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APRESENTAÇÃO DO IV SINAGI Faces e interfaces da violência de gênero
Em sua quarta edição, no ano de 2016, o Simpósio Nacional Gênero e
Interdisciplinaridades – SINAGI – apresenta como proposta de enfoque as várias "Faces e
interfaces da violência de gênero ". Depois de um período de aparente avanço nas questões de
gênero e violência, com a aprovação da Lei Maria da Penha, do Casamento Civil entre pessoas
do mesmo sexo, do aumento das adoções de crianças por casais homossexuais e da maior
presença de outras formas de relacionamento para além das heterossexuais na mídia,
vivenciamos um momento de considerável preocupação! É perceptível todo um movimento de
reação conservadora por parte da sociedade, que se manifesta tanto no aumento da violência
contra grupos LGBTT´s, quanto pelo aumento da violência contra setores historicamente
excluídos da sociedade (negros e pobres, entre outros). Manifestações de grupos demandando a
volta dos militares ao poder acontecem ao mesmo tempo em que na Câmara Federal se tenta a
aprovação de uma definição conservadora de família, bem como da criminalização das discussões
políticas e de gênero nas escolas, caracterizadas como "assédio ideológico".
É nesse contexto que o IV SINAGI se propõe a tematizar essas formas de violência e
questões que lhes são congêneres, na tentativa de fornecer aos grupos interessados no seu
enfrentamento, ferramentas de reflexão que possam contribuir para uma ação efetiva.
Divulgando desenvolvimentos e resultados de estudos, pesquisas, ações de extensão,
relatos de experiências, conferências, mesas-redondas e minicursos, o evento fomentou o debate
sobre as várias modalidades da violência de gênero, contribuindo para com a ampliação e
consolidação teórico-crítica dos campos do saber que sobre elas se debruçam, bem como para
com efetivas formas de desdobramento político que desta epistemologia decorrem. Os textos que
ora seguem correspondem, pois, às atividades que foram apresentadas durante a realização do
evento por estudiosos e pesquisadores de diferentes Instituições de Ensino Superior Nacionais e
Internacionais, diretamente interessados na discussão proporcionada pelo escopo epistemológico
e político do evento.
Comissão Organizadora
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A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM
ITUIUTABA (MG)
AGNOL, Jaqueline Dall
Universidade Federal de Goiás- Regional Catalão
MENDES, Estevane Paula Pontes
Universidade Federal de Goiás- Regional Catalão
Resumo
O presente artigo tem por objetivo investigar a participação da mulher no assentamento Chico
Mendes em Ituiutaba (MG), através da pesquisa de campo pautadas na metodologia qualitativa,
conhecer as principais dificuldades enfrentadas por elas assim como seu modo de vida e trabalho
no assentamento. Segundo Abramovay (1997) a agricultura familiar é aquela em que a gestão, a
propriedade e a maior parte do trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue
ou de casamento. Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco operacional. É
perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações constroem
categorias científicas que servirão a certas finalidades práticas: a definição de agricultura
familiar, para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a mesma daquela
estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo acadêmico. O importante é
que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e trabalho familiar) estão presentes em todas
elas. Deste modo As mulheres assentadas cuidam da reprodução da família e participam das
atividades agrícolas de pequeno porte, geralmente associadas ao abastecimento alimentar.
Atividades secundárias para elas são atividades que demandam mais trabalho na lavoura e
cuidados com gado leiteiro. Por causa das tarefas domésticas e atividades que não geram renda
diretamente, o trabalho da mulher se torna invisível. Desse ponto de vista, as relações de gênero
adquirem hierarquias de poder que refletem a estrutura social “convencional. Diante desse
quadro, as mulheres rurais vêm se mobilizando em esferas política e produtiva em busca de sua
autoafirmação (Ferrati, 2011). Após pesquisa de campo, percebe-se que as mulheres assentadas
buscam melhorar a renda da família exercendo atividades extras, além da valorização do seu
trabalho no campo.
Palavras- chave: Mulher. Assentamento. Agricultura Familiar.
Introdução
Diante da questão agrária brasileira, pode-se relacionar problemas ligados à
propriedade da terra, assim como, a concentração da estrutura fundiária, que causa a
expropriação, expulsão e exclusão dos agricultores familiares que lutam pela terra visando a
concretização da reforma agrária. Essa luta traduz-se em violência extrema contra os mesmos,
prejudicando a produção e abastecimento alimentar, contrária aos modelos de desenvolvimento

13

agrícola e seus padrões tecnológicos, às políticas agrária e ao mercado. Consequentemente, a
questão agrária compreende dimensões econômicas, sociais e políticas.
Processo este, em que os movimentos e organizações de luta pela terra foram essenciais
para fomentar a busca pela reforma agraria, durante o período da modernização da agricultura
(1970) proposta pelo governo, causando maior enfrentamento entre estes e o governo que se
mostrava contrário a reforma agrária em diversos momentos dessa luta, apenas ocorrendo de fato
o processo de construção de assentamentos como forma de amenizar os conflitos.
O assentamento a ser estudado, localiza-se aproximadamente a 23 km da cidade de
Ituiutaba (MG). Segundo informações coletadas em conversas informais com os assentados,
referente ao processo de processo de ocupação dos Assentamento Chico Mendes, este iniciou-se
no município de Santa Vitória (MG) no ano de 1995, local onde o movimento organizado que
estava presente era o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), tiveram o apoio da
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Durante o processo de ocupação, os trabalhadores sem-terra foram informados sobre
uma fazenda em Ituiutaba (MG) que estava para ser desapropriada. O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), entrou em contato com os trabalhadores que estavam
acampados e sugeriu que eles fossem para essa área, pois o local onde eles estavam possuía uma
dificuldade maior em conseguir as terras. Os trabalhadores sem-terra aceitaram a proposta, mas
as terras não saíram de imediato.
Segundo Ramos (2011) a criação do projeto de assentamento Chico Mendes ocorreu no
ano de 1999, e a cada assentado coube uma área de aproximadamente 33,3 hectares e cerca de
20% do total da antiga propriedade foi destinado à área de reserva florestal e o restante da área foi
dividida entre as quarenta e nove famílias.
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Imagem 01: Localização do Assentamento Chico Mendes

Fonte: INCRA, 2001.
Organização: O autor

Aproximados doze anos deste processo, a configuração do cenário do assentamento foi
alterada, devido à diversidade de atividades agrícolas exercidas nos lotes, como por exemplo, a
produção de gado de corte e leiteiro, pastagens, cana de açúcar, cultivo de hortaliças e grãos,
como soja e milho, além de animais, e alimentos para o próprio consumo. O assentamento ainda
conta com duas associações e uma cede, para atender as festividades e reuniões.
Optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, segundo Godoi (1995) as pesquisas
qualitativas utilizam como fonte direta de dados o ambiente natural e o pesquisador como
instrumento fundamental. Nestes têm a preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo
empírico em seu ambiente natural, valorizando o contato direto e prolongado do pesquisador com
o ambiente e a situação que está sendo estudada.
No trabalho de campo intensivo, os dados são coletados por meio de equipamentos como
videoteipes e gravadores ou anotações num bloco de papel. A revisão literária se faz necessária
para fundamentar os temas a serem discutidos, auxiliar na elaboração da problemática e objetivos
da pesquisa, sendo ferramenta norteadora do autor. A pesquisa de campo procura o
aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação
15

direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as
explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade (Gil, 2008). Deste modo foram
elaboradas entrevistas semiestruturadas, delimitou-se a amostragem por acessibilidade ou
convencional que, segundo Pessôa (2013) o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso
e admite que possam representar o universo, foram selecionadas cinco mulheres assentadas.
O presente artigo tem por objetivo investigar a participação da mulher no assentamento Chico
Mendes em Ituiutaba (MG), conhecer as principais dificuldades enfrentadas por elas assim como
seu modo de vida e trabalho no assentamento.
Desenvolvimento
Meados da década de 1960-1970, período em que, o Brasil apresentou uma estagnação da
produção agrícola voltada para o mercado interno, causando a escassez de alimentos para a
população urbana crescente, comprometendo o setor industrial, que ainda estava em processo de
desenvolvimento. Para resolver o problema agrícola que afetava a economia, o Estado buscou
uma alternativa e elaborou um projeto para o campo brasileiro, que não foi a reforma agrária, mas
sim a modernização da agricultura (MIRALHA, 2006).
Os reflexos desta modernização, demostraram os interesses do Estado, voltados para uma
estrutura agrária de latifúndios e a expropriação dos agricultores familiares. Logo, a luta pela
terra e a busca pela reforma agrária deixam de ser enfatizadas como instrumentos de
desenvolvimento capitalista e passam a ser instrumentos de justiça social, pelos agricultores que
estavam à margem das condições apresentadas neste contexto. A extrema concentração da posse
da terra e a improdutividade de muitas grandes propriedades, fez nascer a ideia entre os setores
mais progressistas da sociedade, da importância de se realizar uma reforma da estrutura agrária
do país, para solucionar o problema da escassez de alimentos e da concentração fundiária
(SOARES, 1992).
No contexto da modernização agrícola ocorrida no Brasil (1960-1970), a região do
Cerrado Mineiro, torna-se reconhecida pelas autoridades como desabitada e perfeita para a
expansão da fronteira agrícola. Minas Gerais, um dos estados brasileiros que, historicamente, foi
pensado para integrar a economia do país, foi passagem para a fronteira agrícola, que ocupou,
modernizou e dizimou parte do Cerrado brasileiro como um todo. Atualmente, o estado mineiro,
além de abrigar uma significativa parte da produção agrícola brasileira associada à modernização
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dos meios de produção e à exacerbada concentração fundiária, faz parte da lógica nacional, que
compõe a produção e acumulação do capital com o uso intenso dos bens naturais e da mão de
obra barata, com isso, é, também, espaço de diversos processos de lutas e movimentos
socioterritoriais (VIEIRA,2014).
Grande é a busca pela reforma agrária, assim como os embates políticos contrários a
esta, nesse sentido, se pode afirmar que não se tem realizado uma reforma agrária no Brasil, mas
uma política de assentamentos rurais com pouca preocupação quanto ao futuro do assentado, ou
seja, com as condições necessárias para o mesmo produzir de forma viável, bem como se
reproduzir socialmente. Essa política de implantação de assentamentos rurais, não se constitui
numa verdadeira reforma agrária, pelo fato de que, na maioria das desapropriações de terras,
ocorre a indenização dos “proprietários” a preços que incluem a especulação imobiliária, o que
impede um melhor investimento nos assentamentos, e ainda dificulta uma reforma ampla na
estrutura agrária (MIRALHA, 2006).
Deste modo torna-se difícil falar em reforma agrária no Brasil no cenário atual, sendo
compatível com a ideia defendida por Miralha (2006), Mattei (2012), em que o governo tenta
equacionar a questão agrária através de uma política de assentamentos que nem sequer é capaz de
abrandar os efeitos perversos do modelo de desenvolvimento agropecuário, que somente na
última década do século XX expulsou mais de 500 mil pequenos proprietários do meio rural. Por
outro lado, nota-se que a maioria dos assentamentos que foram e estão sendo realizados, são
muito mais, frutos da ação direta dos trabalhadores rurais ocupando terras, do que o resultado de
uma política ativa de governo, voltada aos interesses das classes agrárias desfavorecidas do meio
rural através de uma intervenção ampla e abrangente sobre a estrutura agrária do país. Assim
sendo, vislumbra-se uma perspectiva pouco favorável no campo agrário, pois a política de
assentamentos, além de não alterar substancialmente a estrutura agrária, sequer está sendo capaz
de atender àquelas camadas de agricultores que são expulsos do setor agropecuário. É este
cenário que possibilita afirmar que não existe efetivamente uma política de reforma agrária em
curso no Brasil.
Os projetos de assentamentos rurais baseados na pequena produção familiar, precisam
ser concebidos também considerando a formação da coletividade, como a constituição de
associações de produtores ou núcleos de cooperação por exemplo. Isso porque o sistema
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capitalista em vigor é competitivo, se o pequeno produtor se inserir de forma isolada no mercado
fatalmente não terá condições de competir com o médio e o grande produtor (MIRALHA, 2006).
Para Mazzini (2007), os assentamentos rurais fazem parte das políticas públicas
implementadas no campo brasileiro, inicialmente no governo militar (1964-1985) como lócus de
ampliação da fronteira agrícola e controle territorial, mais recentemente (década de 1980), tendo
o Estado como gestor e executor das políticas públicas nascentes das reivindicações populares,
não são algo que têm sido dado à sociedade e sim algo que foi conquistado, construído em
processos de lutas e em embates políticos ideológicos.
As mulheres assentadas no Assentamento Chico Mendes, recorte espacial destinado a
pesquisa, serão analisadas como agricultores familiares, devido ao seu modo de organização e
produção agrícola assemelhar-se ao que Januário (2013) afirma serem agricultores familiares.
Sendo aqueles que praticam atividade do meio rural atendendo aos seguintes requisitos: não
detenham, a qualquer título, área maior que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente
mão de obra familiar nas atividades econômicas desenvolvidas em seu estabelecimento ou
empreendimento; tenha renda familiar predominantemente originária das atividades econômicas
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família.
Segundo Abramovay (1997) a agricultura familiar é aquela em que a gestão, a
propriedade e a maior parte do trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue
ou de casamento. Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco operacional. É
perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações constroem
categorias científicas que servirão a certas finalidades práticas: a definição de agricultura
familiar, para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a mesma daquela
estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo acadêmico. O importante é
que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e trabalho familiar) estão presentes em todas
elas.
Deste modo as mulheres assentadas cuidam da reprodução da família e participam
das atividades agrícolas de pequeno porte, geralmente associadas ao abastecimento alimentar.
Atividades secundárias para elas são atividades que demandam mais trabalho na lavoura e
cuidados com gado leiteiro. Por causa das tarefas domésticas e atividades que não geram renda
diretamente, o trabalho da mulher se torna invisível. Desse ponto de vista, as relações de gênero
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adquirem hierarquias de poder que refletem a estrutura social “convencional. Diante desse
quadro, as mulheres rurais vêm se mobilizando em esferas política e produtiva em busca de sua
autoafirmação (Ferrati, 2011)
Dentro do enfoque da relevância socioeconômica da agricultura familiar no Brasil é
evidente que a contribuição da mulher no que tange ao trabalho dentro da propriedade ainda é
pouco reconhecida. Grande parte dos estudos relacionados às mulheres tendem a considerá -las a
partir de seu lugar dentro da unidade de produção, enfocando sua condição de trabalhadora não
remunerada e com ignóbil valorização. Nesta perspectiva todos os serviços realizados pelas
mulheres dentro da unidade de produção são considerados pelos homens apenas como “ajuda”,
refletindo a desvalorização do trabalho feminino pela sociedade de uma forma geral, visto que as
tarefas domésticas não possuem relação com o mercado, não gerando assim renda monetária
(Sousa s.d).
Existem alguns casos que as mulheres assumem o lugar do marido dentro da
propriedade, fato que se dá pelo divórcio ou mesmo por viuvez, desta forma, essas mulheres
adquirem o direito de usufruto sobre a propriedade, o que lhes garante autoridade. Neste caso em
específico as mulheres passam a reproduzir os valores patriarcais que orientavam as relações
familiares. Dentre estes valores patriarcais reproduzidos encontra-se a obrigação de suster
financeiramente a família e para tal, cabe à mulher a lida no campo, desenvolvendo atividades de
cunho agropecuário, além das atividades que tradicionalmente devem ser desenvolvidas pela
mesma, tais como: o cuidado dos afazeres domésticos e o cuidado com os filhos (Sousa s.d).
Entre as cinco mulheres assentadas do Assentamento Chico Mendes, participantes da
pesquisa, relatam participar das atividades nos lotes como ajudantes. As entrevistadas receberão
nomenclaturas de A a E, para preservar sua integridade. No que segue serão apresentados os
depoimentos das assentadas.
Questão 01: Quais atividades exerce em seu lote?
Entrevistada A: preparo do almoço, cuido do terreiro, limpo e lavo roupa. Plantamos
soja, no período do plantio e da colheita eu ajudo com o almoço.
Entrevistada B: limpo a casa, faço almoço, cuido do terreiro e dos animais, plantamos
soja e milho, no período do plantio e da colheita ajudo com o transporte das maquinas e o que
precisar.
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Entrevistada C: tiramos leite pra vender para a empresa, eu ajudo no leite e com o
gado, limpo a casa e o quintal, cozinho.
Entrevistada D: tiramos leite, ajudo no curral, cuido do quintal e dos animais, limpo e
cozinho.
Entrevistada E: tiramos leite, e cultivamos hortaliças para venda, ajudo no leite e na
horta, limpo a casa, quintal e cozinho.
Questão 02: as atividades que exerce são remuneradas? Gostaria de exercer outra
atividade?
Entrevistada A: Não, mas eu e meu esposo dividimos o valor da venda do soja.
Gostaria de vender choche, é algo que faço e gosto.
Entrevistada B: Não, eu e meu esposo dividimos os ganhos com a venda de soja e
milho. Gostaria de criar gado leiteiro.
Entrevistada C: não, minha renda vem da venda do leite e de uma casa que alugo na
cidade. Gostaria de me mudar para a cidade.
Entrevistada D: não, a renda vem da venda do leite. Gosto do que faço.
Entrevistada E: não, a renda e dividida entre eu e meu esposo, da venda do leite e das
hortaliças. Gosto do que faço.
Em ralação aos relatos expostos pelas assentadas, podemos constatar que ambas se
veem como ajudantes nas atividades exercidas nos lotes do assentamento, dentre as cinco apenas
uma gostaria de sair do local onde reside, as demais mostraram satisfação em estar exercendo as
atividades, mas sempre buscando se sentir valorizadas pelo seu trabalho e melhorar suas
condições de vida no campo. Evidente nos relatos a divisão da renda no campo entre os casais e a
participação majoritária do homem nas atividades de maior relevância, segundo as mulheres
entrevistadas. Não se pode negar a importante participação das mulheres no assentamento, uma
vez que as atividades que exercem são de estrema importância para a manutenção, organização e
funcionamento dos lotes.
As mulheres vivem insatisfeitas com sua condição de inteira subordinação. A divisão
do trabalho na esfera familiar lhe destina unicamente o trabalho de casa, sendo que neste
ambiente se desenvolve um trabalho que não é considerado produtivo, pois não gera renda, de
forma que a mulher se sente desvalorizada e totalmente dependente financeiramente de uma
figura masculina, seja ela o marido, ou mesmo o pai ( Sousa s.d).
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A sobrecarga de trabalho sofrida pela mulher, responsável pela sua parte da produção,
das questões da comunidade e principalmente dentro de casa, dificulta sua autonomia, mas não
retrocede o que já foi conquistado, e um sentimento de liberdade uma vez experimentado por
essas trabalhadoras, faz com que busquem sempre conquistar cada vez mais espaço na articulação
deste e de vários outros movimentos tanto rurais quanto urbano. Uma volta ao passado já não se
faz possível para as mulheres. Portanto, a conquista por mais direitos às mulheres também se
tornou a dos homens dos assentamentos, pois ambos a enxergam como parte da agenda da luta de
classes, e compreendem que é necessário superar a questão de gênero para poder superar esse
tipo de desenvolvimento agrário imposto para todos os pequenos produtores, e poder pensar no
tipo de Brasil que pretendemos desenvolver, para as próximas gerações, já que a dominação
patriarcal é intrinsicamente ligada aos interesses da elite latifundiária, e, manter estas relações de
poder sobre a mulher é retroceder na luta dos diferentes movimentos sociais ligados às classes
trabalhadoras ( Lavratti, 2015).

Considerações Finais

No caso da agricultura familiar, as mulheres, além de executar o trabalho doméstico,
participam também da agricultura e ficam responsáveis pelo “quintal”, onde podem realizar o
processamento dos alimentos e cuidar de pequenas criações, que servem para o consumo direto
da família. Essas atividades não são consideradas como trabalho porque não são contabilizadas
monetariamente. Assim sendo, também não é considerado trabalho a demanda de esforço para a
realização desse tipo de trabalho, nem mesmo nos casos onde a utilização desses produtos supre a
demanda interna da família ou serve para venda. Em outras palavras, para a mulher rural em
regime de economia familiar, o trabalho agrícola é uma extensão das suas tarefas domésticas e,
portanto, não considerado como “trabalho”. A porcentagem de mulheres inseridas em atividades
não remuneradas é significativamente maior do que a de homens no meio rural (Aro, 2012).
Em relação as entrevistadas, demonstraram grande interesse em melhorar suas condições
de vida se especializando com cursos, buscando maior valorização das atividades que exercem,
ficando evidente sua importância nas atividades nos lotes e suas demonstrações de afetividade
com o campo.
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Apesar de imensos avanços nos direitos conquistas pela luta das mulheres, ainda há
muito que adquirir nesse processo de emancipação: suas atividades produtivas são vistas como
“complemento” ao trabalho do homem, mesmo ambos sendo categorizados como trabalhadores
rurais; sua identidade não é respeitada em todos os âmbitos da vida humana, suas escolhas e
preferências também não o são. É preciso ser mulher, seguindo os paradigmas inseridos na nossa
sociedade, em que mulher detém funções femininas e o homem, funções masculinas, mas que na
hora de necessidade, todos cumprem quaisquer papéis e função que precisar tanto trabalho
doméstico quanto serviços pesados, atribuídos aos homens, que “detém toda a força necessária”
(Lavratti, 2015).
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Resumo
Representada talvez como o grande legado do que ficou conhecida como modernidade, a ciência moderna
traz consigo um legado de invisibilizações que a constituem concomitantemente a seus logros. Não é
gratuito, portanto, que na conformação do campo epistemológico da ciência encontra-se uma forte
tendência a uniformidade do sujeito que o produz, o homem/branco/heterossexual/eurocentrado. Por conta
disso, a partir da opção descolonial, é possível entender a maneira como a ciência foi operacionalizada de
modo a ocultar o sujeito do conhecimento, e com isso, esconder as relações de poder por de traz de
teorias, conceitos, métodos e epistemologias. Por conta disso, também é omitida a relação direta entre
ciência e os privilégios, logo, privilegiados, que ela produz. O presente artigo, portanto, tem como
objetivo apresentar o conceito de interseccionalidade, consolidado desde a perspectiva feminista negra
norte-americana, a partir do esforço de pensar desde as ausências, ou das baixas incidências, discursivas,
práticas e corporais (e portanto, também espaciais) de atoras/es diferentes do padrão hegemônico na
acadêmia. Assim, a interseccionalidade, dentre outras coisas, abre a possibilidade de problematizar
diretamente as identidades e sua relação com o poder. Ao estabelecer um diálogo entre a opção
descolonial e a perspectiva interseccional, concluímos que a partir de sua inserção no meio científico, está
possibilitando uma maior variedade de deslocamento na produção científica-acadêmica, em especial, no
que diz respeito às minorias em geral.

Palavras-Chave: Interseccionalidade. Feminismo Negro. Privilégios.
Introdução
Que a ciência moderna 1 nasce no mundo europeu não é mistério para ninguém, ao menos
no meio acadêmico. Entretanto, há nessa história um lado oculto, ou que, na maioria das vezes, é
distorcido. Assim, a relação entre ciência e modernidade aproxima-se na medida em que o
movimento histórico a partir da conquista do continente americano torna-se um laboratório para

1

Conforme Feyerabend, “Por ‘ciência’ quero dizer a ciência moderna, natural e social (teórica e aplicada), como é
interpretada pela maioria dos cientistas e por uma grande parte do público educado: uma investigação que visa à
objetividade, usa observação (experimento) e razões contundentes para estabelecer seus resultados e é guiada por
regras bem definidas e logicamente aceitáveis.” (FEYERABEND, 2010, p. 33).
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ambos os empreendimentos. Por conta disso, a modernidade nos chega com duas caras, uma
libertadora e outra genocida (Mignolo, 2003). Desse modo, para o semiólogo argentino Walter
Mignolo (2003) não haveria separação de modernidade e colonialidade, ambas seriam coconstitutivas, justamente porque para as populações colonizadas, só é possível adentrar na
modernidade a partir da submissão ao padrão eurocêntrico de conhecimento (Quijano, 2005). Em
termos práticos, isso significou seguir/impor o receituário civilizacional europeu. Pouco se fala,
portanto, do epistemicídio 2 que fundamentou, e financiou, a racionalidade moderna na medida em
que avançou junto com a colonização do continente americano.
Junto ao eurocentrismo enquanto perspectiva de conhecimento e maneira de conhecer
(Quijano, 2005), a invenção3 e conquista do continente americano também significou o
surgimento de novas identidades geo-culturais: o negro, o indígena, o branco e o amarelo (Idem),
onde, a partir da ideia de raça que é imposta, as populações autóctones de nosso continente
juntamente com as que foram sequestradas de África, são classificadas hierarquicamente entre
inferior e superior (Mignolo, 2003). Com isso, a ideia de raça é associada a inferioridade étnica,
cultural, intelectual e cognitiva das respectivas populações submetidas ao processo colonial
(Quijano, 2005). Outro elemento importante nesse contexto, de acordo com a filósofa argentina
Maria Lugones (2008, 2014), foi a imposição de um sistema moderno/colonial de gênero,
fundamental para concretizar a desumanização das populações submetidas ao processo colonial.
Em especial, pela imposição binaria das categorias homem e mulher, as quais apenas cabiam as
pessoas brancas, enquanto que as pessoas colonizadas eram vistas como macho e femea
(Lugones, 2014). Por conta disso, Lugones (2011 apud Cardoso, 2012) afirma que enquanto um
híbrido entre dois marcos analíticos, a colonialidade do poder e a interseccionalidade, a

2

Filiamos nosso entendimento do epistemicídio junto a Sueli Carneiro (2005), para ela: [...] o epistemicídio é, para
além da anulação e desqualificação dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência
cultural [...] Isto porque não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem
desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão,
a condição para alcançar o conhecimento ‘legítimo’ ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a
racionalidade do subjugado ou sequestra, muita da sua capacidade de aprender e etc. É uma forma de sequestro da
razão em duplo sentido: pela negação de racionalidade do Outro ou pela assimilação cultural em que outros casos lhe
é imposta.” (CARNEIRO, 2005, p. 97).
3

Alinhamo-nos a reflexão de Walter Mignolo, para quem a ideia de América é fruto da Europa moderna e sua
restrita visão acerca do mundo e as respectivas e diferentes histórias (Mignolo, 2007 apud Restrepo y Rojas, 2010).
Conforme o autor, “Ao impor-se com a emergência da ideia de América a imaginação geográfica eurocentrada como
expressão da dominação colonial europeia, outras possíveis cartografias e modalidades de representação de suas
geografias e agentes foram silenciadas.” (Ibidem, p. 151).
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colonialidade de gênero “[...] têm demonstrado a exclusão histórica e teórico-prática das
mulheres não brancas.” (LUGONES, 2011, p. 110 apud CARDOSO, 2012, p. 98).
O interessante desse rápido recorte geo-histórico, não é tanto o modo como a ciência
torna-se valorizada em detrimento a outros saberes, mas, sobretudo, a legitimidade e a
confiabilidade naturalizada a seus respectivos interlocutores, que num primeiro momento ficou
associada ao homem-branco-heterossexual-europeu. Desse modo, os respectivos lugares de
enunciação desses homens inscrevem o conhecimento científico moderno na ordem de uma
geopolítica do conhecimento (Mignolo, 2003), a partir disso se estabelece uma relação entre
espaços geográficos e localizações epistemológicas (Mignolo, 2005), em que o conceito moderno
de razão e conhecimento é associado com a Europa e os europeus. Com isso, a revolução
científica passa a ser concebida como um triunfo da modernidade na perspectiva da própria
modernidade (a lá europeia), associada a crença da supremacia da raça branca (Mignolo, 2006).
Por tudo isso, a relação entre ideia de raça, conhecimento e humanidade perpassa por uma
classificação, uma operação epistêmica, entre inferior e superior, onde quem define o que é a
humanidade, quem detém o poder de enunciação e de enunciar universalmente, é justamente
quem definiu a modernidade e ocultou a colonialidade (Mignolo, 2003).
Por tudo isso, é possível sinalizar para a existência de privilégios epistêmicos (Mohanty,
2008) no campo científico-acadêmico, em que as categorias de pensamento engendradas no seio
da ciência moderna a partir da Filosofia 4, contribuíram para estabelecer um imaginário
cientificista voltado na busca de um rigor científico e acadêmico. Calcados na ideia de um saber
experto (Florez-Florez, 2007), os arautos da ciência moderna não mediram esforços em
estabelecer uma arrogância epistêmica (Restrepo y Rojas, 2010) entorno daquilo que estavam
configurando enquanto saber científico. Assim, o rigor científico-acadêmico vem servindo como
justificativa para determinar quem pode, ou não, desfrutar de suas oportunidades, de seus
privilégios e seus logros, assim como a definir quais conhecimentos são dignos de constituírem o
escopo da atual perspectiva predominante de se fazer ciência. A exemplo, o filósofo afroamericano Willian Ronald (1977-1978 apud Nogueira e Laudino, 2013) já salientou o fato de que
a autoridade de estabelecer um conteúdo filosófico é também uma questão de poder, ou seja, a
4

A filosofia neste artigo é compreendia a partir da contribuição de Walter Mignolo, segundo o autor, “Por ‘filosofia’
aqui eu compreendo não apenas a formação disciplinar e normativa de uma dada prática, mas também a cosmologia
que a realça. [...] O fato de que a ‘filosofia’ se tornou global não significa que também é ‘uni-versal’. Simplesmente
significa que o conceito grego de filosofia foi assimilado pela intellegentsia ligada à expansão imperial/colonial, aos
fundamentos do capitalismo e da modernidade ocidental.” (Mignolo, 2008) (grifo do autor).
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escolha dos/as autores/as que irão representar e construir o conhecimento sobre determinado
assunto é apenas uma perspectiva em vista, a qual não está livre dos marcadores sociais que
constituem tanto esses/as autores/as, como quem os selecionou e mesmo o próprio conhecimento
produzido (Cardoso, 2012).
Desse modo, a partir do esforço de pensar desde as ausências, ou das baixas incidências
discursivas, práticas e de atoras/es diferentes do padrão hegemônico, o presente artigo tem como
objetivo apresentar o conceito de interseccionalidade e com ele problematizar de alguma forma o
modo como a estrutura epistemológica-científica-acadêmica tende a ser operacionalizada para a
manutenção de privilégios diversos para um grupo específico, ao mesmo tempo em que dificulta
o acesso das mulheres negras nessa mesma estrutura.

A experiência vivida como base epistemológica: breve genealogia do Pensamento
Interseccional
Um primeiro entendimento acerca da interseccionalidade, é que ela surge a partir da
experiência vivida pelas mulheres negras (Cardoso, 2012; Jabardo, 2008). Diferentemente dos
homens brancos, das mulheres brancas, e até mesmo de homens negros, as mulheres negras
tiveram que confrontar-se diante de sistemas de dominações supostamente distintos, porém,
sobrepostos e co-constitutivos. Diante disso, a perspectiva interseccional possibilita a
reconstrução de experiências vividas (Zerai, 2000 apud Cardoso, 2012). Epistemologicamente, é
a oportunidade de superar as perspectivas universais que estruturam o conhecimento científico e
produzem seus procedimentos de invisibilização, nos quais a norma científica não é neutra, nem
pura, tendo sido erigida por, e para, um determinado grupo sobre o desprestígio, a exclusão e o
silenciamento de outros atores e de outras perspectivas.
O pensamento interseccional, ou seja, o entendimento de que distintas formas de opressão
se sobrepõem no que diz respeito as mulheres racializadas, é possível de ser identificado em todo
o continente americano, desde o século XIX, até início do XX (Curiel, 2007). Todavia, é no
contexto estadunidense que, a partir da reflexão de feministas negras que buscaram expor os
limites do feminismo das mulheres brancas (centralizado no combate ao patriarcado, mas omisso
e reprodutor da segregação racial), que esse conceito começa a ganhar maior reconhecimento
enquanto categoria de análise. Diante desse quadro a interseccionalidade emerge com o intuito de
valorizar e agregar significado à luta das mulheres negras.
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Contudo, antes mesmo de ser operacionalizada enquanto conceito por Kimberlé
Crenshaw, ela já encontrava-se presente na ação de mulheres negras, que não usavam esse termo,
mas tinham total consciência da natureza sobreposta e múltipla de suas opressões (Curiel, 2007;
Collins, 2016). De acordo com Brah e Phoenix (2004 apud Henning, 2011), é possível visualizar
a preocupação em considerar as sobreposições de opressões desde o século XIX, quando parte
dos feminismos de primeira onda nos EUA eram constituídos por sociedades de mulheres
antiescravagistas, sendo que em 1832 surgiu a primeira sociedade feminina anti-escravista
constituída por mulheres negras de Salem, Massachusetts.
Tanto a feminista negra Patricia Hill Collins (2016) junto com a feminista pós-colonial
Ochy Curiel (2007), localizam no histórico discurso de Sojourner Truth em 1851, na Convenção
dos Direitos das Mulheres em Ohio, EUA, a manifestação do pensamento interseccional, “Não
sou uma mulher?”.

NÃO SOU EU UMA MULHER? Bem crianças, onde existe muita confusão
deve haver alguma coisa fora de equilíbrio. Eu acho que emaranhando negros do
Sul e as mulheres do Norte, todos falando em direitos, o homem branco estará
encrencado logo, logo. Mas sobre o que todos aqui estão falando? O homem lá
adiante diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens e ser
levadas sobre as valas e a ter por toda parte os melhores lugares. Ninguém nunca
me ajudou a entrar em carruagens, a sair das poças de lama nem me deu
qualquer lugar melhor! E não sou eu uma mulher? Olhem para mim? Olhem
para meu braço! Eu lavrei a terra, plantei e juntei todo o celeiro e nenhum
homem poderia me liderar! Eu não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar e
comer tanto quanto um homem – quando eu podia conseguir comida – e suportar
o chicote tão bem quanto! E não sou eu uma mulher? Dei à luz a treze crianças e
vi a maior parte delas vendidas para a escravidão e quando chorei com minha
tristeza de mãe só Jesus me ouviu! E não sou eu uma mulher? Então eles falam
desta coisa na cabeça; o que é isto que eles chamam? Intelecto? É isso, querido.
O que é que isso tem a ver com direitos das mulheres ou dos negros? Se em
minha taça não couber metade de um quarto e na sua couber um quarto não seria
mesquinho você não me deixar ter minha medida toda? Então aquele homem de
preto lá diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens
porque Cristo não era mulher! De onde veio seu Cristo? De deus e de uma
mulher! Os homens não tem nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus
fez era forte o suficiente para virar o mundo de ponta cabeça sozinha, estas
mulheres juntas devem ser capazes de novamente virá-lo de volta, com o lado
certo pra cima! E agora elas estão querendo fazer isso e é melhor os homens
deixarem elas fazerem. Obrigado por me ouvirem e agora a velha Sojoumer não
tem mais nada a dizer. (SOJOURNER, 1851 apud CARDOSO, 2012, p. 101).
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De maneira direta, Sojourner Truth problematiza, desde sua localização enquanto mulher
negra liberta, a categoria mulher que estava sendo considerada naquele momento. Seu discurso
aponta para uma vivência em meio a articulação de opressões, em vista disso, sintetizamos de seu
pensamento que: o peso da racialização não a enquadrava no mesmo nível de humanidade que o
branco; e ao mesmo tempo, a categoria mulher a ela também era incabível, visto sua “falta” de
feminilidade em relação a mulher branca; junto a isso e sem dissociação, era ainda uma exescravavizada, ou seja, resultado de um sistema econômico colonial calcado na servidão e
espoliação do outro.
A partir dos anos 70, a intersecção das opressões e desigualdades cada vez mais é
difundida, em discursos políticos e textos acadêmicos, pelas mulheres negras norte-americanas,
sem necessariamente conceitua-la. Patricia H. Collins (2016) apresenta algumas dessas
acadêmicas feministas e os principais textos nos quais é apontada essa sobreposição de algumas
províncias de dominação que permeiam o campo da interseccionalidade 5 (raça, classe e gênero).
Ochy Curiel (2007) aponta que no manifesto Combahee River Collective em 1977, a
necessidade de uma luta articulada entre a opressão sexual, racista, heterossexual, sexista e a
exploração de classe, já era colocada como imprescindível para a luta das mulheres negras e
lésbicas e imigrantes terceiro-mundistas. O Combahee River Collective foi um coletivo feminista
negro constituído por lésbicas, feministas de cor e imigrantes do “terceiro mundo”, organizado
entre os anos de 1973 e 1980 nos EUA. Em seu manifesto de 1977, apresentaram uma identidade
sustentada na prática das mulheres racializadas, sinalizando para a interseccionalidade de
opressões que vivenciavam.
Mas foi no início de 1980, que Hazel Carby impulsiona as articulações de raça, classe e
gênero junto aos estudos acadêmicos, destacando o pensamento feminista negro enquanto campo
específico (Rodrigues, 2013). Também nos anos 80, Angela Davis e bell hooks6, a partir da
5 BEALE, Frances. Double jeopardy: to be Black and female. In: CADE, Toni (Ed.). The
black woman, p. 90-110. New York: Signet, 1970; MURRAY, Pauli. The liberation of Black women. In:
THOMPSON, Mary Lou (Ed.). Voices of the new feminism, p. 87-102. Boston: Beacon Press, 1970; LEWIS, Diane.
A
response
to
inequality:
Black
women,
racism
and
sexism.
Signs,
n.
3, p. 339-361, 1977; DAVIS, Angela. Women, race and class. New York: Random House, 1981; HOOKS, Bell.
Aint’ I a woman: Black women and feminism. Boston: South End Press, 1981; STEADY, Filomina Chioma. The
Black woman cross-culturally: an overview. In: STEADY, Filomina Chioma (Ed.). The Black woman crossculturally, p. 7-42. Cambridge: Schenkman, 1981; DILL, Bonnie Thornton. Race, class, and gender: prospects for an
all-inclusive sisterhood. Feminist Studies, n. 9, p. 131-150, 1983. (COLLINS, 2016, p. 106).
6 O nome em minúsculo é uma opção da própria autora, bell hooks é um pseudônimo de Gloria Jean Watkins. Para
ela, torna-se mais importante em seus livros a substância e não quem ela é. Ver
<http://grafiasnegras.blogspot.com.br/2013/10/personalidades-negras-bell-hooks.html>. Acesso em: 17/06/2016.
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problematização da homogeneidade da categoria mulher, levantam a necessidade de utilizar
análises combinadas das diferenciações e desigualdades que incidem sobre as mulheres negras.
bell hooks (2014) no livro “Não sou eu uma mulher? Mulheres negras e o feminismo”
[originalmente publicado em 1981] articula o sexismo desde o período da escravidão, com a
desvalorização da mulher negra e o patriarcado, para entender a maneira como a mulher negra se
coloca nas lutas feministas, e a impossibilidade destas de pensar de modo separado suas
opressões. Nessa mesma linha, Angela Davis (2013) em seu livro “Mulher, classe e raça”
[originalmente publicado em 1983], desenvolve, desde o período da escravidão até os anos 70, a
natureza sobreposta das opressões a que sistematicamente foram expostas as mulheres negras, de
forma a exigir que elas se voltassem contra o movimento que supostamente iria acolhe-las, o
feminismo. Tanto Angela Davis como bell hooks tecem sérias críticas ao feminismo hegemônico,
principalmente pelo fato de as mulheres brancas não levarem em conta seu lugar de privilegio na
estrutura social de supremacia branca e a maneira como inúmeras vezes reafirmavam o racismo.
Ainda dentro do pensamento interseccional, Ochy Curiel (2007) identifica-o nas
feministas racializadas, afrodescendentes e indígenas, ao longo do continente americano desde os
anos 70, e atualiza-o como uma crítica pós-colonial desde as mulheres racializadas. Entre o
México e os EUA, Curiel aponta para Gloria Anzaldúa, que desde sua posição de feminista,
mestiça chicana e lésbica, foi uma das pioneiras do pensamento de fronteira, em que apontou para
as limitações das identidades essencialistas e autenticas, onde os binarismos operariam para
manter a mulher na subordinação. Anzaldúa, portanto, ataca tanto o imperialismo norteamericano pela maneira como tratavam as mulheres não brancas, como os usos e costumes de sua
cultura original pela opressão patriarcal (Anzaldúa, 2004 apud Curiel, 2007). Voltando os olhos
para o Brasil, é possível sinalizar a manifestação do pensamento interseccional em Lélia
Gonzalez em seu artigo “A mulher negra na sociedade brasileira” (1982) apresentado em 1979 no
EUA, como em outro artigo denominado “Racismo e sexismo na cultura brasileira” (1984). A
partir da associação da mulher negra brasileira a figuras como mulata, doméstica e mãe preta,
Gonzalez aponta, desde o duplo fenômeno do racismo e do sexismo, o modo como as ciências
sociais operam a imagem da mulher negra reproduzindo e reafirmando estereótipos.
Todavia, foi somente em 1989 que a interseccionalidade passou a ser sistematizada
enquanto conceito por Kimberlé Crenshaw (Henning, 2011). Crenshaw (2002) compreende que
as mulheres racializadas possuem uma tendência a estarem posicionadas no espaço onde o
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racismo, a xenofobia, a classe e o gênero se encontram, logo, sujeitas ao intenso fluxo de tráfego
em todas essas vias. Desse modo, nota-se que a matriz de dominação caracterizada por opressões
interseccionadas seria algo intrínseco as sociedades constituídas pelo racismo e sexismo (Curiel,
2007; Collins, 2000 apud Rodrigues, 2013), de modo que seria um erro pensar em termos de
“soma” de opressões, quando o que de fato acontece é uma sobreposição das interconexões das
opressões, a partir de uma influência mútua (Collins, 2000 apud Rodrigues, 2013). Em vista
disso, ao desenvolver teoricamente o conceito, Kimberlé Crenshaw assinala que “A
interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação.” (CRENSHAW,
2002, p. 177), onde impulsionariam desigualdades básicas, que por sua vez, promovem as
posições relativas de mulheres, raça, etnias, classes e outras e o sistemático desempoderamento
dessas mulheres (Idem).
Já no contexto brasileiro, a interseccionalidade somente ganha aderência a partir do que se
tem denominado de enegrecimento das universidades brasileiras, isto é, o aumento dos/as
estudantes negros/as, principalmente das mulheres negras, sobretudo a partir do ano 2000 com o
advento das cotas. Porém, de acordo com Rodrigues (2013), no Brasil a interseccionalidade tem
encontrado algumas dificuldades, sobretudo, devido ao fato de que: a re-emergência do
movimento feminista a partir dos anos 70, caracterizou suas pautas na ideia de igualdade e na
uniformização do “ser mulher”, dando pouca atenção as diferenças, nesse sentido a ascensão
econômica e educacional das mulheres brancas somente foi possível a partir da exploração do
trabalho doméstico das mulheres negras e pobres (Gonzalez, 1982, Bairros, 1991, Bento, 1995,
Lima, 1995 apud Rodrigues, 2013); outro elemento destacado por Rodrigues (2013), é que muitas
feministas brancas entendiam que caberia as mulheres negras a articulação do entendimento e da
luta contra o racismo e o sexismo. Se esse desinteresse das feministas brancas sobre essa temática
adveio de uma aposta no protagonismo da mulher negra, ou se foi uma omissão baseada na falta
de solidariedade para com as outras e na busca na manutenção de seus privilégios, podemos
apenas perguntar-nos, mas o fato é que desse modo a chegada tardia das produções de
intelectuais negras, como bell hooks, Gloria Anzaldúa, Angela Davis entre outras, dificultou a
propagação das ideias interseccionais e as lutas antirracistas; o autor destaca ainda a pouca
participação das mulheres negras, desde a graduação, pós-graduação até o cargo de docente, (essa
ausência é de fato fundamental para tal fim, pois não permite que as mulheres negras

30

protagonizem suas lutas, e levantem suas bandeiras, seja no campo político, epistemológico e
científico.

