um dia de luta". A temática do evento: "As mulheres na 

UFVJM", de modo que se buscou discutir as dificuldades vivenciadas pelas mulheres 

estudantes, docentes, técnicas administrativas e trabalhadoras terceirizadas no 
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cotidiano da UFVJM- campus do Mucuri e, contribuir com a construção de novas 

relações de trabalho e gênero. 

Dando continuidade, as atividades a seguir passaram a ser de forma remota, pois 

como já foi dito, a suspensão de todas as atividades na universidade se fez imperativa, 

em decorrência da pandemia de COVID-19 que assolou e ainda assola o mundo. Uma 

delas foi a live1: Masculinidade e negritude, realizada no dia 06 de junho de 2020, às 

16:00 horas. Compreende-se que o debate sobre o homem negro, faz parte das 

demandas e análise do feminismo negro, desse modo, o Observatório dos Direitos das 

Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM realizou uma live sobre tal tema 

com a mediação da Coordenadora do grupo NELAS "Feminismos: gênero, classe, raça e 

resistências", a participação do membro do Observatório e docente da UFVJM, 

professora Claudilene da Costa Ramalho e também, participou da live Rodney William o 

Babalorixá2, doutor em Ciências Sociais e autor do livro Apropriação Cultural.  

Na sequência das atividades, foi realizada uma live pelo canal do Facebook, 

intitulada: “O papel da discussão da violência de gênero e da invisibilidade da violência 

sexual”. Esta ocorreu no dia 17 de junho de 2020, às 19:00 horas, pela rede de mulheres 

do Alto do Jequitinhonha. O ODMVJM participou da atividade a convite da rede.  

 Uma preocupação permanente do ODMVJM no ano de 2020, foi com a 

divulgação nas páginas oficiais das redes sociais tanto do Instagram quanto do 

Facebook, sobre as diversas manifestações e formas de violência contra as mulheres 

vivenciadas durante a pandemia, e que ficaram inviabilizadas, tendo em vista a 

necessidade de realização de isolamento social3 a ser feito pela população brasileira, 

 
1 Deve-se aqui salientar uma nova forma inaugurada e reforçada de comunicação com a comunidade dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, através das redes sociais oficiais do ODMVJM. São elas: a página do Instagram: 
https://instagram.com/observatoriodireitosdamulher?utm_medium=copy_link e a página do Facebook: 
https://www.facebook.com/ODMVJM/ 
2  A função religiosa de um baba ou babalorixá- uma espécie de um administrador e chefe de terreiro, prevê a consulta 
aos orixás, por meio do jogo de búzios, os cuidados com a casa, com os filhos de santo e com as plantas medicinais. 
https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/862081-descubra-a-funcao-do-babalorixa-no-candomble-veja-livros-
sobre-a-religiao.shtml  
3 Cabe aqui fazer uma brevíssima observação. Muito embora a recomendação da ciência fosse pelo isolamento social 
no início da pandemia (e ainda o é hoje, dentro das condições concretas e objetivas de cada sujeito), houve por parte 
do Poder Executivo uma deslegitimação completa dessa diretriz. E não só isso. Houve o movimento inverso: a apologia 
para que os cidadãos brasileiros saíssem às ruas, retornassem com suas vidas à normalidade, pois a economia do país 
seria prejudicada. Essa incapacidade cognoscitiva de compreender e organizar a condução da maior crise sanitária 
que o país vivencia no século por parte do Poder Executivo e seus ministros e assessores, com defesa contínua a 
tratamentos ineficazes de acordo com pesquisas consolidadas, levou o Brasil a uma situação atual de mais de 600.000 
mortos. Tem-se a percepção de uma terra arrasada nos âmbitos sociais, econômicos, políticos, culturais, ambiental, 
étnico-racial, etc. 

https://instagram.com/observatoriodireitosdamulher?utm_medium=copy_link#_blank
https://www.facebook.com/ODMVJM/#_blank
https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/862081-descubra-a-funcao-do-babalorixa-no-candomble-veja-livros-sobre-a-religiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/862081-descubra-a-funcao-do-babalorixa-no-candomble-veja-livros-sobre-a-religiao.shtml
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recomendado enquanto medida sanitária para conter a disseminação do novo 

coronavírus. 

Dando prosseguimento, o ODMVJM realizou a live “Mulheres em tempo de 

pandemia”, a qual buscou trazer o debate sobre os desafios para nós mulheres, os quais 

aumentaram de forma expressiva nesse tempo de pandemia do COVID-19. Além da 

sobrecarga do trabalho doméstico e da educação dos filhos, o desemprego e a violência 

tem aumentado. Participaram dessa live o Centro de Referência dos Direitos Humanos 

do Mucuri (@crdhmucuri) e a Defensoria Pública de Teófilo Otoni. 

No dia 25 de julho ocorreu a produção de conteúdo sobre Dia da Mulher Negra 

Latina e Caribenha e, Dia Nacional de Tereza de Benguela, com vistas a resgatar e dar 

visibilidade para a história de Tereza Benguela e de outras mulheres negras, o que se 

considerou ser essencial nessa data, pois reforça o orgulho e a história das mulheres 

negras. 

  Com a participação da professora Claudilene Costa Ramalho, mulher negra, 

Professora da UFVJM, membro do GMOM, do Observatório dos Direitos das Mulheres 

e do Nelas. Araci Cachoeira: Mulher Negra, mãe, Educadora Popular, compositora, atriz 

da região dos Vale do Mucuri e colaboradora do In cena. 

Jussara Costa: Mulher Negra quilombola do Vale do Jequitinhonha, Coordenadora do 

Macucultura na comunidade quilombola do Macuco em Minas Novas e participante do 

Grupo de Congado Vozes do Macuco. 

Esta atividade foi realizada em parceria entre o Observatório dos Direitos das 

Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, o Grupo de Mulheres Organizadas do 

Mucuri (GMOM), Macucultura, Instituto Cutural In Cena, Educarte-UFVJM. 

Na esteira dos trabalhos, ocorreu a live do dia 30 de julho de 2020, às 19:00 

horas, pela página oficial do ODMVJM no Facebook, com a seguinte temática: Papo é de 

mulher: Onde estão as mulheres de Serro? O objetivo da live foi debater sobre a 

participação das mulheres na história de Serro -MG, nos espaços de poder, de tomada 

de decisão e na vida da cidade. Deve-se considerar que não é propósito deste artigo 

discutir sobre a cultura política e a participação política feminina nos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, apenas se destacou aqui esta, como sendo uma das 

atividades/lives desenvolvidas pelo ODMVJM no decurso de 2020. E que no 

desenvolvimento da mesma, bem como nos espaços dos grupos de estudos das ações 
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de extensão, ocorrem tais estudos, tendo em vista ser tal temática objeto de indagações 

das pesquisadoras pertencentes ao ODMVJM. 

O Observatório contribuiu também na I Semana dos Direitos Humanos “Culturas, 

Memórias e Resistência do Povo do Vale do Mucuri” organizada pelo Centro de 

Referência dos Direitos Humanos do Mucuri (CRDH), com a realização da mesa de 

abertura da professora e membro do ODMVJM, professora Andréa Kelmer de Barros, 

cujo tema foi: “Culturas, memórias e resistência do povo do Vale do Mucuri, realizada 

em 02 de dezembro de 2020. 

Ademais, tem-se a conjugação de diversos fatores que fizeram parte do cotidiano 

das ações do ODMVJM durante todo o ano de 2020 e que também se efetivou no 

trabalho da extensão no início de 2021: a manutenção da suspensão das atividades de 

extensão no âmbito da UFVJM; a impossibilidade de efetiva participação presencial dos 

estudantes, sem previsibilidade de retorno presencial ao ensino, pesquisa e extensão no 

ano de 2021; a postergação do desenvolvimento das atividades da extensão do 

ODMVJM na modalidade remota, nas quais o Observatório se manteve ativo no diálogo 

com a comunidade, especialmente por meio das redes de articulação com o CRDH e 

GMOM, pelas mídias sociais, e como canal de comunicação e orientação para mulheres 

em situação de violência; suporte para outros grupos que atuam na rede de 

enfrentamento à violência contra as mulheres nas regiões em que a universidade está 

inserida.  