Interseccionalidade e a denúncia dos privilégios científico-acadêmicos
“A interseccionalidade já era uma realidade vivida antes de virar um termo.”
Kimberlé Crenshaw, 2015, em Porque a interseccionalidade não pode esperar.

Por conta do que foi tratado até o momento, acreditamos ser possível compreender a
perspectiva interseccional junto ao que Walter Mignolo (2003) denomina de “um paradigma
outro”. Seria este, não a possiblidade de substituição de um paradigma por outro, “novo” e
melhor elaborado – sendo esta justamente o ideal moderno – mas, um momento de ruptura
epistêmica espacial (Idem), donde o “paradigma outro” “[...] reclama o seu direito à existência e
ao diálogo entre os subparadigmas hegemônicos da modernidade na ciência, na filosofia, no
direito, na economia, etc.” (MIGNOLO, 2006, p. 697). Por conseguinte, “Um outro paradigma’
que se constrói sobre conhecimentos e epistemologias que foram negadas e subordinadas pela
Teologia, pela Filosofia e pela Ciência.” (Idem).
Como visto na primeira parte do trabalho, a colonialidade do poder (Quijano, 2005) teve
como uma de suas marcas a racialização das populações colonizadas, o que significou, dentre
outras coisas, o deslocamento destas do mesmo nível de humanidade que os colonizadores
brancos. Junto a isso, a colonialidade de gênero (Lugones, 2008) significou o momento da
instituição do binarismo homem-mulher e a consecutiva hierarquização das relações de gênero
como fruto da lógica patriarcal, assim como a hierarquização étnico-racial das populações e a
consolidação da heteronormatividade no campo da sexualidade (Cardoso, 2012). Em outras
palavras, tem-se a racialização das sexualidades e a sexualização das raças (Lugones, 2008,
Vigoya, 2008).
Assim, a marca da racialização imbrica pensar o gênero junto ao corpo e ao sexo a partir
do dispositivo7 da racialidade (Cardoso, 2012), o que, em última instância, significou para as
mulheres negras e indígenas serem “reinventadas como mulheres” de acordo com códigos e

7

Por dispositivo compreende-se “a) É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que inclui
virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições
filosóficas etc. O dispositivo é a rede que se estabelece entre esses elementos. b) O dispositivo tem sempre uma
função estratégica concreta e se insere sempre numa relação de poder. c) Como tal, resulta do cruzamento de
ralações de poder e relações de saber.” (AGAMBEN, 2009, p.29).
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princípios discriminatórios de gênero ocidental (Mendonza, 2010 apud Cardoso, 2012). Portanto,
problematização epistemológica da categoria mulher e homem se torna fundamental na
interseccionalidade, assim como para a opção descolonial, vindo a configurar uma ruptura
política-epistemológica

diante

da

racionalidade

científica

dominante.

A

partir

da

interseccionalidade, a sobreposição das desigualdades e opressões, identifica-se a maneira como
categorias universais de pensamento, como mulher, não conseguem dar conta da realidade, em
vista que, para uma mulher negra, por exemplo, é necessário pensar de modo articulado sobre seu
contexto, especialmente para a superação deste.
Se entendermos que a ciência é uma construção social, e que o modo como é configurada
e operacionalizada torna-se, primeiramente, uma escolha existencial (Feyerabend, 2010), logo, é
imprescindível expor seus limites para irmos mais além destes. Em outras palavras, não há como
esconder o fato de que a ciência envolve privilégios (epistêmicos, de sexo, sexualidade, gênero,
classe, raça e outros) e que a legitimidade de quem vem protagoniza-la, remete a relações de
poder, as quais camuflam-se através de teorias, conceitos, metodologias e epistemologias. Dessa
forma, o/a pesquisador/a não estaria livre dos marcadores sociais e o modo como eles nos
constroem, assim como a maneira que pensamos e produzimos conhecimentos (Cardoso, 2012).
Além de uma categoria de análise, portanto, a interseccionalidade apesenta-se como
possibilidade de agencia. Ao proporem uma análise integrada, partindo da reconstrução de suas
experiências vividas (Cardoso, 2012), as feministas negras norte-americanas possibilitarão uma
perspectiva científica onde ofereça representatividade e agenciamento político-epistêmico a
sujeitos até então esquecidos ou apenas tratados como objetos da ciência.
Nesse sentido, ao levantar a problematização da categoria mulher a partir da intersecção
de sistemas de opressões, a análise interseccional abre a possibilidade de considerar e existência
de locais de privilégios e a maneira como eles operam, por exemplo, na manutenção da
invisibilidade no que diz respeito ao acesso a produção intelectual das mulheres negras. Se
partirmos do princípio que os locais de privilégios estão também ligados ao lugar de enunciação,
e que as condições de existências do sujeito e do enunciado não se deslocam de sua materialidade
(Foucault, 2008), portanto, a predominância masculina no campo literário epistemológico e
científico, por exemplo, sinaliza no meio acadêmico-científico os privilégios (epistêmicos, sexo,
sexualidade, raça, classe, gênero) e as posições de poder, logo, de quem pode, ou não, propor o
discurso, visualizado como saber-poder.
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Logo, a ausência de determinados segmentos sociais, de suas ideias, suas experiências e
representatividade já não podem ser visto simplesmente como algo normal e de forma passiva, ou
algo inerente à própria ciência, mas sim, fruto de escolhas em última instância 8, como diria
Feyerabend (2010). Uma série de fatores no tempo e no espaço que foram delineando (e
delineiam) o que hoje vivenciamos enquanto comunidade científica-academia. Assim, para reconstruir uma prática político-epistemológica junto com/desde as ausências, inevitavelmente
iremos ter que reconhecer privilégios, o que é algo difícil já que toca com posições de poder,
onde quem se encontra em tais localidades normalmente reluta ao menor sinal de instabilidade de
sua posição. Para isso, “Em vez de culpar as vozes que colocam luz sobre os problemas,
precisamos examinar as estruturas de poder que resistem com tanto sucesso as mudanças.”
(CRENSHAW, 2015), diante disso, a interseccionalidade nos oferece ferramentas para enfrentar
essas estruturas de poder, as quais a partir da uniformização e da homogeneidade conseguem
manter-se vivas. Afinal, qual é o gênero dominante no meio científico e acadêmico atualmente?
Qual é a etnia-raça? Qual é o sexo? Qual é a sexualidade? Qual é a classe? Qual é a língua? Qual
é o peso? Qual é a idade? Qual é o corpo?
Por conta disso, entendemos que a “Interseccionalidade é uma sensibilidade analítica, uma
maneira de pensar sobre a identidade e sua relação com o poder.” (CRENSHAW, 2015), logo,
tornar visível e problematizar as identidades que escondem-se por de traz de teorias, conceitos,
métodos e epistemologias é fundamentalmente tencionar as relações de poder e sistemas
hierárquicos que realçam a pretensa objetividade e razão da ciência. Como sensibilidade analítica
(Idem), a interseccionalidade opera de modo a aproximar o/a pesquisador/a com as minorias, com
quem está mais exposto as desigualdades e opressões, por sua vez, isso demanda estarmos atentos
ao modo como operacionalizamos a estrutura científica, principalmente para não roubarmos o
lugar de fala e acabarmos re-colonizando-os/as.

8

“[...] as decisões relacionadas com o valor e uso da ciência não são decisões científicas; são aquilo que poderíamos
chamar de decisões ‘existenciais’; são decisões de viver, pensar, sentir, comportar-se de certa maneira. [...] A
natureza ‘existencial’ das decisões a favor ou contra um cultura científica é a razão principal pela qual os produtos da
ciência (aparelhos de televisão, bombas atômicas, a penicilina) não são, em ultimo caso, decisivos. Eles são bons ou
maus, úteis ou destrutivos, dependendo do tipo de vida que queremos viver.” (FEYERADEND, 2010, p. 40) (grifo
do autor).

33

Considerações finais

Em vista do que foi apresentado até o momento, concluímos que a inserção da
interseccionalidade na ciência, está possibilitando uma maior variedade de deslocamento na
produção científica-acadêmica, em especial, no que diz respeito as minorias em gerais.
Entendemos ao longo deste trabalho, que a necessidade de avançarmos na construção de um
saber científico mais comprometido socialmente, é uma

das possibilidades que a

interseccionalidade nos apresenta. Como vimos, sua origem está ligada a experiência vivida das
mulheres negras, remontando desde o período colonial, assim, destacamos a necessidade de
atentarmos para experiências, que assim como a das mulheres negras, estejam mais próximas das
sequelas coloniais que ainda persistem, o que significa, estar consciente de nosso lugar de fala e
de nosso locus de enunciação.
Ao realizarmos esse movimento, portanto, é possível expor e tencionar as estruturas de
privilégios que nos cercam, dessa forma, estabelecer uma humildade científica. Afinal, até que
ponto a arquitetura epistemológica e as variedades de deslocamentos a que nos é possibilitado
dentro de suas próprias regras, não condiciona nossos gostos e desejos da pesquisa científica? Até
que ponto, essas mesmas condições expostas acima, não engendram estruturas “cientificamente
validadas” que acabam por dificultar a reflexão (auto)-crítica por parte de cientistas não
racializados/as, por exemplo, diante de seus privilégios e as reais consequências de suas escolhas
no campo da ciência?

Referências bibliográficas
AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo? In: O que é o contemporâneo? Tradução:
Vinícius N. Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2009.
BOYNARD, Lya M. Cartografia e a Colonialidade do Poder. Encontro de Geógrafos da
América Latina. Perú, 2013.
CARDOSO, Cláudia P. Outras falas: feminismos na perspectiva das mulheres negras
brasileiras. 383 f. Tese (Doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e
Feminismo) – Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia, 2012.

34

CARNEIRO, Aparecida S. A construção do Outro como Não-Ser como fundamento do Ser.
2005. 339 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2005.
COLLINS, Patricia H. Aprendendo com o outsider within: a significação sociológica do
pensamento feminista negro. Revista Sociedade e Estado, v. 31, n° 1, Florianópolis, jan/abril,
2016
CURIEL, Ochy, Crítica pós-colonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista.
Nómadas, n°26, abril, Colômbia, 2007.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da
discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas. Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171188, jan. 2002.
DAVIS, Angela. Mulher, classe e raça. Tradução Livre. Plataforma Gueto, 2013.
FEYERABEND, Paul. Adeus à razão. Tradução: Vera Joscelyne. Editora da Unesp. São Paulo,
2010.
FOUCAULT, Michel. O enunciado e o arquivo. In: A arqueologia do saber. Tradução: Luiz F.
B. Neves. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
FLOREZ-FLOREZ. Lectura no eurocêntrica de los movimientos sociales latino-americanos. El
Giro Decolonial. Org. CASTRO-GOMES, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón. Siglo del
Hombre: Bogotá, 2007.
GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil; História da Província Santa
Cruz. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
GONZALEZ, Lelia. A mulher negra na sociedade brasileira. In: O Lugar da mulher: estudos
sobre a condição feminina na sociedade atual. Org. LUZ, Madel T. Rio de Janeiro, Edições
Graal, 1982.
GONZALES, Lelia. 1983. Racismo e sexismo na cultura brasileira. São Paulo, ANPOCS,
Ciências Sociais Hoje, 2. ANPOCS, p. 223-244.
GROSFOGUEL, Ramon. 2006. La descolonización de la economia política y los estúdios
postcoloniales: Transmodernidad, pensamiento fronteirizo y colonilidad global. Tabula Rasa.
Bogotá – Colômbia. N°. 4, 17-48.
HENNING, Carlos E. Interseccionalidade e pensamento feminista: contribuições históricas e
debates contemporâneas. In: XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais:
Diversidades e (Des)Igualdades. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 07 a 10 de agosto,
2011.

35

HOOKS, bell. Não sou eu uma mulher? Mulheres negras e o feminismo. Tradução Livre.
Plataforma Gueto, janeiro de 2014.
JABARDO, Mercedes V. Desde el feminismo negro, una mirada al género y la inmigración. In:
Feminismos en la antropologia: nuevas propuestas críticas. Org. NAVAZ, Liliana S.; DÍAZ,
Emma M.; CASTILLO, Rosalva A. H. Espanha: Ankulegi, 2008.
LUGONES, Maria. Colonialidad y género. Tabula Rasa, n° 9, Colômbia, jul/dez, 2009.
LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas. Florianópolis,
2014.
MIGNOLO, Walter. Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos
subalternos y pensamiento fronteirizo. Traducción de Juanmari Madariaga y Cristina Vega
Solís. Madrid: Akal, 2003.
MIGNOLO, Walter. Espacios geográficos y localizaciones epistemologicas:la ratio entre la
localización geográfica y la subalternzación de conocimientos. Revista Geographia. Ano 7. n°
13, 2005.
MIGNOLO, Walter. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica do
conhecimento e pluri-versallidade epistémica. In: Conhecimento prudente para uma vida
decente. Org. SANTOS, Boaventura de Souza. 2° Ed. São Paulo, Cortez, 2006.
MIGOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade
em política. Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade, n° 34, 2008,
p. 287-324.
MOHANTY, Chandra. Bajo los ojos de Ocidente. Academia feminista y discurso colonial. In:
Descoloniazar el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes. Org. CASTILLO,
Rosalva A. H. y NAVAZ, Liliana S. Espanha, Cátedra, 2008
NOGUERA, R; LAUDINO, A. Ensino de Filosofia, História e cultura afro-brasileira, africana e
indígena na sala de aula. In: Práticas pedagógicas para o ensino de História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena no Ensino Médio. Org. MONTERIRO, Rosana B. Seropédica,
UFRJ, 2013
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, E. A
Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais latinoamericanas. Buenos Aires:
CLACSO, 2005, p. 227-278.
RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. Inflexión Decolonial:
cuestionamientos. 1 ed. Universidade de Cauca, Colômbia, 2010.

fuentes,

conceptos

y

36

RODRIGUES, C. Atualidade do conceito de interseccionalidade para a pesquisa e prática
feminista no Brasil. Seminário Internacional Desfazendo Gênero 10. Anais eletrônicos,
Florianópolis, 2013.
Referência digital
CRENSHAW, Kimberlé. Porque a interseccionalidade não pode esperar. In: Blogueiras
Feministas.
Tradução:
Bia
Cardoso,
2015.
Disponível
em:
http://blogueirasfeministas.com/2015/10/porque-a-interseccionalidade-nao-pode-esperar/. Acesso
em: 01/06/16.

37

GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: UMA DISCUSSÃO URGENTE E
NECESSÁRIA
ALEXANDRE, Bruno do Prado
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/CUR
brunoroo125@hotmail.com

BARBERO, Graciela H.
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/CUR
gracielabarbero@uol.com.br

Resumo
Este artigo é resultado de um projeto de intervenção com estudantes de uma escola estadual no município
de Rondonópolis-MT, com o objetivo de estimular, por meio de murais interativos, a reflexão sobre
questões de gênero e sexualidade, e apontar os estereótipos desvelados nos mesmos, na tentativa de
discutir e desconstruir, em alguma medida, os paradigmas que norteiam o imaginário social dos estudantes
da instituição onde se desenvolveu a ação. O interesse pela pesquisa surgiu através de observações do
cotidiano escolar, de como pessoas homossexuais são vistas, tratadas e estigmatizadas pela sociedade, e
como este comportamento está relacionado com aquilo que se vivencia também no ambiente escolar.
Valho-me de teóricos como Guacira Lopes Louro, Paulo Roberto Ceccarelli, Berenice Bento, Michel
Foucault, Pierre Bourdieu, Tânia Brabo e Rodrigo Costa para fundamentar a discussão. Compreende-se
aqui o conceito de gênero não apenas à luz da delimitação biológica, mas sob o prisma da construção
social e também da abstração de símbolos culturais, entendimento de conceitos normativos e na
construção da identidade social do indivíduo.
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Educação.

1. Introdução
Questionar sobre o direito à diferença e o respeito às diversidades em um mundo
globalizado que tende a homogeneizar e universalizar parâmetros e valores é algo urgente e
necessário. Indagar acerca dos papéis atribuídos socialmente e culturalmente, ao longo da
história, a homens e mulheres é algo fundamental para se pensar a construção dos gêneros.
Portanto, as sociedades no decorrer dos tempos vão atribuindo valores e significados de como
devem ser homens e mulheres, majoritariamente assentados nos padrões da heteronormatividade.
Para tanto, tornar-se homem e mulher nas sociedades ocidentais é algo “predeterminado”
na medida em que se identifica o sexo biológico do bebê. A partir desse momento, uma série de
papéis lhe vai sendo conferidos antes mesmo de nascer, e ao longo da vida quaisquer “desvios”
desse arquétipo construído e legitimado pela sociedade são tidos como aberração, transtorno e
estranheza, e a esse sujeito é atribuído um lugar de inferioridade e vergonha na sociedade.
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Frente a esse dado, a escola pode desempenhar um importante papel, uma vez que se
constitui enquanto uma via de mão dupla, na medida em que pode legitimar e reforçar os papéis
de gênero já construídos ao logo da história, como também pode conceder consideráveis
contribuições para se pensar os gêneros em sua flexibilidade, pautados na subjetividade de cada
sujeito, perpetuando, sobretudo, o respeito às diversidades que permeiam a sociedade e
consequentemente a escola.
Nesse sentido, o presente artigo abordará a questão dos imaginários de alunos e alunas em
murais interativos expostos em uma escola de Ensino Fundamental e Médio do município de
Rondonópolis9 como atividade interventiva proposta pelo Curso de Especialização em Gênero e
Diversidade na Escola (GDE) 10, categorizando-os e estabelecendo discussões com base em
autores que discutem gênero e sexualidade em uma perspectiva queer.
Logo, a pesquisa-intervenção realizada na escola buscou investigar o que os (as) alunos
(as) pensam sobre determinadas questões ligadas a gênero e sexualidade, ou seja, perceber e
problematizar os imaginários que circulam nos discursos dos estudantes acerca de algumas
categorias de sujeitos.
O interesse pela pesquisa-intervenção surgiu a partir de alguns impasses pessoais e
também através de observações do cotidiano escolar, inicialmente involuntárias, de como pessoas
homossexuais são vistas, tratadas e estigmatizadas pela sociedade, e como este comportamento
está relacionado com aquilo que se vivencia também no ambiente escolar.
Assim, o objetivo da pesquisa-intervenção centrou-se, sobretudo, em estimular a reflexão
sobre os papéis de gênero, apontando os estereótipos desvelados nos murais, na tentativa de
discutir e desconstruir em alguma medida os paradigmas que norteiam o imaginário social dos
estudantes da escola onde se desenvolveu a ação.
Importa dizer que é urgente, sobretudo, questionar o papel da escola no que refere o
ajustamento dos gêneros no sentido problematizado do termo, bem como seu currículo e as
políticas públicas para a educação requer algumas pontuações imprescindíveis para iniciar uma
discussão mais aprofundada, considerando que a escola atua na construção de saberes, lançando

9

A escola autorizou a realização do Projeto de Intervenção, contudo, por fazer parte do quadro de funcionários
prefiro não citar o nome da instituição evitando assim expo-la socialmente.
10
Curso de pós-graduação em nível de especialização ofertado pela UAB – Universidade Aberta do Brasil em
parceria com a UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Rondonópolis, na modalidade EAD
(Educação a Distância) de modo semipresencial no pólo de Primavera do Leste – MT, no período de 2014 a 2015.
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mão de uma série de símbolos, crenças, valores e estratégias com o objetivo de ensinar o que se
entende e considera como legítimo e “naturalmente” passível de reprodução.

2. Referencial teórico

É necessário, nesse momento, compreender o conceito de gênero não apenas restrito à
luz da delimitação biológica, mas, sob o prisma da construção social e também da abstração de
símbolos culturais, entendimento de conceitos normativos e na construção da identidade social do
individuo.
Por conseguinte, desconstruir determinados discursos hegemônicos sobre as questões a
que proponho investigar se constitui no objetivo geral do projeto de intervenção, já que os
contrapontos são fundamentais, na medida em que disparam indagações e reflexões sobre as ditas
“verdades absolutas” que foram construídas socialmente e que hoje se apresentam como
legítimas e inquestionáveis.
Ao encontro dessas questões, Louro (2008) destaca que gênero e sexualidade são
constantemente construídos ao longo da história pelas instâncias culturais e sociais num processo
sempre inacabado, afirmando e reafirmando em cada cultura ideais e posições de normalidade, e
suas fronteiras com relação às diferenças. Pontua ainda que tanto “fazer-se mulher” quanto
“fazer-se homem” se constituem como uma construção histórica, cultural e social, e não em um
ato definitivo e determinantemente biológico.
Idealizar a sexualidade humana numa perspectiva binária que legitima apenas as relações
sexuais entre homens e mulheres é algo muito limitado, e representa uma astúcia política,
ideológica e religiosa carregada de uma intencionalidade que busca quando lhe convém, não
apenas em discursos bíblicos, mas em discursos ditos científicos, “justificativas” que conferem
posições de inferioridade e ilegitimidade às práticas que fogem à norma heterossexual.
A lógica binária, fundamentada no discurso científico, possibilita a emersão de vozes que
naturalizam e, portanto, normalizam determinadas práticas, ao passo que patologiza outras.
Portanto, a heteronormatividade é que define as posturas e valores sociais que marcam a ordem
social, definindo as maneiras “adequadas” e “errantes” de se exercer a sexualidade, além disso,
estabelece as condutas adequadas a cada gênero dentro dessa mesma coerência.
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O atual cenário brasileiro está profundamente marcado pelo desvelamento do
conservadorismo e do fundamentalismo religioso, que têm se mostrado cada vez mais presentes
nas discussões encampadas por representantes políticos e fundamentalistas religiosos, ao passo
que direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Trangêneros (LGBTs) vão
sendo gradativamente exigidos ou conquistados.
A utilização da bíblia para condenar as práticas que estão fora da sexualidade e da norma
heterossexual é feita de uma forma intencional e seletiva. Trata-se de estratégias perversas que
desprezam o contexto histórico, quando assim lhes convém, ao passo que para outras questões
considera-se a conjuntura histórica.
O emprego da fé cristã como instrumento de manipulação está profundamente arraigado
nos discursos dos conservadores que os utilizam para abominar e demonizar as sexualidades
dissidentes, já que destoam da ideia construída em torno da “naturalidade do sexo”, reduzindo a
sexualidade humana apenas ao âmbito da biologia, sob a justificativa de que o sexo natural é
aquele que permite a procriação e que, portanto, é autêntico.
Entretanto, Louro (2008) destaca que o processo de naturalização se dá de forma repetida
no cotidiano através de recomendações que servem de referência a todos. A diferença só existe
quando comparada ao modelo tomado como referência. A diferença não é natural, é naturalizada.
A diferença é “ensinada”.
Assim, os modos como se constrói o conceito de normalidade fundam-se exatamente
quando a diferença é afirmada. Os sujeitos reconhecidos como normais precisam ser identificados
da mesma forma que os “diferentes” precisam ser visibilizados. Nesse sentido, Ceccarelli (2008)
afirma que a cultura ocidental, através do seu imaginário, inventa a homossexualidade, na
perspectiva classificatória, e trabalha para a sua manutenção, enaltecendo a “sexualidade natural”
como aquela que é heterossexual, e para fins de procriação como a forma legítima de se viver a
sexualidade.
As discussões de gênero e sexualidade vêm sendo ameaçadas pelas constantes represálias
instauradas pelos conservadores e fundamentalistas religiosos no Brasil, que tentam, a todo custo,
impedir que elas sejam realizadas no âmbito escola. Assim, é urgente e necessário discutir
questões de gênero e sexualidade na escola, já que esta reflete e reproduz as diferenças e
desigualdades sexuais e de gênero, podendo combater e enfrentar o preconceito e a discriminação
ou continuar legitimando-os e reproduzindo-os através das praticas pedagógicas do cotidiano.
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Ao encontro dessas questões, e refletindo o papel da escola e da educação nesse campo
discursivo e refletindo discussões que têm ecoado á nível nacional, estadual e municipal alguns
professores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Rondonópolis se
posicionaram quanto à retirada, estratégica e silenciosa, do termo gênero do Plano Municipal de
Educação (PME) por determinados políticos e intelectuais conservadores.
Logo, as reflexões desses (as) professores (as) afirmam e problematizam o papel e a
importância social e política da escola enquanto instituição. Desse modo,
[…] A escola é, sem dúvida, um dos espaços sociais onde se manifestam, se
produzem e reproduzem relações de gênero, valores, comportamentos, ideias,
que ora perpetuam preconceitos, ora os superam. […] O desafio é indagar sobre
os silêncios, os preconceitos, as práticas discriminatórias e violentas que
acompanham as vidas de pessoas que rompem com padrões fixos de
masculinidades e feminilidades ou de outras cujos prazeres, desejos e afetos não
se enquadram em uma normatividade. O desafio é intervir de forma ética na
educação, no sentido de construirmos relações mais humanas e justas, nas quais
as diferenças não sejam vistas nem tratadas como inferioridades. Como diz o
filósofo Walter Benjamin, é preciso educar contra a barbárie, ou seja, educar
para nos sensibilizarmos pela dor do outro. (CUNHA et all., 2015)

Discutir gênero na escola representa em alguma medida, um prenúncio que tende a
desestabilizar a ordem vigente e os valores enaltecidos e sacralizados como a família, a
procriação, o casamento, entre outros. Contudo, Bento (2012) afirma que embora haja um ideal
de família na sociedade brasileira, essa organização vêm sofrendo consideráveis mudanças, no
que tange à sua composição.
Nesse sentido, a chamada “família nuclear” ou “família tradicional”, composta por pai,
mãe e filhos, tem sido apenas uma em meio a outras possibilidades. Entretanto, inúmeros
mecanismos ideológicos têm sido empreendidos a fim de legitimar e reiterar a sacralidade da
“família tradicional”, legitimada pela tese biológica reprodutiva.
Desse modo, fundamentalistas religiosos, determinados grupos políticos e pessoas
ultraconservadoras, têm se valido da chamada “ideologia de gênero”, colocando-se contrários às
discussões de gênero e sexualidade na escola, utilizando-se desonestamente do discurso dito
científico para desqualificar e perverter as discussões e produções advindas de longas e séria s
pesquisas realizadas sobre o assunto, por conceituados teóricos e pesquisadores nos âmbitos
nacional e internacional ao longo de algumas décadas.
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Diante de todos esses fatos, fica evidente a urgente e necessária discussão, sobretudo nas
escolas sobre gênero e sexualidades, a fim de desconstruir determinadas verdades cristalizadas
socialmente,

estereótipos,

preconceitos,

discriminações,

racismo,

homofobia,

sexismo,

machismo, entre outras questões que se constituem como feridas sociais que se mostram cada dia
mais abertas.

3. Referencial metodológico

A realização do trabalho se deu por meio da pesquisa intervenção com abordagem
qualitativa, visto que esta, segundo Aguiar e Rocha (2003) propõe uma forma de investigação
bastante ampla, estabelecendo a todo momento um intrínseco diálogo com o lócus da pesquisa e
com o contexto histórico e social onde se dá o processo de busca, valorizando o contato direto
entre o investigador e o investigado, respeitando ainda os múltiplos aspectos presentes.
Nesse sentido, murais interativos foram expostos no corredor da escola 11 onde se
desenvolveu o projeto de intervenção que tiveram como objetivo evidenciar os saberes e/ou
imaginários dos alunos sobre determinadas perguntas que perpassam questões de gênero e
sexualidade.
Indagações como “o que você pensa sobre o que é ser ‘homem’, ‘mulher’,
‘heterossexual’, ‘homossexual’, ‘bicha’ e ‘biscate’ foram temas propostos nos cartazes, onde os
estudantes tiveram a oportunidade de escrever sobre o que pensam a respeito de tais questões.
No decorrer do desenvolvimento do projeto, por fazer parte do quadro de funcionários da
instituição, foi possível perceber de perto muitas experiências e também algumas dificuldades
que precisam ser trazidas ao presente artigo para elucidar algumas questões importantes. A
experiência de intervenção foi extraordinária e os resultados foram impressionantes, no entanto,
muitas reações aconteceram como oposição à presença dos murais no corredor da escola por
inúmeros motivos.
Uma delas, porém, assumiu certo protagonismo nesse cenário: ocupo na escola a função
de Apoio Administrativo Educacional/Infra-Estrutura, ou seja, minha função é cuidar da limpeza

11

Escola localizada na região da Vila Operária em Rondonópolis-MT, com funcionamento nos períodos matutino,
vespertino e noturno, atendendo a 1.249 estudantes do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio Inovador no
1º semestre de 2015.
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das salas de aula e das demais dependências da instituição. Isso provocou, em algumas pessoas,
certo incômodo, visto que, para muitos, o lugar que assumo profissionalmente não me confere
legitimidade para desenvolver tal projeto, tido por muitos como ousado.
Nesse sentido, coaduno com a perspectiva de Bourdieu (1983) quando ele destaca que a
relação de produção linguística estabelece-se a partir da força simbólica presente no locutor e no
interlocutor, logo a competência representa a capacidade de se fazer escutar, já que a língua nessa
perspectiva é tida como um instrumento de poder e não meramente de comunicação. Quando um
discurso é proferido, a intenção não se reduz apenas à compreensão, mas à obediência, ao
respeito, ao reconhecimento. Logo, a linguagem ou o discurso legítimo pode ser compreendido
como aquela/e que é autorizado e que, portanto, deve ser recebido.
A ciência do discurso, afirma Bourdieu (1983), é quem diz quem pode falar (de fato e de
direito), a quem pode falar e como pode fazer isso. Nessa perspectiva, o discurso exige a presença
de um emissor autorizado e, portanto, legítimo, e também requer a presença de um receptor que é
legítimo, capaz de reconhecer.
Assim, as movimentações contrárias se deram por parte de alguns alunos possivelmente
motivados por determinados docentes, solicitando coletivamente a retirada dos mesmos e
também por parte de alguns professores, sob a justificativa de que estavam aparecendo como
respostas determinados “palavrões” que desmoralizariam a imagem da escola e que poderiam,
inclusive, ser disseminados via redes sociais, fazendo com que alguns pais retirassem seus filhos
da escola por conta dessa ação interventiva.
Além dessas, várias outras pressões recaíram sobre a coordenação da escola, fazendo com
que os cartazes que traziam a pergunta “O que você pensa sobre o que é ser bicha?” e “O que
você pensa sobre o que é ser biscate?” fossem retirados pela coordenadora.
Segundo Foucault (2007), tais reações acontecem dessa maneira pelo fato de as regiões da
sexualidade e da política receberem mais vigilância, como se o discurso ocupasse nesse campo
um espaço privilegiado de poder. Nesse sentido, o controle manifesta-se por vezes em espaços e
instituições através da disciplina, representando um mecanismo de controle dos discursos,
estabelecendo limites e reiterando constantemente as regras já estabelecidas, a fim de que não
sejam desrespeitadas.
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4. Relato da intervenção