Essas ações continuam a serem desenvolvidas de modo remoto, pois se 

considera fundamental não se romper o diálogo, a troca de experiências, vivências e o 

apoio que este projeto de extensão tem conseguido efetivar junto com a comunidade e 

junto às mulheres vítimas das mais diversas manifestações de violências. 

5.  CONCLUSÕES 

Este artigo buscou destacar a extensão universitária como um espaço de troca 

de saberes que pode contribuir com a transformação da realidade, em direção à justiça 

social, à democracia, e à solidariedade, além de constituir estratégia de fortalecimento 

da educação pública, de qualidade, socialmente referenciada. Para tanto, apresentou a 

experiência do ODMVJM, como um projeto que busca construir resistências contra a 

violação dos direitos das mulheres, em uma conjuntura de sucateamento constante da 
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universidade pública e conservadorismo cada vez mais nítido nos diversos espaços da 

vida social, incluindo a universidade. Promover nas universidades públicas debates e 

ações contra as desigualdades de gênero, o racismo, as mazelas causadas pelo 

capitalismo, dentre outras, tornou-se um importante instrumento de resistência e luta 

na reafirmação dos valores expressos na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Apresentou também as ações desenvolvidas pelo ODMVJM e seus principais 

resultados obtidos, o que denota o fortalecimento da aproximação da UFVJM com a 

realidade concreta dos Vales, nos desafios postos em tempos da pandemia de COVID-

19. Deve-se perceber que os trabalhos tiveram desafios para serem desenvolvidos. Um 

dos grandes impasses enfrentados é a inserção da comunidade acadêmica da UFVJM, 

em todos os seus segmentos na extensão universitária na modalidade remota. Outro 

impasse é a Universidade buscar colaborar com a construção de respostas coletivas e 

populares às demandas da população, no contexto adverso do ensino remoto 

emergencial (ERE), assegurando um dos princípios da Política de Extensão: a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Outro impasse enfrentado é se 

aprimorar nas atividades de extensão com a sistematização de dados sobre a realidade, 

as quais devem ser socializadas com os sujeitos dos Vales e também com a sociedade 

de forma geral, mediante produções das mais variados, tais como textos científicos, para 

que o maior número de pessoas conheçam as atividades desenvolvidas e, para a 

realização de ações futuras, tendo em vista que a realidade se transforma 

permanentemente. Cabe ressaltar, ainda, que o objetivo dessa extensão não é apenas 

de conhecer a realidade, mas se propõe a intervir o que se constitui em um dos 

princípios da Política de Extensão da UFVJM, que visa um processo de transformação 

social, seja na contribuição da formação e qualificação dos profissionais que atuam na 

rede, seja no processo da formação dos diversos profissionais dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, e ainda, na contribuição da socialização e fortalecimento dos 

direitos das mulheres. 
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RESUMO 

As rezadeiras são mulheres de núcleos periféricos de suas cidades, atuando como 
curandeiras onde os sistemas de saúde possuem dificuldades de ingresso. São mulheres 
velhas, que por muita das vezes, são as chefes de família, detentoras da maior parte da 
economia da casa. Elas retêm sua subsistência e de sua família a partir de planos de 
governo, como aposentadoria e bolsa família. O oficio da reza é transmito para as 
mulheres dentro de um núcleo familiar.  
 
Palavras-chave: Rezadeiras. Transmissão. Narrativas. Memória. 
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1. INTRODUÇÃO 

As rezadeiras são mulheres de núcleos periféricos de suas cidades, atuando 

como curandeiras onde os sistemas de saúde possuem dificuldades de ingresso. São 

mulheres velhas, que por muita das vezes, são as chefes de família, detentoras da maior 

parte da economia da casa. Elas retêm sua subsistência e de sua família a partir de 

planos de governo, como aposentadoria e bolsa família. O oficio da reza é transmito 

para as mulheres dentro de um núcleo familiar.  

Machados (2009), afirma que com a crescente participação feminina no sustento 

da casa, as mulheres mais velhas são as responsáveis pela transmissão de valores e 

morais para a geração mais jovem, de netos, filhos, afilhados. As interlocutoras dessa 

escrita são mulheres de idade, pobres, periféricas, com suas casas à margem da cidade. 

Dona Inácia (83 anos), Dona Vitória (98 anos), Dona Maria de (63 anos) e Dona Antônia 

(75 anos).  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A vida das mulheres em núcleos pobres é marcada pelo aumento da atuação 

efetiva no campo de trabalho e da economia e sustento dentro da casa. Essa situação 

produz hierarquias geracional a partir da matriarca. O papel de dona de casa por vezes 

é desempenhado pelas mulheres velhas que cuidam dos mais novos enquanto os que 

possuem idade de trabalho seguem fora de casa.  

A transmissão do conhecimento é realizada a por meio da oralidade.  Em suas 

narrativas elas recriam suas tradições e seu cotidiano. Elas realizam o repasse da moral 

através de ensinos religiosos. Os velhos vivem em suas lembranças e narrativas, 

repetindo sua tradição (D’ALESSIO, 1993). Para Halbwachs (1990), nos grupos 

tradicionais, os avós procuram uma proximidade com as crianças, enquanto os pais das 

crianças se encontravam ocupados. Nesse caso, as crianças ficam, então, na guarda de 

seus avós. Com essa proximidade, as crianças recebem a transmissão das tradições. 

Segundo machado (2009), a religião é fundamental para realinhar a moral e as 

condutas dentro da família. Por fazer parte do catolicismo popular, essas mulheres são 

consideradas sacerdotisas e mensageiras da palavra de Deus, pois seus ofícios são um 
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presente divino, suas palavras, corporalidade e fé as colocam como intermediárias da 

evocação da cura realizada por Deus.   

As rezadeiras são terapeutas populares que através de suas rezas e gestos 

buscam a cura de perturbações ligadas ao corpo, ao espírito, mas também a questões 

sociais e psicológicas do cotidiano de seus pacientes. É um ritual realizado para a 

obtenção de cura sem um retorno financeiro.  É a força de suas palavras e de sua fé, é o 

manuseio de seus elementos que quando evocados, faz o mal se distanciar.   

O corpo atua como intermediário do sagrado e como meio de transmissão de 

regras e valores culturais. O corpo das rezadeiras está ligada a construção de sua 

identidade, “ um instrumento que articula sentido e significados cosmológicos” (MALUF, 

2001, p.92).  

O corpo fabrica culturas e pessoas, ele reproduz sentidos de uma construção 

social e cultural. Repassa conhecimento e manifestações. No caso das rezadeiras, o 

corpo atua como meio da cura. É a partir de seus gestos e suas palavras que a obtenção 

da cura é realizada.  

É através do corpo que o ofício da reza é transmitido, os gestos executados de 

formas adequadas, os objetos selecionados, as palavras ditas.  O corpo no momento da 

reza é performado, praticado e transmitido. O guru utiliza seu corpo como um utensilio 

que se guara do conhecimento e a transmissão (BARTH, 2000).  

Essa prática atualmente se encontra nas mulheres mais velhas de suas famílias. 

Nos grupos tradicionais, sem os velhos, a educação dos adultos não seria completa, já 

que os sujeitos modernos não se permitem mais escutar os mais velhos e cultivar as suas 

narrativas. A narrativa serve para o repasse de suas experiências quando os outros 

meios de comunicação não se interessam pela mesma. Ela é uma forma artesanal de se 

comunicar e ensinar.   

Existe um obstáculo nos critérios de repasse da prática aos mais novos. As rezas 

não poderiam ser transmitidas para alguém que elas não acreditem que tenha a 

vocação, A Dona Inácia e a Dona Antônia se recusaram a adentrar a qualquer coisa que 

talvez me fizesse saber sobre suas rezas, mas a Dona Vitória, já desesperançosa com o 

repasse, me contou sobre elas. Isso mostra que, as outras mulheres, que não tiveram o 

interesse de me contar, possuem a esperança em perpetuar seu ofício da maneira que 

elas acreditam que devem ser.   
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Barth (2000) diz que a tradição do conhecimento é realizada pela transmissão 

direta do guru para o iniciador no grupo em que está inserido. O guru possui a 

responsabilidade de transmitir seus ensinamentos de forma que sejam compreendidos 

por quem os recebem. As rezadeiras buscam ocultar de seu público, pacientes ou quem 

as procura, suas histórias, as verdades essenciais.   

Essa transmissão da tradição envolve em segredos e mistérios, orientações 

selecionadas. Os gurus, o papel da reprodução social, enquanto o iniciador possui o 

trabalho de guardar os segredos revelados. Através do segredo, eles realizam a 

manipulação da cura. Faz parte do mistério educar e repassar o conhecimento, mas 

também de dramatizar para seu público.  

Mais do que simplesmente transmitir conhecimentos para os noviços, deve 
ser capaz de encenar uma performance hipnotizante. Mesmo que os 
significados dos símbolos não sejam transmitidos para os iniciantes, já é 
suficiente que permaneçam enigmáticos, de modo a reforçar a sensação de 
que ali existem segredos importantes. Do iniciador espera-se que consiga 
produzir um exemplar de performance sagrada, o mais emocionante e 
evocativo possível. (BARTH, 2000, p.147).  

Dona Antônia menciona sempre que o poder de cura pode ser transmitido, mas 

também pode ser tirado por ela quando lhe for desejável, desta forma, Barth (2000), 

afirma que o guru se sustenta enquanto tiver o que se possa transmitir. A transmissão 

desse conhecimento é realizada por seletividade, muitas vezes de parentesco, de mãe 

para filha, de avó para neta, ou de alguém que entende a importância de repassar o 

conhecimento.  

O saber tradicional tem sido transmitido com menor frequência para as gerações 

mais jovens. A dona Antônia (2019) menciona que aprendeu com uma velha que ia 

buscar mamona no terreno de seu pai, e como todo seu aprendizado foi realizado por 

meio de repetição. Ela narra:   

[...] aí ela disse ‘Antônha, tu quer juntar comigo?’, eu digo: ‘vou’, eu gostava 
[...] Vou ti ensinar toda reza que eu sei’, eu digo ‘pode, porque eu quero’. Aí 
o quebrante né, era pra você ter assistido eu rezar todinho, era pra eu ter 
mandado tu sentar pra assistir eu rezando. Aí, ela disse: ‘eu vou ti ensinar’, 
era pé, por pé da reza, era cumprida. [..] Quando ela me acabar de dizer os 
pé tudim, era pra eu juntar tudim e dizer porque a gente tem que juntar tudim 
pra dizer. Aí, prender primeiro de pé por pé, aí juntar tudim, pra saber se eu 

sabia1.   

 
1 Todas as narrativas utilizadas nesse trabalho foram coletadas em campo com a autorização das mesmas 
participantes e podem ser encontradas transcritas por completo em minha dissertação. 
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 Dona Vitória, que também era parteira, conta como iniciou a prática dos dois 

ofícios que também tentou ensinar a sua filha. Dona Vitória fez questão em me contar 

suas rezas. Me disse que aprendeu os ofícios com sua mãe, que lhe ensinou quando 

ainda era jovem.  

 Era nova... Num era muito nova não, mas também num era ‘vea’. Aí, eu 
comecei a rezar lá. Peguei mil e dezesseis meninos, passaram por essa mão 
que a terra aí de comer. Eu já ensinei essa, mas olhe: Eu comecei a pegar 
menino lá em Água Branca de Goldofredo Raposa, foi, lá eu morei três anos, 
aí vim mim bora pra onde tá a minha mãe. Aí lá eu rezava também nas 
crianças (DONA VITÓRIA, 2018).   

  Sua filha, Dona Maria, conta que nunca quis rezar em adultos como sua mãe e 

sua avó e por ser a predileta de sua avó, ela o ensinou o oficio. Dona Maria disse que 

nunca lhe foi do seu agrado, mas aprendeu a rezar em crianças como sua avó havia lhe 

repassado:   

 Eu tinha assim, uns 18 anos, porque eu era novinha. Aí minha avó gostava 
muito de mim, sabe?! Aí ela me ensinou, ‘oh minha fia, vou te ensinar de 
rezar, de quebrante, de vento caído, e de engasgo. Foi minha avó, mãe dela. 
Eu sou a primeira neta da mãe dela. (DONA MARIA, 2018).  

Ao perguntar a todas elas se haveria o intuito de realizar essa transmissão, a 

resposta afirmativa foi unânime, embora um pouco preocupante, já que somente a 

Dona Antônia tinha o interesse de que seus filhos recebessem o ‘dom’. Dona Inácia, 

muito desconfiada, relatou que pretendia passar para o seu neto. Ao perguntar para 

Dona Inácia (2018) se havia interesse em repassar seu ofício para alguém de sua família.  

 Não! Eu tenho filho que nem acredita, pra que que eu vou repassar pra ele? 
Esse dai, (referendo ao neto que escutava nossa conversa) se quiser aprender, 
eu passo. Se ele quiser ser, ele tem que rezar e ter muita fé. Só a reza sem fé 
não adianta, nem pra mim, e nem pra quem vem rezar.   

 Ao perguntar sobre suas filhas, ela me contou que eram evangélicas, e assim 

como Dona Maria, desconsiderava a pratica da reza, e se preocupavam com o oficio da 

mãe e pediam que parasse de praticar, Dona Inácia diz que bate o pé, e que vai morrer 

rezando. Ao perguntar de seu interesse para o repasse de seu oficio a alguma dessas 

filhas, ela é efêmera:  

Não! Elas são contra eu. Diz que não acredita, mas eu acredito neles, que eles 
falam em Deus né?! Agora eles é que não quer acreditar na gente. Diz que é 
errado, num pode. Se quando eu nasci já foi nessa lei, então não é errada, se 
é errada também a gente não sabe, depende deles num é?! Entre os padres, 
e os pastor. A gente não tem culpa, a gente só segue sempre o que a gente 
quer, o que vem no coração da gente, ne?! Isso daí Deus não depende da 
gente de nada, de riqueza, de pobreza, de qualidade, Deus só depende do 



 

 

   412 Mulheres que curam: Matriarcas responsáveis pela transmissão de ser rezadeira 

aaaaaaaaaaaaa

a 

Gê
ne

ro
, r

aç
a,

 c
la

ss
e 

e 
o 

di
re

it
o:

 u
m

a 
an

ál
is

e 
in

cl
us

iv
a 

coração de nós. Não adianta minha fia,’eu sou boinha’ e o coração ser mal. 
Pra Deus não adianta não. Só adianta se o coração for bem. Ter o coração 
‘humildo’.   

  A Dona Inácia, filho de rezadores, tem seu ofício praticado na família a algumas 

gerações, por ambas as partes, ainda possui esperança de perpetuar seu oficio dentro 

de sua família como foi ensinada me conta que aprendeu sua reza com sua mãe, embora 

seu pai soubesse muito mais, mas não chegou a aprender tudo.  

Uns 17 anos quando comecei a rezar, quem rezava era meu pai, minha mãe, 
era rezador eles dois. Tudo que eu aprendi foi com minha mãe. Meu pai 
também benzia criança. Vez dava um mal bem forte nele que...Eu não aprendi 
isso aí com ele. As vez as crianças dava um mal forte, que a baixo de Deus, só 
ele mesmo. Ele benzia aquela criancinha, ficava bom. (DONA INÁCIA, 2018).  

A repetição e fixação para a prática na narrativa faz parte do ‘se tornar rezadeira’, 

como o caso da Dona Antônia, que só realmente se considerou rezadeira, quando 

repetiu “tin tin, por tin tin” o que foi ensinado. Vale ressaltar que, embora a Dona 

Antônia não tenha aprendido seu ofício por parentesco, a transmissão desses saberes 

ainda é algo privado que acontece dentro do núcleo familiar, como no caso de Dona 

Inácia e Dona Vitória.  