Após o trabalho com os murais, foi desenvolvida uma roda de conversa na escola, com
uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, do período matutino, em 06 de julho de 2015. Na
sala de aula, estavam presentes vinte e um (21) estudantes, sendo a maioria pessoas do sexo
feminino, numa faixa etária de quinze (15) a dezesseis (16) anos. A professora apresentou-me à
turma, anunciando que eu faria um trabalho com eles, e que, portanto, estava responsável pela
“condução” das duas aulas que ela tinha naquela manhã, enaltecendo ainda que o que eu faria era
tão importante quanto às demais aulas “oficiais” que eles possuem no currículo formal da escola.
Comecei por me apresentar, dizendo que se tratava de uma roda de conversa, fruto de um
projeto de intervenção apresentado ao curso de especialização em Gênero e Diversidade na
Escola (GDE), e que ela se constituía como um momento para discutirmos questões que
apareceram nos murais afixados no corredor da escola, entre os períodos de 10 de junho e 03 de
julho de 2015.
Pedi ao grupo que organizassem as carteiras em forma de círculo. Após isso, disse à
professora que poderia participar da conversa quando quisesse e também pedi a ela que anotasse
as principais questões discutidas e as contribuições apresentadas pelos alunos durante a condução
da roda de conversa.
Iniciei perguntando o que eles acharam dos murais, das perguntas e das respostas que
conseguiram observar, além de indagar se a turma participou respondendo as questões que foram
semanalmente propostas.
Em resposta, muitos manifestaram que haviam participado e que gostaram da experiência,
contudo alguns estudantes disseram que apareceram muitas respostas idiotas e preconceituosas, já
que muitos não participaram do trabalho proposto com seriedade. Apesar disso, uma estudante
posicionou-se contrariamente dizendo que é necessário haver liberdade para escrever o que se
tem vontade.
Após dizerem e “julgarem”, em certa medida, a experiência dos murais, expliquei que se
tratava de uma proposta bastante livre e que poderiam escrever da forma como quisessem as
respostas às indagações, tentando problematizar ainda, o que alguns entenderam por anotações
idiotas e por preconceitos.
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Solicitei, nesse momento, que me descrevessem as perguntas que foram propostas nos
murais. Na medida em que o grupo narrava, fui anotando na lousa as questões na ordem em que
me ditavam, no intuito de “organizar” minimamente a discussão dos temas mais enfatizados.
Por conseguinte, assinalei as seguintes perguntas na respectiva ordem: O que você pensa
sobre o que é ser homem? Sobre o que é ser mulher? Sobre o que é ser “biscate”? Sobre o que é
ser bicha? Sobre o que é Gênero? Sobre o que é ser heterossexual? Sobre o que é ser
homossexual?
Essas foram as perguntas que, em certa medida, conduziram a discussão da roda de
conversa. Comecei por perguntar quais foram as respostas que apareceram nos cartazes com a
finalidade de responder sobre o que é ser homem e depois sobre o que é ser mulher.
Na medida em que respondiam, anotava na lousa as respostas sobre o homem e sobre a
mulher, uma mistura de adjetivos que apareceram nos murais e também de características que o
grupo julgava ser exclusivamente do homem, e outras da mulher.
Com base nas respostas dos estudantes, o homem foi caracterizado como aquele que é
“safado”, “grosseiro”, “macho”, “superior” e “violento”, a mulher, porém, recebeu adjetivos
como “delicada/meiga”, “educada”, “submissa”, “companheira”, “estressada” e “ciumenta”.
Depois de situadas as características de cada um, estabeleci contrapontos frente às
respostas dadas, na tentativa de mostrar que ambas as características se tratam de construções
sociais, culturais e histórias que tendem a naturalizar determinadas questões ao homem e outras à
mulher.
Fui questionando-os, a cada resposta dada, sobre os motivos que nos levam a pensar
alguns aspectos como condutas, posturas e papéis sociais atribuídos à mulher que são
“impensáveis” ao homem, apontando que tais perspectivas advêm de uma cultura machista, fruto
do patriarcalismo arraigado no Brasil desde o período colonial. Na medida em qu e fazia uso de
alguns termos, para explicar determinadas questões, trazia também alguns conceitos na tentativa
de facilitar o entendimento do grupo.
Propus a inversão das características atribuídas socialmente ao homem e a mulher, e
perguntei o que acharam. Afirmaram em peso que se ao homem for atribuído características
como a “delicadeza”, o “companheirismo”, a “submissão” e o “excesso” de educação, logo este é
entendido como um sujeito homossexual, ao passo que à mulher, quando trocados os adjetivos, é
considerada como lésbica ou “sapatão”, como alguns chamaram.
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Ao entrarmos nessa questão, logo começaram a pontuar alguns estereótipos de
homossexuais masculinos e femininos, sendo o homem homossexual sempre definido como
aquele que é “delicado”, “atencioso”, mas também “escandaloso” e “expressivo”, já à mulher é
caracterizada como aquela que tem trejeitos e usa roupas masculinas, além de valer-se de muitas
gírias para se comunicar.
Ao passo em que iam dizendo as características dos homossexuais, disse a eles que isso se
trata de estereótipos criados socialmente e que são reforçados por determinados tipos de mídia,
como a televisão e algumas redes sociais, criando uma ideia hegemônica do gay ou da lésbica.
Ressaltei, entretanto, que não existe uma forma “prescritiva” de comportamento, linguagem,
roupa ou forma de se viver as homossexualidades.
Quando falávamos desse tema, muitos disseram que não têm preconceito e que acham
normal, outros, porém, afirmaram que respeitam, apesar de não aceitar. Nesse momento, disse ao
grupo que o respeito é fundamental e que o conceito de normalidade é uma coisa inventada, que
toma como base a heterossexualidade e que, entretanto, a sexualidade humana não segue
necessariamente o alinhamento coerente entre corpo, gênero e sexualidade, como as pesquisas de
gênero vêm mostrando.
Uma das alunas expôs que considera a homossexualidade algo normal, entretanto, não
concorda com cenas na televisão onde duas pessoas do mesmo sexo se beijam e trocam carícias, e
que isso não deveria ser mostrado em horário nobre, já que crianças podem estar assistindo,
correndo o risco de ver tais cenas, causando confusões e estabelecendo influências na formação
da criança.
Por não dominar conceitos da psicologia, que dizem respeito à constituição das
subjetividades, não quis entrar no mérito da questão, todavia, perguntei ao grupo qual a origem
familiar da maioria dos homossexuais, indagando ainda se eles advêm de famílias homossexuais
ou heterossexuais. Em resposta a esta provocação, disseram-me que a maioria deriva de famílias
compostas por homem e mulher.
Logo, argumentei que se a organização familiar influenciasse tanto, casais heterossexuais
não teriam filhos homossexuais, já que nesse tipo de organização familiar existe a promessa da
presença do pai e da mãe na criação dos filhos ainda enquanto crianças. Alertei ainda, que os
discursos científicos e religiosos são utilizados pelas mídias e grupos de acordo com os interesses
pessoais e políticos de quem os defendem.
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Ao pronunciar isso, uma aluna me disse que respeita, apesar de não aceitar, mas que
muitos homossexuais desrespeitam a religião e a fé de algumas pessoas, citando o exemplo da
transexual que apareceu crucificada na parada gay de São Paulo em 2015. Muitos se colocaram
contra o ato de manifestação, acusando o ato como desrespeitoso à imagem de Jesus Cristo,
outros, porém, tentaram explicar os motivos, dizendo que era uma manifestação contra a
homofobia que os homossexuais sofrem diuturnamente.
Senti-me um tanto quanto desconfortável nesse momento, já que teria que lidar
diretamente com o discurso religioso. Temi ainda não saber conduzir com serenidade a discussão
nesse momento. Disse que não tinha a pretensão de mudar a fé de ninguém e muito menos de
afirmar que a manifestação feita pelo movimento LGBT era adequada ou não.
Indaguei o grupo quais foram os motivos que levaram a crucificação de Jesus. Nesse
momento, muitos responderam que era devido aos incômodos provocados no meio político e
religioso do seu tempo e que ele não havia sido aceito pela sociedade no período em que viveu.
Em seguida, perguntei se Jesus havia sido o único homem a ser crucificado em seu tempo.
Em resposta, disseram-me que muitos ladrões também haviam sido crucificados como forma de
punição.
Posteriormente a essas indagações, perguntei se as pessoas homossexuais e
principalmente as travestis e transexuais são aceitas e respeitadas pelas pessoas, e se elas ocupam
lugar de visibilidade na sociedade. Muitos responderam que não são aceitas socialmente e que
muitas são assassinadas.
Tentei explicar, com essas perguntas, a relação entre a cruz e a manifestação do
movimento LGBT, dizendo que os discursos mostrados pelas mídias em torno dessas e de outras
questões são profundamente tendenciosas, e que deturpam, quando assim os convém, todo tipo de
manifestação ou notícia.
Ao trazer essa informação, o grupo calou-se. Em seguida, um dos estudantes disse que a
transexual que havia aparecido crucificada tinha sido assassinada por uma pessoa que se sentiu
ofendida com a manifestação. Não tinha a certeza se a noticia era verdadeira ou falsa, mas
aproveitei para lançar uma pergunta de reflexão. Será que essa pessoa que supostamente cometeu
esse ato bárbaro está seguindo os ensinamentos de Jesus? Muitos responderam que não.
Em seguida, uma aluna disse que nos Estados Unidos foi aprovada uma lei que garante
aos homossexuais casarem-se na igreja e que isso logo chegará ao Brasil. Perguntei a ela onde
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havia visto essa notícia. A mesma respondeu que ouviu dizer, mas que considerava isso um
absurdo.
Concordei com ela. Disse que achava realmente um absurdo à forma intencional e
perversa de como determinadas pessoas e grupos distorcem notícias, manifestações e conquistas
de grupos minoritários a fim de instaurar o ódio e a intolerância social às diferenças.
Disse ao grupo que isso se tratava de uma inverdade, já que o Estado é laico, ou pelo
menos deveria ser, e que as leis não podem obrigar nenhuma religião a casar pessoas
homossexuais ou fazer determinadas coisas que ferem à sua fé, da mesma forma que a religião
não pode interferir na organização e nas leis do Estado, o que não acontece de fato, visto que as
bancadas assumidamente religiosas defendem apenas leis que vão de encontro às suas
necessidades, conveniências, crenças e ideologias, assentadas no fundamentalismo religioso.
Ponderar sobre casamento logo sugere pensar a constituição de uma família. A partir
desse pressuposto, segui perguntando ao grupo se determinados arranjos como filhos que moram
apenas com a mãe, crianças que moram com os avós ou tios, crianças adotadas por outras
pessoas, crianças que moram com a mãe e sua companheira ou vice e versa, ou pessoas que
moram juntas sem nenhum laço consanguíneo podem ser consideradas como família.
Majoritariamente responderam-me que sim, que o que define uma família é o cuidado, os
laços afetivos e a convivência em uma mesma casa. Desde que haja essas características, a
organização pode ser considerada família. Nesse momento, chamei atenção para as novas
formações familiares que destoam do modelo nuclear de família, constituído pelo pai, pela mãe e
pelos filhos, chamado, portanto, de família tradicional.
As percepções dos estudantes vão de encontro ao que Ceccarelli (2007) defende, ao dizer
que o fato de nascer da união de um homem e de uma mulher não basta necessariamente para a
criança ser filho ou filha dessas pessoas, ou ainda, colocar uma criança no mundo não faz dos
genitores pais de uma criança, visto que o nascimento (fato físico) precisa ser transformado em
filiação (fato social e político) para que, imersa em uma ordem simbólica (fato psíquico), a
criança se constitua enquanto sujeito.
Segui estabelecendo um contraponto, quando disse que nem todas as famílias
heterossexuais, se ajudam e convivem em harmonia, além disso, muitas sofrem com a violência
doméstica, com o abuso sexual, com a pedofilia, com a infidelidade, mas que, entretanto, são
consideradas como as famílias legítimas. Chamei atenção para essa questão com a intenção de
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provocar no grupo a reflexão de como os conceitos são criados e de como se mostram tão
incertos e frágeis quando são minimamente questionados.
Nesse sentido, segundo Bento (2012) a promessa de cuidado e proteção presente no
imaginário social sobre a “família” nem sempre se concretiza, sobretudo, se os indivíduos
pertencentes a esta escaparem aos padrões de normalidade, estabelecidos em princípios
heteronormativos. Há algum tempo, a família tem sido vista por alguns pesquisadores como um
espaço de violência e dor, na medida em que a violência doméstica toma visibilidade, maridos
que espancam e matam suas esposas, pais e mães que abusam sexualmente dos filhos, expulsam
de casa pelo fato de não se adequarem às normas socialmente estabelecidas ao longo da história.
Importa dizer ainda que, quando os indaguei sobre o que é gênero, alguns afirmaram
desconhecer, ao mesmo tempo em que outros disseram ser algo ligado a gênero sexual, musical,
alimentício, textual etc. Disse, perante essas afirmações, que o termo possui muitos significados,
mas que, quando relacionado à sexualidade, é trazido nos planos municipal, estadual e nacional
de educação, tem a intenção de compreender as identidades sexuais e de gênero fora do sentido
binário, ou seja, do masculino e do feminino.
Disse ainda que a presença do termo gênero nos currículos permite que as discussões das
sexualidades fora da lógica binária sejam discutidas e pontuadas dentro do espaço escolar, já que
estas perpassam e também compõem o espaço educativo.
Perguntei se havia mais alguma pergunta a fazer, dado o limite do tempo. Responderamme que não. Considerando as inscrições nos murais interativos e o nosso cenário político de
disputas ideológicas, deixei para o grupo a seguinte pergunta, a fim de que refletissem sobre a
seguinte questão: Gênero e Sexualidade podem ser discutidos na escola?
Finalizei dizendo que os papéis de gênero, os conceitos de naturalidade e de normalidade,
as organizações familiares, bem como os discursos e as formas como nos organizamos e nos
posicionamos não passam de construções sociais com datação histórica que se modificam ao
longo do tempo, e que, portanto, devemos desconfiar de verdades que nos chegam como
sagradas, absolutas e inquestionáveis.
A desigualdade não é algo natural ou simplesmente dado. Segundo Brabo e Costa (2008),
ela é construída e mantida pela sociedade a fim de garantir os interesses de determinados grupos,
e continua sendo reproduzida nos dias atuais. Isso se configura como uma contradição e, também,
como uma violação da cidadania, da democracia e dos direitos humanos.
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Para tanto, Brabo e Costa (2008) afirma que os estudos de gênero têm buscado mostrar
como as hierarquias de gênero têm se constituído e relegado características negativas e inferiores
aos gêneros e sexualidades dissidentes. As estruturas sociais transformam diferenças sexuais em
desigualdades na tentativa de atender aos interesses de determinados grupos sociais. Na
contemporaneidade, o gênero, na perspectiva da ordem social e institucional, é pensado como
aquele que define o que é ser homem e o que é ser mulher, determinando desigualdades históricas
entre os sexos, através dos níveis econômicos, social, político e cultural.
Enfim, cabe dizer, nesse momento, que a maior evidência proporcionada pela experiência
do projeto de intervenção, em consonância com a perspectiva de Ceccarelli (2008), é a de que
quando a sociedade se depara com a diferença, as verdades absolutas, enrijecidas, se veem
profundamente abaladas e desestabilizadas, uma vez que ela representa uma ameaça, já que
revela que a verdade é sempre a “verdade de cada um” e, deste modo, relativa, o que aponta para
uma identidade fluída, uma identidade sexual que não é rígida, absoluta, denunciando que as
nossas referências são construções sociais, históricas e culturais com existência limitada e,
portanto, efêmera.

Considerações finais

A realização do projeto de intervenção foi uma tarefa árdua e desafiadora a cada dia.
Contudo, a participação e o entusiasmo dos alunos e das alunas na interação com os murais e as
reais ações interventivas provocadas na escola foram fatores imprescindíveis para a continuidade
e término da primeira fase do trabalho.
A participação dos (as) estudantes no projeto foi capaz de revelar a imensa necessidade
das discussões sobre sexualidade, bem como de “espaços permitidos” onde pudessem expressar
suas angústias, curiosidades, desejos e posicionamentos. Além disso, a intervenção conseguiu
revelar a tamanha facilidade que esses adolescentes e jovens tiveram em falar sobre sexualidade,
ao passo que considerável parcela dos adultos se valeram do discurso do silenciamento ou da
repressão.
Importa dizer que as escolas precisam, entre outros importantes temas, de sérias
discussões sobre gênero e sexualidade, a fim de estabelecer diálogos com os estudantes sobre as
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curiosidades, sobre as realidades que perpassam o espaço escolar e também sobre os direitos civis
de todos os sujeitos.
Porém, ao pensar o conceito de cidadania é necessário compreendê-lo como um conceito
histórico que se modifica conforme o tempo e o espaço. Nesse sentido, os direitos variam de
acordo com as necessidades dos diferentes grupos sociais nas diferentes sociedades.
Finalmente, cabe dizer que refletir sobre as discussões de gênero e sexualidade é algo
urgente e necessário, já que tais questões estão em evidência, sendo perseguidas e retira das dos
planos municipais e estaduais de educação pelo Brasil afora, de forma silenciosa e estratégica,
revestido de um discurso que deturpa as sérias produções científicas e debates, frutos de
relevantes pesquisas, apelidando as discussões de “Ideologia de Gênero”.
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Resumo
O ser humano se constitui na relação com o outro mediado pela linguagem, assim o mundo nos chega
através de representações com as quais nos relacionamos intersubjetivamente. O cinema como arte e o
filme como linguagem possui códigos internos de funcionamento, montagens, entre outros aspectos
técnicos. Para além do seu potencial de mercadoria, o cinema possui também o seu aspecto artístico de
construir representações sobre o mundo e sobre o outro que “podem nos emocionar” (Bernardet, 1990,
p.19). Nesse sentido, discutiremos o curta-metragem brasileiro “Os Sapatos de Aristeu” (2008), de René
Guerra, que apresenta “a história do corpo de uma travesti que é preparado por outras travestis para o
velório. A família, após receber o corpo, decide enterrá-lo como homem. Uma procissão de travestis então
se encaminha para o velório para dizer adeus. Os sapatos são calçados. A morte é apenas uma janela”.
Discutiremos a representação da realidade construída pelo curta-metragem que, inclusive, se “mescla”
com a situação real vivida no Brasil, pelos corpos das travestis no que se refere aos impasses encontrados
pela implementação de um currículo que leve em consideração as relações de gênero no espaço escolar e a
violência que sofre o corpo das travestis ao ser descaracterizado pela família em prol do seu sexo
biológico. O corpo que transgrede as regras socialmente aceitas é marginalizado socialmente e pode ser
violado durante sua trajetória de vida, inclusive, também após a morte. É uma trajetória de luta,
marginalização e resistência, onde a morte é apenas uma janela para a libertação.
Palavras-chave: Os Sapatos de Aristeu. Relações de Gênero. Travestilidades.

Introdução

Vivemos na contemporaneidade imersos em uma cultura das imagens que chegam por
diversas mídias e que, muitas das vezes, ao construir representações, educam os olhares dos
espectadores para a compreensão e naturalização de questões que tangem o mundo real. Neste
sentido, das representações de mundo que são naturalizadas, discutiremos representações de
gênero e violência a partir do curta-metragem “Os Sapatos de Aristeu (2008)”, do diretor René
Guerra. Ao problematizar o campo das produções midiáticas, Fabris (2008) alerta que apesar da
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sensação de naturalidade, as obras cinematográficas são constituídas por uma série de técnicas
que têm o propósito de criar um forte sistema de significações, na tentativa de atingir com
eficácia o inconsciente de quem assiste e confundir as fronteiras do que se concebe como
realidade e ficção.
A afirmação utilizada no título deste ensaio “quando a representação da realidade se
confunde com o real” é metafórica e pensada para se problematizar as relações de gênero e
violência no curta-metragem, uma vez que as representações construídas dialogam com a
violência e a situação de marginalidade social real vivida pelas travestis. No Brasil, de acordo
com o “Grupo Gay da Bahia (GGB) divulgou mais um Relatório Anual de Assassinatos de
Homossexuais no Brasil relativo a 2014. Foram documentadas 326 mortes de gays, travestis e
lésbicas no Brasil, incluindo 9 suicídios”. Pari passu ao fenômeno da agressão e a
marginalização social, enfrentamos, atualmente, resistência no que se refere a implementação de
um currículo escolar que leve em consideração as relações de gênero no espaço escolar,
geralmente liderada por setores conservadores da sociedade brasileira. Questionar as
representações sociais (aquelas pertencentes ao senso comum, construídas geralmente pelas
mídias contemporâneas) e propor uma realidade sociologicamente (que se situa no âmbito da
Sociologia como ciência) é admitir que as realidades são construídas socialmente, na relação com
o outro, mediados pela linguagem e dentro do processo de alteridade, assim algumas mídias
funcionam como reprodutoras de estereótipos que ferem direitos conquistados historicamente de
grupos sociais que são tidos como subversivos por não se apresentarem dentro dos padrões
biológicos, de acordo com Douglas Kellner (2001) a cultura produzida pela mídia se constitui em
um espaço tensionado por fortes disputas, onde ideologias e grupos sociais concorrem ao espaço
privilegiado de poder. Nesse sentido, é importante considerar que a cultura da mídia, pode
desenvolver um importante papel na sociedade, uma vez que é capaz de legitimar valores para
além dos que estão postos socialmente, corroborar para os sistemas de dominação, discriminação,
segregação e preconceitos, bem como, atacar esses mesmos mecanismos de opressão, através de
determinadas representações positivas nas mídias sociais.
As produções midiáticas, sobretudo, os filmes, trazem histórias que proporcionam ao
telespectador o sentimento de estar participando das experiências representadas na tela, sejam em
aventuras, melodramas, suspenses, entre outros, Fabris (2008) destaca que somos convidados
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[...] para que assumamos nosso lugar na tela, para que nos identifiquemos com
algumas posições e dispensemos outras. [...] ocorre uma simbiose entre o corpo
do espectador e a história vivida na tela; o tempo e o espaço tornam-se os
mesmos representados na película (FABRIS, 2008, p. 118).

E é justamente a partir destas considerações, sobretudo ao que tange a identificação com
o que se representa na tela e a posição que assumimos nesse processo é que interrogaremos o
curta metragem “Os Sapatos de Aristeu 12”, uma vez que de acordo com Fabris (2008), as
histórias que se passam nas telas enriquecem nossas próprias histórias. Na sociedade
contemporânea, a indústria cultural, sobretudo, a cinematográfica vem assumindo em cada
década múltiplas dimensões, produzindo efeitos, sentimentos e experiências que se mesclam com
a vida real das pessoas que consomem tais produtos culturais, por isso é fundamental considerar
que a cultura da mídia é um campo onde entraves são estabelecidos e fortes disputas sociais são
travadas, uma vez que é também nesse campo que valores e sentidos são fortemente produzidos,
legitimados ou não em detrimento de outros, visibilidades são proporcionadas ou apagamentos
sociais são naturalizados.
Representações da realidade no curta-metragem “Os sapatos de Aristeu” (2008)

Os Sapatos de Aristeu, 2008, trata-se de uma produção cinematográfica nacional que tem
como temática a história de uma travesti que morreu e que foi velada pela família vestida com
roupas conferidas socialmente ao sexo masculino. A obra que teve um considerável
reconhecimento e relevante repercussão com vasta premiação em festivais, semanas e mostras de
cinema nos âmbitos nacional e internacional. A referida produção cinematográfica é marcada

12

É um filme de curta metragem, que tem como gênero a ficção e subgênero o drama; tem a duração de 17 minutos e
formato 35mm e é apresentado em preto e branco. É uma obra brasileira produzida no Estado de São Paulo por Luiz
René Guerra no ano de 2008. O elenco é composto por: Berta Zemel, Dayane Callegarega, Denise Weimberg,
Denise Weinberg, Divina Núbia, Evelyn Ligorki, Greta Star, Paulette Pink, Phedra D. Córdoba e Renato Turnes.
Segue a ficha técnica da obra: Produção: Daniel Tonacci, Renata Cavalcanti; Co-produção: Daniel Tonacci, Renata
Cavalcanti; Fotografia: Juliana Vasconcelos; Roteiro: René Guerra; Edição: Vinicius Calderoni; Direção de Arte:
Maíra Mesquita; Trilha original: Vinicius Calderoni; Som: Vitor Motter; Edição de som: Vitor Motter; Figurino:
Luty Vasconcelos; Assistente de Direção: Juliana Vicente; Produção Executiva: Daniel Tonacci; Mixagem: Pedro
Noissman;
Montagem: Vinicius Calderoni
Diretor(a) Assistente: Camila Gutierrez.
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pela ausência de cores e a expressividade do preto e branco e também por grandes momentos de
silêncio, embora haja ao fundo, em alguns momentos, cantos de pássaros, sons emitidos por um
suposto “sino dos ventos” e o barulho de automóveis e latidos de cães, que conferem certas
particularidades às cenas que são conduzidas em ritmos fragmentados, quadros e movimentos da
narrativa se sucedem em cortes sequenciais e contrapontos, com a utilização, por vezes, planos
que ofertam ricos detalhes à cena que descrevem de maneira minuciosa e pretensiosa o espaço, as
roupas, adereços, maquiagens, móveis e particulares do corpo e dos corpos transgressores.
Levando em consideração as inúmeras sequencias que compõe a produção, analisaremos
apenas três delas: as cenas que privilegiam a apresentação do corpo sendo arrumado pelas amigas
travestis; a violência ao corpo feita pela mãe juntamente com o corte dos cabelos e a troca de
roupa; e, por fim, o momento que na representação do mundo diegético, a amiga coloca os
sapatos femininos em “Aristeu”. No momento em que o corpo socialmente feminino é
fragmentado em busca do sexo biológico e do que socialmente seria o corpo de um homem, a
agressão é registrada. Vemos a disputa que se trava entre diferentes formações discursivas, seja
da religião, da Biologia ou da Sociologia. Sobre as disputas travadas nas imagens em
movimentos, Fabris (2008) destaca a necessidade de compreender os filmes e o seu consumo
audiovisual como um tipo de discurso, uma vez que representam uma leitura da realidade social,
e a forma como são expostas determinadas questões ao passo que outras são negligenciadas. Para
tanto, é preciso conceber o discurso cinematográfico como um espaço de poder e de tensões
culturais e sociais, daí a urgência de que um olhar de criticidade seja lançado, a fim de
compreender as representações oferecidas através dos filmes [...] como produzidas e produtoras
de práticas sociais, assim, também de inclusões e exclusões sociais” (FABRIS, 2008, p. 124).
Ao lidar com questões de diferenças, gêneros e sexualidades é pertinente iniciar
destacando que é no campo do discurso que são marcadas e significadas materialmente às
diferenças atribuídas socialmente e culturalmente aos indivíduos. Segundo Louro (2010) essa
produção discursiva produz efeitos de verdade sobre determinados sujeitos e corpos e acabam por
se configurar em impeditivos e em alvos de preconceitos, discriminações e violências.
Embora haja um forte discurso que tenta naturalizar os corpos e os reduzir apenas ao
binarismo na tentativa de assegurar a coerência entre corpo, gênero e sexualidade, Louro (2010)
enfatiza que “os corpos [...] estão longe de ser uma evidência segura das identidades [...]”
(LOURO, 2010, p. 49). Ademais, apesar de não negar o aspecto biológico do corpo, importa
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dizer que este também não pode ser pensado e considerado essencialmente como natural, uma
vez que ele recebe adornos, é alvo de cremes, perfumes, próteses, lentes, intervenções cirúrgicas,
hormônios, entre outros procedimentos, impendido ainda mais a sua definição e enquadramento,
como forçosamente se pretende fazer.
Por certo, o corpo assume centralidade na obra, uma vez que é nele que são inscritos e
simultaneamente eliminados os símbolos atribuídos socialmente à feminilidade e à
masculinidade, além disso, é no corpo sem vida, onde se conjeturam as atitudes, discriminações e
violências empreendidas pela família ao Aristeu, marcada pelo desejo de que ele volte a ser quem
ele era, de fincar no corpo sem vida as suas subjetividades da família. Concebemos o corpo
enquanto lugar onde os acontecimentos sociais são perceptíveis e profundamente carregados de
sentidos culturais.

É no corpo e por meio dele, [...] que os sentidos atribuídos ao masculino e ao
feminino pelas travestis, por exemplo, se concretizam. [...] o corpo como um
artefato produzido simultaneamente pela cultura e pela natureza,
concomitantemente físico e simbólico, tripartido entre um nível individual (o
corpo individual), um nível social (o corpo social) e um nível político (o corpo
político). (BENEDETTI, 2005, p. 54)

Lançando luz sobre a questão da travestilidade é importante considerar que segundo
Benedetti (2005) apesar dos investimentos financeiros e das emoções que permeiam a construção
do corpo feminino por pessoas travestis, esse não é percebido por elas apenas como um lugar
onde se imprimem significados. Em vez disso, tal corpo se constitui em uma linguagem ao passo
que é nele que os significados do masculino e do feminino se concretizam e produzem efeitos
sociais. Logo “é no corpo que as travestis se produzem enquanto sujeitos” (BENEDETTI, 200, p.
55).
Ao encontro dessas importantes considerações, e atendo-se a obra, a seqüência que
apresenta a primeira cena a ser analisada, inicia-se com uma música de fundo, na medida em que
aparece a primeira imagem, um pequeno rádio é desligado e a melodia cessa. Esse é um dos raros
momentos onde aparecem canções no filme, em seguida, os cortes de planos denunciam a pouca
luminosidade, e o movimento das câmeras de cima para baixo e lateralmente expõem um espaço
com algumas mesas e cadeiras, um globo de luz desinstalado abaixo de uma escada, uma mesa,
sugerindo um pequeno altar, e o palco onde a travesti estava deitada, lugar que recebia o maior
foco de luz. Esse excerto infere pensar que a mesma residia ou trabalhava juntamente com outras
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travestis em uma casa de shows, cujo nome seria “Café Vênus”. Para além desses aspectos,
alguns planos detalhes apontam para o bordado de um vestido, para a mão, os pés e o rosto da
travesti morta que estava sendo preparada e maquiada por outras travestis.
É importante considerar que para as travestis, afirma Benedetti (2005), a maquiagem é
importantíssima, uma vez que essa, em alguma medida consegue ocultar traços de expressão,
pelos da barba e imperfeições que atentam ao feminino, além de proporcionar a formação,
mesmo que momentânea da chamada pele de “pêssego”. Tudo isso representa “[...] a garantida de
que a pele adquira uma aparência suave, o que, no entender das travestis, são traços importantes
na fabricação do “feminino”” (p. 57). Contudo,

É certo que a produção da apresentação do rosto é, de todo o processo de
“montagem”, a parte que leva mais tempo, sendo realizada com atenção
redobrada. A maquiagem, como todos os produtos, macetes e técnicas, é um
fator importantíssimo no processo de construção da corporalidade e do gênero
travesti. (BENEDETTI, 2005, p. 58)

A cena apresenta de maneira rápida, embora rica em detalhes, o processo de produção do
feminino travesti que em uma primeira instância se atem, sobretudo, às mãos e ao rosto. Por
certo, nesse processo de construção, as unhas recebem o cuidado dos esmaltes, principalmente, e
o rosto é produzido através das inúmeras artimanhas que a maquiagem pode proporcionar.
Benedetti (2005), afirma que “a maquiagem tem um papel importantíssimo: além de ser uma
prática historicamente associada ao feminino em nossa sociedade e contribuir para ressaltar ou
ocultar determinados traços do rosto, cumpre a função essencial de ocultar os pelos da barba” (p.
56).
Na primeira sequência, o silêncio paira no ar, os cortes de planos, o transcorrer das
câmeras evidenciando o espaço, o corpo, sobretudo, as mãos e os pés. O silêncio acentua o
sentimento de tristeza em diálogo com as imagens em preto e branco, utilizados para aumentar a
sensação das coisas e fazer com que o espectador foque o olhar nos detalhes, nas texturas, nos
contrastes que acompanha toda produção cinematográfica, inferindo em seu transcorrer, que a
história se passou em uma cidade do interior e que a família de Aristeu era de origem pobre, além
de ser conservadora e católica, aspecto representado pelas roupas da irmã Clarice e da mãe
reforçadas pelas imagens de santos católicos, em um pequeno altar no quarto, onde o corpo foi
agredido, despido, “limpo” e novamente vestido com roupas masculinas.
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As ruas do bairro onde reside a família de Aristeu são marcadas pela ausência de
transeuntes, que não as travestis, apresentam em sua maioria casas simples, antigas e pobres, ruas
calçadas com pedras em substituição ao asfalto e um céu acinzentado, atenuando ainda mais o
caráter de sofrimento, tristeza e dor e de aproximação com a situação real das travestis de
famílias pobres, uma vez que estas se lançam ao mundo da prostituição, quando se inserem ao
mercado de trabalho, geralmente se dedicam a profissões que não exigem cursos superiores,
porque esses corpos são excluídos desde muito cedo da Educação Básica.
Ao analisar produções cinematográficas é fundamental considerar que são antes de tudo,
frutos de uma temporalidade e de uma espacialidade, marcadas pela cultura em suas expressões e
nas representações que busca produzir. De acordo com fabris (2008) existem nesse processo,
inúmeras técnicas que conferem medo, espanto, risos, compaixão entre outros sentimentos, tudo
isso, pensado meticulosamente e, em seguida, produzido, por meio da utilização em determinados
momentos, de som, luz, movimentos e pela posição da câmera, convertendo as imagens em
histórias atraentes e emocionantes, a partir disso, a música, os sons, as imagens, o elenco e o
cenário, são pensados e meticulosamente sistematizados a fim de produzir efeitos de verdade,
construir determinados significados ao invés de outros, acrescer o sentimento de realidade e
expandir a possibilidade de emotividade. Os significados e sentidos estabelecidos a partir de um
filme são oriundos da linguagem cinematográfica que confere significação em cada fragmento da
obra.
Nesse sentido, seguindo com a descrição das cenas do curta metragem, outras sequências
significantes retratam o espaço onde posteriormente acontecerá a “desmontagem” e limpeza do
corpo. Inicialmente, o movimento das câmeras, apresentam rapidamente o quarto onde se
encontra o cadáver já despido, deitado em uma cama de casal, ao canto, uma máquina e utensílios
de costura, sugerindo pensar que a mãe ou a irmã eram costureiras, e um pequeno altar próximo a
uma janela. Em um ambiente semelhante ao de uma sala, com pouca iluminação, aparece uma
urna funerária ainda vazia.
A sequência intercalada de planos mostra o momento em que as travestis se deslocam até
o velório na casa da família de Aristeu, as câmeras nesse momento, focam por meio de planos
seguidos em sapatos (de salto alto) e nos pés das travestis que estão caminhando rapidamente.
Esse movimento de inúmeros cortes e planos seguidos onde os sapatos assumem o protagonismo,
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sugere pensar esse assessório (sobretudo os de salto alto) como um importante símbolo que
marca a feminilidade, especialmente para as travestis.
Seguramente, assim como as roupas, os sapatos são elementos relevantes que fazem parte
do processo de construção do feminino no corpo em transformação, isso porque se constituem em
uma linguagem que marca simbolicamente, de forma distinta, o masculino e o feminino. Quando
o processo de travestilidade se inicia por meio das montagens, é por meio desses símbolos que
são acentuadas e marcadas a presença do feminino em detrimento da ausência dos símbolos
sociais do masculino, afirma Benedetti (2005).
A segunda cena de maior destaque para esse ensaio é o excerto que apresenta a mãe de
Aristeu sentada ao lado da cama onde está o seu corpo deitado e despido, com uma bacia com
água e um pano, a matriarca faz a remoção da maquiagem, retira os cílios postiços e o batom. O
transcorrer da câmera do lado de fora do quarto mostra em uma perspectiva, o corpo e a mãe, que
aos poucos apaga os resquícios de feminilidade passíveis de serem extintos no corpo do filho. O
canto dos pássaros é o único som que acompanha esse importante momento no filme, talvez, isso
se coloca na obra, na tentativa de relacionar o som emitido pelos pássaros, isto é, pela natureza, e
o corpo travestilizado, sendo convertido novamente, ao que se aproxima de um “corpo natural”.
A cena segue, na medida em que a mãe se levanta da cama, pega um móvel semelhante a
um banco, senta-se diante da cabeça de Aristeu, reúne as mechas de cabelo e o plano detalhe
revela o corte dos cabelos com uma tesoura, que “mastiga” a meu ver violentamente este
importante símbolo da feminilidade, que representa no corpo travesti uma das principais
simbologias materializadas do feminino. O cabelo cai ao chão e o rosto sisudo da mãe recebe o
foco da câmera. Em seguida, a mãe e o corpo do filho é refletido pelo grande espelho localizado
ao fundo, encerrando essa significante seqüência.
Essa cena é uma das mais fortes, ao passo que representa o momento em que o corpo da
travesti, já sem vida é violentado mais uma vez, é descaracterizado, desconstruído, os símbolos
do feminino são forçosamente apagados, e embora não tenha vivido assim, tem que ser enterrada
como homem, cumprindo um papel social mesmo depois de morta, morrendo, portanto, uma
segunda vez. Segundo Le Breton (2013) o corpo não se restringe e não se encerra em si mesmo
nem tampouco à sua anatomia, mas representa no campo simbólico um espaço de poder de ação
sobre o mundo que o envolve a ponto de ser influenciado por ele. Nesse sentido, “não se pode
então considerar o homem isoladamente do seu corpo” (LE BRETON, 2013, p. 52). E é nesse
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campo de construções sociais, históricas e culturais, no âmbito da subjetividade das travestis que
o cabelo, afirma Benedetti (2005), representa para elas uma forte característica do feminino,
nesse sentido, “as longas madeixas são sempre exibidas com muito orgulho e, ademais, fazem
parte de um jogo de cena muito comum entre as “monas” [...] mostra uma [...] descompromissada
superioridade sobre todos” (BENEDETTI, 2005, p. 63). Com a finalidade de cumprir um ritual e
de atender aos apelos da heteronormatividade, a mãe e a irmã vestem com muito esforço roupas
atribuídas ao sexo masculino no corpo de Aristeu. Após isso, dois planos detalhes sequenciais
dão destaque aos pés e à camisa que está sendo abotoada.
Quando a mãe fica sozinha no quarto com o corpo do filho, ela corta uma mecha do
próprio cabelo e amarra junto a outro feixe de fios que à primeira vista sugere ser de Aristeu.
Feito isso, guarda os cabelos em uma pequena caixa. Após esse momento, as cenas seguem e a
câmera leva, por meio de uma seqüência de enfoques, o expectador até a sala onde o corpo é
velado, apresentando em planos detalhe as mãos e o rosto da mãe. Esse também é o momento
aonde as amigas travestis de Aristeu chegam para o velório. Com o movimento da câmera, o
caixão é mostrado, ocupando o espaço central da sala, pouco iluminada e a mãe ao lado. Clarice,
a irmã do morto, está na janela, vendo do lado de fora as travestis tocarem a campainha na
esperança de poder entrar para o rito de despedida. A irmã em um surto de revolta, se volta para o
cadáver no caixão e entre outras palavras desabafa “[...] vergonha nos deixar aqui sozinhas, ir
embora e virar isso”, a mãe com olhar de pesar e tristeza pela morte do filho, diz “Clarice, ele me
contou. Eu pedi para ele ser ele, longe de mim, eu pedi, e ele obedeceu”. De acordo com Bento
(2012) a promessa de cuidado e proteção presente no imaginário social sobre a “família” nem
sempre se concretiza, sobretudo, se os indivíduos pertencentes a esta escaparem aos padrões de
“normalidade”, estabelecidos em princípios da heteronormatividade. Muitas pesquisas apontam
que o abandono, a discriminação, a violência e a tristeza são os sentimentos presentes na
memória sobre a sagrada “família”, legítima, espaço de fraternidade e amor, de aprendizado das
normas sociais, espaço pensado como capaz de tornar os sujeitos em seres humanos. Contudo,
destaca Bento (2012) que há algum tempo, a família tem sido vista por alguns pesquisadores
como um espaço de agressão e dor, na medida em que a violência doméstica assume visibilidade,
maridos que espancam e matam suas esposas, pais e mães que abusam sexualmente dos filhos,
expulsam de casa pelo fato de não se adequarem às normas socialmente estabelecidas ao longo da
história.
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A cena seguinte, por meio de um grande plano, mostra as travestis do lado de fora se
reunindo diante do portão da casa, uma delas já idosa se aproxima, infere pensar que seja talvez a
dona da casa de shows, sinaliza para uma delas, a que toca a campainha. Com um par de sapatos
na mão e rodeada pelas outras travestis, direcionam os olhares para frente da casa da família de
Aristeu e quando as mesmas entoam à música “Graças a La vida”; em seguida, em um corte de
planos, ao som da melodia, um plano detalhe se atém ao busto e as mãos da travesti morta,
vestida como “homem”, ou melhor, tornada “homem” no campo do simbólico.
Ao tentar apagar os símbolos que marcam a travestilidade de Aristeu, a mãe e a irmã
buscam retomar em alguma medida a sua masculinidade, por certo, lançam mão de uma série de
mecanismos que invisibilizam a identidade de gênero do filho. Quando Clarice diz “quem vai ser
enterrado é o Aristeu”, a linguagem assumida por ela tem o propósito de demarcar espaços e
lugares ao gênero por meio de inúmeros mecanismos, além de esconder ou invisibilizar
propositalmente determinados sujeitos e identidades sexuais e de gênero que nunca são
pronunciados no discurso oficial de determinadas instituições sociais, talvez na tentativa de
eliminá-los/as. “Aqui o silenciamento – ausência da fala – aparece como uma espécie de garantia
da “norma” (LOURO, 2014, p. 71-72).
A partir disso, uma sequência de planos detalhes focaliza o rosto de Clarisse, revelando
maior emotividade, foca no rosto de Raul, amigo de Aristeu, em seguida, destaca as mãos
cruzadas da mãe e, logo após, as mãos da travesti com os sapatos segurados próximos ao peito.
O movimento da câmera, mostra do lado de fora da sala, a irmã, a mãe e o corpo de
Aristeu, em seguida, Clarice sai e abre o portão para que as amigas do irmão entrem em seu
velório. A primeira vista, entram Raul, a irmã e a travesti que segura os sapatos junto a si, nesse
momento o amigo de Aristeu olha seu cadáver com certo espanto; Clarisse se volta para a travesti
que segura os sapatos e ao ver que ela os coloca nos pés do irmão sem vida, o seu olhar triste
denuncia a sua perplexidade. Em seguida, um plano detalhe revela o rosto de Aristeu sem
maquiagem, sem expressão, metaforicamente também sem vida, porque, apesar de morto, a vida
foi eliminada da sua face, no momento que, a mãe marcou seu corpo, de acordo com as suas
subjetividades.
Após o corte de cena, a câmera privilegia a entrada das demais travestis, entretanto, foca
apenas em seus pés, dando destaque aos sapatos e sandálias de salto alto. Em seguida, a próxima
cena mostra a mãe abrindo uma janela, passa em meio às pessoas no velório e sobe as escadas até
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o quarto onde o cadáver foi preparado. Antes disso, um plano detalhe mostra Raul, colocando sua
mão sobre as mãos de Aristeu, inferindo pensar que o mesmo tinha grande estima e carinho pela
amiga falecida.
A cena posterior mostra a mãe já no quarto, a mesma pega sob uma penteadeira uma
pequena caixa, retira dela um feixe de cabelos que havia cortado de Aristeu e unido junto ao seu,
em seguida, segura próximo ao peito e caminha em direção a uma janela que está aberta, o foco
da câmera nas mãos da mãe mostram o feixe de cabelos, nesse instante, alguns fios são
separados, a mãe levanta as mãos para fora da janela segurando a pequena mecha, com olhar de
tristeza, revelado por um plano detalhe, diz “vá embora, vá, vai", os abandona ao vento. Com esta
cena o filme termina.
Importa pontuar nesse momento, que os sapatos nessa obra representam um importante
papel, na medida em que constituem um dos principais símbolos da feminilidade, sobretudo, para
as travestis. O sapato é ainda um dos únicos símbolos fortes que acompanha a travesti falecida até
a sepultura. Os sapatos representam a insistência da feminilidade que marca um corpo já sem
vida que forçosamente teve suas marcas identitárias apagadas pela família, segundo Bento (2012)
a “família tradicional” é profundamente marcada pela violência e pelo abando, principalmente
quando se vê diante de filhos (as) com sexualidades e gêneros considerados “desviantes”,
expulsando-os de casa, escondendo-os, envergonhando-se deles diante da sociedade, e até mesmo
os “matando” depois de mortos, no caso de pessoas trans (travestis, trangeneros e transexuais), as
enterrando de acordo com o sexo biológico, apagando todos os signos que conferem a
feminilidade ao sujeito e que o constitui enquanto tal.
Considerável parcela da população de travestis, ao longo da vida, motivadas pelo
abandono e o desprezo das famílias de origem buscam junto a outras travestis novas organizações
familiares, estabelecem outros vínculos, onde outras travestis (geralmente a “bombadeira” e a
cafetina) assumem a figura central nesse novo arranjo, representando a mãe que acolhe, protege e
que também castiga, de acordo com Bento (2012) as travestis reconfiguram suas vidas frente às
inúmeras situações de abandono e discriminação. Logo, quando expulsas pela família, elas criam
estratégias de resistência, inventando outras possibilidades onde o novo arranjo de família se dá
por meio de afinidades e não pelos laços de sangue.
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Considerações finais

Diante de todas essas considerações, concordamos com as afirmações de Fabris (2008)
quando destaca que, ao analisar determinada obra, o lugar de onde se olha e de onde se fala, isto
é, o lugar social ocupado pelo analista diz muito de sua análise, uma vez que quem o faz “[...]
assume a historicidade do olhar, assume que nosso modo de ver não é natural, mas construído
[...]” (FABRIS, 2008, p. 124). Um filme possibilita diferentes leituras e destoam em grande
medida dos objetivos, significados e alvos mirados pelos produtores. Daí a relevância da
interpelação que confere particularidade a quem assiste, ou analisa, definindo posições e
assumindo lugares sociais.

Os indivíduos, ao assumirem essa ou aquela identidade, são interpelados por
discursos e, ao mesmo tempo, transformam-nos de acordo com suas histórias de
vida, com as posições-de-sujeito que ocupam no momento da interpelação. Esse
é um processo infinito, complexo e instável, em que se articulam identidades,
em que muitas são rejeitadas, outras são abandonadas e algumas são assumidas,
o que confere provisoriamente, um sentido de pertencimento a um determinado
grupo social. (FABRIS, 2008, p.124)

Importa ressaltar que assumir lados, posicionamentos e posições-de-sujeito é cada vez
mais imperioso, sobretudo, ao que refere aos estudos de gênero e sexualidade. O presente ensaio
de análise denuncia como, muitas vezes, as travestis, há tempos excluídas da família, alvo de
forte violência, discriminação e exclusão social, quando morrem sofrem novamente uma segunda
morte, a morte da identidade que marca o corpo e uma vida. Aristeu, ao ser quem de fato era e ao
posicionar enquanto tal pagou em todas as instâncias, até mesmo após a morte pela sua decisão.
Precisamos construir uma cultura e um currículo que reconheça as discussões de gênero
como um campo de discussão que pode amenizar os problemas enfrentamos pelas travestis no
Brasil. Precisamos, sobretudo, de uma Educação Básica que possibilite a construção de uma
sociedade justa, que não exclua grupos sociais pela forma como se manifestam socialmente. O
corpo que transgrede as regras socialmente aceitas é marginalizado socialmente e pode ser
violado durante sua trajetória de vida, inclusive, também após a morte. É uma trajetória de luta,
marginalização e resistência, onde a morte é apenas uma janela para a libertação. “Vá embora, vá,
vai" segue seu rumo, chegue perto de quem não perdoa, de quem não expressa amor por quem
64

ama por causa do olhar dos outros, vai, amolece os corações das mães e dos pais que perderam os
seus filhos em vida para o preconceito, vai, que ainda dá tempo para reencontrar, vai, que ainda
há tempo para se reparar tanto tempo sem se olhar 13.
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ARAÚJO, Gabriela Costa 14 - UFU
gabrielacostaaraujo@gmail.com
SILVA, Tamires Barbosa Rossi15 - UNESP Marília
tamiresbrs@yahoo.com.br
Resumo
Consideramos que a escola, como espaço formal, não se constitui enquanto um ambiente democrático,
dado o seu histórico segregacionista e autoritário. Educar para a cidadania é o projeto político pedagógico
do espaço formal de ensino, no entanto, na prática, a escola se configura como um ambiente de relações de
poder, que reforça relações de dominação. Luma Andrade (2012) ao pesquisar o espaço escolar de
travestis e transexuais aponta como o cotidiano escolar é constituído entre o assujeitamento e a resistência,
ao mesmo tempo que são excluídas e transformadas em desviantes, recusam regras subvertendo as normas
da escola. Junto a essa conjuntura surge a experiência da conclusão do ensino básico através da educação
em espaços informais. A partir da experiência do projeto Transpondo Enem, organizado por um grupo
ativista de travestis e transexuais da cidade de Uberlândia é que propomos este trabalho, afim de
compreender a experiência educacional em ambientes informais de ensino de grupos de minoria,
documentando o significado deste para as/os envolvidas/os. O projeto oferece para travestis e transexuais
em situação de vulnerabilidade duas modalidades de ensino: fundamental e médio, este último com o
propósito de conclusão do mesmo e/ou o ingresso no ensino superior. As aulas são realizadas por
professoras/es voluntárias/os e os materiais utilizados recebidos através de doações, dessa forma
configurando-se como um espaço extra-escolar de educação contra-hegemônica. Preliminarmente têm se
registrado pelas travestis e transexuais envolvidas relatos sobre a importância de espaços democráticos e a
necessidade do aprendizado para a liberdade. A metodologia utilizada é a observação participante, já que
as autoras são voluntárias no projeto, através de referências de autores/as da educação e dos estudos de
gênero, bem como teóricos/as das relações de poder e dos estudos culturais.
Palavras chaves: Educação informal. Travestis. Transexuais.

À margem da escola

Os discursos estão initerruptamente construindo nossas sexualidades, orientações,
identidades e corpos. Ao nascermos um sexo biológico hegemonicamente e normativamente nos
define enquanto homens ou mulheres e ao longo de nossas vidas nossos corpos e sexualidade vão
sendo moldados – afirmamos sexualidade no singular, pois é nessa perspectiva que esta é
produzida, destarte, o pressuposto é de que existe apenas uma possibilidade aceitável para a
14
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de Mestrado da FAPEMIG.
15
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho", campus Marília, e bolsista de Mestrado da Capes. Professora da rede pública de Minas Gerais.
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sexualidade: a heterossexualidade, e quaisquer outras possibilidades que transgridam a regra são
entendidas como um desvio, algo a ser corrigido, punido, regulado. Como afirma Judith Butler a
sexualidade é performativa 16, os discursos regulam e materializam o sexo, por conseguinte o
gênero17 é o efeito dos discursos. “Antes de nascer, o corpo já está inscrito em um campo
discursivo.” (2011, BENTO). Consoante a isso Salih (2015, p. 94) aponta “O gênero não
acontece de uma vez por todas quando nascemos, mas é uma sequência de atos repetidos que se
enrijece até adquirir a aparência de algo que esteve ali o tempo todo”. Portanto, a definição do
que é ser homem ou ser mulher é uma construção discursiva criada pelo ato performativo. São
categorias de identidade que as estruturas jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e
imobilizam. (Butler, 2008)
Partindo da concepção de que as instituições sociais, como escola, família e Estado
sustentam a estrutura binária de gênero, a hierarquia dos gêneros, e a heterossexualidade
compulsória, o conceito bluteriano de Gêneros Inteligíveis esclarece essa estrutura que estabelece
uma verdade do sexo, no qual a genitália define o gênero: masculino ou feminino. Desse modo,
gêneros inteligíveis “[...] são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de
coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo.” (Butler, p.38, 2008).
Diversas instituições são responsáveis por essa produção e reprodução dos discursos
normativos e regulatórios, desde a família às instituições de ensino, dentre estas se encontra a
escola formal, espaço comumente presente durante muitos anos na vida dos indivíduos e
responsável por sua socialização e formação. A escola, enquanto instituição de formação de
crianças, adolescentes e também de jovens e adultos assume um importante papel na
transformação social, mas as vivências e estudos apontam a escola como um ambiente de
intolerância, desigualdades e violências. A escola é produtora da verdade e do poder e através de
estratégias normalizadoras e disciplinares produz corpos assujeitados 18.

16

O termo performatividade foi cunhado inicialmente por John Langshaw Austin, filósofo e linguista inglês, para
significar aqueles enunciados que se distinguem não por serem descritivos ou informativos ou pelo seu caráter
veritativo, mas por se constituírem em efetivas ações humanas. Posteriormente o termo foi desenvolvido, entre
outros teóricos, por Jacques Derrida, e dentro dos debates de gênero pela filósofa Judith Butler ao entender o gênero
como atos performativos.
17
Para Butler (2014) não há distinção de sexo e gênero, ambos são culturalmente construídos. Em suas palavras:
“Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio
discursivo/cultural pela qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “prédiscursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura.” (p. 25).
18
Vem do conceito Foucaltiano de assujeitamento que se refere as práticas de dominação que fabricam sujeitos
subjugados.
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Ainda que esses discursos regulem, normatizem e docilizem os corpos, existem
indivíduos que se desviam das normas e possuem em seus corpos e práticas a potência do
questionável, do contestatório. A escola por sua vez produz esses outros enquanto seres abjetos 19,
e é na escola que a diferença entre normalidade e anormalidade é escancarada.
O processo de normalização remete, segundo Miskolci (2003), à linguagem, e tem como
data marcante a fundação da Academia Francesa, em 1635. A implicação médica do termo se deu
primeiramente com Augusto Comte na década de 1820, já o uso do termo normal como
conhecemos atualmente surgiu da intersecção da sociologia com o conhecimento médico. De
acordo com Miskolci (2003, p.110):

O processo de normalização teve um intuito disciplinar, o qual se relaciona com
o desenvolvimento do capitalismo e da sociedade burguesa. A Revolução
Burguesa do século XVIII não marcou apenas a constituição de uma nova
sociedade institucional, mas também a invenção de uma nova tecnologia de
poder baseada na disciplina. Esse poder disciplinar ou normativo se caracteriza
por uma técnica positiva de intervenção e transformação social. O projeto
normativo burguês se assenta na norma como um princípio de qualificação e de
correção ao mesmo tempo.

A partir desse poder sobre a vida dos indivíduos foi constituído o que Michel Foucault
(1979) designa como biopoder: a espécie humana passa a ser objeto de estimativas, de
contabilização, classificação. No que diz respeito à sexualidade Foucault (2014) compreende que
a produção da verdade do sexo, da sexualidade, se solidificou com a ciência, o discurso médico, a
confissão clínica, a medicalização, deste modo, a ciência passou a estabelecer uma verdade
legitima. “A sexualidade é o correlato dessa prática discursiva desenvolvida lentamente, que é a
scientia sexualis” (FOUCAULT, 2014, p. 77). O anormal foi uma criação da sociedade burguesa
através dos discursos de anormalidade. Como coloca Miskolci (2003, p. 121) “O anormal foi
criado por um discurso sobre a anormalidade pois, como observou Foucault, discursos são
práticas que sistematicamente formam os objetos de que falam.” Dessa forma, as instituições de
ensino, a partir da ciência, do saber e do poder, desenvolveram estratégias que pudessem

19

Butler (2000) mostra como a formação de sujeitos exige uma identificação com a normativa do sexo, no qual o
imperativo heterossexual é que possibilita e nega algumas identificações sexuais. O funcionamento dessa matriz
excludente está ligado à proução simultânea de um domínio de seres abjetos. Este domínio são as zonas da vida
social, que são habitadas por aqueles que não são considerados sujeitos e no qual esta zona inabitável é necessária
para que o domínio do sujeito seja circunscrito. O abjeto diz respeito às vidas que não são consideradas importantes,
são os corpos sem reconhecimento e legitimidade.
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submeter os indivíduos, corrigir os desviantes, seja pelo currículo, ordem, horários delimitados,
filas, ou pela disposição arquitetônica da escola, seja pelos discursos e práticas que perpassam os
sujeitos.
Passamos muitos anos na escola e é nesse espaço que temos diversas experiências
significativas para nossa formação. As relações sociais e afetivas desenvolvidas no ambiente
escolar marcam os indivíduos, e é também na escola que as violências objetivas e simbólicas
ficam mais perceptíveis.
As pessoas desviantes são uma ameaça à ordem vigente. Os seres, considerados abjetos,
estranhos e anormais, dentro da escola formal, são condicionados a passarem por processos de
assujeitamento, através de violências físicas e simbólicas. Inúmeros são os relatos de pessoas
homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, ou até homens heterossexuais afeminados e
mulheres heterossexuais masculinas que sofrem essas violências no ambiente escolar, tanto por
seus pares, alunos e alunas, quanto pelos/as professores/as e direção escolar. Como no relato da
professora transexual Marina Reidel (2013):

Eu aprendi a ler e a escrever. Também foi nesta época e na escola que aprendi o
que era a violência e agressão de gênero. Num mundo de sofrimento, aprendi
que talvez a vida pudesse me ensinar, ainda que pequena, como a sociedade via
e julgava aqueles que saiam da norma, da heteronormatividade. Cresci sabendo
que o que acontecia comigo poderia acontecer com muitas pessoas e que só
através do conhecimento, eu acreditava, poderia vencer e conquistar, tornando
possível o impossível. Na escola, aprendi muito o que é ser aluno, um aluno
diferente, e aprendi muito, muito bem, o que são as regras da escola, e o preço
que se paga por desobedecer estas regras, em especial quando são regras não
escritas, como é o caso da maioria das regras de gênero e sexualidade. Em
nenhum lugar se diz que aluno não deve ser delicado, em nenhum lugar está
posto que aluna não pode jogar futebol, em nenhum lugar se diz que um aluno
não pode gostar de roupas, adereços, bijuterias. Ao mesmo tempo, embora não
estejam escritas, estas leis são muito duras e o meu aprendizado como aluno fez
conhecer bem tal dureza.

Esta é uma das várias experiências de violências sofridas dentro da escola, no entanto,
nem todas as pessoas, minorias sexuais, étnicas e identitárias, têm as mesmas condições e
possibilidades de continuar os estudos como no caso de Marina, que prosseguiu sua formação nos
espaços formais de ensino e tornou-se professora.
Marina relata também que seu processo de transexualização aconteceu durante o ano
letivo, e que, apesar do apoio por parte da direção escolar, os/as outros/as professores/as ficaram
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em estado de choque ao se deparar com sua transformação física. A escola ainda hoje não
consegue lidar com essas diversidades, apesar de a Constituição Federal entender a educação
como direito de “todos” 20, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação possuir como princípios a
igualdade de condições para a permanência na escola, o pluralismo de ideias e o apreço a
tolerância, a escola, e dado o histórico da educação no Brasil, desde o ensino jesuítico durante o
Brasil colonial até a educação tecnicista durante a ditadura militar (1964-1985), continua sendo
um ambiente de intolerância, desigualdade, segregação e violências, como aponta Louro (1997, p.
68):

[...] a negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba
por confiná-los a ‘gozações’ e aos ‘insultos’ dos recreios e dos jogos, fazendo
com que, deste modo, jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como
desviantes, indesejados ou ridículos.

E aqui também incluímos outras identidades de gênero como as travestis e transexuais que
vivenciam essa negação.
Diversas são as histórias de alunas e alunos que abandonaram a escola formal por não
suportarem a pressão e as violências cotidianas. E a promoção do acesso à escola não garante a
permanência, isso porque, para além do acesso, o direito à educação deve garantir profissionais
capacitados, currículos plurais e materiais didáticos verdadeiramente democráticos, que consigam
romper as discussões sobre as sexualidades através de uma perspectiva puramente biológica.
Também destacamos a importância da formação inicial e continuada das/os profissionais da
educação, para atender às demandas das/os estudantes propiciando o reconhecimento e
acolhimento das suas pluralidades, singularidades e subjetividades.
Apesar dos avanços aos direitos sociais ser um processo paulatino e as violências às
minorias sexuais e identitárias serem sistêmicas, os movimentos de minorias nos últimos anos
tiveram conquistas significativas. Os grupos e coletivos de travestis e transexuais21 pelo território
20

A linguagem é produtora de significados, portanto, ela não só atribui nome às coisas, mas as produz. Destacamos
o uso da língua portuguesa sempre no gênero masculino para se referir aos sujeitos, colocando o homem como o
centro, construtor da história. A regra de o gênero masculino ser plural, para se referir a diversos sujeitos, pressupõe
a igualdade entre todos os indivíduos, o que ainda não é efetivo em na nossa sociedade, por conseguinte, a língua
também pode ser um construto sexista.
21
Foi em 1995 no VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que as organizações de travestis começam a
participar de espaços do movimento LGBT. O início da cena política do movimento de Travestis e Transexuais têm
uma forte relação com as ONGS/AIDS, mas também foi uma resposta a repressão policial nos locais de prostituição,
no qual prostitutas e travestis eram violentadas, discriminadas e presas indiscriminadamente. O primeiro encontro
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brasileiro têm se organizado para reinvindicação de direitos, bem como para a elaboração e
execução de projetos que atendam a demandas específicas. No entanto, o campo de disputas para
os avanços aos direitos sociais dessas categorias têm se tornado cada vez mais acirrado,
especificamente no que diz respeito a diversidade na escola formal: com a mobilização de setores
conservadores que se opuseram ao que eles chamaram de “ideologia de gênero” 22 dentro das
escolas, em votação do Plano Nacional da Educação23 em 2014, que em um de seus artigos citava
a superação das desigualdades sociais na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de
orientação sexual. E as discussões dos planos de educação municipal e estadual provocou maior
acirramento das disputas quando as bancadas religiosas e conservadoras das câmaras se
mobilizaram juntamente com setores tradicionais da sociedade civil para pressionar e eliminar do
texto final qualquer ideia que remetesse à igualdade de gênero.
Percebemos que apesar da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que em seu artigo II diz:

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

De outros tantos programas de educação em direitos humanos e dos avanços conquistados
por movimentos feministas, LGBT, e aqui especificamente de travestis e transexuais, a educação
ainda é um espaço de poder hegemônico e através de violências expulsam esses indivíduos para a
nacional de ativismo de travestis (Encontro Nacional de Travestis e Liberados) aconteceu em 1993 sob a liderança do
grupo já extinto Astral – (Associação de Travestis e Liberados), que nasceu da necessidade de organização das
travestis em resposta à violência policial nos locais tradicionais de prostituição na cidade do Rio de Janeiro. Em
1995, grupos de militantes travestis começam a participar de encontros nacionais de gays e lésbicas, quando também
foi fundada a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis (ABGLT) e em 1996, as travestis se
somam aos grupos estigmatizados pela AIDS, realizando o primeiro Encontro Nacional de Travestis e Liberados na
Luta contra a AIDS (Entlaids). Somente em 2005 que foi realizado o I Encontro Nacional de Transexuais. (Carrara,
Vianna, 2008)
22
Segundo os setores que criaram esse termo a “ideologia de gênero” seria uma corrente que deformaria os conceitos
do que é ser homem e mulher e destruiria a família tradicional brasileira ao questionar a construção das sexualidades
e a promoção da igualdade de gênero.
23
De acordo com o Ministério da Educação “O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e
estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas estruturantes para a
garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização
do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito
especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a
equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para
que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.”
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margem. Diante da conjuntura da escola formal destacamos a importância de espaços informais
de ensino, que será trabalhado na próxima sessão, e a partir dessa proposição colocamos o
seguinte questionamento: esses espaços informais de educação podem se tornar ambientes
verdadeiramente democráticos, contra hegemônico, portanto, insurgentes24?

Potência da educação informal

As teias de poder operam na produção da estrutura binária de gênero e sustentam a
hierarquia dos gêneros e a heterossexualidade compulsória (Butler, 2014) o que produz um
acesso praticamente nulo para sujeitos que possuem corpos e performances abjetas. Quando
encontramos

sujeitos

que

transgridem

este

“lugar

comum”,

a

situação

de

transgressão/rompimento ainda está relacionada com outros marcadores sociais e situações, como
classe social, raça, ou uma “montagem” posterior 25 a sua formação na educação básica e/ou
superior. Partimos da ideia de que há uma pluralidade de experiências travestis.
Chamamos de lugar comum, a obviedade de algumas trajetórias, como a travesti que é
alocada no universo da prostituição e sem concluir a educação básica. Claro que esta obviedade
pode ser falsa, mas no caso das travestis e transexuais, grande parte desses sujeitos ainda estão
submetidos em situações de violência simbólica e estrutural. Encontramos no Brasil travestis e
transexuais graduadas, mestrandas, mestras, doutorandas e doutoras 26, ou que estão alocadas em
profissões que são consideradas de maior prestigio social, estas histórias de vidas são importantes
porque saem da obviedade das trajetórias e são pontos de partida importantes para o ativismo
social.
Mário Carvalho (2015) explorou em sua tese campanhas de publicidade elaboradas pelo
ativismo de travestis e transexuais de 2004 a 2015, em parceria com instituições governamentais.
Nos chama atenção a análise de Carvalho (2015) das campanhas mais recentes 27. Nestes

24

Utilizamos o termo insurgente na concepção de práticas pedagógicas que possam questionar e se posicionar
contrárias ao status quo, contestando relações de dominação, e propondo uma educação plural, humanista e engajada.
25
Os sujeitos que primeiramente concluem sua formação profissional antes de realizar as mudanças corporais, sendo
que a escolha desta mudança não possui um roteiro único, como por exemplo a idade ideal.
26
Como por exemplo Luma Andrade, que citamos neste trabalho.
27
Carvalho (2015) analisa as seguintes campanhas: “Respeito e dignidade. É isso que queremos” da Prefeitura de
Vitória da Conquista – BA, 2012; Campanha “Sou cidadão, sou cidadã!” de, Barueri, 2014; “Diversidade T”,
campanha realizada em parceria entre o Grupo Pela Vidda – SP, o Centro de Referência da Diversidade (São PauloSP), o blog Mundo T, e as ONGs Barong e SOS Dignidade, com apoio da Levi Straun Foundation e da Secretaria
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materiais é utilizado fotos de ativistas juntamente com informações sobre suas profissões, nível
de escolaridade, atividades de lazer e frases de efeito sobre suas qualidades. Ali estas
características são utilizadas para exigir respeito social, fazendo com que os espectadores se
identifiquem com as ativistas, e de modo silencioso invisibiliza a prostituição entre as profissões
mais respeitáveis. Conforme Carvalho (2015) afirma:

A publicidade e seu processo de construção opera um regime de visibilidade que
visa também os operadores de políticas públicas, assim como a própria
população trans. Neste último caso, a conquista de reconhecimentos periféricos é
ferramenta na promoção de autoestima dessa população, como se tais cartazes
dissessem: “você é travesti, mas também pode ser advogada. (p. 96)

Estas histórias de vida, que mostram travestis ocupando lugares que não estão unicamente
relacionados a prostituição alimentam o desejo de conclusão do ensino básico de várias travestis
que ainda encontram na prostituição, seu trabalho e modo de vida. Dentro do ativismo de
travestis e transexuais, a invisibilização da prostituição não é um consenso, encontramos ativistas
de renome como a Indianara Siqueira 28 e Amara Moira 29, dentre outras, que defendem a prática,
rechaçando os que invisibilizam a atividade laboral, esta pauta faz parte de vários
questionamentos das organizações sociais de travestis e transexuais.
Partimos do seguinte pressuposto: o ativismo do movimento das travestis e transexuais
possui uma militância que extrapola passeatas e manifestações de rua, abrangendo as redes
sociais e projetos de prevenção das dsts/aids e de inclusão social. Percebemos no último ano,
2015, o surgimento e boom da experiência dos cursinhos voltados para o público alvo T. Estes
cursinhos podem ter o objetivo de conclusão da educação básica, acesso à universidade,
preparação de concursos públicos, idiomas e apoio de fonoaudiólogo. Através de um
mapeamento preliminar nas redes sociais, encontramos as seguintes iniciativas de cursinho no
território brasileiro: Grupo Transdiversidade em Niterói – RJ; Cursinho Popular Transformação
em São Paulo – SP; Transviando O ENEM em Salvador – BA; Prepara, Nem em Rio de Janeiro –

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo e a “Ação Educativa de Visibilidade e Cidadania
Trans”, produzida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa Rio “Sem Homofobia”.
28
Militante do movimento de travestis e transexuais – idealizadora do projeto “Prepara-Nem”, curso preparatório
para travestis e transexuais em busca da universidade – também prostituta.
29
Doutoranda em Teoria Literária pela UNICAMP, militante, prostituta. Registra a sua experiência com a
prostituição no blog: http://www.eseeufosseputa.com.br/.
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RJ; Trans cursinho em Belo Horizonte – MG, Prepara Trans em Goiânia – GO e Transpondo o
Enem em Uberlândia – MG.
Antes de adentrar na experiência dos cursinhos, fazemos o seguinte adendo: o movimento
de travestis e transexuais é dissidente do movimento LGBT, nas tensões, lutas e disputas políticas
do referido movimento, travestis e transexuais nem sempre foram bem-vindas ao ativismo
político. Sobre as disputas políticas para inserção das travestis e transexuais ao ativismo,
Carvalho (2011) a partir de entrevistas com militantes e da prática etnográfica nos encontros do
movimento de travestis e transexuais, constatou a exclusão e participação minimizada nos
espaços de direção dentro do movimento LGBT. Também está presente aspectos nas falas das
militantes que evidenciam a utilização da vulnerabilidade social das travestis, para aglutinar
pessoas e benefícios. Existe uma hierarquia entre os sujeitos que compõem o movimento LGBT e
as militantes travestis e transexuais apontam a sua invisibilização mediante a organização das
ações do movimento LGBT, apontando a necessidade de criarem o seu próprio movimento.
Esta hierarquização entre os sujeitos, é o aspecto que aponta na demarcação de territórios
de quem pode ser aluna dos cursinhos, sendo exclusivos em sua maioria para pessoas travestis e
transexuais homens e mulheres. Apontamos exceções, pois em nossa experiência no Transpondo
o Enem, encontramos casos de pessoas cisgêneras 30 frequentando o projeto afim de concluir a
educação básica, no entanto estes indivíduos partilham vivências com as travestis, sendo do
“pedaço” 31.
Esses projetos são importantes, pois o espaço escolar é uma instituição, e como tal, a sua
receptividade a alunas/os, professoras/es e gestoras/es está relacionada com a capacidade desses
sujeitos se assujeitarem as regras heteronormartivas 32. Este é um dos fatores que dificulta o
acesso de travestis e transexuais ao espaço da escola e a formalização do ensino básico. Luma

30

Cisgênero é um conceito que abarca as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi determinado quando
de seu nascimento, ou seja, as pessoas não-transgênero.
31
Termo desenvolvido por José Guilherme Cantor Magnani (2000) que “designa aquele espaço intermediário entre o
privado (a casa) e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços
familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela
sociedade (idem, ib.:138) (p. 13)”
32
[...] a heteronormatividade é um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e controle,
até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo oposto. Assim, ela não se refere apenas aos sujeitos
legítimos e normalizados, mas é uma denominação contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que
evidencia seu objetivo: formar todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo
supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade. (p. 156 e 157, Miscolcki, 2009)
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Andrade (2012) ao pesquisar escolas e as travestis e transexuais do Ceará, aponta alguns dos
elementos que influenciam a presença e/ou ausência de travestis no ambiente escolar:

1-Não reconhecimento do nome feminino da travesti no momento da frequência
e mesmo no cotidiano escolar; 2- Impedimento de acesso ao banheiro feminino;
3- Projeto Pedagógico que não reconhece a existência e singularidades da
travesti na escola; 4- Ausência no currículo escolar de livro didático de
conhecimentos sobre diversidade sexual; 5- Falta de formação para a
comunidade escolar sobre a diversidade sexual, em especial no que se refere às
travestis; 6- Desrespeito ao princípio laico do estado; 7- Regimento Escolar que
simbolicamente pune as expressões culturais das travestis na escola; ou a
ausência deste induzindo os gestores a determinarem normas fundadas em um
habitus heteronormativo. 8- Não aceitação ou criação de artifícios para o
impedimento da participação das travestis na festa de formatura e em outras
celebrações (245 e 246).

Há de se pontuar que existe uma diferença de comportamento geracional, se as travestis
pesquisadas por Hélio Silva (2007) estavam confinadas ao universo da prostituição, as travestis e
meninos afeminados pesquisados por Tiago Duque (2009) podem utilizar a montagem
estratégica33, afim de extrapolarem este universo e transitarem por vários espaços: escola,
trabalho, família, lazer. Estes elementos apontados por Luma Andrade ainda fazem parte das
experiências de várias travestis, principalmente aquelas que se alocam em cidades de pequeno e
médio porte, embora a experiência documentada por Duque (2009) nos apresente narrativas
distintas.
As experiências dos cursinhos são inovadoras por não se centrarem no binômia dst/aids e
marcam a cidadania não pela “doença”, mas pelo acesso à educação formal, por meio de espaços
informais. Os espaços informais são importantes pois denunciam e tencionam as deficiências da
educação básica voltada para a diversidade. Experiências similares ao cursinho têm sido
promovidas pelo poder público no “Projeto Damas – RJ” e “Transcidadania – SP” e
“Transcidadania – JP”. Estes projetos influenciam a proliferação das experiências dos cursinhos,

33

Conceito analítico que pensa a construção e a desconstrução da feminilidade das jovens travestis e meninos
afeminados a partir da manipulação da vergonha e do estigma para se conquistar, entre outras coisas, parceiros
sexuais e transitar na escala de exposição à violência.
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juntamente com a possibilidade de realização do Exame Nacional do Ensino Médio - o Enem 34
com a utilização do nome social 35.
Ao apresentar a teoria queer conectada a pedagogia Guacira Lopes Louro (2001) nos
indica o seguinte:
A “reviravolta epistemológica” provocada pela teoria queer transborda, pois, o
terreno da sexualidade. Ela provoca e perturba as formas convencionais de
pensar e de conhecer. A sexualidade, polimorfa e perversa, é ligada à
curiosidade e ao conhecimento. O erotismo pode ser traduzido no prazer e na
energia dirigidos a múltiplas dimensões da existência. Uma pedagogia e um
currículo conectados à teoria queer teriam de ser, portanto, tal como ela,
subversivos e provocadores. Teriam de fazer mais do que incluir temas ou
conteúdos queer; ou mais do que se preocupar em construir um ensino para
sujeitos queer. (p. 551) (grifo nosso)

A partir dessa asserção, e do boom das experiências dos cursinhos que tem se dedicado a
educação como meio de inserção da cidadania às pessoas que vivenciam uma sexualidade não
hegemônica, propomos os seguintes questionamentos: é possível ter um programa de inclusão de
travestis e transexuais36, é subversivo ou provocador, no molde que Louro nos apresenta? Ou
pode ser uma forma de tutelar as experiências e criar uma imagem higienizada da subversão? Em
que medida programas de incentivo ao acesso à educação a pessoas que vivenciam uma
sexualidade não hegemônica é inclusão? Direcionar travestis e transexuais ao mercado de
trabalho e educação formal não é também um modo de higienização das experiências de
prostituição de montagem e desmontagem?

Ensinando e aprendendo a transgredir: a educação como uma prática insurgente
O “Transpondo o Enem” é um cursinho promovido na cidade de Uberlândia com
travestis que se encontram em situação de vulnerabilidade social, inicialmente eram vinte alunas,
34

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim
da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio
em anos anteriores.
35
As normas que regulam o respeito à identidade de gênero em esferas micro: nas repartições públicas, em algumas
universidades, em bancos, etc.
36
No que concerne ao acesso à educação, a oportunidade de acesso é distinta as identidades de homens e mulheres
trans. Travestis, mulheres e homens transexuais, utilizam o seu corpo distintamente e isso permite um acesso
diferenciado ao espaço da escola. Homens trans podem ser vistos como mulheres lésbicas, e a sua exclusão da escola
é menor do que travestis e transexuais passam.
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dez que estavam em processo de conclusão do ensino fundamental e as demais na conclusão do
ensino médio e realização do Enem para o acesso à universidade. O projeto é iniciativa da
organização não governamental “Grupo União LGBT”, instituição que compõe a Rede Nacional
de Pessoas Trans – Redetrans37 e a ONG “Triângulo Trans”, vinculada à Associação Nacional
de Travestis e Transexuais – ANTRA38. O projeto é desenvolvido através de trabalho voluntário
de professoras/es e coordenadoras/es, na sede da ONG, que se localiza em um dos lugares de
prostituição da cidade de Uberlândia. As aulas ocorrem de segunda a quinta feira, das 17h às
19h30, afim de viabilizar o trabalho das estudantes.
As aulas de Sociologia, matéria que ministramos no projeto, é desenvolvida por três
professoras – duas cursando pós-graduação em ciências sociais com enfoque de pesquisa
centrado em gênero e sexualidade e uma cursando a graduação em ciências sociais. O interesse
em contribuir com o projeto se deu pelo seu teor inédito.
Na primeira aula de sociologia as alunas relataram violências que sofreram durante os
anos em que estiveram na escola formal, através de insultos e ofensas pejorativas elas nos
contaram sobre aquelas vivências com desprezo e repulsa. Neste momento de apresentação, as
alunas relataram de onde vieram e apontaram que o ensino do cursinho era superior as
experiências pedagógicas que tiveram anteriormente. Entendemos ali o quão o projeto seria
significativo para elas.
A respeito das alunas que estavam na escola e tiveram um contato com a sociologia, foi
relatado que nem sempre o/a professor/a dava voz às suas experiências, mas que fomentavam
junto aos alunos/as práticas abusivas e ofensivas. Grande parte das alunas não iniciaram o ensino
médio e algumas começaram o primeiro ano, mas não concluíram. Elas são envolvidas com as
aulas e respondem bem aos estímulos. Ao abordarmos certas temáticas ressignificam para suas
vivências.
O projeto está no primeiro ano de seu desenvolvimento, os recursos para a realização do
mesmo vieram de campanhas realizadas na rede social Facebook e em um site de

37

A Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil (Rede Trans Brasil) teve sua fundação e registro no ano de 2009 na
cidade do Rio de Janeiro. A Rede Trans Brasil é uma instituição nacional que representa Travestis e Transexuais do
Brasil.
38 Rede Nacional de Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans do Brasil fundada em 1993.

78

Crowdfunding39, bem como a realização de uma feijoada beneficente. Uma de nossas alunas é
residente na cidade de Araguari e se desloca todos os dias para assistir as aulas, assim como
outras alunas que não residem no bairro de realização do projeto. O que aumenta a necessidade
de arrecadação de verba para ajudar as alunas.
Nas diversas oportunidades que vivenciamos entre a coordenação e alunas, nunca foi
estabelecido as alunas a obrigatoriedade de abandono da prostituição, mas do estudo como mais
uma ferramenta para agregar as suas vidas. Nem todas/os as/os professoras/es que estão no
projeto possuem em sua formação uma compreensão não estigmatizante sobre a prostituição,
percebemos que não são todos/as que veem que esta profissão pode ser tão legitima quanto
adentrar o espaço da universidade. Em um momento de compartilhar experiências, uma das
alunas nos disse “quero trabalhar juntar dinheiro para fazer a cirurgia que deixa os traços mais
femininos do rosto e trocar de cabelo”, automaticamente o professor que nos acompanhava
naquele momento de bate-papo informal disse: “calma aí, primeiro você tem que estudar, tem
que pensar em estudar”. Isso nos causou desconforto, pois enquanto docentes de sociologia
partimos sempre da premissa de que o Enem e o vestibular são alternativas, não a única
possibilidade, e que as transformações corporais que as travestis desejam fazer não devem ser
alocadas em plano secundário por nós. Para elas os pesos dessas transformações são
extremamente expressivos e primordiais.
Outra dificuldade encontrada é em relação às dificuldades financeiras das alunas, o que
por vezes as desmotivam à permanecer em Uberlândia e consequentemente continuar
frequentando o cursinho. A mobilidade das travestis é muito intensa, o que traz um desafio para a
coordenação e professoras/es.
A experiência do cursinho alocado pode ser caracterizada pela sua potência
transformadora não apenas na vida das travestis que ali frequentam as aulas, mas principalmente
aos sujeitos que lecionam. Falamos em potência, pois há uma capacidade de humanização – ao
invés de focar na provável transformação que o cursinho promove nestas vidas “abjetas”,
percebemos como a abjeção pode mover o/a pesquisador/a, professor/a a ressignificar suas vidas,
afim de esvaziar o significado hegemônico do que é abjeto, ao nos colocarmos como sujeitos
num universo de aprendizado mútuo. Como coloca Bell Hooks (2013, p. 35):
39

É um site de captação de recursos, onde os proponentes do projeto/investimento a ser apoiado apresentam sua ideia
ao público e as pessoas acessam o site e as explicações e decidem contribuir ou não com a proposta. Caso o projeto
consiga o financiamento, o site recebe uma comissão referente ao valor que foi captado.