 Na transmissão da prática, a família tem um papel muito importante, visto que 

quem compartilha as tradições cria estratégias de sobrevivência para a transmissão dos 

saberes que se encontram na necessidade de lembrar e repetir. Dona Antônia aprendeu 

sua reza ao encontrar uma senhora que sempre buscava mamona nos terrenos de seu 

pai, isto é, não aprendendo seu ofício no seu núcleo familiar. Mas faz questão de inserir 

essa prática em seu meio familiar, ensinando aos seus filhos quando chegar a hora e, 

com orgulho, menciona que todos querem aprender, mas que só ensinará quando já 

não mais puder rezar.   

Pretendo, pretendo! Tão doido pra me dá, porque se eu der, eu tô dando, 
num tenho mais. É! Se eu te der, mas se eu quiser eu tomo de tu de novo. Eu 
te dou e tomo. E ai eu não vou dá agora, quando eu já não aguentá eu passo. 
(DONA ANTÔNIA, 2019).   

Assim como Barth (2000) menciona, o papel do iniciado é realizar o processo de 

aprendizagem através da fixação na memória, a partir de repetições, até o 

aperfeiçoamento. Dona Tonha menciona que seu processo de aprendizagem ocorreu 

dessa forma, repetindo ‘tin din por tin din’, até sua mentora assegurar a boa 

exequibilidade de suas palavras. Para que a cura seja obtida, as palavras recitadas 
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devem ser ditas sem hesitar e sem falhas. O conhecimento é repassado através da 

memória, Barth (2000) afirma: 

[...] individualizado: torna-se disponível de maneira singular na memória de 
cada pessoa, como informação verbal que se pode inrernalizar, levar consigo, 
recuperar, reproduzir e compartilhar em futuras ocasiões de comunicação 
com outros. (149) 

 A memória é o suporte do ofício, é nela que as palavras e os gestos são evocados 

e rememorados. São mulheres que fazem parte de uma tradição oral e por esse motivo, 

a memória é responsável por guardar, por transmitir, por ressignificar. A memória de 

rezadeiras tem um papel fundamental na prática da reza, desde o aprendizado com seu 

tutor, de juntar pedaço por pedaço de reza, e rememorar até a reza tornar-se integrante 

de sua pele, evocada sem preocupações, repetidas naturalmente. A memória faz a 

prática de reza ser algo intrínseco a essas mulheres.   

A maioria das rezas proferidas em tons de voz baixinho, quase impossíveis de 

escutar, são versos passados de geração em geração. Elas realizam os rituais com rezas 

advindas da religião católica, como mesmo menciona Dona Inácia, “Eu nasci católica, e 

vou morrer católica” como Credo, Pai Nosso, Ave Maria. Fazem parte de um catolicismo 

popular, porém elas abominam qualquer relação com a ‘macumba’, fazem questão de 

se diferenciar, como a Dona Maria que se tornou evangélica, mas apoia sua mãe, Dona 

Vitória que ainda pratica suas rezas.  

A memória se converte em hábito e tradições, costumes e ofícios, passados de 

geração em geração (JELIN, 2002). Dona Maria que teve seu ofício aprendido em família, 

filha da rezadeira Dona Vitória, tornou-se evangélica e por esse motivo, menciona que 

é algo que ela quer esquecer, visto que não sabe como ainda lembra desses fatos, já que 

agora é evangélica. A sua igreja Assembléia de Deus não permitia a prática da magia, 

mas ela acreditava que não poderia fazer mal a ninguém, sempre retificando que já não 

praticava, pois era evangélica. 

Penso na memória naturalizada dessas mulheres rezadeiras, já que algumas não 

sabem escrever, mas repetem suas rezas dia após dia. Aquilo já está inserido em seu 

corpo, no sangue, como menciona Dona Antônia. Sua existência, e é posto para fora 

como suor, algo quase natural. Entretanto, nem sempre foi assim. Para se aprender seu 

ofício, as palavras tiveram que ser repetidas tantas e tantas vezes que se torna 
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impossível mensurar suas repetições de aprendizagem, como menciona a Dona Antônia 

(2019):   

[...] era pé, por pé da reza, era cumprida [...]. Quando ela (a senhora que lhe 
ensinou) me acabava de dizer os pé tudim, era pra eu juntar tudim e dizer, 
porque a gente tem que juntar tudim pra dizer. Aí, prender primeiro de pé 
por pé, aí juntava tudim pra saber se eu sabia. Isso ela passou o mês [...] cada 
dia ela cantava, ela me ensinava como é.  

Existe toda uma seleção sobre o repasse dessas narrativas, eu, por exemplo, 

como pesquisadora, não posso ter acesso a todas essas rezas que fazem parte da prática, 

pois é um ofício de segredos, destinado apenas aos escolhidos. Para esse trabalho foi 

realizado uma bricolagem dessas narrativas, um tin tin daqui um tin tin dali, e aos poucos 

foi sendo moldado um breve conhecimento sobre as memórias do ofício de rezadeiras.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A prática da reza é uma prática oral, e por isso, seu principal mecanismo de 

perpetuação é a transmissão, são suas memórias, são suas falas, histórias e narrativas. 

O ofício das rezadeiras é realizado por narrativas que apenas elas e quem a passou, ou 

para quem se vai passar possuem o conhecimento. 

Toda exteriorização de um pensamento, uma memória, é uma transmissão. Todo 

ato de narrar é uma transmissão para quem o escuta (CANDAU, 2010). Já para as 

rezadeiras, o repasse deve ser realizado com exatidão, pois aquele que receberá o dom, 

assim como aquele que receberá a cura, tem que acreditar. Dona Inácia (2018) 

menciona: “- Tem que acreditar, se num acreditar, num funciona”. Essa habilidade, como 

expõe Candau (2010) já se encontra intrínseca no corpo e na mente de tais sujeitos.   

A transmissão não apenas constrói a prática da reza, como a torna possível e a 

concretiza, cada palavra, cada gesto, cada repetição. A transmissão permite que o ofício 

viva e reviva cotidianamente, transforma palavras e gestos em intermediárias da cura. 
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GÊNERO E LEI MARIA DA PENHA: 
ATRAVESSAMENTOS NA CONCESSÃO 
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DOI: 10.51859/amplla.grc1006-29  

Thaís Tononi Batista ¹ 
 
¹ Mestra em Política Social (UFES); Assistente Social do Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES) 

RESUMO 

O artigo parte da experiência profissional como assistente social no atendimento a uma 
vara específica de violência doméstica, por meio da qual comparece com frequência a 
demanda para se verificar se a violência contra a mulher, explicitada nos autos do 
processo, tem sua origem de fato na denominada “questão de gênero”. A “dúvida” 
jurídica para enquadramento na lei, comparece especialmente em casos nos quais a 
pessoa acusada de perpetrar a violência contra a mulher não possui para com ela uma 
relação íntima de afeto, ou seja, não é marido, namorado, companheiro ou ex-
companheiro; quando não é do sexo masculino e/ou quando aparentemente sobressai 
uma suposta disputa patrimonial. Dessa forma, o questionamento acerca da “questão 
de gênero” traz consigo a necessidade de se ampliar o olhar e a análise crítica para o uso 
do termo gênero.  Considerar sua importância e papel histórico, mas também situar seus 
limites e os desafios impostos às lutas pelos direitos das mulheres. Assim, procede-se a 
um breve resgate histórico da construção e de distintas compreensões teóricas sobre o 
gênero, através de considerações introdutórias da formulação proposta por Scott 
(1990), seguindo-se da crítica ao seu emprego a partir de estudos apoiados em Butler e 
em marxistas, especialmente materialistas. Conclui-se que o debate em torno do gênero 
não é uníssono e encontra-se em constante movimento no âmbito das ciências humanas 
e sociais, nos debates feministas e no campo do direito, com rebatimentos nas 
discussões e formulações jurídicas, logo, repercutindo na operacionalização da lei Maria 
da Penha e exigindo postura atenta das equipes multidisciplinares. 
 