79

Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos
chamados a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca
simplesmente fortalecer e capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for
aplicado um modelo holístico de aprendizado será também um local de
crescimento para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse
processo.

Nossa maneira de aprender e ensinar é engendrada pela forma como a história é
construída e pelas relações de poder. Conforme Hooks (2013, p. 53) “nenhuma educação é
politicamente neutra”, portanto, entendemos que a educação precisa ultrapassar o papel
tradicional hegemônico que mantêm o sexismo, machismo, colonialismo e racismo, para que a
escola possa ser verdadeiramente transformadora e a educação seja uma prática da liberdade.
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Resumo
Este texto tem por objetivo demonstrar um novo paradigma de inserção das mulheres no mercado de
trabalho formal - via terceirização, em especial na limpeza e conservação predial. Temos por objeto de
estudo as trabalhadoras e trabalhadores da empresa terceira responsável pela limpeza e conservação
predial da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. A terceirização é compreendida como um
fenômeno que se alastra no mundo do trabalho, percorrendo todos os setores da economia, diante do
contexto de reestruturação do capital na década de 1970, momento em que a estrutura organizacional
(fordismo), apresentava graves sinais de decadência. As mudanças proporcionadas pelo novo modelo de
produção fundamentado no Toyotismo contribuíram para maior incremento no mercado e também o
avanço tecnológico, significando aumento na produtividade e eficiência dos produtos, evitando o
desperdício de tempo e mantendo controle do estoque, sistema integrado o lean manufacturing, just-intime, kanban e o nivelamento de produção. Essa nova fase vivenciada no mercado de trabalho tornou-se
hegemônica no século XXI, pois centraliza suas ações na especialização de bens e serviços, otimização
dos custos, divulgação do empreendedorismo e exigir das grandes empresas a instalação de fórmulas
redutoras e horizontais da organização do trabalho. Para tanto, adotamos como metodologia, a pesquisa
bibliográfica, em livros e artigos que abordam as mudanças advindas com o processo de flexibilização do
trabalho no linear do século XXI com destaque na prática da terceirização e também o estudo sobre as
relações de gênero no trabalho terceirizado, o qual pretende buscar uma explicação para a subordinação
das mulheres ao sistema patriarcal.

Palavras-chave: Terceirização. Trabalho. Gênero.
1 Introdução

A terceirização tem-se mostrado um fenômeno dual por representar a lógica do
capital em seu processo de acumulação e, por outro, se caracteriza como a máquina de moer
gente trabalhadora. Fenômeno que se alastra por todos os segmentos da produção, cuja
frequência maior está nas áreas de manutenção, segurança, serviços jurídicos, administração,
contabilidade, processamento dados, limpeza predial, alimentação, enfim nas denominadas
atividades-meio, não se restringindo apenas em tarefas auxiliares, mas também em parcelas
fundamentais do processo produtivo.
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Ao discutir sobre a terceirização é necessário abordar e esclarecer o contexto em que
ela surge retratando o processo de reestruturação produtiva do capital. Parte-se do entendimento
que houve grandes mudanças no sistema capitalista a partir da segunda metade do século XX, em
decorrência das novas tecnologias que possibilitaram a reconstituição das relações de trabalho,
dos sistemas de produção, da economia e distribuição geográfica.
O capital monopolista expulsou a pequena empresa e os empreendimentos
coorporativos para outras regiões do Globo, seguindo a lógica da descentralização, diante da
tentativa de traçar o percurso das rápidas mudanças geográficas do emprego e do acúmulo de
riquezas em distintas regiões. Os princípios locacionais transformaram a face do capitalismo,
favorecendo assim, o retorno das pequenas empresas defronte a redescoberta do trabalho duro,
baixa renumeração e formas de trabalho informal que fazem parte do desempenho econômico
contemporâneo. Abertura que proporcionou ao capital, inovadas formas de gestão da classe
trabalhadora por meio das novas tecnologias de comando e controle no processo produtivo,
características do capital corporativo e multinacional.
Terceiriza-se não apenas as atividades consideradas periféricas de apoio ao
funcionamento da empresa contratante (alimentação, limpeza, transporte, etc.), mas também as
atividades destinadas à produção, operação, manutenção, dentre outras, mantendo de fora
somente às atividades estratégicas, ou seja, as atividades direcionadas a elaboração, a produção
principal, a atividade fim, a exemplo da (UFG-RC) não pode terceirizar professores/as para
ministrar aulas dentro da instituição, pois a atividade principal da universidade é a formação
intelectual e profissional de seus/suas alunos/as.
Em síntese a prática terceirizante consiste em elemento fundamental na produção
brasileira, estando presente em abrangência por todo mercado de trabalho e provocando impactos
na estrutura de contratação da classe trabalhadora e no movimento sindical.

2 a prática terceirizante no Brasil e suas formas

De início compreende que a contratação da força de trabalho formal se dá de maneira
simples, na relação entre empregado/a e empregador/a, é a contratação direta, onde o
empregador/a contrata o empregado/a para a execução de determinada tarefa estabelecida no ato
da contratação. Em algumas empresas há uma empresa especializada em recursos humanos que
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realiza os tramete para a contratação, nessa relação direta o empregado/a tem a obrigação de
prestar serviços ao empregador/a que lhe paga uma remuneração (salário).
O que difere na contratação da empresa terceira é a introdução de outra empresa
nessa relação contratual, estabelece uma relação triangular entre empregado/a; empresa contrata e
empresa contratante. O/a empregado/a realiza suas atividades dentro do espaço físico da empresa
contratante e os trametes de contratação direta se dá com a empresa contratada, desta maneira o/a
empregado/a não tem vínculo trabalhista com a contratante que geralmente oferece benefícios
aos/as “colaboradores/as” diretos e não aos “colaboradores/as” terceirizados.
Realidade observada na vida cotidiana das trabalhadoras e trabalhadores da Interativa
Serviços em comparação com os trabalhadores e trabalhadoras concursados na (UFG-RC), a
empresa terceira não oferece plano de saúde, os salários são menores e não tem a estabilidade
do/a trabalhador/as federal. Denomina-se empresa contratante ou tomadora a empresa que
contrata outra empresa especializada para a execução de determinada atividade secundária. A
contratante (UFG-RC) contra os serviços da Interativa Serviços para a limpeza predial das
dependências da universidade e conta com o trabalho de mulheres que encontram nas empresas
especializadas em limpeza uma porta de acesso ao mercado de trabalho formal.
No entanto, a empresa tomadora contrata a prestadora de serviços para executar
atividades secundárias podendo ser realizadas dentro da empresa tomadora ou fora, quando a
empresa tomadora optar por contratar a prestadora de serviços é para se dedicar a sua atividade
principal, variando a nomenclatura de empresa terceirizada, empresa subcontratada, podendo ser
também trabalho temporário ou estágio.
Seguindo a análise proposta as empresas terceiras assumem papel importe na
produção enxuta por dois fatores:
 A competição estabelecida entre os/as trabalhadores/as das diferentes unidades
produtivas com o discurso que acentua as diferenças entre empresas, setores, países e,
principalmente, entre os/as trabalhadores/as, o capital visa aumentar a produtividade, diminuir
custos e garantir melhor posição no mercado;
 A lógica da colaboração, da parceria no trabalho, do trabalho em equipe, o
discurso capitalista em alguns momentos mostra a diferença entre os/as trabalhadores/as, uma
ação para separa-los politicamente e em outros acentua a necessidade da parceria.
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Sabe-se que a prática da terceirização ocorre de maneira diferenciada entre os países e
setores produtivos, entretanto foca-se na análise da terceirização no Brasil não desprezando as
influências internacionais, principalmente nos setores de produção industrial. Essa diferença
fundamenta-se nas variadas estratégias aplicadas no modelo de produção e na racionalização do
trabalho, proporcionando redução de custos e ganhos na produtividade.
Haja vista que as forças produtivas avançam por todas as regiões e a formação latinoamericana é fundamental para o entendimento das ações capitalistas na manutenção do sistema de
acumulação. A inserção do Brasil na economia mundial mantém como característica central a
superexploração da classe trabalhadora, um padrão específico da reprodução das relações
capitalistas fundamentadas em condições de trabalho desvalorizados e com baixa remuneração,
retratando dessa maneira as leis contemporâneas do capital. Objetivando acompanhar as
exigências de maior produtividade, custos baixos e maior qualidade dos produtos, desta forma
garantir mais competitividade aos produtos no mercado mundial.

A terceirização pode ser considerada como a principal política de gestão e
organização do trabalho no interior da reestruturação produtiva. Isso porque ela
é a forma mais visível da flexibilização do trabalho, pois permite concretizar –
no plano da atividade do trabalho – o que mais tem sido propagado pelas
estratégias empresariais e pelo discurso empresarial: os “contratos flexíveis”.
Leia-se: contratos por tempo determinado, por tempo parcial, por tarefa (por
empreita), por prestação de serviço, em cobertura legal e sob responsabilidade
de “terceiros”. Transferir custos trabalhistas e responsabilidade de gestão passa a
ser um grande objetivo das empresas mais modernas e mais bem situadas nos
vários setores de atividade, no que são seguidas pelas demais empresas.
(DRUCK, 2002, p.112-113, grifos da autora).

Essa política de gestão e organização do trabalho no processo produtivo brasileiro
nasce em um momento gradual e decisivo de inserção do modelo de organização e gestão do
trabalho sustentado pelo toyotismo que se estende no país desde o final da década de 1970 e
permanecem algumas de suas características, até os dias atuais, como resposta ao período
recessivo, mediante a inserção dos “círculos de controle de qualidade” nas grandes empresas.
A flexibilização é vista na contratação de força-de-trabalho (com aumento do trabalho
temporário); prolongamento da jornada de trabalho (horas extras e banco de horas) e na dupla ou
tripla jornada de trabalho; rotatividades nos empregos e qualidade dos empregos gerados;
diferença acentuada nos rendimentos salariais auferidos as trabalhadoras e trabalhadores
terceirizados e trabalhadores/as não terceirizados/as.
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É muito usual em textos que abordam a terceirização no Brasil o uso da palavra
“outsourcing” que significa “busca por suprimentos”, no entanto, a terceirização praticada em
território nacional não é a busca por suprimentos, mas sim, elevação dos índices de produtividade
e qualidade. A melhor palavra, talvez fosse “partnership”, no sentido literal da palavra – parceria,
pois a terceirização a moda brasileira diz sobre as relações estabelecidas entre empresas parceiras
e as empresa contratante.
É um leque de empresas que acompanha o circuito produtivo, na frente com o
mercado, atrás com os fornecedores e a margem com os/as trabalhadores/as, diante da lógica do
ganha-ganha, as ações são pensadas a longo prazo e buscam constantemente a satisfação do
cliente por meio da qualidade. A terceirização é a modalidade mais avançada por apresentar ao
capitalista tradicional um novo modo de gestão do trabalho, onde destina as atividades acessórias
para empresas parceiras especializadas, superando a busca por suprimentos e usando o “global
soucing”, ou seja, empresas parceiras de outras regiões que têm menores preços e boa qualidade,
principalmente empresas localizadas em países pobres que geralmente remuneram a classe
trabalhadora com baixos salários.
Há também a modalidade mais geral que se concentra apenas na redução de custos é
o “outsourcing tupiniquim”, no estilo e conceito do empresário fazendeiro, essa modalidade
preserva a oposição ao movimento sindical, impera com a desconfiança entre os/as
trabalhadores/as, dos fornecedores e do mercado. Aqui é o posicionamento do ganha -perde, o
objetivo central é obter lucros em curto prazo e a principal maneira de reduzir custo é reduzir a
força de trabalho.
Sobre a terceirização e o mercado de trabalho Druck; Borges (2002) observam que

[...] no plano do mercado de trabalho, os efeitos do processo que se iniciava
seriam, sobretudo, o desemprego e a precarização dos vínculos e das condições
de trabalho. E essa era a perspectiva, porque o movimento que deu origem à
terceirização (a qual, como visto, viria a tornar-se ampla, geral e irrestrita) visou
sobretudo à redução dos custos, com ênfase nos salários, encargos e benefícios.
Em outras palavras, a opção por terceirizar devia-se menos à contribuição que
esse processo poderia trazer em termos de ganhos de qualidade, de
competitividade e de construção de um tecido econômico mais aberto à geração
e disseminação de inovações tecnológicas e organizacionais (através da sinergia
na rede de pequenas, médias e grandes empresas) e mais – quando não
exclusivamente – à sua eficácia como estratégia para a redução de custos
(DRUCK; BORGES, 2002, p.123).
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Na década de 1980 a opção por terceirizar sofreu com a resistência dos sindicatos
diante da representatividade significativa e de algumas empresas acostumadas a centralizar todas
as etapas da produção e organização do trabalho. Com o fim da recessão e posteriormente a
difusão das inovações tecnológicas e gerenciais as grandes empresas de modo geral passaram a
seguir a tendência de mercado internacional, usando da automação, do just in time, dos círculos
de controle de qualidade e a parceria com empresas menores. No contexto da política neoliberal
com a lógica da reestruturação produtiva a todo favor começa a perpetuar por todo o território
nacional a contratação de empresas menores ou empresas parceiras para a realização de
atividades secundarias.
Este movimento proporcionou a reação de algumas organizações sindicais como a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical, concomitantemente as reivindicações
por maior liberdade e autonomia sindical surgem às reações e a resistência ao novo modelo de
gestão do trabalho. O “chão de fábrica” ganha destaque chamando a atenção de estudiosos/as do
mundo do trabalho para responder aos anseios da classe trabalhadora e também para atender aos
interesses do capital.
Os movimentos sindicais progressistas afirmam que a terceirização proporciona a
classe trabalhadora de maneira geral a degradação das condições de trabalho, redução das
conquistas sindicais, perdas salarias e diminuição das vagas de emprego com carreiras
prolongadas, consequentemente aumento na rotatividade e emprego temporário. Essas mudanças
na gestão do trabalho são frutos da necessidade da modernização empresarial junto ao trinômio
(competição – qualidade – produtividade) que permitiu o estabelecimento de um novo padrão
entre o capital e trabalho, o qual levou as organizações sindicais a agirem contra, realizando
ações como greves e paralizações.
O discurso favorável à terceirização diz sobre o processo de acumulação de capital,
sendo este necessário para a dinâmica empresarial, acompanhando a tendência do mercado
internacional e respondendo satisfatoriamente as exigências de produtividade, qualidade e
redução dos custos na produção, garantindo desta forma maior competitividade, elemento
fundamental no contexto da flexibilização.
Flexibilização entendida como processo de produção onde há os polioperadores que
são trabalhadores/as capazes de assumir inúmeras tarefas, conforme caracterizado por Alves
(2011).
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[...] o trabalhador deve ser capaz de ocupar diferentes postos de trabalho, de
intervir em diferentes tipos de materiais, de inserir-se em diferentes segmentos
do processo de trabalho etc. Fluidez e flexibilidade se conjugam para exigir uma
força de trabalho polivalente, qualificada, operando em equipes, que ligam
estreitamente operários, técnicos, administradores etc. [...] a produção flexível
implica também a “flexibilidade salarial”, isto é, o afrouxamento das condições
jurídicas (legais ou convencionais) que regem o contrato de trabalho
(basicamente as condições de contratação e de demissão). Nesse caso, o espírito
do toyotismo incentiva a instabilidade salarial ou a constituição de uma nova
precariedade do trabalho que permita, de forma ampla, a contratação de trabalho
parcial ou trabalho temporário (ALVES, 2011, p. 50 e 51, grifos do autor).

São visíveis às consequências da flexibilização para toda a classe trabalhadora por
preservar em sua essência a individualização reforçada pela competição; a deterioração das
conquistas trabalhistas via negociação coletiva entre as empresas objetivando redução de custos e
o enfraquecimento do movimento sindical; em termos salariais é latente a remuneração por
produção e a limitação do poder de barganha da classe trabalhadora como notamos no (quadro
01).
Quadro 01 – Objetivos e efeitos da terceirização no Brasil
Objetivos:

Efeitos:

Reduzir despesas – as unidades produtivas
buscam reduzir as despesas na produção
repassando os encargos sociais como o
pagamento de alguns impostos para a empresa
parceira, assim também há redução salarial,
gastos com transporte, etc.

Barateamento na produção com a redução de
custos no efeito cascata; ganhos na
produtividade, qualidade e competitividade,
mantem poucos/as empregados/as diretos/as;
degradação salarial; ausência de legislação que
proteja os/as trabalhadores/as.

Mudanças organizacionais - buscam novos
modelos de organização, controle da produção e
gerenciamento da força de trabalho. Muitas
vezes são terceirizadas as atividades com certo
grau de periculosidade. Tem-se o objetivo de
eximir da culpa em casos de acidentes e doenças
profissionais.

Degradação das condições de trabalho com o
corte de benefícios sociais diretos ou indiretos;
precarização das condições de saúde e segurança
no trabalho; geralmente são trabalhos perigosos e
insalubres, que oferecem riscos ao trabalhador/a;
desemprego atingindo principalmente o pessoal
menos qualificado e alta rotatividade.

Racionalização da produção - a empresa-mãe Aumento da eficiência empresarial; agilidade nas
atua sobre um único foco, a unidade produtiva decisões administrativas; desburocratização da
racionaliza o sistema de produção, priorizando a administração e o fluxo produtivo; modernização

89

atividade principal e estratégica e destina tudo
que não é estratégico para a empresa parceira ou
na subcontratação a domicílio, desta forma
atende a economia de escala, característica
indispensável para a sobrevivência em
mercados de acirrada concorrência.

dos fornecedores dentro de um processo de
concorrência, tornando assim, menos complexa,
mais enxuta e com a estrutura mais dinâmica e
centralizada. Transformação do trabalho
permanente em “autônomo”, correspondente a
precarização das relações de trabalho.

Especialização flexível – a unidade produtiva às Consegue agilidade na produção com custos
vezes só administra a relação entre fixos menores; menos desperdício e dificulta a
fornecedores, produção e mercado, ou seja, a articulação coletiva dos/as trabalhadores/as.
unidade produtiva não produz; reduzir o espaço
“chão de fábrica”.
Fragmentar a luta de classe diante da
organização do trabalho e na tomada de
consciência. Para assim pulverizar alguns
sindicatos e que estes abandonam a política do
enfrentamento.

Desmobilização
sindical
com
os/as
trabalhadores/as saindo de categorias mais
mobilizadas para as categorias menores; redução
de associados/as; menor participação na vida
sindical que proporciona esfacelamento e
fragmentação d classe trabalhadora.

Org.: ARAÚJO, L. L de.

Na busca constante pela qualidade e produtividade as empresas competem entre si,
favorecendo parcerias entre empresas que mantém os mesmos objetivos dentro do sistema de
acumulação de capital, essa prática de repassar para outras empresas as atividades acessórias
possibilita a empresa contratante centrar na realização de sua atividade principal, neste sentido a
terceirização está na lógica capitalista, sendo assim, inevitável sua existência.
Essa competição favoreceu a territorialização do capital para outras regiões
possibilitando maior abertura do mercado econômico internacional, fez-se necessário impulsionar
o uso de novas estratégias de gestão e competição no Brasil, a passagem dos séculos XX para o
XXI representou essa mudança que prioriza as características de produção – consumo. Em 2016
percebemos a epidemia da qualidade e da produtividade atinge com muita rapidez todos os
setores da economia, seja na produção industrial, nos serviços e no comércio.
É justamente o aumento considerável do empreendedorismo em todos os setores da
economia que chama atenção, as pequenas e microempresas que prestam serviços a outras
empresas. Estas apresentam características como projeções de trabalho no futuro para que a
classe trabalhadora continue se qualificando e se preparando para trabalhar por conta própria ou
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em empresas como, por exemplo, a confecção de roupas, confeitaria de bolos, doces e etc.,
atividades socialmente construídas como femininas e largamente ocupadas por mulheres.
No sentido de aumentar os lucros e diminuir os custos com a produção contratam-se
pequenas e microempresas para realizar determinadas atividades ou fornecer alguns serviços
fundamentais ao funcionamento empresarial. Por meio da terceirização é possível:
 Aumentar o grau de especialização da empresa, com o refinamento e a divisão
técnica do trabalho;
 Nova ideologia administrativa com o proposito de reduzir as vagas de emprego;
 Diminuir o emprego nas grandes empresas e aumentar o trabalho temporário.
No entanto, só é possível terceirizar se as pequenas e microempresas forem capazes
de atender as exigências da empresa contratante com o fornecimento de serviços de qualidade,
caso contrário à relação de trabalho se dará por meio de contratos temporários em período de alta
demanda.

O trabalho subcontratado como apontam Abreu; Sorj (1994) é uma das formas

contemporâneas de repassar parte da produção para outra empresa ou até trabalhadores
autônomos, as autoras argumentam que

O trabalho subcontratado tem uma longa história nas sociedades industriais.
Aparecendo sob diferentes formas – trabalho a domicilio, relação entre
empresas, subcontratação de trabalhadores autônomos, redes de subcontratação
– sua existência era encarada, até recentemente, com uma sobrevivência de
forma pré-capitalistas de organização da produção. De fato, por muito tempo, a
literatura econômica, especialmente a marxista, insistiu que a progressiva
centralização e concentração de capital levariam cada vez mais à concentração
física da produção, transformando a produção baseada em pequenas unidades
em um sistema produtivo atrasado e fadado ao desaparecimento (ABREU;
SORJ, 1994, p. 63).

Como percebido o trabalho subcontratado realizado a domicílio, muito marcante na
vida das mulheres que se vêm imersas no universo produtivo e reprodutivo simultaneamente, as
oficinas ou confecções de fundos de quintais são alguns exemplos da prestação de serviços a
empresas maiores que compram essas mercadorias, neste sentido dialogar a respeito das relações
de gênero é crucial.
As questões de gênero dão suporte para as renovadas estratégias de inserção das
mulheres no mercado de trabalho, principalmente a partir da década de 1980, diante da difusão da
microeletrônica e aumento da subcontratação industrial, que provocaram o reaparecimento de

91

redes de pequenas empresas, artesãos e trabalhadores a domicílio. A descentralização da
produção tornou-se um atrativo para as corporações que passaram a distribuir parte de suas
operações para pequenas empresas e trabalhadores/as a domicílio, não só dentro do país, mas no
âmbito internacional por meio de empresas multinacionais, afeta principalmente os países em
desenvolvimento.
Para Scott (1995) o termo “gênero” faz parte da tentativa das feministas
contemporâneas em reivindicar certa definição, para sublinhar a falta de teorias que explicam as
persistentes desigualdades entre as mulheres e homens; “[...] o uso da palavra “gênero” tenha
emergido num momento de grande efervescência epistemológica que toma a forma, em certos
casos, da mudança de um paradigma cientifico para paradigma literário, entre os/as cientistas
sociais [...]” (p. 85, grifos da autora).
Corroborando com a análise Pedro (2005) informa que
O uso da categoria de análise “gênero” na narrativa histórica passou a permitir
que as pesquisadoras e os pesquisadores focalizassem as relações entre homens e
mulheres, mas também as relações entre homens e entre mulheres, analisando
como, em diferentes momentos do passado, as tensões, os acontecimentos foram
produtores do gênero [...] (PEDRO, 2005, p. 88, grifos da autora).

As discussões de gênero tiveram muita influência do movimento feminista
denominado Segunda Onda, após a II Guerra Mundial momento que as mulheres clamavam pelo
direito ao corpo, ao prazer e principalmente contra o patriarcado, tendo maior visibilidade nos
anos 1960, questionava também o uso da palavra “Homem”, como universal, ou seja, ao falar
Homem refere-se a todos os seres humanos, sem distinção de sexo.
Neste contexto o movimento feminista reivindicava em nome das “Mulheres” a
utilização de terminologia que representasse de maneira genérica as questões específicas das
mulheres, como direito ao seu corpo, de ter ou não filhos/as, a luta contra a violência doméstica,
direito ao trabalho formal, divisão das tarefas e responsabilidades do lar, dentre outras. Todo este
debate fez perceber a importância de analisar as relações de gênero no mercado de trabalho e na
vida social, motivando o movimento feminista a escrever sobre a história das mulheres,
apontando as desigualdades entre os sexos, buscando conquistar a emancipação social das
mulheres e homens.
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Diante da visibilidade das relações de gênero no mundo do trabalho brasileiro há a
divisão sexual do trabalho e a divisão social do trabalho que se concretiza na modificação da
natureza promovida pela produção, atribui um novo conteúdo ao território, renovando e
diversificando. A divisão social do trabalho não pode ser compreendida sem a explicação da
divisão territorial do trabalho, por depender das formas geográficas herdadas, trata-se de
combiná-la, mais sistematicamente, com as noções de totalidade e de tempo, distribuição de
recursos e a noção de evento, a divisão do trabalho constitui o motor da vida social e da
diferenciação entre os territórios (SANTOS; 2012).
Usualmente os processos de subcontratação estão no mesmo espaço produtivo, sendo
desenvolvidos em duas modalidades, a mais recente que envolve a terceirização da produção
motivada pelas necessidades em alcançar níveis de qualidade e produtividade, com as inovações
tecnológicas e gestão da produção transferida para a subcontratada; a outra modalidade se dá pela
externalização da produção para reduzir os custos com a produção com a transferências para o/a
trabalhador/a à domicílio, por exemplo, dos custos com energia, equipamentos, manutenção,
espaço e o apoio à força de trabalho sem o ônus da legislação trabalhista, sendo este o principal
motivo para uma eventual terceirização.
Gabriela Delgado (2003) em seus estudos sobre a terceirização e o paradoxo do
direito contemporâneo no Brasil ressalta que esta sucede de duas modalidades; uma terceirização
para dentro da empresa na prestação de serviços e outra correspondente ao processo de logística,
por exemplo, do lado de fora da empresa.

A primeira forma de exteriorização do referido fenômeno preconiza a
terceirização de serviços (terceirização para dentro da empresa tomadora), ou
seja, a empresa tomadora incorpora em seus quadros o trabalho de terceiros, vale
dizer, empregados contratados pela empresa terceirizante. A tomadora continua
sendo responsável pela produção de bens e atividades, com a única ressalva de
que utilizará mão-de-obra terceirizada. Essa é a hipótese regulada pelo
Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A segunda forma,
terceirização de atividades (terceirização para fora da empresa tomadora), é
também designada [...] pela termologia genérica de subcontratação
(DELGADO, 2003, p. 120, grifos da autora).

Como esclarecido à empresa tomadora incorpora o trabalho de terceiros que são
contratados pela empresa terceirizada, sendo a forma mais comum de atuação da terceirização no
Brasil, há também a terceirização exercida fora das dependências da empresa tomadora, uma
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subcontratação. Essa termologia diz sobre a parceria entre empresas ou entre pessoas jurídicas,
como o microempreendedor, empresas especializadas em alguma atividade que auxilia direta ou
indiretamente dentro do processo produtivo de determinada unidade produtiva.
A abrangência em território nacional apresenta setores os quais terceirizam com
maior tendência e crescimento que são as áreas de alimentação, limpeza, manutenção, segurança
e recursos humanos como recrutamento, seleção, pesquisa salarial, etc., setores qu e dão apoio
sócio-administrativo as empresas. Há também indicadores sobre a qualificação profissional e
também a respeito da divisão social e sexual do trabalho.
Abreu; Sorj (1994) acrescentam que as relações de subcontratação são

[...] estabelecidas quando uma das partes solicita a outra a elaboração de
produtos ou serviços que irão compor o seu produto final. É a relação entre a
empresa subcontratante e a empresa subcontratada, ou trabalhadores
independentes que irão auxiliar na execução do produto final. Difere-se da
relação de fornecedores (compra e venda) de mercadorias, a subcontratação
envolve a relação de parceria, de dependência da contratada perante a
contratante que geralmente estabelece a quantidade e qualidade do produto. Essa
relação de dependência transforma o trabalho subcontratado num tipo ambíguo
de ocupação, pois reuni simultaneamente algumas características da relação
assalariada, como a imposição do que produzir e a quantidade, marcas típicas do
trabalho autônomo como a negociação de preços, trabalho executado fora do
controle direto do subcontratante (ABREU; SORJ, 1994, p. 64).

A diferença entre a terceirização e a subcontratação é expressa na relação contratação
da força de trabalho, na terceirização como destaca Delgado (2003) ocorre dentro da empresa
tomadora, não há vínculo empregatício entre trabalhador/a terceirizado/a e a empresa tomadora;
na subcontratação há uma relação fora da empresa tomadora, à empresa subcontratada auxilia na
elaboração do produto final, é uma relação ambígua por conservar características da imposição
do que produzir, quantidades, etc., o trabalho é realizado sem o controle direto da subcontratante.
Na prática pouco faz interferência na vida das trabalhadoras e trabalhadores a pensar nas
condições de trabalho, rentabilidade e acesso a benefícios, destaca-se a responsabilidade em
assumir os custos da produção no caso da subcontratação a domicílio e garantir entrega dos
produtos em determinada data, as trabalhadoras terceirizadas seguem a rotina dos/as demais
trabalhadores/as da empresa contratante/tomadora sem ter que arcar com os custos da produção,
ao contrário a contratação de terceiros justifica-se para redução de custos.
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3. Considerações finais

A estruturação da terceirização ocorreu mediante a legitimação do modelo produtivo
Toyotista, por meio da ideologia da “empresa enxuta”, do trabalho flexível. Situação que
propiciou seu desenvolvimento em diferentes escalas, sendo está nova modalidade de contratação
de mão-de-obra inevitável, por estar relacionada com as transformações no sistema produtivo,
fundamentadas na lógica capitalista de controle da qualidade, produtividade e competitividade.
Provocando a diminuição de emprego sem, afetar a produtividade, maximizando os lucros;
redução de custos; os salários das trabalhadoras e dos trabalhadores terceirizados são geralmente
sempre menores do que os salários das demais trabalhadoras e trabalhadores da empresa
contratante.
A prática de terceirizar se relaciona com o trio (qualidade, competitividade e
produtividade), que possibilita as empresas concentrarem empresas terceiras e dedicar sua
atenção no produto final, assim seu produto tem a capacidade de ser melhor, de competir e ter
maior produtividade, para isso às atividades meio são destinadas as empresas terceiras que são
especialistas e agem de maneira mais racional e com menor custo.
Constitui em uma nova estratégia do capital, significando a concentração das grandes
empresas em suas atividades-fins e a transferência de responsabilidades para outras empresas
parceiras responsáveis pelas atividades-meio. No Brasil se encontra em crescimento acelerado e
generaliza-se para todos os setores, não esta vinculada necessariamente as mudanças estruturais
no processo de desenvolvimento industrial, mas na busca constante por sanar problemas
conjunturais e modernizar as atividades por meio da redução de custos, precarização das relações
de trabalho em suas múltiplas divisões.
Ainda que não se confirme essa nova forma de contratação de trabalho formal pode
aumentar o nível de emprego em Goiás e demais estados, por ser uma necessidade de gestão e
modernização do setor produtivo brasileiro em acompanhar as tendências internacionais de
administração e organização do trabalho, usando para tanto da horizontalização e inúmeras
tecnologias difundidas por agentes do capital que mantem uma mentalidade mesquinha e
imediatista do empresariado nacional que nos induz antecipadamente a pensar no pior para a
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classe trabalhadora diante da proposta de Lei direcionada a regulamentação da terceirização para
todos os segmentos.
A realidade das trabalhadoras da Interativa Serviços é preenchida por esta divisão do
trabalho familiar, são elas as responsáveis pelas atividades domésticas e quando o homem
participa é na qualidade de “ajuda”, seu trabalho é percebido como contribuição. O momento
histórico abordado por Saffioti (2013) que descreve a participação da feminina na produção de
bens e serviços é vista ainda nos dias de hoje, e a remuneração das trabalhadoras é menor como
retratada anteriormente, inferioridade que se justifica pelo fato do homem ser o provedor dentro
da estrutura patriarcal.
O fato das mulheres trabalharem fora do lar modificou as relações domésticas no
sentido de uma emancipação parcial com a inserção no ato de manutenção do lar. Ao
participarem do mundo produtivo as mulheres tem acesso ao processo emancipatório, via o
rendimento econômico e participação na política. A emancipação parcial é percebida no
momento em que elas descobrem um novo mundo de liberdade e oportunidades além do privado,
elas podem ser vistas em todos os setores produtivos, desde trabalhos pesados na indústria até na
gestão e direção de empresas, sendo que nestes últimos ainda em grande minoria.
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Resumo
A agricultura familiar é entendida como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária
dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. A combinação entre propriedade
e trabalho apresenta uma diversidade de formas sociais. Nessas unidades produtivas, o trabalho e a
propriedade estão ligados à família. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores em
função de sua inserção na economia de mercado, eles conseguem assegurar sua reprodução em virtude de
uma série de estratégias, como: o trabalho fora da unidade produtiva e a comercialização do excedente da
produção no mercado local. Ao estudar essas unidades de produção, verifica-se que as mulheres
agricultoras são as principais responsáveis pela manutenção do núcleo familiar, e contribuem
significativamente nas atividades principais. Além disso, são encarregadas pela produção de polvilho,
farinha de mandioca, queijos, requeijão, doces e quitandas destinados para o consumo familiar e à
comercialização, e ainda, auxiliam os homens na lida com o gado, principalmente na ordenha. Apesar da
importância do trabalho feminino nas unidades produtivas rurais, sabe-se que as atividades desenvolvidas
pelas mulheres são consideradas apenas como uma ajuda. Há então, uma ‘invisibilidade’ do papel das
mulheres na agricultura familiar. Assim, busca-se salientar a importância do trabalho realizado pelas
mulheres, nas unidades de produção da comunidade Tambiocó, município de Catalão (GO), e as
estratégias de reprodução social. As informações foram obtidas através de pesquisa teórica, relatos verbais
e observação participante. Essas mulheres cumprem uma jornada de trabalho longa e cansativa, cuidando
dos afazeres domésticos, dos filhos, do cônjuge, e ainda, participam do trabalho agropecuário. Torna-se
necessário, reconhecer o trabalho da mulher a partir de uma perspectiva integradora, que combine não
somente o ponto de vista produtivo, mas também, as dimensões social e cultural no meio rural.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Mulher. Comunidade Tambiocó, Catalão (GO)
1 Introdução
A agricultura familiar é entendida como aquela em que a família, ao mesmo tempo
em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. A
terra, nesse sentido é vista como garantia de subsistência. As unidades produtivas de base
familiar exercem um papel importante na economia, porque é dessas unidades que saem parte dos
alimentos que abastecem o mercado consumidor das cidades.
A partir da década de 1990, as unidades de produção rural no Brasil passaram a ser pautas
de inúmeras discussões. Tais discussões se devem a fatores como: a grande concentração
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fundiária, a diversidade de situações nas regiões brasileiras, ao modelo de organização
sociopolítico e econômico, que são reforçados por segmentos governamentais comprometidos
com os interesses dos grandes proprietários e o fortalecimento do movimento dos trabalhadores
que lutam pelo direito à terra.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é compreender o modo de vida inerente às
formas familiares de produção, seus conflitos e suas relações com os demais indivíduos, tendo
como referência a comunidade Tambiocó, situada no município de Catalão (GO). Foi feita uma
análise da relação existente entre a propriedade, o trabalho e a família, buscando também
salientar a importância do trabalho realizado pelas mulheres nas unidades de produção e as
estratégias de reprodução social.
As informações foram obtidas através de pesquisa teórica, relatos verbais e observação
participante. Essas mulheres cumprem uma jornada de trabalho longa e cansativa, cuidando dos
afazeres domésticos, dos filhos, do cônjuge, e ainda, participam do trabalho agropecuário. Torna se necessário, reconhecer o trabalho da mulher a partir de uma perspectiva integradora, que
combine não somente o ponto de vista produtivo, mas também, as dimensões social e cultural no
meio rural.

2 Agricultura familiar no Brasil: a relação entre a propriedade, o trabalho e a família

A agricultura familiar tem como principal característica o uso da mão-de-obra dos
membros da família. São eles, os proprietários dos meios de produção e os responsáveis por
desempenhar todas as atividades na propriedade. Há assim, uma relação entre a propriedade, o
trabalho e a família. A terra, nesse sentido, é vista pelo produtor e por sua família como garantia
de subsistência. Nesse sentido, o agricultor familiar organiza o trabalho na propriedade, na qual
utiliza tudo que a terra lhe oferece. Para isso, conta com a capacidade de trabalho das pessoas
ligadas por si por laços de parentesco e amizade. Segundo Andrade (2008)
[...] possuir um ‘pedaço de chão’ exigia, dos proprietários, o trabalho com a
terra, que era realizado com a ajuda dos membros familiares e por outras
relações sociais de produção, como o mutirão, a parceria e outras formas de
trabalho mediadas por acordos que visavam à produção de alimentos e ao direito
à moradia. (ANDRADE, 2008, p. 183).
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De acordo com Mendes (2005), as unidades de produção familiar caracterizam-se pela:
posse e controle dos meios de produção; trabalho desenvolvido pelo produtor e sua família;
diversificação na produção e nas atividades; produção para o consumo e para a comercialização;
apego à terra e seus recursos naturais; contratação de trabalhadores assalariados e/ou temporários
para as épocas de intensificação das atividades e área total menor ou igual a quatro módulos
fiscais de terra e seis módulos quando se tratar de pecuária familiar.
Sobre o campesinato brasileiro, Wanderley (2001) ressalta que mesmo diante das
dificuldades econômicas e políticas, os produtores rurais conseguem se adaptar às exigências da
sociedade capitalista. O autor salienta que

[...] a agricultura que se reproduz nas sociedades modernas deve adaptar-se a um
contexto socioeconômico próprio dessas sociedades, as quais a obrigam a
realizar modificações importantes em sua forma de produzir e em sua vida social
tradicional. Essas transformações do chamado ‘agricultor familiar moderno’ no
entanto, não produzem uma ruptura total e definitiva com as formas anteriores,
gestando, antes, um agricultor portador de uma tradição camponesa, o que lhe
permite adaptar-se às novas exigências da sociedade. (WANDERLEY, 2001, p.
22, grifos da autora).

Ainda segundo Wanderley (2001) “combinando os recursos de que dispõe na unidade de
produção com aqueles aos quais pode ter acesso fora do estabelecimento [...] a família define
estratégias que visam assegurar sua sobrevivência e garantir a reprodução das gerações
subsequentes.” (WANDERLEY, 2001, p. 27).
Dessa forma, os pequenos produtores sobrevivem usando todo o conhecimento e
experiência que adquiriram ao longo de suas vidas para contornar as dificuldades que surgem
todos os dias. As estratégias de sobrevivência e resistência diante dos problemas permitem ao
produtor e sua família manter a propriedade e também, a reprodução do patrimônio sociocultural.
Para superar as dificuldades decorrentes da expansão do capitalismo, os pequenos
produtores rurais da comunidade Tambiocó, têm buscado alternativas que os ajudam a se
manterem na propriedade, como a venda da produção excedente em feiras livres e supermercados
e os serviços temporários, realizados, geralmente, nas propriedades próximas.
A compreensão do processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no
Brasil torna-se necessária quando se trata de agricultura familiar brasileira, pois ao mesmo tempo
que esse desenvolvimento reproduz relações capitalistas no campo, como o trabalho assalariado,
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por exemplo, produz também relações não-capitalistas, produção familiar. No campo, esse
processo de desenvolvimento capitalista está marcado pela modernização da agricultura e o
emprego do trabalho assalariado temporário. Com isso, os proprietários tiveram condições de se
apropriarem da renda capitalista da terra, o que provocou a intensificação na concentração
fundiária no Brasil. Mendes (2005) em estudo sobre a produção rural familiar em Goiás ressalta
que

[...] o desenvolvimento do sistema socioeconômico capitalista promove a
especialização da produção no campo, em que novas tecnologias são destinadas
à melhoria da agricultura. Assim, a mecanização se impõe como forma de elevar
a produtividade do trabalho e a indústria química, permitindo a aumento da
resistência das espécies e, é claro, que, principalmente, esses dois últimos fatores
promoveram a expansão do mercado consumidor para a indústria (a montante e
a jusante) que se desenvolvia no meio urbano. A agricultura apresentou um
desenvolvimento considerável em termos de produção e produtividade nesse
período. (MENDES, 2005, p. 30).

Com a expansão do sistema capitalista na agricultura brasileira, na década de 1960, houve
o agravamento da situação dos pequenos produtores. Sobre esse assunto, Mendes (2005) afirma
que as unidades de produção rural, enfrentam sérios problemas por estarem subordinadas a uma
estrutura concentrada da propriedade da terra e dos mercados no Brasil. Essa situação não
apresentou modificações mesmo com as transformações ocorridas nos processos produtivos a
partir da década de 1960, que foram resultantes da expansão do capitalismo no campo.
Geralmente, os pequenos produtores contam com pouca quantidade de terras e não
possuem condições (dinheiro) para adquirir maquinários ou equipamentos para aumentar e/ou
melhorar sua produção. A maioria desses produtores não tem acesso ou não recorrem aos
financiamentos por terem medo de contrair dívidas e não terem como pagá-las.
Tais fatores dificultam o aumento e a melhoria na produção. Esses pequenos produtores
quando recorrem a créditos pessoais ou até mesmo financiamentos, são submetidos às altas taxas
de juros que, na maioria das vezes, são desproporcionais à sua renda. Além disso, “temem” por
suas terras, que é o seu único meio de subsistência.
É na luta com a terra que os pequenos produtores produzem suas mercadorias, para seu
consumo próprio e às vezes para a comercialização. Vivem com a esperança de melhorar suas
condições de vida para poderem se manter nas propriedades e resistir às restrições por falta de
apoio do Governo.
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Ao estudar sobre a produção rural familiar, constata-se que os pequenos produtores,
principalmente na última década, estão se defrontando com vários problemas, como terem que
sobreviver com os poucos recursos que dispõem na propriedade, a baixa remuneração do trabalho
e a inserção da agricultura nas relações sociais capitalistas. Diante de tantas dificuldades, muitos
produtores rurais migram para as cidades em busca de melhores condições de vida.
O processo de modernização tecnológica implantado no Estado de Goiás e,
consequentemente, no município de Catalão (GO) fez como que houvesse acentuada
concentração fundiária, o que trouxe dificuldades para os pequenos produtores diante da
agricultura empresarial moderna, que sempre recebeu a maioria dos incentivos e investimentos
por parte do Estado. Muitos produtores possuem pouca quantidade de terras e não tem acesso aos
créditos e financiamentos para melhorar ou aumentar sua produção. Permanecem em suas terras
com os poucos recursos de que dispõem, porque sabem que a migração para a cidade pode trazer
dificuldades ainda maiores, principalmente pelo fato de não serem alfabetizados e não terem
como conseguir um emprego para sustentar a família.
Sobre o esvaziamento das unidades de produção rural familiar, Santos (2003) ressalta que

a consciência do esvaziamento da unidade de produção familiar e da
comunidade rural é uma preocupação, porém os produtores entendem que
enquanto estiverem na roça a produção será possível e dependerá dos seus
conhecimentos do ciclo da natureza, bem como das habilidades políticas em
estabelecer, com outros, relações comunitárias. Embora não garantam o sucesso
da produção, contar com a comunidade tem significações importantes, pois,
mesmo não tendo o vizinho como parceiro nos momentos de incertezas, a ajuda
poderá ser imaterial. (SANTOS, 2003, p. 142).

Como uma possível solução, cabe a esses produtores aumentar sua produtividade,
diversificando-a e, ainda, buscar outros meios para aumentar sua renda. Diante disso, os
produtores diversificam sua produção e vendem o excedente como forma de manter seus
rendimentos, para suprir as necessidades de sua família e para assegurar a manutenção de sua
propriedade. As feiras livres no município de Catalão são um bom exemplo de estratégia usada
pelos produtores rurais para aumentarem a sua renda. Mendes (2005) ao falar sobre a importância
das feiras livres para as comunidades rurais no Município, diz que

A feira é uma oportunidade para os produtores comercializarem, diretamente,
seus produtos, aumentando a possibilidade de agregar valores. Vários produtores
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veem na feira um meio para complementar sua renda. Mesmo aqueles
produtores que não participam dessa atividade encontram-se, indiretamente,
envolvidos. Os horticultores, por exemplo, destinam parte de sua produção para
os feirantes da região e, também, os produtores de subsistência, que vendem seu
pequeno excedente (galinha, polvilho, farinha de mandioca, açafrão, queijo e
outros produtos), criando uma demanda de mercado e de mão-de-obra na região.
(MENDES, 2005, p.250).

Alguns produtores da comunidade Tambiocó têm o costume de participar das feiras livres
que acontecem na cidade de Catalão (GO). Nessas feiras, os produtores comercializam uma
grande variedade de produtos como: leite e seus derivados (queijo e requeijão), doces em geral,
hortaliças, frutas, frangos, ovos, polvilho, farinha de mandioca dentre outros.
As feiras constituem em um local de relação social, um espaço de trocas de saberes e
hábitos culturais, onde os envolvidos enriquecem o seu capital cultural, através de trocas,
aprendizagens e obtenção de novos saberes e experiências vividos pelo outro. O freguês,
colaborando com o seu saber da cidade para trocar com o feirante, enquanto este oferece um
sabor do rural, através do contato com a natureza e dos processos naturais produtivos.
A feira se configura mais que um ponto comercial da agricultura familiar, pois nesse meio
circulam bens, culturas e pessoas, sendo uma partilha entre economia e cultura, sendo formadas
representações de sociedades rurais, onde ocorre o encontro do rural e do urbano. Os feirantes
promovem trocas que se baseiam na particularidade, na solidariedade e na informalidade que
resultam na consolidação histórica dessas relações sociais.
Ao estudar as unidades de produção rural familiar, verifica-se que as mulheres
agricultoras são as principais responsáveis pela manutenção do núcleo familiar, e contribuem
significativamente nas atividades principais. Entretanto, apesar do esforço das mulheres para
reivindicar o reconhecimento de seus papéis como trabalhadoras, a agricultura familiar ainda
encontra-se fortemente marcada pela divisão sexual do trabalho. Isso ocorre devido às raízes
histórias, que apontam diferenciações entre os homens e as mulheres. Nota-se que os homens tem
o seu trabalho reconhecido, enquanto que o trabalho das mulheres permanece oculto, já que este
se limita aos espaços privados.
Segundo Faria (2009) o trabalho da mulher no meio rural não é valorizado pela sociedade
pelo fato de que muitas das atividades exercidas não condiz com o conceito que a sociedade tem
sobre trabalho. Entende-se assim, que as atividades realizadas pelas mulheres nas unidades de
produção rural familiar são invisíveis diante da sociedade.
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A ideia de que o pai é o provedor na unidade rural familiar, reforça ainda mais a
desigualdade de gênero e de geração, uma vez que a mãe e os filhos também participam das
etapas do processo produtivo. A figura do pai como representante principal da agricultura
familiar mostra uma cultura que a séculos elegeu o homem como o responsável por desempenhar
as atividades agrícolas, uma vez que o trabalho da casa é sempre de reponsabilidade da mulher.
No entanto, o trabalho da mulher ultrapassa os limites do “doméstico”. As atividades da
mulher rural não se baseiam apenas nos afazeres domésticos. Realizam atividades direta e
indiretamente ligadas à agricultura, como o trabalho nas lavouras (plantio e colheita), a produção
de queijo, requeijão, doces e quitandas (para o consumo e também para a comercialização) e o
manejo e ordenha do gado.
No que se refere às atividades de reprodução, ou seja, as de manutenção do lar, a situação
não é mais de proporcionalidade entre as elaboradas pelos homens e pelas mulheres. À mulher,
no âmbito da casa, fica a atribuição de organizar as atividades domésticas, cuidar dos filhos e do
cônjuge, cuidar do quintal, dos animais domésticos, entre outras. Já em relação aos homens,
percebe-se que pouco contribuem nas atividades do espaço doméstico.
Desta forma, pode-se dizer que o trabalho feminino nas unidades de produção familiar
acontece numa junção da atividade reprodutiva e produtiva, sem uma determinação da jornada de
trabalho, o que torna o trabalho da mulher socialmente desvalorizado, exaustivo e sem
visibilidade.
Para Brumer (2004), mesmo quando realizam atividades agropecuárias (entendidas como
masculinas), as mulheres são vistas apenas como “ajudantes” e geralmente não recebem
remuneração por seu trabalho.
O trabalho da mulher na agricultura familiar é gratuito e entendido como “ajuda” porque
entende-se que as atividades desenvolvidas nessa forma de produção são pertencentes aos
homens. O trabalho da mulher não sendo reconhecido, ao contrário do desempenhado pelo
homem, indica que ele não tem e não gera valor econômico e social, reafirmando assim, a divisão
sexual do trabalho.
A não valorização do trabalho realizado pelas mulheres nas unidades de produção rural
familiar, dificulta ou até impede sua participação em atividades remuneradas, normalmente
destinadas aos homens. As mulheres dificilmente procuram por trabalhos fora do ambiente da
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unidade produtiva, exceto em casos de abandono ou doença do marido. Quando realizam essas
atividades, a remuneração é sempre inferior à do homem.
Um dos problemas dessa desvalorização da mulher na agricultura familiar, não está
presente apenas no pensamento dos homens, mas das próprias mulheres. Por trabalharem
eventualmente e/ou por dedicarem poucas horas ao trabalho agropecuário, acreditam que
oferecem apenas uma “ajuda” ao seu cônjuge.
Na comunidade Tambiocó, município de Catalão (GO), essa situação não é diferente. Ao
estudar as unidades de produção da comunidade, verificou-se que as mulheres agricultoras são as
principais responsáveis pela manutenção do núcleo familiar, e contribuem significativamente nas
atividades principais.
Essas mulheres cumprem uma jornada de trabalho longa e cansativa, cuidando dos
afazeres domésticos, dos filhos, do cônjuge, e ainda, participam do trabalho agropecuário.
Geralmente, as atividades nas propriedades rurais iniciam-se bem cedo, por volta das 5h00min. A
mulher vai para o curral, juntamente com o marido, para ordenhar as vacas. Quando finalizam, a
mulher retorna à casa para preparar o café da manhã (as pessoas geralmente se alimentam depois
de terminar a ordenha do gado, já que essa atividade é realizada muito cedo).
Em seguida, a mulher cuida dos afazeres domésticos, limpam a casa, lavam e passam as
roupas, alimentam os animais, cuidam das plantas e da horta e também de seus filhos. Logo em
seguida, preparam o almoço e aproveitam para descansar um pouco (cerca de uns 40 min.). Após
o almoço, organizam a cozinha, lavam as louças e fazem algum serviço que não conseguiram
fazer ou finalizar no período da manhã.
Por volta das 16h00min, retornam para o curral com o marido para novamente ordenhar o
gado. Em épocas de seca, é comum alimentar o gado com silagem (forragem verde, suculenta,
conservada por meio de um processo de fermentação anaeróbica.) como uma forma de
suplementação. As mulheres também trabalham nessa atividade. Após ordenhar o gado, vão para
casa preparar o jantar e fazer outras atividades. Finalizam por volta das 21h00min.
Além de todos esses trabalhos, as mulheres também produzem queijo, requeijão, farinha
de mandioca, doces e quitandas. Esses produtos são destinados para o consumo da família e o
excedente é vendido nas feiras livres da cidade. São produtos preparados com muita dedicação,
asseio e possuem ótima qualidade.
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A jornada de trabalho das mulheres agricultoras da comunidade Tambiocó, é extensa e
muito cansativa. Apesar disso, suas atividades nas unidades de produção rural não são
consideradas como trabalho e sim, apenas como uma “ajuda”. Sendo assim, torna-se necessário,
reconhecer o trabalho da mulher a partir de uma perspectiva integradora, que combine não
somente o ponto de vista produtivo, mas também, as dimensões social e cultural no meio rural.

3 Considerações Finais

Com este trabalho, notou-se que as práticas cotidianas da mulher no meio rural, voltada
para as atividades produtivas e de cunho reprodutivo permanecem ocultas à sociedade e às
próprias famílias rurais, devido ao processo histórico de hierarquização do trabalho dentro das
unidades de produção familiar, advindas da divisão sexual do trabalho.
O não reconhecimento destas atividades desempenhadas pelas mulheres é reforçado pela
teoria de desenvolvimento dominante, que analisa apenas as atividades de cunho mercantil. A
dificuldade em analisar o papel da mulher na agricultura familiar encontra-se na problemática da
definição do que é considerado atividade de produção agrícola e do que pode ser considerado
atividade reprodutiva, levando em consideração que as próprias mulheres rurais não veem a
separação entre essas atividades. Notou-se também, que essas mulheres cumprem uma jornada de
trabalho longa e cansativa, cuidando dos afazeres domésticos, dos filhos, do cônjuge, e ainda,
participando do trabalho agropecuário.
Dessa forma, pode-se dizer que os produtores familiares da comunidade Tambiocó
sobrevivem usando todo conhecimento e experiência que adquiriram ao longo de suas vidas para
contornar as dificuldades que surgem a cada dia. Todo esse esforço reflete, sobre as relações de
confiança e afeto construídas entre as famílias da comunidade. A força de vontade e a
determinação dos produtores permitem que se mantenham em suas propriedades e lutem por
melhores condições de vida. As mulheres agricultoras tem grande importância nesse processo,
pois com o seu trabalho colaboram com a manutenção das unidades de produção rural familiar. A
principal preocupação está na qualidade de vida dessas famílias que residem no campo, pois se
sentem inseguranças quanto ao seu futuro e o de sua propriedade.
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Resumo
O sujeito adotado no iluminismo configurava-se na centralidade e na razão, sendo um indivíduo
totalmente unificado. Conforme as várias mudanças ocorridas em meio à sociedade, o sujeito corrobora-se
a essas transformações, deixando de ser um sujeito estável e seguro, e passa a ser heterogêneo. Isso é
visivelmente ainda percebido atualmente, a uma modernidade que segundo Bauman (2005) denomina em
“modernidade líquida”, onde as identidades não são enclausuradas a unificação, mas se fragmentam e
estão em constante construção. Assim como o sujeito não é algo pré-concebido, o corpo também não é
dado, ou seja, é uma construção sócio-cultural. Conforme Grosz (2001) o corpo é “lugar de inscrições e
demarcações sociais e culturais” e da subjetividade. E quando se fala em corpo marcado, vigiado e
governado, nada mais que falar do corpo feminino. Desta forma, pelas escrituras da escritora inglesa
Angela Carter, trataremos do corpo feminino no conto “A companhia dos lobos” (1999) a revisitação de
chapeuzinho vermelho no prisma da metamorfose. Sobre esse viés, incitar-se a questão: a hibridização da
figura feminina seria uma forma de aprisionamento ou libertação?
Palavras-chave: Feminino. Corpo. Metamorfose.

Introdução
A metamorfose vista nas narrativas populares é um processo distinto para uns e outros,
funcionava como “castigo, maldição, disfarce, merecimento ou piedade dos deuses”
(CARDOSO, 2013, p. 48). A metamorfose é um processo de renascimento do ser, é a morte do
antigo eu para o outro, se concilia na manifestação do inconsciente, na própria libertação do ser
(CHEVALIER, GHEERBRANT, 2009). A personagem central da narrativa da escritora inglesa
Angela Carter é bem conhecida por nós, pelos contos de fadas. Chapeuzinho Vermelho, a jovem
menina originou-se a partir do escritos do autor francês Charles Perrault, na sua célebre coletânea
de contos: Histórias ou contos do tempo passado com moralidades: contos da mamãe gansa
(1697). Na estória contada por Perrault, Chapeuzinho é uma menina indefesa que desobedece às
ordens da mãe saindo da trilha para a casa da vovó. Perante isso, a mesma é punida pela sua
teimosia por desviar-se da trilha e seguir em uma outra mais longa, sendo que, quando chega à
casa da avó se atém não com a idosa, mas com o lobo que a devora. No conto de Perrault o ato de
devorar é uma alusão ao consumo sexual de ambas os personagens (Chapeuzinho e o lobo). Anos
depois, diferentemente da estória original, os irmãos Grimm em Contos da infância e do lar
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(1812) abrandaram essa menção sexual reforçando a presença masculina como ser defensor.
Aqui, o caçador salva tanto chapeuzinho como a avó retirando-a da barriga do lobo, e em troca da
avó enche a barriga com pedras. Duas narrativas que revelam a questão da descoberta, e o lobo é
o referencial para esse descobrir: a iniciação sexual. No conto de Carter, não há alusão da
sexualidade, e nem apenas a dicotomia do bem e do mal, mas ambivalências de sentimentos e
desejos. O que a escritora quer demonstrar que a personagem tem o direito de ser quem quer, e
porque não a própria loba?
A (re)escrita de Carter permite na própria reescrita da mulher e na mudança dos seus
papéis. Com os avanços e transformações sociais junto à força dos movimentos feministas o
restrito espaço destinado para as vozes femininas de antes, vem passo a passo perdendo o
mutismo e ganhando mais voz. A chapeuzinho vermelho contemporânea de Angela Carter
exprime os seus anseios mais incontidos, separa o sexo do amor, não é totalmente boa e nem má,
mas sabe usar tais sentimentos a seu favor. Diante disso seu apelo incessante para sexualidade
será o fator para a metamorfose gerando seu lado loba para culminar na sua libertação dos elos
patriarcais e de padrões sexistas. A escritora auto declarada feminista busca ou tentar buscar a
perda de classificações e rótulos de que mulher é sempre frágil, passiva, vítima, e de tantos outros
adjetivos perdurados há tantos tempos que as marginalizam.
Quando se fala em metamorfose nos vagueia em instantes na mente sobre a hibridização
do corpo. Para chegar até a metamorfose da Chapeuzinho embasaremos alguns subsídios teóricos
que apontam acerca das experiências culturais que foram delineadas para o corpo. Entre os
apontamentos a serem levantados é de saber a priori que o corpo é mais do que materialidade,
um dado físico e biológico, mas é um agente de inúmeras construções culturais e de discursos.
Segundo Mauss (2003) o corpo se posiciona de várias maneiras em diferentes culturas, há um
corpo de sociedade em sociedade, de geração a geração que serve-se da variação cultural do ser
humano. Vemos modos de um corpo cultural: modos de falar, sentar, comer, deitar, modos que
compactua com as diferenças de idade, sexo, grupos, e outros. Dessa forma, o corpo feminino foi
historicamente denominado de corpo faltante, corpo que assemelha ao desvio, ao grotesco e até o
monstruoso. Se segue as normas, respeitando e afirmando seus traços femininos é um corpo
bonito, normal, apto para ser admirado e aceito na sociedade.
O estudo em questão valerá desse corpo feminino, que metamorfoseia que tange o
grotesco a monstruosidade, um corpo que exala sua sexualidade mostrada pelo processo do
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híbrido. Discorreremos nos embasamentos que circunfere sobre o corpo, se estreitando ao corpo
feminino e seus dizeres. Conseguinte, no enfoque da análise, investigaremos sobre a personagem
Chapeuzinho Vermelho com os seguintes ligamentos: o que faz ela diferente de da personagem
tradicional, como é o caminho para alcançar a metamorfose, faz inerente também os significados
retirados dos símbolos que percorrem a narrativa como apoio no transcender da jovem para seu
lado selvagem, a loba.

O corpo e suas marcas culturais: o feminino em questão

O corpo sendo matéria é também produtor cultural conforme nas falas de Mauss (2003), e
perceber-se como um ser corpóreo segundo Borges (2013) é necessário para a existência como
ser humano, pois só existimos enquanto materialidade de um corpo, contudo, “podemos pensar
em uma vida para além do corpo, mas nunca aquém dele, pois a vida física, o corpo como matéria
da existência é que garante, para a cultura ocidental, a série de desdobramentos a que se pode
chamar de existir-no-mundo” (BORGES, 2013, p. 165). A autora conceitua na existência do
corpo através da relação de que “eu” existe porque há o “outro”, sendo que, “eu” também é esse
“outro”:

A consciência da ilusão essencial se dá justamente pelos pontos de toque com os
nomes outros, que não são o eu. Assim pode-se-ia produzir duas outras
sentenças: a primeira, eu sou o outro, que detona os dispositivos da alteridade,
bem como o surgimento da imagem que os outros projetam sobre o eu. A
segunda, eu sou os outros, a afluência da cultura ou da coletividade sobre o
indivíduo, ou a projeção da imagem de si sobre os outros (BORGES, 2013, p.
165).

Em seu estudo nomeado de “Corpos reconfigurados” (2001), Elizabeth Grosz em tentativa
de mostrar historicamente como o corpo é visto pela filosofia moderna, inicia o percurso do
estudo por Platão, no qual o filósofo falava que para os sacerdotes órficos o homem era um ser
além do corpo, ou seja, um ser espiritual que estava preso no corpo. O corpo seria matéria, mas
de forma incapacitada e sem perfeição, sendo a razão que devia comandar todo o corpo e suas
funções. Descartes reforçou a ideia de Platão diante do dualismo do corpo e mente na idade
moderna conceituando sobre a elevação da consciência em relação a outras mentes e corpos.
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Grosz (2001) problematiza essa ideia do dualismo cartesiano que “criou um fosso
intransponível entre mente e matéria, um fosso facilmente recusado” (p.11). A autora visa que
ainda há três linhas do cartesianismo de conceber o corpo na contemporaneidade: a primeira está
mais precisamente nas ciências naturais de biologia e medicina que denota o corpo como objeto
ramificando-se para as ciências humanas, estudado na área da psicologia, filosofia e da
etnografia. A segunda linha, segundo Grosz (2001) percebe o corpo nos “termos de metáforas”
que instrumentaliza o corpo como uma ferramenta submetida à função da consciência imergida
pela “subjetividade animada, com vontade própria” (2001, p.58). Esse corpo torna-se propriedade
do indivíduo que decide e obtém poder sobre as disposições corpóreas. O corpo cartesiano é
passivo, reprodutivo porém não produz, abre disputas “entre seus “habitantes”

e

outros/exploradores” impondo comportamentos animados e psíquicos (p.59).
Na terceira linha, o corpo estima-se como significante, expressa ao público o que até
então era privado, como: pensamentos, crenças, sensações entre outros. O corpo nessa terceira
face da pesquisa irá funcionar em dois modos: “ele é um circuito para a transmissão da
informação de fora do organismo, recebida através do aparato sensorial; por outro lado, ele é um
veículo para a expressão de um psiquismo visto como selado e auto contido, incomunicável”
(GROSZ, 2001, p.60).
Para a escritora australiana há outros jeitos de pensar sobre o corpo fora das espreitas do
dualismo que transcorreu o pensamento do como era visto o corpo. A “subjetividade
corporificada” e a “subjetividade psíquica” são os dois fatores que Grosz determinam de se
pensar na corporeidade (apud BORGES, ANO, p. 169). Nesse viés, a reflexão da escritora é de
observar um corpo que seja construído nas experiências sócio-culturais, e não engessado somente
na materialidade, tornando-o um campo de discursos. Courtine (2013) notou que o corpo era um
espaço político e de relações de poder, onde que essas relações “investem contra ele, o marcam, o
adestram, o supliciam, o constrangem a trabalhos, o obrigam a cerimônias, cobram dele signos”
(COURTINE, 2013, p. 16).
Por citar o corpo marcado, construto de operações sociais, que impregnam discursos e
relações de poderes, o corpo feminino viabiliza esse corpo que fora desde a Antiguidade marcado
e policiado. Dessas implicações o corpo feminino configurou-se por ser sempre um corpo
comparado ao sexo oposto, inferior a este, e, portanto, que comportasse submisso, sem deixar de
distanciar dos valores femininos que denominam particularidades da natureza feminina. Sobre
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isso, Sílvia Nunes (2008) aborda que o corpo feminino é empenhado como o corpo faltante se
comparado ao masculino, essa falta acompanha a figura feminina há primórdios tempos, gerando
sempre discursos e significados que a mulher é o sexo frágil, imperfeito e emocional em relação
ao homem. Na modernidade essa falta se mostra a partir da busca incessante de um corpo perfeito
aos padrões da estética.
Não é atoa que, a longos anos, a mulher que burlasse padrões institucionalizados, seja
pela igreja, pela sociedade era caracterizada como desviante e imprópria para participar dos
adornos tradicionais familiares: mãe, dona de casa e esposa. Tais aspectos que, ainda são
memoráveis de se ver na sociedade atual. Para o cristianismo, por exemplo, o corpo feminino era
sinônimo de pecado e impureza, além do mais, a mulher estava lado a lado com o diabo para a
igreja. Para que a mulher não escapasse dos dogmas cristãos instauravam-se modos e condutas
para que esta seguisse piamente, negar o prazer e a sexualidade era uma das condições principais
que a mulher deveria privar-se. Assim, destes e outros o corpo feminino está sempre perdido
como se estivesse querendo se encaixar e se estabilizar para que seja aceito socialmente:

Gordura, desproporção, rugas, cabelos brancos, feiúra, são atributos
inadmissíveis para um corpo de mulher e, se causam mal-estar constante em
relação ao corpo, a medicina estética, seguindo os caminhos iniciados com a
medicalização do corpo feminino, contribui para amenizar o sentimento
constante de menos valia que acomete a subjetividade feminina, incutindo a
necessidade de cirurgias plásticas, dietas e exercícios físicos. Como parte desse
culto da isomorfia e da ditadura da salubridade, o corpo feminino deve ser
moldado para corresponder aos ideais de beleza que, paradoxalmente, podem,
rivalizar com saúde e a segurança (BORGES, ANO, p.170).

Caso o corpo rompe com as normas vigentes de um corpo exigido pela sociedade, perto
da perfeição, esse corpo corresponderá o fruto de imperfeição que não se adequa para o âmbito
social, convicto a classificações e rótulos degradantes, “instalando um sofrimento narcísico sem
precedentes em consequência de uma exigência real que incide sobre corpos concretos”
(NUNES, 2008, p. 49).
A psicóloga Junguiana Clarissa Pinkola Estés (1996) revendo também sobre a
problematização do corpo feminino decretado pelos padrões de beleza ressalta que o corpo que
vive nos limites, é um corpo aprisionado que bloqueia sua verdadeira essência e seu espírito,
deteriorando sua liberdade de ser o que é. A autora implica que não é possível a unicidade de
comportamentos e muito menos que exista uma forma de corpo. Segundo Estés colocar o corpo
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da mulher como faltante é “criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas”
conforme a mesma (ESTÉS, 1996, p. 254). Restringindo o corpo feminino, a insegurança
perpassa para suas outras gerações, de forma que, “se-lhe ensinarem a rejeitar essa herança física,
ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família”:

Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da
mãe, que tem a mesma estrutura que o seu? – ou corpo da avó, ou das suas filhas
também? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres (e homens)
próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados?
Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco
com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo,
não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao
corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram
antes dela quanto os que chegarão depois (ESTÉS, 1996, p. 254).

Na tentativa de romper com a ligação da mulher com o seu corpo natural a sua confiança
também se desfaz, coloca sua identidade em luta com os duplos sentimentos e comportamentos,
vivendo de seguir maneiras que não fazem parte do seu ser natural e sim que o sistema quer. A
mulher que vive nessas circunstâncias é destinada a vigiar-se a todo o momento em sacrificar-se
para ganhar o tão sonhando “paraíso” que a sociedade instiga para ela (ESTÉS, 1996). Essa busca
constante pela perfeição, não é só na estética, ainda cabe nas tarefas diárias: tem que ser boa mãe;
boa esposa; boa dona de casa; está sempre bonita; se compete a disputar cargos que são
geralmente para os homens, tem que ser merecedora, se comportando a nível profissional tão
igual ou quanto o seu sexo oposto.
A ambiguidade de valores vindas dos arquétipos femininos como, por exemplo, a virgem
Maria e Lilith atribuídas à mulher parece não afastar dela ainda na modernidade. O modelo de
bondade mais conhecido é o da virgem Maria, no qual acompanha a mulher que transmite os
atributos de compaixão, bondade, típicos aos preceitos do bom cristão. Caso ao contrário, a
mulher que foge dos aspectos tradicionais da maternidade e feminilidade é incumbida a ser
comparada com as figuras de Lilith, madrasta, bruxa e outros. As representações desse Outro lado
se afiliam as características do grotesco e até do monstruoso. Por ater-se numa extensa ligação
histórica com o mal, a mulher foi a correspondente estreita da configuração monstruosa. Cardoso
(2014) incita que a monstruosidade feminina vem de uma antiga relação com sua sexualidade
aflorada que compactua com a anormalidade e o disforme. Lilith, a que seria a primeira mulher
de Adão é um dos arquétipos femininos que firma a relação da sexualidade a monstruosidade. Em
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algumas escrituras dizem que a serpente que induz Eva a comer do fruto proibido da árvore do
conhecimento seria a própria Lilith. Portanto, aquela mulher que se comporta excessivamente
erótica de sexualidade lasciva determinará seu apelo para o monstruoso, se apresentando como
uma Lilith.
Diante das representações que a mulher carrega historicamente definindo-se no
monstruoso e no grotesco, Mary Russo, em sua obra Grotesco feminino (2000) salienta que o
grotesco feminino está no desvio da norma, desvio apresentado principalmente pelo o corpo:

as imagens do corpo grotesco são precisamente aquelas degradadas pelos
cânones físicos da estética clássica. O corpo clássico é transcendente e
monumental, fechado, estático,contido em si mesmo, simétrico e liso; identificase com a cultura “superior” ou oficial do renascimento e de épocas posteriores,
com o racionalismo, o individualismo e as aparições normalizadoras da
burguesia. O corpo grotesco é aberto, protuberante, irregular, secretante,
múltiplo e mutável; está identificado com a cultura “inferior” não-oficial ou
como carnavalesco, e com a transformação social (RUSSO, 2000, p.21).

O grotesco também foi analisado por Bakthin (1987) na perspectiva da cultura popular da
idade média, o escritor conceitua que o grotesco abrange os disformes, os corpos incompletos, as
profundezas enaltecidas, o riso e a sátira servem de empenho para essa caracterização inversa do
grotesco. O corpo mostrará o seu lado mais baixo, abrindo para incompletude do ser, misturandose com os animais, a natureza, onde o híbrido é retomado várias vezes. A perfeição aqui não é
eloquente e muito menos necessária, a metamorfose está sempre movimentando o corpo que é
aberto para o mundo, para as mudanças transcendendo os limites de si mesmo e do outro. O
corpo grotesco estará em constante mistura com o exterior “confundindo com animais e coisas”
“esse corpo aberto e incompleto [...] não está nitidamente delimitado do mundo: está misturado
ao mundo, confundido com os animais e as coisas. É um corpo cósmico e representa o conjunto
do mundo material e corporal, em todos os seus elementos” (BAKHTIN, 1987, p. 24).

Chapeuzinho Vermelho, a mulher selvagem

“Olhem! Ela dorme em paz e docemente na cama da
vovozinha, entre as patas do lobo afetuoso” (CARTER, 1999,
p. 213)
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Na releitura de Chapeuzinho Vermelho de Angela Carter predomina uma estória que
digamos que a mulher possa ela mesma contar sua versão da jovem de capuz vermelho. Com a
releitura do conto tradicional de Charles Perrault e dos irmãos Grimm, falecem os ideais que a
narrativa de antes produzia, uma personagem indefesa, vítima e inocente, favorecendo então uma
nova estória nas facetas que a modernidade trouxe juntamente com os movimentos sociais
destinados a mulher.
Não dotaremos de mostrar exaustivamente diferenças de ambas narrativas, a de antes e a
atual, portanto, focaremos em vigor na personagem, mostrando sobre o processo de metamorfose
que a mesma vai sofrendo até sua total identidade de loba. Para isso destacaremos nas
significações de símbolos que adornam a narrativa para o efeito selvagem da jovem como
também na sua sexualidade de bastante luxúria, aspecto que determinará para caráter monstruoso.
Angela Carter inicia o conto com algumas lendas que acercam sobre o lobo, alegando que
a fera é mais do que aparenta ser. Essa denominação de entender sobre a transformação dos lobos
contidas nas lendas não é colocada em vão na narrativa. Carter usa dessa predominância para
atentar-se que a floresta além de ser a morada do lobo, é recinto de contato com outros seres
irreais, e logo também o lugar de rito de passagem e transformação do sujeito. Assim, o lobo
Carteriano é “carnívoro personificado e é tão astuto quanto feroz; se provou carne só vez, nada
mais o satisfará” (CARTER, 1999, p.199). O lobo de Carter é o lado selvagem do homem, ou
seja, o lobisomem, basta olhar dentro de seus olhos para reconhecer sua identidade humana, pois
“só os olhos não se alteram com a metamorfose” (p. 204):

O lobisomem vive cerca de sete anos, mas, se lhe queimarmos as roupas de
homem, condenamo-lo a ser lobo pelo resto da vida; por isso as velhas daqui
pensam que se protegem atirando um chapéu ou avental a um lobisomem, como
se as roupas fizessem o homem. É possível, no entanto, reconhece-lo, seja qual
for sua forma, pelos olhos, por esses olhos fosforescentes; (p.204).

Na segunda parte da narrativa que somos introduzidos para a estória da jovem de “espírito
indômito”. Já de início vimos uma caracterização de uma menina que não receia entrar em um
lugar desconhecido e medonho que é a floresta. A menina “tem certeza de que as feras não lhe
irão fazer mal, embora, bastante avisada, ponha uma faca no cesto que a mãe encheu de queijos”
(p. 204). Vemos também o desabrochar da menina para sua fase mulher, no qual, a escritora
pontua que as crianças que vivem na terra selvagem não são crianças por muito tempo. A jovem
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era muito amada por sua mãe e sua avó que morava nos bosques da floresta, a anciã fez o xale
vermelho que culmina “o aspecto brilhante e ominoso de sangue na neve” (p. 205). Os indícios
de que não é mais uma criança é descrito logo em seguida na narrativa, mas ainda o selo da sua
virgindade ainda é selada o que a escritora ressalta dizendo que a jovem “não sabe arrepiar-se”,
porém “tem a faca e não tem medo de nada”, o que compreende que a menina está segura em
entrar dentro a floresta e enfrentar qualquer ser que a aguarda:

Os seios começam a despontar; o cabelo parece linho, tão louro que mal forma
sombra na testa; as faces são de um escarlate e branco emblemático, e já lhe
começaram as regras, esse relógio dentro dela que dará sinal uma vez por mês.
Ela está de pé e move-se dentro do pentáculo invisível de sua própria virgindade.
É um ovo intacto; um vaso selado; tem dentro o espaço mágico cuja entrada está
fechada por uma válvula de membrana; é um sistema fechado (p. 205).

Chapeuzinho dos contos tradicionais não é caracterizada de maneira destemida a entrar na
floresta, não temos também conhecimento sobre sua passagem de criança para mulher em relatos
mais íntimos. Voltando para Chapeuzinho de Carter, a caminho para a casa da velha avó,
encontra com um jovem no meio da floresta, ficando deslumbrada com a beleza do rapaz, “ela
nunca tinha visto um rapaz tão fino, não entre os rústicos palhaços da aldeia natal” (p. 206).
Logo, o rapaz se ofereceu a levar a cesta até a casa da velhinha sua avó, por ter uma bússola, o
objeto o “tinha guiado sem erro pelos bosques em sua expedição de caça, porque a agulha lhe
mostrava com perfeita exatidão onde ficava o norte” (p. 207). A menina não acreditou, pois sabia
que se saísse do caminho perderia-se rapidamente. Em meio à conversa de quem conseguiria
chegar mais breve a casa da avó, surge uma aposta insinuosa entre os dois. O jogo estava
decidido, caso o rapaz chegasse primeiro na casa como prêmio ganharia um beijo da menina:
“Lugares-comuns de uma rústica sedução; ela baixou os olhos e corou”, foi andando
despreocupada pela floresta e esqueceu de ter medo do seu redor e dos animais, pois “queria
demorar no caminho para ter certeza de que o lindo rapaz ganharia a aposta” (p. 207).
A avó que era “idosa e frágil” esperava por sua neta, quando na sua porta ouve o bater dos
“dedos peludos”. Era o rapaz de “olhos de animal rapina, noturnos, olhos devastadores,
vermelhos qual feridas” (p. 208). Deixa seu disfarce, e revela o animal que escondia por trás do
belo rosto, tira as calças e a velha senhora “vê como são peludas as pernas. O sexo enorme. Oh!
Enorme” (p. 209). E mais uma vez é ressaltado que o “lobo é o carnívoro personificado” (p.209).
Depois de devorar a velhinha, se vestiu igual a mesma e esperou pela chegada da jovem. Com
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sua chegada, o rapaz “atirou fora a colcha e saltou para a porta, encostando-se-lhe de tal modo
que ela não podia virar-se e sair”:
- Onde está minha avó? – Aqui não há mais ninguém, só nós dois, meu amor.
Elevou-se então ao redor deles um imenso uivo, perto, muito perto, na horta, o
uivo de uma multidão de lobos; ela sabia que os piores lobos são peludos na
parte de baixo e teve um arrepio apesar do xale encarnado, que ela aconchegou
mais a si como se a pudesse proteger, embora fosse tão vermelho como o sangue
que teria de derramar (p. 210-211).