Palavras-chave: Gênero. Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto de atuação profissional em equipes multidisciplinares no âmbito dos 

Tribunais de Justiça, entre as atribuições previstas encontra-se o atendimento às 

situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Não obstante, as reflexões do presente artigo partem da atuação profissional, no 

contexto do atendimento a uma vara específica de violência doméstica, por meio da 

qual comparece com frequência a demanda para se verificar se a violência contra a 

mulher, explicitada nos autos do processo, tem sua origem de fato na denominada 

“questão de gênero”. Tal enquadramento objetiva definir se é pertinente a aplicação de 

medidas protetivas oriundas da Lei Maria da Penha (LMP). 

Observa-se que a demanda é direcionada à equipe multidisciplinar 

especialmente em casos nos quais a pessoa acusada de perpetrar a violência contra a 

mulher não possui para com ela uma relação íntima de afeto, ou seja, não é marido, 

namorado, companheiro ou ex-companheiro; quando não é do sexo masculino ou 

quando aparentemente sobressai uma suposta disputa patrimonial. 

Nesse sentido, compreende-se que o questionamento acerca da “questão de 

gênero” traz consigo a necessidade de se ampliar o olhar e a análise crítica para o uso 

do termo gênero.  Considerar sua importância e papel histórico, mas também situar seus 

limites e os desafios impostos às lutas pelos direitos das mulheres. E, nesse contexto, 

compreender se o uso desse termo pode servir para ampliar ou restringir o acesso às 

medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. 

O caminho percorrido consiste em refletir como a expressão gênero tem sido 

aplicada, de um modo geral, no âmbito do direito, repercutindo em decisões e 

direcionamentos jurídicos pelos Tribunais de Justiça brasileiros no contexto de aplicação 

de medidas protetivas decorrentes da LMP. 

Em seguida, procede-se a um breve resgate histórico da construção e de distintas 

compreensões teóricas sobre o gênero, através de considerações introdutórias da 

formulação proposta por Scott (1990), seguindo-se da crítica ao seu emprego a partir de 

estudos apoiados em Butler e em marxistas, especialmente materialistas, que 

reivindicam o emprego das relações sociais de sexo em contraponto ao uso do gênero. 
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  Dada a complexidade do debate, não há pretensão em esgotá-lo, almejando-

se, no momento, evidenciar a gama de abordagens existentes em torno do tema e 

indicar alguns pontos de reflexão a partir das vertentes teóricas explicitadas. O intuito 

consiste em chamar a atenção para a necessidade do debate sobre gênero e as 

repercussões na aplicação das medidas protetivas de urgência no âmbito da LMP.  

Por fim, busca-se estabelecer algumas aproximações teóricas e refletir as 

“confusões conceituais” em torno da violência de gênero, violência doméstica e familiar 

e Lei Maria da Penha, objetivando-se a ampliação do debate em torno do gênero, seus 

limites e possibilidades no debate da violência doméstica contra as mulheres no 

contexto da aplicação de medidas protetivas. 

2. GÊNERO E LEI MARIA DA PENHA: ENTRE A CONCESSÃO E A 
NEGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

A Lei nº 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha (LMP), 

apresenta em seu enunciado o objetivo de criar mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher.  

Nas disposições preliminares, a lei reitera tal objetivo e ressalta que toda mulher 

deve ter assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, não 

importando classe, raça/etnia, orientação sexual, idade, religião ou nível cultural e 

educacional. 

O artigo 5º apresenta definições acerca da unidade doméstica, compreendendo-

a como o convívio permanente de pessoas ainda que sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; da família para além dos laços naturais, considerando laços 

de afinidade e a expressão da vontade dos sujeitos; e das relações íntimas de afeto entre 

a vítima e agressor mesmo que não exista coabitação (BRASIL, 2006). 

Com isso em mente, parece não haver dúvidas de que a lei possui uma atuação 

abrangente e uma gama de possibilidades de sua aplicação. Contudo, o artigo 5º da 

norma legal afirma que “para os efeitos da lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 

2006). 
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Logo, a preocupação central que se apresenta neste artigo passa pelo uso do 

gênero para que se possa definir juridicamente se uma determinada demanda, 

apresentada no âmbito da Lei Maria da Penha, pode ser de fato considerada como tal e 

com isso aplicar-se as medidas previstas na norma legal. 

Como já explicitado, verifica-se que de um modo geral a “dúvida jurídica” parece 

repousar nos casos em que não há uma relação íntima de afeto entre as partes; quando 

prevalece à primeira vista uma leitura de “disputa” patrimonial entre o homem e a 

mulher ou quando a parte acusada de cometer a violência não é do sexo masculino. 

Nesse bojo, entram as dúvidas na aplicação da lei em casos entre mãe-filha, mãe-

filho, relações homoafetivas entre mulheres, nora-sogra, irmãs etc. Desse modo, 

constata-se que os questionamentos e dúvidas em torno do uso do termo gênero 

podem ser observados pelo país a fora, inclusive demandando posicionamento das 

cortes superiores. 

O Informativo n 551 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que é possível 

a incidência da lei 11.340/2006 nas relações entre mãe e filha. O entendimento girou 

em torno do próprio texto da lei que afirma que a violência doméstica e familiar contra 

mulher consiste em “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer 

relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação” (INFORMATIVOS..., 2014, www.tjse.jus.br).  

O entendimento formado foi de que o objeto de tutela da lei é a mulher que está 

em situação de vulnerabilidade seja em relação ao companheiro, namorado, cônjuge ou 

em relação a qualquer outro familiar ou pessoa que tenha convivência com a mulher e 

independente do gênero do agressor. A jurisprudência do STJ compreende, portanto, 

que o sujeito ativo do crime pode ser homem ou mulher, mas deve estar caracterizada 

a relação de poder e submissão (INFORMATIVOS..., 2014, www.tjse.jus.br).  

Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) também considerou que 

nos casos de violência doméstica envolvendo mãe e filha há possibilidade de incidência 

da lei Maria da Penha, ressaltando que não há que prevalecer o gênero do agressor e 

sim a relação doméstica, familiar e de afetividade. Assim, destacou a decisão supra, 

estariam abarcados os conflitos entre mãe e filhas, sogras e noras ou entre irmãs, por 

exemplo (LEI MARIA DA PENHA..., 2019, www.juscatarina.com.br).  

http://www.tjse.jus.br/
http://www.tjse.jus.br/
http://www.juscatarina.com.br/
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A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

declarou, no ano de 2018, que a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

de Várzea Grande era competente para julgar caso em que uma criança de pouco mais 

de um ano de idade foi agredida e obrigada pela mãe a ingerir bebida alcoólica. 

Portanto, no entendimento jurídico formulado pelos desembargadores, a violência 

familiar haveria que ser estendida a crianças e a idosas do sexo feminino (RODAS, 2020, 

www.conjur.com.br).  

Todavia, há muita discordância acerca da aplicação da lei Maria da Penha nesses 

tipos de situações, pois existe uma compreensão também evidente de que a lei se refere 

à violência baseada no gênero, termo geralmente assimilado como sinônimo de 

violência de homens contra mulheres em razão do fato de serem mulheres. 

Como exemplo, cita-se decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

que em 2017 suspendeu a remessa de processo judicial, que tratava de briga entre mãe 

e filha, para um Juizado Especial Criminal, direcionando a demanda para a justiça 

comum, por entender que a lei Maria da Penha só pode ser aplicada em situações aonde 

se identifica a opressão ao sexo feminino como motivador da violência (RODAS, 2020, 

www.conjur.com.br).  

Cita-se ainda, decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) o qual 

concluiu que “se a filha agrediu a mãe devido a uma discussão, mas não ficou provada a 

situação de vulnerabilidade desta, a norma deve ser afastada” (RODAS, 2020, 

www.conjur.com.br).  