Nesse trecho observa-se que o xale metaforiza o hímem a ser rompido com a perca da
virgindade da menina. Adiante, a jovem com o começo de seu despir já inicia o processo de
revelar sua verdadeira face, a de loba. Desde antes de entrar na floresta é isenta do medo e tem
escolha de suas decisões, aceita a aposta do jovem rapaz/lobisomem e parece saber do perigo que
a persegue. Oposta da personagem tradicional, que é tanto devorada pelo lobo na primeira estória
ou salva pelo caçador na segunda, para a personagem contemporânea, cabe decidir sobre seu
próprio final, revelando seu prazer e seu excêntrico erotismo. Assim, o ritual está feito, a menina
se despe:

Fechou a janela diante do lamento dos lobos e tirou o xale escarlate, da cor das
papoulas, da cor dos sacrifícios, da cor das menstruações, e, uma vez que o
medo não a ajudava em nada, deixou-o de lado. – O que é que vou fazer com o
xale? – Atira-o no fogo, querida. Já não vai precisar dele. Ela dobrou o xale e
atirou-o para a chama, que o consumiu instantaneamente. Tirou a blusa pela
cabeça; os seios pequeninos brilharam como se a neve tivesse invadido o quarto
(p. 211-212).

Com ênfase na sua sexualidade e na sensualidade como aspectos que compõe o seu lado
selvagem, a jovem desfaz do símbolo que rompe sua virgindade: o xale. Conforme no Dicionário
de

Símbolos,

“o

lobo

é

sinônimo

de

selvageria

e

a

loba

de

libertinagem”

(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2009, p.555-556). Na continuidade de sua metamorfose, eis que
o famoso diálogo de Chapeuzinho é retomado:

- Que braços grandes você tem! - São para abraçá-la melhor! Todos os lobos do
mundo uivaram, lá fora, uma canção nupcial quando ela de livre vontade lhe deu
o beijo devido. - Que dentes grandes você tem! Ela viu-lhe a queixada cobrir-se
de baba, o quarto estava cheio de clamor da Liebestod da floresta, mas a sábia
criança não vacilou nem quando ele disse: -São para te comer melhor! A menina
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desatou a rir, sabia que não era carne para ninguém comer. Riu-lhe em cheio na
cara, tirou-lhe a camisa e atirou-a no fogo, na esteira de fogo da roupa que ela
própria tinha despido. As chamas dançaram como almas na noite de Walpurgis,
e os velhos ossos debaixo da cama começaram um terrível matraqueado, mas
não lhes deu atenção (p. 212-213).

A metamorfose da jovem, tematiza a desconstrução da personagem tradicional diante de
uma nova construção da mesma, em que a ideologia marcada na narrativa de antes já não serve
para satisfazer as bases da chapeuzinho contemporânea. Pensemos que, na reescrita de Carter, a
metamorfose espelha a identidade fragmentada que apresentada na modernidade, devido às
transformações sociais, políticas, culturais, entre outros, não enxergamos a mulher de antes na
mulher de hoje. Diante disso, é importante destacar esse ponto de que as narrativas acompanham
as mudanças que a sociedade é acometida. Ainda conforme no Dicionário de Símbolos (2009)
“[...] as metamorfoses são expressões do desejo, da censura, do ideal, da sanção, saídas das
profundezas do inconsciente e tomando a forma da imaginação criadora” (p.608). A chapeuzinho
de Angela Carter revela aos poucos na sua metamorfose o seus desejos, a sua essência, e sua
vontade de relacionar sexualmente com o lobo. Para ela não existe bloqueios, e nem dor pela avó
devorada pela fera, pelo ao contrário, sabe desvincular sexo do amor, emoção da razão. Tem a
faca e não tem medo de nada. Sua libertinagem aproxima da sua configuração monstruosa.
O monstro também induz no renascimento de um novo ser, da identidade em constante
mudança. “O monstro surge também da simbologia dos ritos de passagem: ele devora o homem
velho para que nasça o homem novo. O monstro é ainda o símbolo da ressureição: ele devora o
homem com o fim de provocar um novo nascimento.” (CHEVALIER;GHEERBRANT, 2009, p.
615-16). Jeffrey Jerome Cohen (2000) aborda que o monstro é abundantemente erótico e sexual,
e a mulher que mostra desviante na sexualidade é mantida nas faces monstruosas.
Outro fator que ajuda na metamorfose da menina para a loba para deflagrar sua
sexualidade latente são os agentes da chamada literatura pós-moderna, no qual a esquizofrenia de
sentidos, aliterações, os jogos de palavras, compõe a narrativa de Carter (JAMESON, 1985). A
paródia, a sátira e a ironia também são aspectos que acompanha a literatura contemporânea, na
reconstrução de novos significados e reflexões, portanto, o passado é revisto por novos ângulos, o
sujeito não detém apenas de uma identidade, mas se torna um sujeito mutável (HUTCHEON,
1991).
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Considerações Finais

Concluímos esse estudo com a pergunta indagada no resumo: a hibridização da figura
feminina seria uma forma de aprisionamento ou libertação? Sabemos que a mulher vem a cada
passo ganhando seu espaço que antes era tão restrito e no poderio do classe masculina. Em
contraste com seu espelho tradicional, a chapeuzinho de Carter concilia sim de libertar dos
antigos padrões que a personagem de antes ditava, marca o seu território, sem pudor aberta para a
luxúria sem máscaras. Entretanto em pequenos momentos parece estar estremecida a sua
libertação, como o narrador enfatiza: “obedecendo-lhe as ordens, numa selvagem cerimônia de
casamento” (p. 213). Quais ordens estariam presente para essa nova Chapeuzinho?
Contudo, vemos também as inversões de papéis, de um lobo não tanto selvagem e
racional, que possui afeto: “Olhem! Ela dorme em paz e docemente na cama da vovozinha, entre
as patas do lobo afetuoso” (p. 213).
Por fim, reforça-se a ideia de que o apelo sexual exuberante não foi aludido, e fora
determinante para a metamorfose da jovem para seu lado selvagem. A intenção justamente de
Carter era de mostrar que a personagem, intrinsicamente a mulher não precisa mutilar seus
desejos, ela também é um ser humano que busca saciar suas necessidades e vontades, e que isso
não há deve fazer delas inferior ou malígnas por exprimirem sua essência. Lembrando que não é
lobo que faz as escolhas dela, mas ela si mesma que decide o que quer para si, que tem a
possibilidade de (re)escrever sua história, desconstruindo a imagem da mulher prescrita no
patriarcalismo. A metamorfose dará vazão para isso, para o renascimento da mulher que não
precisa que falem por ela, se despindo da antiga para nascer e se entregar as mudanças que a
rodeia e na identidade que não é mais única, e sim fracionada.
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Resumo
Os corpos são marcados mediante os gêneros considerados inteligíveis, constituídos através do binarismo
“masculino” e “feminino”, como corpos “verdadeiros”, ou seja, aqueles que seu sexo biológico está em
consonância com o gênero, demarcando fronteiras simbólicas que transcendem para o campo do real,
aquelas/es que transgridam esta norma são destituídos de seu lugar na comunidade do discurso,
reordenados em uma vida nua. Assim, a transexualidade pode ser configurada através de sujeitos, no
contexto que mediante a concepção dos Direitos Humanos, pode-se pensar, através de reinvindicações,
uma maneira de reconhecimento destes sujeitos. Partindo dessas premissas, como pensar o gênero? Quais
são os processos discursivos que corroboram com a situação de vulnerabilidade de transexuais? Qual é o
lugar que ocupam, transexuais, no meio social? Neste sentido, se faz necessário pensar em três partes
centrais será dividido em três partes centrais, 1ª) os processos discursivos que estabelecem a integibilidade
que legitima a verdade do gênero; 2ª) a vulnerabilidade como consequência do controle social a partir do
conceito de homo sacer; 3ª) lugar de fala dos Direitos Humanos mediante a realidade vivida por
transexuais.
Palavras-Chave: Inteligível; Transexualidade; Direitos Humanos.

Introdução

Ser um humano inteligível no campo do gênero e da sexualidade, significa incorporar
normas que são previamente estabelecidas e incansavelmente reforçadas, padrões que
correspondem a concepção binária “masculino” e “feminino” e a heterossexualidade, mediante
uma noção biologizante. Neste sentido, fronteiras são instauradas e materializadas a partir de
discursos legitimados como verdadeiros, correspondendo a quais corpos constituem o centro,
entretanto, esta realidade não é fixa e a norma é contumazmente transgredida, para estas/es seu
lugar se encontra as margens.
A performatividade do gênero é geralmente compreendida por corresponder “o que é ser
homem” e “o que é ser mulher”, contudo sua definição transpassa esta concepção, pois ela
decorre da experiência social, ou seja, ela não é imutável, não segue um ideal fixo, que a
heteronormatividade nos faz acreditar e a naturalizar.
Decorrente da perspectiva que tais corpos borram as normas de gênero, no âmbito deste
artigo refiro-me a transexuais, realidade que pode gerar situações que os colocam em
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vulnerabilidade, as quais correspondem primordialmente à violência simbólica e física,
caracterizada mediante a exclusão do meio social.
Partindo dessas premissas, como pensar o gênero? Quais são os processos discursivos que
corroboram com a situação de vulnerabilidade de transexuais? Qual é o lugar que ocupam,
transexuais, no meio social?
Neste sentido, este artigo será dividido em três partes centrais, 1ª) tentarei identificar quais
são os processes discursivos que estabelecem a integibilidade que legitima a verdade do gênero;
2ª) a vulnerabilidade como consequência do controle social a partir do conceito de homo sacer 40;
3ª) lugar de fala dos Direitos Humanos mediante a realidade vivida por transexuais.

O discurso regulador do corpo

A sexualidade além de naturalizar tem o intuito de regular, produzindo realidades
consideradas verdadeiras. Para Foucault (1999, p. 144), “a noção de “sexo” permitiu agrupar, de
acordo com uma unidade artificial, elementos anatômicos, funções biológicas, condutas,
sensações e prazeres e permitiu fazer funcionar esta unidade fictícia como princípio causal”.
A ideia de repressão da sexualidade a partir do século XVII, não constitui numa verdade,
ao modo que houvera, principalmente doravante o século XIX, uma explosão discursiva sobre o
sexo, assim, “não se fala menos de sexo, pelo contrário, fala-se de uma outra maneira, são outras
pessoas que falam, a partir de outros pontos de vista para obter outros efeitos” (ibidem, p. 29).
Portanto, inúmeras sexualidades foram inventadas mediante uma concepção biológica das
sexualidades desviantes como patologizadas. Neste momento a cânone cristã cede espaço para
outras instituições que objetivam controlar os corpos, como a medicina e a pedagogia 41.
Assim é necessário abandonar a ideia que as sociedades modernas inauguram uma maior
repressão no que se refere a sexualidade, “nunca tantos centros de poder, jamais tanta atenção
manifesta e prolixa, [..], nunca tantos focos para estimular a intensidade dos prazeres e a
obstinação dos poderes para disseminarem mais além”, (ibidem p. 49). Aqui multiplica-se o sexo,

40

Uma figura obscura do direito romano, seus direitos civis são destituídos. Sua vida sem significado, legitima sua
morte. Ver, Agamben, 2007, p. 19.
41
Aqui não digo que a cânone cristã fora excluída, mas que outras instituições surgiram para efetivar o controle dos
corpos.
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as verdades médicas transcendem o campo dos prazeres para legitimar inúmeras concepções
referentes a distintos corpos dentro da noção de inteligibilidade.
Os gêneros inteligíveis são aqueles determinados biologicamente, desconsiderando todos
os outros que fogem da norma.
(...) os ‘gêneros inteligíveis’, que funcionam predominantemente ainda hoje, se
organizam segundo a lógica de ‘tem pênis’, logo é homem, masculino e deve
sentir atração afetiva sexual por mulheres (é heterossexual) e ‘tem vagina’, logo
é mulher, feminina e deve sentir atração afetiva sexual por homens. (LEITE,
2012, p. 561)

O binarismo “masculino” e “feminino” está diretamente correlacionado com esta nova
maneira de se viver o desejo, as leis do matrimônio surgem, neste contexto, para declarar o casal
legítimo, heterossexual, ao qual passaria a funcionar como norma.
O controle dos corpos a partir do discurso de uma sexualidade inteligível inicia -se, na
infância mediante ao contexto escolar, espaço ao qual meninos e meninas são vigiados para que
sejam pedagogizados através de um discurso naturalizador da heterossexualidade, produzindo
assim, sujeitos obedientes e “dóceis” 42.
Esta estrutura binária que corresponde tanto ao conceito de sexualidade quanto ao
conceito de gênero é incansavelmente alimentada por relações de poder que emergem de todos os
lados, “na construção performativa de um sexo original e verdadeiro”, (Butler, 2012, p. 09),
produzidos pelo falocentrismo 43 e pela heterossexualidade.
“O sexo não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática
regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória
manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir –
demarcar, fazer, circular diferenciar – os corpos que ela controla.” (BUTLER,
2000, p. 153)

O sexo pode ser compreendido mediante a materialização das normas e sua reiteração e
naturalização. Partindo desse pressuposto, as performances de gênero utilizam da materialidade
para inscrever as normativas que regulam a sexualidade do corpo. Pensar através destes
imperativos requer que compreendamos um corpo fixo, materializado de acordo com discursos
42

Ver Foucault, 1999, p. 130.
Modelo que é estabelecido a partir da ideia de uma superioridade masculina, ou seja, centrada no falo. Ver Butler,
2000, p. 156.
43
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que estão estabelecidos através do poder de construir verdades. “Neste sentido, o que constitui a
fixidez do corpo, seus contornos, seus movimentos, será plenamente material, mas a
materialidade será pensada como efeito do poder, como o efeito mais produtivo do poder”.
(ibidem, p. 156).
Contudo, se existe uma normalidade produzida e naturalizada como ideal discursivamente
declarado como verdadeiro, que consiste naquelas/es as/aos quais são cisgêneros 44 e
heterossexuais, qual é o lugar de fala que transexuais ocupam?
Mediante a este cenário, é pertinente pensar a questão da linguagem em meio a este
processo. Segundo Lyotard (1993, p. 01), o principal atributo do ser humano está na capacidade
de se comunicar, através de sinais aos quais são regulamentados a partir de normativas fixadas,
que objetivam uma interlocução entre os sujeitos. Para que a comunicação se estabeleça, são
necessários um eu e você. Se o eu pronuncia, o você pronunciará no futuro ou o fez no passado.
Partindo dessa premissa, quando se fala, sempre terá um outro que escuta, legitimando assim o
discurso, segundo o autor (ibidem, p. 01), nós seres humanos somos resultado desta interlocução.
O poder de fala legitimado decorre da herança histórica, nascimento, e idioma nativo do
sujeito, neste sentido, os sinais de reconhecimento costumam ser “entre membros da nação,
língua e costumes” 45, (ibidem, p. 02). Entretanto, mesmo que se possa falar, o direito a
interlocução não é permitido a todos os seres humanos, pois ele é uma consequência de
normativas que não abarcam todas as experiências sociais.
Se transpassarmos a concepção de Lyotard (1993), de um plano de interlocução menor,
onde eu falo e você escuta e vice-versa, para um plano maior, torna-se possível visualizar a
relação que constitui uma fronteira simbólica entre os centros e as margens. Correspondendo
quem está dentro da comunidade do discurso normatizador e naturalizador e quem está fora,
aquelas/es que não são inteligíveis, não detentores de um discurso verdadeiro, não autorizadas/os
a interlocução.
O discurso “correto”, deve ser repetido e reproduzido a fim de reforçar tais concepções.
Legitima aquela/e detentor/a do poder de permanecer dentro desta comunidade e quem não terá
autoridade de falar, quem não será permitida/o a legitimar seu próprio discurso, será excluída/o,
marginalizada/o. Neste contexto encontram-se as/os transexuais.

44
45

Aquela/e que seu gênero está em consonância com sexo.
Tradução Livre.
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Deste modo, heterossexualidade, corresponde ao poder que constituí e declara a norma,
inscreve-se nos corpos através dos instrumentos da sexualidade que recitam códigos
naturalizados. Assim,

o corpo sexuado e a suposta ideia da complementariedade natural, que ganha
inteligibilidade através da heterossexualidade, é uma contínua e incessante
materialização intencionalmente organizada, condicionado e circunscrita pelas
convenções históricas, e que se apresenta como a-histórica. (BENTO, 2008, p.
25)

Segundo Bento (2008, p. 20), “a transexualidade é uma das múltiplas expressões
identitárias que emergiram como uma resposta inevitável a um sistema que organiza a vida social
fundamentada na produção de sujeitos “normais e “anormais””. Decorre das distintas
experiências de cada corpo, ou seja, mesmo a categoria transexual não é um modelo ideal. Para
Louro (2002, p. 09), a sexualidade transcende a visão biologicista, que corresponde o sexo, onde
considera o binarismo “masculino e feminino” como legítimo, a autora critica a ideia de que a
sexualidade seria algo inato ao ser humano, ou seja, que todos vivem seus corpos de maneira
universal.
Partindo desta perspectiva, categorias são criadas para gerar hierarquias e exclusão. Neste
sentido, qual a relação deste discurso com a transexualidade no campo do real?

Transexualidade e a vida nua

Anteriormente fora visto que os discursos que determinam os gêneros inteligíveis são
vários, mas principalmente são estabelecidos através de uma perspectiva biologizante do
“normal”, considerando que exista um modelo materializado e fixo de ideal a ser incorporado, os
transgressores destas normas são levados a invisibilidade por transitar às margens. Segundo
Brancaleoni, et al. (2013, p. 525), para legitimar a exclusão se faz necessário uma vítima, a qual
seria discriminada a partir de justificativas que atribui características que corroboram com esta
realidade, uma delas corresponde a diferença sexual.
A diferença sexual, é reforçada através de inúmeras instituições. Surge primeiramente
quando o médico declara o sexo do feto, momento ao qual seu gênero se torna inteligível. “O feto
não é feto, é um menino ou uma menina. Essa relação evoca um conjunto de expectativas e
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suposições, em torno de um corpo que ainda é uma promessa” (Bento, 2008, p. 26). No decorrer
de sua existência, tecnologias de gênero reforçam tais performances, constituindo naquilo que é
feito para homem - aquele que tem pênis - e para mulher - aquela que tem vagina.
Esta concepção binária, construída a partir da ideia que os sexos se complementam,
estabelecem mecanismos de exclusão, mediante ao heteroterrorismo 46, as diferenças são
materializadas através da violência simbólica, como piadas e chacotas, e violência física,
agressão corporal.
Segundo Louro (2000, p. 12), “ao classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece
divisões e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades e usos do corpo”. De acordo com a
autora, esta distinção além de discriminar pode aparecer de uma maneira sutil ou violenta. Estes
corpos marcados podem ser correspondidos como abjetos.
Para Butler (2000, p. 61), ser abjeto na realidade corresponde ser o outro, aquela/e que é
excluída/o, “expelido do corpo, declarado como excremento”. Sujeito ao qual aparece no discurso
para ser eliminado e o principal atributo para sua exclusão desta comunidade é construí-los
patologizados.
Pensar transexualidade como doença, é um dos principais motivos aos quais reforçam a
normalidade imposta pelo modelo heteronormativo. Segundo Bento, tanto o Manual de
Diagnóstico e Estatísticas de Distúrbios Mentais (DSM) IV quando o Código Internacional de
Doenças (CID) 10, trazem em seu interior modelos ideais aos quais profissionais da saúde
possam utilizar para detectar a transexualidade. Caracterizado por Transtorno de Identidade de
Gênero no DSM IV e Disforia de Gênero no DSM V, a patologização estabelece a necessidade de
ser reconhecida/o a partir de uma verdade médica previamente estabelecida, sua cura configurase na cirurgia de resignação sexual.
A transgenitalização no Brasil, decorre do diagnóstico mediante ao CID 10, aqui não
existe uma política própria para estabelecer a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde (SUS)
de realizar a cirurgia, assim, o reconhecimento destes corpos ficam a cargo de profissionais da
saúde. Deste modo, transexuais devem passar por uma rede de diagnóstico, para que sejam
legitimados como se reconhecem. Assim, segundo Bento (2008, p. 87), “o único mapa seguro que

46

“As reiterações que produzem os gêneros e a heterossexualidade são marcadas por um terrorismo contínuo. Há um
heteroterrorismo a cada enunciado que incentiva ou inibi comportamentos”. (BENTO, 2008, p. 32)
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guia o olhar do médico e dos membros da equipe são as verdades estabelecidas socialmente para
os gêneros, não existe um só átomo de neutralidade.”
O conceito de abjeto pode ser compreendido através de uma outra perspectiva, utilizado
por Agamben (2007, p. 79), o homo sacer, corresponde aquela/e que é “matável e insacrificável”,
ou seja, sujeitos aos quais qualquer um pode assassinar, pois sua existência não tem significado
algum, é destituído da condição humana sem passar para o campo do sagrado.
Esta realidade estabelece, através da biopolítica, o controle dos corpos, “uma das
características essenciais da biopolítica moderna é a sua necessidade de redefinir continuamente,
na vida, o limiar que articula e separa aquilo que está dentro e está fora” (ibidem, p. 138). Uma de
suas principais instituições construtoras de verdades é a medicina.
A vulnerabilidade decorre da ideia de quão mais próximo do centro maior a integibilidade
do gênero, no entanto, a dissonância de transexuais a respeito dessa realidade os colocam em
outro plano do real, onde a violência simbólica e física é legitimada socialmente pelo
heteroterrorismo, cotidianamente transformando-os em homo sacer, retirando-os do plano normal
de existência, colocando-os em um lugar separado, na vida nua.
Através desta realidade, sujeitos aos quais não são cisgêneros, remetem através dos
mecanismos da biopolítica, a construção de categorias que excluem ou incluem a integibilidade
dos corpos, legitimam a ideia de que exista uma insignificante existência a qual possa ser
matável.
Partindo deste pressuposto, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, a partir de uma
pesquisa realizada entre 2013 e 2014, foram relatadas 312 mortes de gays, lésbicas, travestis e
transexuais (LGBTT), correspondendo um assassinato a cada 28 horas. Já segundo a organização
não governamental (ONG) Transgender Europe (TGEU), o Brasil é o país que mais tem casos de
assassinatos a transexuais e travestis no mundo. Pesquisa realizada entre janeiro de 2008 a março
de 2014, totalizando neste período 604 mortes relatadas.
Realidade que comprova que o transexual pode ser compreendido a partir da figura de
homo sacer, excluídos da integibilidade que correspondem a corpos “normais”, sua vida sem
significado, legitima sua morte.
Na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, (ONU, 1948), está evidenciado no “Art.
1º- Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e
consciência e devem agir entre si num espírito de fraternidade”. Se todos são iguais, como pensar
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Direitos Humanos? Qual é o lugar de fala que ele ocupa? É possível pensá-lo como promotor de
reconhecimento?

Direitos humanos em disputa

A partir do século XX, segundo Marramao (2007, p. 05), os direitos são garantidos
mediante poder legislativo, embasado na legitimidade das leis. Assim, a Declaração Universal de
1948, é acolhida e incorporada nas legislações nacionais. Neste sentido, é estabelecido um
fenômeno entre desterritorialização e reterritorialização do direito, ou seja, os direitos são
desterritorializados no âmbito da Declaração Universal e reterritorializado nos Estados nacionais.
Deve-se recorrer, aos direitos universais quando é necessário apresentar, no âmbito
jurídico, “injustiças legais”. (ibidem, p.08). Assim, deve-se entender o universalismo jurídico
como um fazer histórico dinâmico. Esta concepção pode abarcar uma retórica vazia, mas
também, pode determinar e localizar a base da violação da dignidade da pessoa humana.
Já segundo Neves (2005, p. 02), os Direitos Humanos detém uma força simbólica, a qual
parte da ideia de que o conceito de simbólico é ambivalente no que concerne o seu significado,
assim, pode-se pensá-lo no campo imagético e também integrado na realidade.
O simbólico corresponde ao plano reflexivo que constrói a realidade social, “importa uma
linguagem ou discurso em que há um deslocamento de sentido para uma outra esfera de
significações”, (Neves, 2005, p. 04), relaciona-se com signos estruturantes da sociedade,
instaurando um paradoxo, ou seja, os signos são referentes a realidade social que os determinam,
contudo, os mesmos a constrói.
Os mesmos correspondem a uma invenção da modernidade, (ibidem, p. 06), não
desconsiderando seu pressuposto embrionário, contudo, emerge com uma nova semântica,
relaciona-se com uma perspectiva ligada ao futuro, utilizando de exigências normativas para
reconhecer riscos inerentes do presente como influenciador da realidade póstera.
No âmbito jurídico, referem-se apenas a pluralidade que legitima direitos universais, é
determinado também por demandas sociais de diferentes campos dos discursos, neste sentido é
representado “como expectativas normativas de inclusão jurídica de toda e qualquer pessoa na
sociedade (mundial) é, portanto, discurso universal ao direito enquanto subsistema social
(autônomo)”, (ibidem, p. 08).
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Para que os Direitos Humanos possam ser efetivados se faz necessário o dissenso, ou seja,
diferentes sistemas de comunicação.

Dissenso [...] que concerne tanto a integração sistêmica conflituosa entre esferas
de comunicação com pretensão de autonomia e a heterogeneidade de jogos de
linguagem quanto a divergência de valores, expectativas e interesses de pessoas
e grupos.” (NEVES, 2005, p. 09)

Para tanto, os mesmos são necessários em uma sociedade dissente, existe uma pluralidade
de discursos e de culturas que o legitima, ou seja, existe uma gama de variedades interpretativas
do social. O consenso, no entanto, não necessita de sua ação.
A Democracia está diretamente relacionada com os Direito Humanos, (ibidem, p. 11), “a
institucionalização dos direitos humanos relaciona-se com uma base consensual a respeito de
procedimentos democráticos, que por sua vez, asseguram o dissenso sobre o conteúdo dos
direitos humanos”.
Os Direitos Humanos universal, segundo o autor, (ibidem, 13), estabelece um paradoxo,
pois os mesmos são fragilmente institucionalizados, deste modo, pensa-los como fracos e fortes é
possível. A diferença das duas maneiras estabelecidas, são caracterizadas por direitos aos quais
foram ou não positivados.
A sua força normativa está relacionada com a positivação da norma e sua eficácia. Para
que essa realidade seja concretizada se faz necessária que os Direitos Humanos tenham uma
função simbólica, pois ela estabelece o caminho para efetivação de direitos positivados.
Além da força simbólica é necessário força normativa. (ibidem, p. 19) “A questão é antes
a de enfrentar variáveis socioeconômicas, políticas e culturais que dificultam ou impedem a
concretização normativa e a realização fática dos direitos humanos na maioria dos Estados”.
No século XX, o conceito de direito obteve, (Dagger, 1995, p. 305), duas evoluções, a
primeira, consiste na possibilidade de reivindicar direitos e privilégios. A segunda, corresponde a
popularidade da concepção de Direitos Humanos, que tomou forma concreta mediante a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), a qual fundamenta elementos vitais
para uma existência humana completa.
Pensar reinvindicações de direitos para grupos sociais isolados, requer compreender que a
positivação de direitos ainda não adentrou o campo Estatal. A não inclusão jurídica da maioria
dos sujeitos, estabelece os Direitos Humanos, paradoxalmente, como direitos para uma minoria.
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O “Direito é superexplorado pelo político”, a força política, deste modo, pode ter ações
tendenciosas. As constituições instrumentais são estabelecidas por aqueles que detém o poder,
nesta realidade, os Direitos Humanos podem ser rejeitados ou sofrer restrições. (Neves, 2005, p.
20).
Perspectivas paradoxais do mesmo tema, Direitos Humanos como agente reforçador de
realidades, se utilizado a favor do âmbito político, e promotor de equidade, mediante
reivindicações. Frágil se permanecer no universalismo, e forte se adentrar o âmbito estatal para
ser efetivado.
No âmbito do gênero, os discursos estão em disputa, os corpos com a integibilidade
hegemônica são legitimados por um saber médico que tem a capacidade de construir verdades,
por ser compreendido como “neutro”, legitimando a violência. O discurso religioso também
permanece neste campo de poderes, ligados a moral, reforça a censura.
Deste modo, o lugar de fala dos Direitos Humanos é dar voz a aquelas/es que são
invisibilizados, destituídos de sua própria condição de humanidade.

O que está posto é uma disputa clara, aberta com os valores hegemônicos que
localizam e conferem direitos apenas a uma parcela da humanidade. Esta disputa
a precariedade de um sistema de gênero e sexualidade assentados no império
biológico e, consequentemente, na genitalização das relações sociais. Esta
precariedade pode ser observada quando milhões de pessoas ocupam espaços
públicos demandando humanidade, [...], quando transexuais reivindicam direitos
e põe em cena o debate sobre a diversidade de gênero. (BENTO, 2008, p. 141).

As reinvindicações, mediante a concepção de Direitos Humanos, configuram na
possibilidade para que se possa efetivar direitos. Assim, segundo Dagger (1995, p. 306),
independente de qual grupo social se pertença, ou lugar na sociedade que se identifica, todas/os
são merecedores de respeito, são autoras/es de reivindicações, em busca da promoção da
dignidade da pessoa humana.

Conclusão
As verdades incorporadas socialmente são inscritas nos corpos. Através do modelo
normatizador, imposto pelo discurso médico, as performances de gênero são compreendidas no
que correspondem ao binarismo “masculino” e “feminino”.
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Ser transexual borram as normas, uma vez que configura um gênero em trânsito.
Transgressores, com são reconhecidos seus corpos, excluídos da comunidade do discurso
hegemônico, através de uma concepção patologizada acerca de suas experiências.
Neste momento, são destituídos de sua própria humanidade, levados a uma vida nua,
vulnerável, sua existência é insignificante, caracterizando uma matabilidade legitimada, assim,
surge uma nova figura de homo sacer na modernidade.
Os Direitos Humanos, mesmo seus efeitos correspondendo paradoxais, é um dos
principais mecanismos utilizados para que se possa reconhecer tais corpos, dentro de uma
integibilidade não binária.
Por meio de reinvindicações, demandas são declaradas, configurando uma discussão sobre
as distintas performances de gênero, retirando-os da invisibilidade, deste modo, seus corpos são
vistos, reconhecidos e destituídos, paulatinamente, de sua condição de homo sacer.
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Resumo
A sociedade atual se caracteriza por uma série de mudanças na estruturação do capital e, por conseguinte,
no mundo do trabalho. Nesse sentido, a classe trabalhadora, formada por homens e mulheres, se torna
cada vez mais heterogênea, contraditória e complexa. Para compreender tal realidade é necessário se ater,
dentre outros aspectos, às relações de gênero que são inerentes à sociedade humana. Nesse texto,
pretende-se refletir acerca dos desafios e enfrentamentos das trabalhadoras do campo que se dedicam à
atividade leiteira em Corumbaíba (GO). Tais trabalhadoras, ao se dedicarem ao trabalho no espaço externo
e serem remuneradas por ele – algo inovador na pecuária leiteira tradicional no Município – vivenciam as
conquistas e os enfretamentos do mercado de trabalho, experienciando as contradições entre a
emancipação e a precarização, sobretudo pela responsabilidade pelo trabalho doméstico, o que contribui
para a sua exploração enquanto mulher trabalhadora. As reflexões apresentadas foram construídas a partir
de um referencial teórico que aborda as temáticas do artigo, acrescidas dos dados secundários sobre os/as
trabalhadores/as e sobre o trabalho na pecuária leiteira, além da observação participante e das entrevistas
realizadas com as trabalhadoras. Assim, espera-se contribuir para o entendimento da vida da mulher
trabalhadora, a partir da reestruturação produtiva, da feminização do trabalho, da relação campo-cidade e
das inúmeras contradições que envolvem o seu cotidiano.

Palavras-chaves: Gênero. Trabalho. Trabalhadoras da pecuária leiteira.
Introdução

A vida da mulher trabalhadora no contexto da reestruturação produtiva do capital está
repleta de desafios e contradições. Tais provocações estão vinculadas à sua condição de mulher numa sociedade patriarcal e machista – e de trabalhadora – num contexto em que cada vez mais
os sujeitos que vivem da venda da sua força de trabalho se encontram precarizados. Assim,
compreender os desafios e conquistas da mulher trabalhadora nos caminhos da emancipação tem
se constituído alvo de nossas reflexões nas pesquisas vinculadas a Gênero e Trabalho.
As cogitações aqui apresentadas são desdobramentos da pesquisa de Mestrado
desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG/UFG/RC)
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concluída em 2013 47. Durante a pesquisa de campo, nas visitas às propriedades rurais e
entrevistas com os/as trabalhadores/as foi possível reconhecer alguns elementos da vida da
mulher trabalhadora que atua na pecuária leiteira em Corumbaíba (GO). Naquele momento, como
não era centralidade da pesquisa, apenas foi mencionado a participação do trabalho feminino,
sem o destaque necessário para compreender os desafios, enfrentamentos e as conquistas dessas
mulheres trabalhadoras. Todavia, as inquietações geradas ao ouvir os seus relatos fomentaram o
desejo de avançar na compreensão do cotidiano das mulheres trabalhadoras do campo, o que se
pretende neste artigo.
Nesse sentido, pretende-se refletir acerca dos relatos das mulheres trabalhadoras do
campo que atuam na produção leiteira em Corumbaíba (GO). O interesse pela temática decorre
das declarações dos homens e mulheres entrevistados/as (trabalhadores/as e camponeses) que
destacavam a importância de as mulheres na reprodução social da família no campo, o
assalariamento/remuneração para atuarem na pecuária leiteira, ao mesmo tempo a desigualdade
nos salários e na jornada de trabalho, desvelando também as contradições entre a emancipação e
a precarização. Daí surgiram as questões que nortearam nossas ponderações, dentre elas, estão: A
feminização do trabalho que caracteriza a sociedade capitalista, também chega ao campo? De que
forma isso acontece? Formal? Informal? Imposição? Como se caracteriza o trabalho feminino na
propriedade rural? Quais atividades desempenham? Qual a jornada de trabalho? Há preconceitos?
E os enfrentamentos? E as conquistas das mulheres trabalhadoras? Existem contradições? Quais?
Para tanto, fez-se revisão bibliográfica, observação participante e entrevistas
semiestruturadas. Na revisão bibliográfica buscaram-se autores que abordam à relação Capital x
Trabalho, Reestruturação produtiva, Gênero, Gênero e Trabalho e Feminização do trabalho. A
observação participante foi concretizada nas propriedades rurais que se dedicam á produção
leiteira, tanto empresas rurais especializadas no ramo, quanto nas propriedades de pecuária
tradicional. As entrevistas foram realizadas com as mulheres trabalhadoras, tanto as assalariadas
quanto as que não o são.
Didaticamente, o texto está estruturado em duas sessões, além da Introdução e das
Considerações, sendo: A reestruturação produtiva do capital e a feminização do mundo do
47

A pesquisa foi desenvolvida sob orientação do professor Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça. A dissertação foi
defendida em maio de 2013 com o título “Um olhar geográfico em Corumbaíba (GO): a territorialização do capital
agroindustrial lácteo, as mudanças espaciais e os novos sujeitos da relação capital/trabalho”. A centralidade da
pesquisa foi compreender a territorialização da agroindustrial leiteira no Município e seus efeitos nas mudanças
espaciais, no campo e na cidade.
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trabalho; O trabalho feminino na pecuária leiteira em Corumbaíba (GO):os desafios entre a
emancipação e precarização.