Outro exemplo é a Decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) o 

qual considerou que nos casos em que crianças do sexo feminino forem vítimas de maus 

tratos em decorrência da vulnerabilidade pela “condição de filha, em face da sua criação 

e educação, sem qualquer conotação motivada pelo gênero mulher, não há aplicação 

da Lei Maria da Penha" (RODAS, 2020, www.conjur.com.br).  

Diante destas compreensões explicitadas, fica patente que a expressão gênero 

assume interpretações distintas, algumas conflitando e outras coadunando entre si. 

Assume um significado de conotação subjetiva, de modo que cada autoridade fará a sua 

interpretação no caso concreto. 

Observa-se que uma “saída” adotada pelos tribunais, especialmente nos casos 

entre mãe e filha ou contra crianças do sexo feminino, tem sido considerar a existência 

http://www.conjur.com.br/
http://www.conjur.com.br/
http://www.conjur.com.br/
http://www.conjur.com.br/
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de situação de “vulnerabilidade” somada à compreensão do gênero enquanto elemento 

central para configurar violência que seja matéria da lei Maria da Penha.  

Importante citar a existência de enunciados em torno da lei, formulados pelo 

Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

(FONAVID), criado em 2009 com o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento 

anual visa, entre outras coisas, uniformizar procedimentos relativos à lei e à temática da 

violência doméstica contra a mulher.  

O Enunciado de número 24 reforça a centralidade no gênero ao afirmar que “a 

competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se 

aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei Maria da 

Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino” (ENUNCIADOS..., 2019, 

www.amb.com.br).  

Como já ponderado, há divergências em relação à aplicação da lei Maria da 

Penha para situações que escapam à classificação restrita em torno da violência baseada 

no gênero, que por sua vez é concebida como sinônimo de violência contra a mulher 

praticada por homens. Isso leva ao questionamento central sobre as compreensões 

acerca do gênero e como podem balizar decisões judiciais em torno das medidas 

protetivas da LMP, restringindo ou ampliando sua aplicação. 

Nesse sentido, faz-se necessária a recuperação do gênero num plano histórico e 

sua reflexão em diferentes perspectivas teóricas. Sem se pretender dar conta da 

complexidade do debate, o objetivo é estabelecer algumas aproximações acerca das 

possibilidades e limites de seu emprego, almejando-se o alargamento da compreensão 

de sua aplicabilidade nos marcos da lei Maria da Penha. 

3. CATEGORIA OU CONCEITO? APROXIMAÇÕES AO DEBATE DE GÊNERO 

Do ponto de vista histórico, vale ressaltar as discussões de Christine de Pizan com 

sua obra “A cidade das damas”, que já na Idade Média relatava o cotidiano das mulheres 

medievais, explicitando concepções que passaram a fazer parte das lutas feministas do 

tempo presente (NERI, 2013).  

Christine de Pizan não formulou o conceito de gênero como tal, mas foi autora 

de uma obra diversificada como poemas e tratados de educação e política, expondo de 

http://www.amb.com.br/
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forma pioneira a ideia de que as diferenças entre mulheres e homens não repousavam 

em questões biológicas, mas em construções religiosas, sociais e culturais (NERI, 2013).  

As discussões em torno do gênero remetem com maior intensidade às 

formulações elaboradas e amplamente difundidas no Brasil a partir da obra de autoria 

de Joan Scott (1995) que o concebeu como uma categoria útil de análise, “uma forma 

primária de dar significado às relações de poder [...]” estruturando a “percepção e a 

organização concreta e simbólica de toda a vida social” (SCOTT, 1995, p. 88). 

A própria autora expõe limites do uso do gênero ao ponderar que ele passou a 

ser utilizado como sinônimo de mulher, ajustando-se à terminologia das ciências sociais 

e dissociando-se de uma vertente política relacionada ao feminismo. A autora afirma 

que “gênero é um novo tema, um novo domínio da pesquisa histórica, mas não tem 

poder analítico suficiente para questionar (e mudar) os paradigmas históricos 

existentes” (SCOTT, 1995, p. 76). 

A estudiosa conclui que se trata de um termo que inclui as mulheres sem lhes 

nomear e tornou-se particularmente útil no âmbito dos estudos sobre sexo e 

sexualidade, viabilizando uma forma de distinção entre prática sexual e papéis 

atribuídos a mulheres e homens (SCOTT, 1995). 

As teorias feministas se embasaram no par sexo/gênero como um de seus pontos 

basilares. O gênero foi tomado como algo culturalmente construído e distinto do de 

sexo, este naturalmente adquirido. O objetivo era desnaturalizar a associação, ainda 

muito comum, entre o feminino e a fragilidade ou submissão. Todavia, o uso do termo, 

vem sofrendo ao longo do tempo críticas quanto a sua aplicabilidade e funcionalidade. 

Em sua obra “Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade” a 

filósofa estadunidense Judite Butler (2003) criticou o fato de o gênero estar atrelado 

apenas “ao sujeito mulher”, questionando que a teoria feminista pressupõe a existência 

de uma identidade definida em torno da categoria mulheres.  

Butler questiona justamente a premissa que se baseia na distinção entre 

sexo/gênero, propondo subverter o que considera uma ordem compulsória em torno 

do sexo, gênero e desejo ou prática sexual. Para a autora, “se o gênero são os 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra, 

de um sexo desta ou daquela maneira”, de modo que a distinção sexo/gênero “levada 
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ao seu limite lógico, sugere uma descontinuidade radical entre os corpos sexuados e 

gêneros culturalmente construídos” (BUTLER, 2003, p. 24). 

Desse modo, a estudiosa elaborou uma crítica à heteronormatividade no 

feminismo e introduziu a noção de “performatividade de gênero”, a qual constitui uma 

proposta radical de ruptura do essencialismo biologizante. 

De acordo com Rodrigues (2019) a performatividade para Butler não seria um 

simples ato de vontade do indivíduo liberal, mas um conceito dotado de potência de 

transformação política que busca evidenciar questões como a vulnerabilidade e a 

precariedade do corpo assujeitado a diversas formas de poder. “Performatividade como 

movimento permanente de manutenção e subversão das normas, conserva e ao mesmo 

tempo supera as regras que estabelece” (RODRIGUES, 2019, p. 64). 

O conceito formulado por Butler é criticado por ser compreendido como “uma 

forma de ignorar a materialidade dos corpos”, concepção esta subjacente ao 

pensamento materialista e às teorias sociológicas de gênero, que compreendem que “o 

argumento do sexo anatômico biológico pesa sobre os corpos das mulheres como fator 

de limitação das suas possibilidades sociais, políticas, econômicas e sexuais” 

(RODRIGUES, 2019, p. 65). 

É também acusado de “esvaziar a identidade de gênero e a reivindicação 

identitária na política”, além de ser associado como um conceito relacionado à drag 

queen e outros tipos de encenação, havendo, portanto, uma confusão entre 

performance e performatividade (RODRIGUES, 2019). 

Para Rodrigues (2019), Butler não abandona o gênero enquanto “categoria útil 

de análise”, mas “desloca sua centralidade como instrumento de crítica às 

discriminações na vida social, cultural e econômica, para pensar na 

heteronormatividade como elemento que constrói e orienta a materialidade dos 

corpos”.  

Trata-se, portanto, de ampliar a política identitária de forma a “abarcar todos os 

corpos carregados de marcadores de vulnerabilidade, precariedade e subalternidade, 

sem com isso pretender reconstituir uma universalidade” (RODRIGUES, 2019, p. 65). 

Já no âmbito da teoria marxista, nos anos de 1970 na França, foi elaborada uma 

teoria “antinaturalista e radical da ação das mulheres”, a partir do feminismo 

materialista francês. Contudo, tratou-se de uma análise pouco conhecida devido ao seu 
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caráter acadêmico, às traduções e acesso a estas e, sobretudo, pelo caráter 

revolucionário das análises que se constituíam numa ameaça direta aos privilégios e 

poder masculinos e inclusive de parte das mulheres, pois almejavam mais que uma 

simples revalorização do “feminino” (CURIEL, FALQUET, 2014). 

O pensamento marxista materialista defende que não há uma perspectiva 

natural ou biológica em torno de homens ou mulheres, assim como não há uma 

identidade ou essência cultural ou ideológica, mas uma relação social [rapport] de base 

material, concreta e histórica, que consiste numa relação de classe, intimamente 

relacionada ao sistema de produção e à exploração do trabalho.  

É, portanto, uma relação social que constitui a “classe social das mulheres” e que 

possui uma relação antagônica para com os homens, cujo deslinde apenas será possível 

com o fim da exploração e, portanto, do desaparecimento de mulheres e homens 

enquanto classe social (CURIEL, FALQUET, 2014). 

Assim, entre as feministas materialistas é empregado prioritariamente o termo 

“relações sociais de sexo”, tomando a mulher como sujeito coletivo, partindo-se da 

centralidade do trabalho como fundante nas relações sociais e da divisão sexual do 

trabalho. 

Para mencionar algumas das contribuições do marxismo materialista francês, 

cita-se Christine Delphy que se refere à classe das mulheres e como esta “se produz na 

relação de exploração do trabalho doméstico das esposas”, no contexto do matrimônio 

e da exploração familiar, o que ela denomina de modo de produção doméstico, que seria 

a base do sistema patriarcal (CURIEL, FALQUET, 2014, p. 17-18). 

Colette Guillaumin extrapola o trabalho doméstico e considera que as mulheres 

são uma classe apropriada tanto individualmente, pela instituição matrimonial, quanto 

coletivamente pela classe dos homens por meio do que ela denomina de relações de 

“sexage” (sexagem). Para esta autora, as mulheres são coisificadas pela ideologia 

naturalista por meio da sexização e no caso das mulheres escravas são coisificadas e 

naturalizadas por meio da racialização e sexização (CURIEL; FALQUET, 2014, p. 18). 

Já as análises de Monique Wittig se aproximam daquelas elaboradas por 

Guillaumin, mas a autora acrescenta a discussão em torno da heterossexualidade 

concebida como “um poderoso dispositivo ideológico (o qual nomeia “pensamento 

straight”), base da apropriação das mulheres e de sua situação de classe”. Para esta 
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estudiosa, a heterossexualidade e a lesbianidade não se constituem meramente práticas 

sexuais privadas, relacionadas ao desejo sexual e sim decisões políticas que dizem 

respeito às relações de apropriação e às tentativas de sair ou não de tais relações 

(CURIEL; FALQUET, 2014). 

Para Falquet (2008, p.122) “são as interpelações feministas racializadas e/ou 

proletárias e/ou lésbicas que devem ser ouvidas e estudadas” se o que se almeja é a 

transformação social radical. Desse modo, afirma a necessidade de se pensar os “efeitos 

conjugados de várias relações de poder: de sexo, raça e classe”, a partir da imbricação e 

consubstancialidade.  

Na tradição marxista brasileira, Heleith Saffioti (2011) ponderou o conflito em 

torno da ampliação da narrativa gênero, compreendendo que esta poderia 

comprometer as reivindicações específicas das mulheres. 

Saffioti (2011, p.45) não negou a utilidade do gênero, mas ponderou que ele não 

evidencia ou demarca o vetor da dominação-exploração masculina. Para ela, o “conceito 

de gênero não explicita, necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres”, 

sendo “a hierarquia muitas vezes apenas presumida”.  

A autora advertiu que é preciso ampliar o conceito para as relações homem-

homem e mulher-mulher, devendo-se ainda considerá-lo como eixo estruturante da 

sociedade ao lado de raça/etnia e classe social, as quais pensadas de forma isolada 

apresentam uma compreensão distinta, ao passo que se tomadas como um nó entre 

todas, conformam uma potenciação de contradições que atuam de forma imbricada 

(SAFFIOTI, 2011). 

Ainda pensando as contribuições marxistas no contexto brasileiro, Cisne (2014) 

reconhece que o termo gênero contribuiu para romper com o naturalismo e biologismo, 

dando ênfase à construção social de homens e mulheres. Por outro lado, considera que 

seu uso significou uma perda de conteúdo político reduzindo-se a uma visão culturalista 

que privilegia os signos e a simbologia e não se sustenta em uma base material. 

Para esta autora, o termo gênero, empregado de forma isolada, não possui base 

material, podendo inclusive se referir a relações de igualdade e desigualdade. É 

considerado abstrato, polissêmico e vago e não nomeia o sujeito político mulher, 

contribuindo para destituir a noção de hierarquia entre os sexos. Portanto, quando 

empregado, deve ser consubstanciado por outros conceitos como as relações patriarcais 
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de gênero e deve ser referido a relações de gênero e não meramente a relações 

individuais e identitárias (CISNE, 2014). 

Em seu trabalho sobre a LMP e as medidas de proteção, Tenório (2018) explicita 

que ao partir do método materialista histórico-dialético não convém empregar o termo 

gênero, o qual considera generalista, surgido no meio acadêmico e posteriormente 

incorporado ao movimento feminista, prevalecendo uma dimensão culturalista que não 

articula as dimensões da estrutura e superestrutura no que tange às opressões. 

[...] quando nos referimos à “mulher” incluímos aqui todas as mulheres com 
suas individualidades, subjetividades e diferentes trajetórias e experiências 
sociais: mulheres brancas, indígenas, quilombolas, negras, cisgêneros, 
travestis e mulheres transgêneras, héteros, lésbicas e bissexuais, 
trabalhadoras e burguesas, migrantes do campo e da cidade, enfim mulheres 
que se reconhecem e se autoidentificam como mulheres e vivenciam 
concretamente o que é “ser mulher” de formas diferenciadas na sociedade 
patriarcal-racista-capitalista na qual vivemos (TENÓRIO, 2018, p. 31-32, grifos 
da autora). 

Diante destas distintas e complexas compreensões teóricas, aqui explicitadas de 

forma breve, torna-se evidente que o debate em torno do gênero assume variadas 

interpretações no âmbito acadêmico, no debate feminista e no direito, constituindo-se 

como um campo de disputas. Não obstante, mostra-se central nas discussões em torno 

da aplicação das medidas protetivas no âmbito da LMP no cotidiano, de tal forma que a 

compreensão em torno do gênero pelos operadores do direito e também pelas equipes 

multidisciplinares, pode restringir ou viabilizar o acesso a tais medidas. 

4. VIOLÊNCIA DE GÊNERO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E LEI 
MARIA DA PENHA: ENTRE APROXIMAÇÕES E CONFUSÕES 
CONCEITUAIS 

No que se refere às discussões teóricas, observa-se que o gênero pode ser 

tomado como um conceito ou como categoria analítica a depender de cada vertente de 

estudo. Em comum entre algumas compreensões que foram apresentadas, encontra-se 

a de que o gênero serviu para evidenciar a ideia em torno da construção social de 

homens e mulheres no plano histórico. 

Por outro lado, alguns desses estudos explicitam os limites em torno do gênero, 

principalmente quando tomado por si só, de forma isolada de outros elementos ou 

categorias de análise. Afinal, conforme afirmou a própria Joan Scott (1995, p. 76) o 
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gênero não possui “poder analítico suficiente para questionar e mudar os paradigmas 

históricos”. 

Saffioti (2011) já havia refletido que a expressão violência doméstica vinha sendo 

utilizada como sinônimo de violência familiar e de gênero. A autora chamava a atenção 

para o fato de que teoricamente a violência de gênero poderia englobar tanto homens 

quanto mulheres, pois se trata de um conceito aberto através do qual se poderia 

nomear como violência de gênero aquela ocorrida entre dois homens ou duas mulheres. 

Para Saffioti a violência familiar está inserida na violência de gênero e pode 

ocorrer dentro do domicílio ou fora dele. A violência intrafamiliar ocorre para além do 

domicílio, podendo um familiar cometer violência contra outro sem que 

necessariamente coabitem (SAFFIOTI, 2011).  

De acordo com a autora, “a violência doméstica apresenta pontos de 

sobreposição com a familiar”, mas atinge também “pessoas que não pertencendo à 

família, vivem parcial ou integralmente, no domicílio do agressor, como é o caso de 

agregadas(os) e empregadas(os) domésticas(os) (SAFFIOTI, 2011, p.71). 

Quanto à violência de pai e mãe contra filhos, a autora pondera que se trata de 

uma violência de natureza intrafamiliar. Nesse ponto, Saffioti (2011, p. 73) defende que  

para quem define a violência doméstica em termos do estabelecimento de 
um domínio sobre os seres humanos situados no território do patriarca, não 
resta dúvida de que a hierarquia começa no chefe e termina no mais frágil 
dos seus filhos, provavelmente filhas.  

É nesse contexto que a autora debate a violência perpetrada por mulheres aos 

seus filhos, ou seja, considerando que a mulher está sujeita à síndrome do pequeno 

poder e que exerce a dominação por delegação do homem patriarca contra as crianças 

que são afinal “o último elo da cadeia de assimetrias” (SAFFIOTI, 2011, p. 78). 

Dessa forma é que “o gênero, a família e o território domiciliar contêm 

hierarquias, nas quais os homens figuram como dominadores-exploradores e as crianças 

como os elementos mais dominados-explorados” (SAFFIOTI, 2011, p. 74). 

Portanto, a “violência de gênero, inclusive em suas modalidades familiar e 

doméstica, não ocorre aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de gênero, 

que privilegia o masculino” (SAFFIOTI, 2011, p. 81). 

É nesse contexto que se pode refletir, por exemplo, as relações homoafetivas 

entre mulheres, que ainda geram questionamentos em torno da concessão de medidas 
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protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, haja vista a compreensão em torno da 

opressão patriarcal não comparecer no plano imediato. 

No âmbito das relações homoafetivas também é pertinente considerar que as 

relações hierarquizadas podem ocorrer. Isso se deve a uma reprodução dos padrões 

heterossexuais das relações, ainda que nas relações homoafetivas entre mulheres não 

se possa afirmar que elas obtenham “privilégios” ao reafirmarem o modo dominante e 

patriarcal das relações.  

Em situações de violência perpetrada por filho em relação à mãe, novamente é 

preciso considerar a expressão “violência de gênero” como algo que define um padrão 

de comportamento que visa à preservação da organização social baseada na hierarquia, 

desigualdade e subalternização do gênero feminino (LISBOA, PINHEIRO; 2005).  

Ademais, quando consideramos dados relativos aos números da violência 

perpetrados por filhos em relação aos pais, constatamos que além de alarmantes, 

trazem à tona o fato de que em sua grande maioria as vítimas da violência são as mães.  

Conforme dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 

do Ministério da Saúde do ano de 2012 a 2014 foram 14.302 agressões de filhos contra 

seus genitores. Desse total, conforme pondera Waiselfisz (2015), 70,4% das vítimas da 

violência foram as mães, sendo a violência física a preponderante, mas comparecendo 

a violência psicológica ou moral entre outras. 

Cisne e Oliveira (2017) ponderam que é comum associar-se a violência contra a 

mulher ao âmbito doméstico. Consideram que de fato neste espaço tal violência se 

manifesta com frequência e intensidade. Entretanto, advertem que a violência contra a 

mulher está intimamente relacionada à sociedade patriarcal, racista e capitalista, sendo 

algo estruturante. Dessa forma, a violência contra a mulher que ocorre no espaço 

doméstico é resultante, em grande parte, das relações sociais de sexo, raça e classe que 

são antagônicas e encontram-se intimamente imbricadas. 

Violência de gênero não necessariamente é contra uma mulher. Referir‐se à 
violência de gênero como sinônimo de violência contra a mulher é cair na 
armadilha da ocultação dos sujeitos, o que politicamente é uma perda em 
termos de denúncia e organização feminista. Daí a opção teórico‐política pela 
denominação violência contra a mulher (CISNE; OLIVEIRA, 2017, p. 81). 

As referidas autoras concluem que devido a este caráter estruturante, as 

denominações violência doméstica, familiar, intrafamiliar e conjugal não dão conta de 
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caracterizar a violência sexista no âmbito da sociedade patriarcal, ao mesmo tempo em 

que o termo violência de gênero não retrata a condição específica da mulher como 

sujeito central das violações que decorrem desta sociedade patriarcal. 

Por outro lado, as autoras advertem a importância de se sopesar o caráter 

“vanguardista” da LMP, pois sob seu abrigo estão todas as mulheres independente de 

classe, raça, escolaridade, orientação sexual, entre outros, e que mantenham qualquer 

tipo de vínculo com o agressor, independente de coabitação. 

Ademais, conforme destacam Bandeira e Almeida (2014, p. 479), a LMP não 

descarta a possibilidade de mulheres também serem agressoras; privilegia a expressão 

“mulheres em situação de violência” para não as rotular fixamente como vítimas e 

amplia o conceito de violência para além das lesões físicas e sexuais. 

Entre os desafios existentes, Bandeira e Almeida (2014) destacam as dificuldades 

relacionadas à operacionalização de termos da lei, a exemplo das noções em torno do 

gênero. Mas, conforme ponderam as autoras, o significado que o gênero assume no 

debate socioantropológico não é uníssono e novas acepções são produzidas e teorizadas 

de forma constante na sociedade. Tais fatos impõem 

desafios ao entendimento de determinados casos que não envolvem 
especificamente o conflito entre pessoas que se identificam e são 
identificadas como homem e mulher. Casos que envolvem sogra e nora, 
madrasta e enteada, dentre outros, trazem dúvidas em relação à pertinência 
na LMP e impõem novas lógicas de se autorrecriar ao pensamento jurídico 
para conseguir captar o dinamismo da história e a consequente mutabilidade 
das situações de violência (BANDEIRA; ALMEIDA, 2014, p. 486). 

As autoras evidenciam ainda a necessidade de orientações em torno das 

interpretações jurídicas acerca do “fenômeno sociocultural da violência contra as 

mulheres e da Lei Maria da Penha dentro dos propósitos de sua concepção, dos estudos 

de gênero e dos próprios Direitos Humanos”, além da necessidade de respostas penais 

e não penais compatíveis com a lei e que possibilitem aos operadores do direito elaborar 

formas diversas de lidar ante as peculiaridades das situações de violência (BANDEIRA; 

ALMEIDA, 2014, p. 480-486). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito sociojurídico verifica-se que as equipes multidisciplinares que 

atendem às demandas oriundas da violência doméstica contra a mulher, podem ser 
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acionadas, como na experiência descrita neste artigo, para avaliar se o caso concreto 

analisado pode ser “enquadrado” na Lei Maria da Penha para fins de aplicação das 

medidas protetivas sob amparo da referida normativa. 

A/os autoras/es estudadas/os nos permitem concluir que o debate em torno do 

gênero não é uníssono e encontra-se em constante movimento no âmbito das ciências 

humanas e sociais, nos debates feministas e no campo do direito, com rebatimentos nas 

discussões e formulações jurídicas, logo, repercutindo na operacionalização da LMP e 

exigindo de equipes multidisciplinares um olhar atento às discussões teóricas e também 

ético-políticas em torno do assunto. 

Assim, compreende-se que o olhar profissional acerca da LMP e sua aplicação no 

cotidiano deve considerar as inúmeras questões pontuadas ao longo deste artigo. É 

preciso ter em conta a função social a que se destina à lei, pois ela é o resultado de uma 

longa trajetória de lutas de movimentos por direitos humanos, movimentos de mulheres 

e feministas. 

Acerca da demanda pelo enquadramento da existência de motivação de gênero 

em cada situação atendida, considera-se fundamental que o gênero seja tomado como 

algo em constante interseção com outras dimensões, a exemplo de raça/etnia, classe e 

relações de poder. A expressão “violência de gênero”, nesse contexto, pode ser pensada 

como algo que define um padrão de comportamento que visa à preservação da 

organização social baseada na hierarquia, desigualdade e subalternização do gênero 

feminino. 
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