A reestruturação produtiva do capital e a feminização do mundo do trabalho

No Brasil, a partir dos anos 1990, ocorre a regressão ou estagnação do trabalho
masculino e uma tendência à maior inserção da mulher no mercado de trabalho, ou seja, ocorre a
chamada feminização do trabalho. Esse processo possui caráter dúbio, pois de um lado, nota -se
um aumento da presença de mulheres com nível superior e com empregos formais em atividades
que antes eram prioritariamente ocupadas por homens, e por outro lado, tem-se o aumento da
precarização e da pobreza entre as mulheres trabalhadoras (HIRATA; KERGOAT, 2008). Essa
precarização ocorre a partir da crescente presença da mulher trabalhadora, tanto nos espaços
formal quanto informal do mercado de trabalho, na maior parte dos casos, em empregos precários
e vulneráveis. Existe uma acentuada desigualdade em relação aos valores médios pagos para os
trabalhos realizados conforme o sexo, e ainda, a maior presença da mulher está nos setores onde a
média salarial é menor. Outro aspecto relevante é a jornada de trabalho em tempo parcial, ou os
chamados trabalhos em tempo parcial, cujos salários são menores, os quais são ocupados em sua
maioria pelas mulheres.
O processo de precarização do trabalho no Brasil, com a chamada reestruturação
produtiva e com as políticas neoliberais, atinge a classe trabalhadora como um todo, mas se
acentua na mulher trabalhadora. Essa especificidade está relacionada às relações de gênero na
sociedade, cujos princípios de dominação/subordinação entre homens e mulheres ocultam uma
hierarquia social. Os homens são considerados superiores às mulheres, o primeiro sexo, o
provedor e o trabalhador primário. As mulheres são consideradas o segundo sexo, a cuidadora e a
trabalhadora secundária, e ainda permanecem divididas entre a sua identidade feminina,
relacionada ao estereótipo da maternidade e do espaço de atuação restrito do lar, e a sua luta para
alcançar sucesso na carreira profissional, ou seja, obter a emancipação econômica e social.
A feminização do trabalho possui um caráter contraditório e, portanto, complexo, pois
ao mesmo tempo em que significou um importante avanço rumo à emancipação das mulheres, ou
seja, um grande passo para minimizar as formas de dominação patriarcal no espaço doméstico,
significou também a precarização da vida cotidiana da mulher trabalhadora. Isso porque que além
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de ter a sua força de trabalho explorada pelo sistema capitalista no mercado de trabalho,
constituir um significativo mercado consumidor de produtos e serviços, a mulher permanece
responsável pela realização do trabalho no âmbito doméstico contribuindo sobremaneira para a
reprodução social da família trabalhadora, além de continuar subjugada à exploração do capital
no mercado de trabalho.
Acredita-se que entender a relação entre o trabalho no mercado de trabalho e o trabalho
doméstico perpassa pelos caminhos da construção histórica das identidades de gênero e pela
própria concepção de trabalho, seja na esfera doméstica, seja esfera profissional, uma vez que
estas não podem ser entendidas de forma dicotômica, mas como partes integradas num único
processo, que é (re)produzido pelo capital como forma de garantir o seu processo de acumulação.
Nesse sentido, o capital se apodera das relações construídas historicamente, reproduzindo esta
situação de exploração e opressão de gênero a partir da exploração da força de trabalho feminina
garantindo a reprodução dos/as trabalhadores/as para o mundo do trabalho ao mesmo tempo em
que amplia o mercado consumidor e garante mão-de-obra barata no processo produtivo, tanto no
cidade, quanto no campo, conforme se evidencia na pecuária leiteira em Corumbaíba (GO).
A sociedade contemporânea vem passando por uma série de mudanças nas últimas
décadas. As transformações estão presentes na esfera econômica, têm implicações nas demais
esferas sociais e, por conseguinte no mundo do trabalho e dos/as trabalhadores/as, tanto no cidade
quanto no campo. Conforme se identifica na pecuária leiteira, com a reestruturação do setor
laticinista desde o início dos anos 1990, quando a chamada reestruturação produtiva/acumulação
flexível também atinge este setor.
A acumulação flexível, para Harvey (2009), se apoia na flexibilidade dos processos de
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Significou para os
trabalhadores uma maior intensificação nos processos de trabalho, acompanhados de uma
aceleração na desqualificação e requalificação necessárias ao atendimento das novas
necessidades do trabalho. Proporcionou uma aceleração do tempo de giro na produção, troca e
consumo, assim como uma maior volatilidade e efemeridade das mercadorias, dos valores, dos
processos de trabalho e das práticas.
A feminização no trabalho é entendida como a crescente inserção da mulher no mercado
de trabalho, ou seja, entre a população economicamente ativa (PEA) e constitui uma tendência
em diversos países do mundo desde os anos 1980. Esta é uma das transformações pelas quais
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vem passando o mundo do trabalho a partir da acumulação flexível. Além disso, é um fenômeno
que representa uma série de efeitos sobre a vida da mulher, da sociedade como um todo e sobre
as relações de gênero construídas historicamente. Tem-se
assalariadas,

instruídas,

mas

também

mais

“[...] mulheres mais ativas,

desempregadas,

assalariadas

precárias

e

subempregadas [...] as desigualdades profissionais e familiares se enraízam” (MARUANI, 2008,
p. 36).
Segundo Silva (2011) os homens e as mulheres entram no mundo do trabalho em
condições diferenciadas e muitas vezes desiguais no que se refere ao acesso, à permanência, ao
tipo de trabalho e à remuneração, produzidas pela divisão social do trabalho, a qual atribui
diferentes papéis e funções para homens e mulheres, tanto no espaço público quanto no espaço
privado. Para compreendê-las é preciso recorrer ao entendimento das relações de gênero, “[...]
relações que perpassam transversalmente todas as questões sociais, econômicas e culturais que
fundamentam a sociedade atual.” (SILVA, 2011, p. 149). São as relações de gênero, ou seja, as
relações de poder entre homem e mulher, de dominação/subordinação instauradas na/pela
sociedade, que irão influenciar na construção da divisão social do trabalho.
De acordo com Bruschini; Ricoldi; Mercado (2008), no Brasil, mais de 30% das
trabalhadoras ainda estão em grupos precários, tais como: empregadas domésticas, trabalhadoras
não remuneradas e no trabalho para o próprio consumo da família. Em 2002, 89% das mulheres
estavam empregadas no setor de enfermagem, 93% nutrição, 89% em assistência social, 89% em
psicologia, 95% na docência em nível pré-escolar, 88% na docência em nível fundamental, 74%
na docência em nível médio, 85% eram secretárias e 75% auxiliares de contabilidade e caixas,
revelando a presença feminina nos tradicionais guetos de trabalho destinado á mulher, pois estão
relacionados às atividades do cuidado e da maternidade, estereótipos da mulher construídos
socialmente. Nesse sentido acrescentam:

Os setores do mercado nos quais as trabalhadoras continuam encontrando
maiores oportunidades de trabalho e emprego são, pela ordem, prestação de
serviços, agropecuária, setor social, comércio de mercadorias e indústria. [...]
(BRUSCHINI, RICOLDI, MERCADO, 2008, p. 24).

Segundo Araújo; Picanço; Scalon (2008) as diferenças de gênero são constantes, mas
apresentam variações de acordo com fatores socioeconômicos e culturais dos diferentes países e
sociedades. Nesse sentido, os fatores decisivos para redefinir o papel da mulher na sociedade e na
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família é o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, o maior acesso à escolaridade e o
processo de individuação nas relações sociais. Mesmo assim, no Brasil ainda predominam a
divisão tradicional entre homens e mulheres, assim como os dois modelos convivendo juntos:
“[...] homem provedor e mulher cuidadora e o de homens e mulheres provedores e de mulher
cuidadora.” (ARAÚJO; PICANÇO; SCALON, 2008, p. 241) o que revela uma verdadeira
desvantagem feminina. Ainda persistem as desigualdades de gênero na organização da vida
familiar, seja na distribuição das tarefas domésticas, no envolvimento e na responsabilidade pelos
cuidados interpessoais de seus membros e na tomada de decisões. Nesse sentido acrescentam:

São alterações marcadas por conflitos, tensões e formas de conciliação entre as
diversas atividades dos homens e mulheres, dentro e fora da vida doméstica,
definidas pelas especificidades de cada contexto e pelas mediações que eles
apresentam. (ARAÚJO, PICANÇO, SCALON, p. 229).

Nas empresas rurais do setor lácteo e nas propriedades dos pecuaristas em Corumbaíba
(GO) os trabalhadores são assalariados, e desde o início dos anos 2000 tem-se a contratação de
mulheres no setor. Antes desse período, esta não era uma prática comum no Município. Havia
mulheres trabalhadoras que residiam no campo e que “ajudavam” seus companheiros e pais no
trabalho, contudo elas não eram remuneradas para isso, o trabalho que exerciam no espaço
produtivo era considerado como voluntário e em caráter de auxilio aos pais. Elas não eram
consideradas trabalhadoras, aos olhos dos proprietários rurais. A esse respeito, serão apresentadas
características da atuação das mulheres trabalhadoras da pecuária leiteira.

O trabalho feminino na pecuária leiteira em Corumbaíba (GO):os desafios entre a
emancipação e precarização
Todas as empresas rurais e propriedades de pecuária tradicional utilizam mão de obra
assalariada. A função dos trabalhadores envolve o trabalho com a ordenha e o manejo do gado
leiteiro, e também de corte nas propriedades que praticam este tipo de pecuária. No período de
fabricação de silagem todas as propriedades contratam trabalhadores temporários, a depender da
demanda. Ademais, a limpeza dos pastos, a construção de instalações, a construção de cercas e a
manutenção dos equipamentos também são realizadas por outros trabalhadores contratados
exclusivamente para realizar estas atividades.
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Durante as visitas nas propriedades rurais, observou-se que nas empresas rurais havia
também mulheres trabalhando – com remuneração - na ordenha mecanizada. Nas propriedades de
pecuária tradicional também havia mulheres, mas a maioria delas sem remuneração. A presença
de mulheres contratadas para a ordenha é um fato recente na pecuária leiteira em Corumbaíba.
No que se refere à faixa etária dos/as trabalhadores/as que atuam na pecuária leiteira em
Corumbaíba (GO) observa-se os seguintes aspectos: nas empresas rurais 77% têm entre 42 e 55
anos, 13% têm entre 18 e 21 anos, e 10% tem entre 21 e 27 anos. Já na pecuária tradicional há
25% dos/as trabalhadores/as com idade entre 18 e 21 anos, enquanto 75% dos trabalhadores têm
idade entre 42 e 55 anos. As empresas rurais empregam trabalhadores/as de diferentes idades, ou
seja, entre 18 e 55 anos. Já a pecuária tradicional, emprega trabalhadores/as mais velhos/as, entre
42 e 55 anos, enquanto os/as mais jovens, com idade entre 18 e 21 anos, são filhos dos/as mais
velhos/as e que também vivem na propriedade, mas não são contratados/as.
A maioria é casada e vive no campo com suas famílias. Dentre os/as trabalhadores/as
das empresas rurais 84,61% são casados/as, 15,31% são solteiros/as, 30,70% moram na cidade e
69,0% moram no campo. Nas propriedades onde é desenvolvida a pecuária leiteira tradicional, a
maioria dos trabalhadores/as é casada e reside com suas famílias na propriedade, isso porque, na
maior parte dos casos, a contratação está vinculada ao zelo pela propriedade, já que os
proprietários não residem no local.
Durante os trabalhos de campo, observou-se que: dentre as empresas rurais, na Fazenda
Bocaina os trabalhadores são solteiros e moram em Corumbaíba (GO). Esses saem da cidade às
cinco horas e retornam às dezessete horas, ao final da jornada de trabalho no campo. Já os
trabalhadores das demais, residem com a família nas propriedades. Na Fazenda Santa Bárbara e
na Fazenda São Jerônimo, o marido e a mulher são contratados para a ordenha das vacas. Na
Fazenda Toca do Leite, o pai e o filho são contratados e vivem com suas respectivas famílias no
local. Nas outras propriedades, apenas os homens são trabalhadores contratados, mas vivem nas
propriedades com suas famílias.
Sobre o nível de escolaridade dos trabalhadores rurais que atuam na atividade leiteira em
Corumbaíba (GO) a maior parte tem o Ensino Fundamental incompleto, sendo, 76% com Ensino
Fundamental incompleto. Os/as trabalhadores/as aprenderam o ofício de vaqueiros, lidando como
o gado e demais tarefas da fazenda, tanto com técnicas tradicionais quanto modernas – no caso
dos/as trabalhadores/as das empresas rurais – com sua família e com os próprios patrões.
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Segundo eles/as, nunca participaram de cursos de qualificação em Corumbaíba (GO). Como
exceção, têm-se os dois trabalhadores da empresa rural, Fazenda Toca do Leite, que fizeram
cursos de qualificação para lidar com as inovações tecnológicas, sobretudo, manuseio da ordenha
mecânica, manejo especializado do gado e inseminação artificial. Os cursos foram realizados em
Piracanjuba (GO), onde moravam anteriormente.
As casas destinadas à moradia dos trabalhadores, tanto nas empresas rurais quanto nas
propriedades de pecuária leiteira tradicional, são próximas à casa dos proprietários e dos currais.
Todas são de alvenaria e têm energia elétrica.
Os trabalhadores casados e com filhos, em ambas as propriedades, dizem que preferem
viver no campo com suas famílias, conforme a declaração de um deles:

[...]É mais fácil criar os filhos, hoje tem muito problema com as drogas e
bebidas [...] Na roça tem mais jeito de trabalhar [...] Na cidade, as coisas é mais
difícil, ainda mais pra quem não tem estudo como eu [...] Na roça é bom um
pouco por causa do custo de vida. Agente não paga aluguel, água e energia e
ainda tem o leite para as crianças. Ah! E ainda pode fazer quintal, plantar horta,
criar galinha.48 (PESQUISA DE CAMPO, 2013).

Uma das trabalhadoras também afirma: “Eu gosto de morar na roça. Toda vida morei na
roça. Só fui pra cidade uns três anos dos meus quarenta e cinco de vida. Eu sô filha de
trabalhadores rurais” 49 [...] (PESQUISA DE CAMPO, 2013).
Outra trabalhadora assim relatou:
Eu cresci na roça, com meus pais. Eu sei fazer todos os trabalhos daqui. Eu
morei na rua (na cidade) uns tempos. Mas, eu só saí porque nas fazendas onde
morava com meu marido, não tinha salário para nós mulheres. Tinha umas
fazendas que a gente nem podia criar galinhas para vender frangos, ovos [...] E
em outras nem tirar o leite para fazer queijo, requeijão nós não podia. Ai eu fui
embora![...] Não dá ficar sem ter o meu dinheiro. Fui pra cidade, lá trabalhava
passando roupas para os outros, dando faxina, ganhava pouco, mas eu tinha o
meu dinheiro. Eu gosto de ter o meu dinheiro [...] Sabe? Comprar as minhas
coisas e até ajudar na casa (PESQUISA DE CAMPO, 2013).

48

V. M. tem 46 anos e é trabalhador rural desde a adolescência. Casou-se e sempre viveu com sua família no campo.
Atualmente trabalha na empresa rural, Fazenda Toca do Leite em Corumbaíba (GO). Entrevista realizada em janeiro
de 2013.
49
M. de L. tem 46 anos, mora na empresa rural São Jerônimo há 4 anos. Há 1 ano foi contratada como trabalhadora
para a ordenha do vacas e limpeza do curral. Entrevista realizada em janeiro de 2013.
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Ao argumentarem sobre a opção de viver no campo, os trabalhadores evidenciam a sua
condição de pobreza, uma vez que, na cidade não teriam condições de sustentar a família, com as
despesas com aluguel, alimentação, fornecimento de energia elétrica e saneamento básico (rede
de esgoto e água tratada). Demonstram também, a dificuldade de encontrar um emprego formal
na cidade, diante da baixa escolaridade e da pouca qualificação profissional que receberam para
atuar nas atividades especificamente urbanas. Todos/as os/as trabalhadores/as entrevistados/as
afirmaram ser de famílias de trabalhadores/as rurais e com a família aprenderam a lida da roça,
por isso sempre trabalharam e viveram no campo.
Em específico sobre as trabalhadoras, identificou-se que nas empresas rurais elas são
remuneradas para o trabalho que exercem, já nas propriedades de pecuária tradicional, as
mulheres trabalham, mas não recebem por isso. Nestas, apenas o homem é contratado, todavia, o
trabalho é realizado por todos os membros da família, incluindo mulheres, jovens e crianças. O
trabalho familiar é bastante comum nos setores tradicionais do campo tanto nas famílias de
trabalhadores/as quanto nas famílias camponesas. Na pecuária leiteira em Corumbaíba
permanece, entre a maioria das famílias de trabalhadores rurais, a chamada divisão social do
trabalho, que delimita atividades específicas para homens e mulheres, jovens e crianças. O
trabalho no espaço doméstico fica restrito às mulheres – em todas as idades – e o trabalho no
espaço produtivo, aos homens. Quando as mulheres atuam no espaço produtivo, o que ainda se
tem é a concepção de que este é uma ajuda apenas.
O que precisa ser ressaltado são as mudanças identificadas nas relações sociais de
trabalho nas propriedades em que as mulheres são contratadas para a pecuária leiteira. Os
produtores rurais perceberam a necessidade de remunerar as mulheres (e até mesmo os jovens)
para garantir a permanência da família na propriedade. Essa atitude oportuniza que as mulheres
tenham o seu salário morando e trabalhando no campo, contudo os salários não são os mesmos
dos trabalhadores, o que demonstra a garantia de mão-de-obra mais barata na atividade leiteira.
Além disso, o trabalho doméstico permanece sob a responsabilidade das mulheres.
Para as trabalhadoras o fato de serem remuneradas representa conquistas nos caminhos
da sua emancipação e melhorias nas suas condições de vida, já que antes trabalhavam como
diaristas, em condições de trabalho piores e mais inseguras. No entanto, é preciso reconhecer que
também precariza a sua vida de mulher trabalhadora, seja por não alcançar os mesmos
vencimentos que os trabalhadores, seja por sua posição de invisibilidade no espaço produtivo, já
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que o seu protagonismo é cerceado cotidianamente. Além disso, elas acabam com uma jornada de
trabalho ainda mais extensa, ao serem obrigadas – pela construção social da sua condição de
mulher – a conciliar a jornada de trabalho na pecuária e a jornada de trabalho no lar.
Já para as trabalhadoras da pecuária tradicional – que exercem o trabalho na pecuária,
mas não são remuneradas – a condição de precarização da vida e subordinação parece acentuada,
por isso, muitas apresentam o desejo de se mudar para a cidade. Outras mães e/ou esposas, já se
mudaram para a cidade, permanecendo apenas o homem no trabalho no campo, ora indo e vindo
diariamente, ora aos momentos de folga, de casa para o trabalho.
A renda dos trabalhadores entrevistados, na pecuária tradicional e nas empresas rurais
varia entre 1,5 e 3,0 salários mínimos. Em 40% das empresas rurais ocorre a contratação de
mulheres para a ordenha. A renda dessas trabalhadoras é de 1 salário mínimo. Essa diferenciação,
segundo as trabalhadoras, ocorre porque elas trabalham apenas na ordenha de manhã e à tarde,
enquanto os homens trabalham também no manejo do gado e em outras atividades na
propriedade, por isso têm salários maiores. Entende-se que a contratação das mulheres é uma das
estratégias dos empregadores para manter a família no campo, pois estas também desejam ter
renda própria e, caso não tivessem emprego no campo, migrariam para a cidade para trabalhar e
ter renda. Dessa forma, o empregador garante mão de obra mais barata, pois o salário da mulher,
para a família trabalhadora, contraditoriamente, é visto apenas como renda complementar. Na
Foto 1 tem-se uma das trabalhadoras rurais que atua na ordenha mecanizada. Após a ordenha, ela
é responsável pela limpeza do estabelecimento.
Foto 1 – Trabalhadora rural na ordenha mecanizada na Fazenda
São Jerônimo em Corumbaíba (GO)

Autora - CARNEIRO, Janãine D. P. L.
Fonte - Pesquisa de campo, janeiro de 2013.
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O tempo de permanência dos/as trabalhadores/as nas empresas rurais e nas propriedades
de pecuária tradicional em Corumbaíba (GO) varia entre 04 meses e 15 anos. Nas empresas rurais
23% dos/as trabalhadores/as tem apenas 4 meses de trabalho na propriedade, 30,7% tem 8 meses,
23% tem 1 ano, 15,3% tem 4 anos e 7,6% tem 15 anos de contrato. Já nas propriedades com
pecuária leiteira tradicional tem-se: 12,5% com 3 meses de trabalho, 12,5% com 5 meses, 25%
com 7 meses, 12,5% com 1 ano, 25% com 18 meses e 12,5% com 2 anos de contrato. Com base
nos dados, identifica-se que a maior parte dos/as trabalhadores/as que atuam nas empresas rurais
e na pecuária tradicional, estão a menos de 1 ano nas propriedades, ou melhor, 53% dos/as
trabalhadores/as das empresas rurais e 50% na pecuária tradicional. Por um lado, isso revela a
busca constante dos/as trabalhadores/as por empregos melhores – casas melhores para residirem
com suas famílias, facilidade de acesso às cidades, jornada menor e menos intensa de trabalho,
trabalho remunerado para mulheres e jovens, folgas semanais e demais vantagens que possam
melhorar a suas condições de trabalho e de vida – por outro lado, isso dificulta a formalização
dos trabalhadores, pois com menos de 1 ano de trabalho não possuem registro na Carteira de
Trabalho, portanto deixam de receber benefícios que são seus por direito, tais como, férias,
décimo terceiro salário e seguro desemprego. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR) de Corumbaíba (GO) o trabalho informal predomina na bacia
leiteira de Corumbaíba, sendo poucos trabalhadores/as que possuem registro na Carteira de
Trabalho (PESQUISA DE CAMPO, 2012).
Os/as trabalhadores/as atribuem a constante rotatividade de empregos à jornada de
trabalho intensa e extensa que promove a sua exaustão. Sobre a jornada de trabalho identificou-se
na pesquisa de campo que os/as trabalhadores/as, nas empresas rurais e na pecuária tradicional,
cumprem diariamente, de 09 a 10 horas por dia, sendo: 30,70% dos trabalhadores, 9 h/dia e
69,20%, 10 h/dia. Para os/as trabalhadores/as entrevistados/as, em ambas as propriedades, a sua
jornada de trabalho é extensa se comparada aos trabalhadores da cidade com carteira assinada,
pois estes trabalham por 8 horas diárias. Outro quesito ressaltado pelos trabalhadores são os
direitos trabalhistas, uma vez que a maior parte deles não tem folga semanal, carteira assinada,
férias e décimo terceiro salário garantidos. Observa-se que nas empresas rurais e nas de pecuária
tradicional, 80% dos trabalhadores têm carteira assinada. Quanto ao 13º salário, 80% dos
trabalhadores das empresas rurais, recebem, 66,6% na pecuária tradicional, e nenhum trabalhador
das propriedades camponesas tem acesso a esse benefício. Sobre a folga semanal, 80% dos
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trabalhadores que atuam nas empresas rurais tem 1 folga semanal, 100% dos trabalhadores que
atuam na pecuária tradicional disseram nunca ter tirado folga. Os dados reforçam os argumentos
citados pelos/as trabalhadores/as que se sentem penalizados com a falta de acesso aos benefícios
conquistados pelos trabalhadores, uma vez que, para eles, nas cidades esses direitos estão mais
assegurados. Com isso, surge o desejo frequente de migrarem em busca de melhores condições
de trabalho, sobretudo, para as cidades (PESQUISA DE CAMPO, 2013).
Ademais, os entrevistados revelam que o trabalho no campo exige muito esforço físico,
o que lhes causa cansaço. Como isso, muitos trabalhadores, sobretudo, os mais jovens migram
para a cidade, em períodos curtos, em que ficam desempregados ou tentam outros empregos,
conforme mostra o depoimento de um dos trabalhadores da empresa rural, Fazenda Santa
Bárbara:

Eu tô aqui mais minha mulher tem quatro meses [...] nós dois tira o leite, só nós
dois. Tá dando certo [...] Eu antes de vim pra cá tava em Corumbaíba, trabalhei
uns dias fiquei à toa, depois trabalhei no moto táxi, trabalhei uns mês na Italac,
mas lá não dei conta não [..] a gente volto pra roça, aqui ela também trabalha, lá
era só eu, tava mais difícil [...]50 (PESQUISA DE CAMPO, 2013).

Diante da baixa escolaridade, das dificuldades encontradas na cidade, das condições de
moradia no campo e do vínculo que esses/as trabalhadores/as têm com o trabalho no campo,
retornam para a pecuária leiteira. Eles/as têm clareza da jornada extensa e intensa e da condição
de exploração da sua força de trabalho, como nos depoimentos abaixo:
Tirar leite é bom, mas é muito cansativo [...] É um cativeiro. É contínuo demais.
Quase não tem folga. Aqui a gente tira só um fim de semana por mês. [...] cinco
horas da manhã já chego no curral para buscar as vacas, tira o leite até as nove.
Daí, “mexe” com trator, olha o gado. À tarde a gente tira leite de novo até as seis
horas. Só depois de terminado todo o serviço é que a gente vai pra dentro, lá
pelas sete horas. Só tem uma hora de almoço [...]51 (PESQUISA DE CAMPO,
2013).
Não é só tirar leite e olhar gado não [...] aqui a gente desatola vaca, dirige trator,
arruma cerca, cura vaca [...] eu faço de tudo aqui [...] não tem sábado, domingo e
feriado não, nem hora, é enquanto tem serviço a gente tá trabalhando [..] serviço
de roça não acaba não52 (PESQUISA DE CAMPO, 2013).
50

A. S. S., tem 22 anos de idade e trabalha desde os 13 como vaqueiro. Entrevista realizada em janeiro de 2013.
J. A. dos S. tem 49 anos e trabalha na empresa rural Fazenda São Jerônimo há 08 meses. Entrevista realizada em
janeiro de 2013.
52
E. A. S. tem 37 anos e trabalha na pecuária leiteira tradicional, Fazenda Sala, há 2 anos. Entrevista realizada em
janeiro de 2013.
51
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A fala dos/as trabalhadores/as evidencia as condições de trabalho nas empresas rurais e
na pecuária leiteira tradicional. Observa-se que a introdução de inovações tecnológicas
reestrutura o processo produtivo, inclusive as relações sociais de trabalho, contudo, não
significou, para estes/as trabalhadores/as, a melhoria efetiva das condições de trabalho. Pelo
contrário, reforçam a exploração dos/as trabalhadores/as e a produção de mais valia, pois a
exploração do trabalho é indispensável para a produção do lucro e a reprodução do capital. No
que se refere às trabalhadoras esse processo de exploração se acentua, devido desigualdades nas
relações sociais de gênero. (PESQUISA DE CAMPO, 2013).

Considerações

Campo e cidade devem ser pensados como espacialidades distintas constituintes de uma
totalidade, mas com especificidades, inerentes à sua própria dinâmica socioespacial. A
feminização do mundo do trabalho também acontece no campo, de forma gradativa e processual,
com todas as suas contradições, ou seja, ora beneficia e oferece avanço na emancipação feminina,
ora reproduz a precarização da vida da mulher trabalhadora (no espaço produtivo e no espaço
reprodutivo).
A reestruturação produtiva do capital, que promove mudanças na classe trabalhadora
como um todo (atingindo a vida de homens e mulheres) também promove mudanças nas relações
de trabalho no campo. E da mesma forma atinge de forma diferenciada as mulheres. Isso porque
a construção social das relações de gênero em nossa sociedade está pautada por relações de
poder, que coloca homem na condição de dominador e mulher na condição de subordinação.
A atividade leiteira em Corumbaíba é uma atividade produtiva tradicional no campo.
Tanto nas grandes propriedades de pecuária tradicional, quanto nas empresas rurais, que
modernizaram sua produção, as relações sociais de trabalho se mantém organizadas de forma
conservadora. Dentre as características tem-se a Divisão Sexual do Trabalho (DST) ou divisão
social do trabalho, – conforme optamos por denominar neste artigo – na qual a lida como gado
leiteiro, a ordenha e o assalariamento fica sob a responsabilidade do homem. Entendido como o
provedor da família. Assim o curral e a “tiração de leite” é trabalho de homem. Já o “invisível”
trabalho doméstico fica a cargo das mulheres.
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O que se observou nos últimos quinze anos é uma dificuldade de encontrar força de
trabalho no campo no município, sobretudo, par a atividade leiteira, que é uma atividade de certa
forma, cativa, ou como cunhou um dos entrevistados, “um cativeiro, o cativeiro do leite”. É
preciso morar nas propriedades rurais ou se deslocar diariamente para o campo, pois este não é
uma atividade sazonal. Quando o proprietário (capitalista) se compromete em

empregar a

mulher, ela se predispõe a mudar-se para o campo. Quando a família está instalada no campo a
permanência na propriedade é maior. A rotatividade é menor. A qualidade de vida da família é
maior.
Essa recusa da mulher em abrir mão de uma renda, mostra que a mesma é entendida
como forma de empoderamento. Exigência de moradia adequada, o direito de cultivo no quintal
(horta, pomar, jardinagem, criação de galinhas e porcos, por exemplo) melhora a sua condição de
vida, assim como de toda a família. Todavia, essa inserção não a livra da precarização (como
também não acontece na cidade). O salário que ela recebe é menor, já que seu trabalho é
entendido como auxiliar. Não em carteira assinada, férias, 13º salário, ou direito às horas extras.
Ademais, as trabalhadoras convivem com uma série de preconceitos e enfrentamentos por parte
dos trabalhadores em relação à mulher presente/atuante num espaço hegemonicamente
masculino. As mulheres realizam a limpeza, a ordenha, mas não participam das decisões no
ambiente no trabalho. O trabalho doméstico continua invisibilizados como trabalho e
naturalizado como um dom feminino ou obrigação, recebendo os nomes mais diversos, exceto
trabalho.
Assim, a recusa em ficar fora do mercado de trabalho pode ser entendida com uma
resistência que tem promovido mudanças nas relações sociais de trabalho na pecuária leiteira em
Corumbaíba

(GO).

As

trabalhadoras

entrevistadas

destacam

a

necessidade

do

emprego/remunerado no campo, todavia é preciso ponderar algumas questões que consideramos
essenciais para compreender os desafios da mulher nos caminhos da emancipação e, sobretudo,
as contradições que envolvem esse processo. Dentre elas, estão: Até que ponto podemos pensar a
emancipação e o empoderamento da mulher trabalhadora pelo assalariamento, e portanto, pelo
consumo? Como visibilizar as ações políticas individuais no enfrentamento ao patriarcado e
machismo, enxergando-as como forma de luta e resistência? Qual a nossa responsabilidade
enquanto mulher, trabalhadoras, acadêmicas, pesquisadoras em não permitir que os elementos da
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desigualdade de gênero e as ações de sua superação sejam silenciadas, já que estas nos mostram
que é possível sim, superá-la?
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Resumo
Esta comunicação é um resultado parcial de uma pesquisa maior: A Legenda Áurea e o Livro das Leis e
Posturas: uma ordenação das relações de gênero em Portugal medieval. Neste recorte, procuramos
entender as questões de gênero no medievo, por meio da análise da obra: Legenda Áurea – vida de santos.
A obra em questão remonta ao século XIII, e, segundo Sobral (2002), ela foi um dos novos legendários de
maior êxito em sua difusão. Embora tenha sido escrita por volta de 1293, por Jacopo de Varazze, na
cidade de Varazze, só obteve uma tradução para o português em 1513; porém, como ressalta Machado
(2009, p.103), essa obra já era difundida em Portugal, com uma vasta tradição manuscrita em grande parte
latina, mostrando assim seu papel homilético e pedagógico naquela sociedade. Destarte, a vida dos santos
e das santas era a forma de caracterizar e condicionar os ensinamentos da Igreja; os legendários eram
usados por padres, monges e frades, para a pregação dos comportamentos cristãos aceitáveis e também
daqueles desencorajados e até punidos e se difundiram mediante a leitura em voz alta para os ouvintesleitores. A metodologia utilizada partiu de uma revisão bibliográfica, em seguida uma analise crítica
acerca dos comportamentos considerados aceitáveis para mulheres, presentes no Legendário. Procurando
entender as virtudes e os modelos de comportamentos femininos presente nas histórias das santas no
Legendário.
Palavras-chaves: Relações de Gênero. Legenda Áurea. Santas.

Acreditamos que a religião é parte importante da cultura de um povo. Pretendemos
entender como se davam as distinções sociais entre homens e mulheres em Portugal entre os
séculos XII e XIII; e de como essas características impostas socialmente vem de um desejo por
parte do clero de controlar e reconstruir as relações de gênero nesta e em outras sociedades.
Destacamos que o século XIII foi um dos mais marcantes no sentido de mudanças e
transformações durante toda a Idade Média. Como recorte, vamos analisar uma obra hagiográfica
do século XIII 53.
Entendemos gênero, como Scott (1995) conceitua, enquanto construções sociais da ideia
dos papeis próprios para homens e mulheres. Para a autora, gênero é uma “[...] categoria social
imposta sobre um corpo sexuado.” (SCOTT, 1995, p. 4). Também, segundo Margaret Mead
(2003), o temperamento de cada sexo está, e somente está, ligado à cultura, ao modo de

53

Este trabalho é um produto do projeto A Legenda Áurea e o livro das Leis e Posturas. Uma ordenação das relações
de gênero em Portugal Medieval, desenvolvido no âmbito do Programa de Iniciação Cientifica, orientado pela Profª
Dra. Teresinha Maria Duarte, do INHCS, da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão.
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sociabilizar e ao modo como cada sociedade encontrou de diferenciar ou não o homem da
mulher, o “masculino” do “feminino”.
A Legenda Áurea, um corpus hagiográfico que remonta ao século XIII; contêm passagens
da vida de santos e de santas que, provavelmente, viveram durante os primórdios do cristianismo.
A obra é de autoria de Jacopo de Varazze e foi escrita por volta de 1293, na cidade de Varazze,
próximo a Gênova. O autor era dominicano e veio a se tornar pregador e arcebispo de Gênova
(SILVA, 2010, p. 8). Assim busca-se na obra elencada, a imagem ideal da mulher cristã, para
uma reflexão crítica sobre a construção dos papéis sociais aceitáveis e desejados para as
mulheres, em Portugal, desde os últimos séculos do período Medieval. Para Vallejo (2003, p. 9)
pensar nas leituras que se sucediam durante a Idade Média é pensar nas legendas. Pensar nos
leitores dessas legendas é pensar nos monges durante seus ofícios. Grande parte do povo não
sabia ler, assim era papel do clero repassar esses relatos, durante predicações ou romarias, e “[...]
el pueblo recibìa com gusto estas hazañas de los santos, más piedosas que las de los caballeros,
pero no menos épica ni maravillosas, nunca menos admirables. (VALLEJO, 2003, p. 9).
A Legenda Áurea tem um total 182 capítulos; sendo que 21 deles descrevem festas
religiosas; em 95, a figura principal é o mártir; noutros 22 são retratados os apóstolos, papas e
bispos, outros 24 são dedicados aos eremitas, monges e reclusos e, ainda 11 deles narram a
santidade de confessores com outras condições de vida. Dentro do conjunto da obra, 29 capítulos
têm a participação direta ou indireta de mulheres e 15 deles foram dedicadas às santas virgens. A
virgindade, como idealização, e o martírio, como provação, são ressaltados nas histórias das
santas virgens presentes do Legendário. (SILVA, 2010, p. 9). Há certa dificuldade em se saber o
período histórico em que a Legenda Áurea retrata a vida dos santos e das santas; muitas vezes é
citado o império romano ou um lugar especifico, mas não há referência a qual governante ou
datação (SILVA, 2010, p.9). Para Gajano (2006, p. 454) a produção hagiográfica é bem precisa
quanto a lugar e região, “[...] precisão ainda mais significativa na medida em que contrasta com a
indeterminação cronológica.”.
O Legendário é composto e revisto entre os anos 60 e anos 90 do século XX, porém já no
século XIII alcançou um êxito extraordinário em sua função, chegando a ser, para Machado
(2008), a obra mais lida depois da bíblia. Com sua tradução e impressão, a obra se espalhou
rapidamente entre os leigos, agora como leitores e ouvinte-leitores, com a mesma função
reguladora de comportamentos. A tradução para o português só ocorreu em 1513, na cidade de

157

Lisboa por Hermão de Campos e Roberto Rebelo, porém, segundo Sobral (2002) essa obra já era
difundida em Portugal, desde os séculos XIV e XV, conforme percebeu nos inventários de
Instituições eclesiásticas e catálogos de livrarias particulares. Desde logo, segundo Sobral (2002),
a Legenda Áurea alcançou uma enorme difusão em Portugal, caindo no conhecimento e no gosto
popular. Para Machado, esse Legendário “[...] no século XIII, constituiu o projeto vulgarizador,
enciclopedista e moralizador das ordens mendicantes.” (MACHADO, 2008, p. 105).
Ademais, segundo Vallejo (2003, p. 32), no começo do século XIII, a igreja tomou
consciência da necessidade de se defender contra as heresias, assim a “[...] Orden de San
Francisco recoge, dentro de la ortodoxia, parte de esos mismo ideales de austeridade y pobreza.
La Orden de Santo Domingo nace para lechar contra la herejía, y desde el comienzo uno de sus
ideales es el estúdio, que producirá uma rica actividad intelectual, y concretamente
literária.”(VALLEJO, 2003, p 32).
A santidade presente nas hagiografias se insere no que Gajano (2006, p. 449) chama de
um fenômeno de múltiplas dimensões: como fenômeno espiritual ela é a busca pelo divino; como
fenômeno teológico ela é a manifestação de Deus na Terra; como fenômeno religioso ela é o
momento da relação com o sobrenatural; como fenômeno social ela é um instrumento de coesão e
identificação dos grupos e comunidades; como fenômeno institucional ela está no fundamento
das estruturas eclesiásticas e monásticas; como fenômeno politico ela é o ponto de coincidência
da religião com o poder. Em suas origens, a cultura hebraica compreendeu a santidade como
exclusiva de Iavé, progressivamente a santidade se estende ao que está próximo dele, como
objetos, templos, sacerdotes e etc.
No decorrer da história, a santidade adquire um valor moral e espiritual, consagrando
regiões e lugares considerados santos, assim como indivíduos eleitos por Deus, retratados no
Antigo Testamento, que são “[...] dotados por ele de um espírito profético e de poderes
taumatúrgicos, e que são, enquanto tais, mediadores‘ da palavra e do poder de Deus junto aos
homens [...].” (GAJANO, 2006, p. 450). Porém, essa santidade é ultrapassada por uma figura
inteiramente nova: Cristo, o qual se insere em duas características para os hebreus: a filiação
divina direta e a ressureição. Essas novas características tornam Cristo duplamente santo, um
santo por excelência. Mas é especialmente sua biografia que o torna ainda mais santo: “[...] seu
amor por Deus e pelo próximo, sua prática das virtudes, sua luta contra as tentações materiais e
espirituais, sua autoridade sobre a natureza [...].” (GAJANO, 2006, p. 451).
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A metodologia utilizada para a discussão se atém a uma leitura crítica e análise dos
exemplos dados às mulheres nas legendas das santas, contidas no Legendário. Em seguida
recorremos à referência bibliográfica para discutir os comportamentos que se destacaram, e qual
era a finalidade do autor ao reafirmar certos exemplos ao longo do legendário. Escolhemos todas
as legendas que contém, direta ou indiretamente, a história de Santas em sua narrativa. Dentro
das legendas procuramos pelos exemplos a serem seguidos pelas mulheres, que não vinham,
muitas vezes, da própria santa do capitulo em questão, podendo vir de uma personagem segunda
(algumas vezes santas também); contudo destacamos afirmações e negações de comportamentos
que se referiam ao feminino. Compreendemos que a visão que Jacopo de Varazze tem do
feminino é crucial para entender seu propósito na escolha de transcrever e afirmar esses exemplos
no Legendário. Observemos em quantas histórias Jacopo de Varazze faz uso de um exemplo e
qual a importância dada por ele a esses exemplos.
Foram analisadas as legendas de Santa Lúcia, Santa Anastácia, Santa Inês, Santa Ágata,
Santa Juliana, Santa Maria Egipcíaca, Uma virgem de Antioquia, Santa Petronela, São Quirce e
Santa Julita, Santa Marina, Os setes Filhos da Santa Felicidade, Santa Teodora, Santa Margarida,
Santa Maria Madalena, Santa Praxedes, Santa Cristina, Santa Marta, a Assunção da BemAventurada Virgem Maria, São Sabiniano e Santa Sabina, a Natividade da Bem-Aventurada
Virgem Maria, Santa Justina, Santa Eufêmia, Santa Pelágia, Santa Margarida, Santa Taís, São
Crisanto e Santa Dária, as Onze Mil Virgens, Santa Cecília, Santa Catarina e São Saturnino,
Santa Perpétua e Santa Felicidade e outros Companheiros.
De todas as legendas presentes na Legenda Áurea, as duas dedicadas a narrar a Assunção
e a Natividade da Bem-Aventura Maria são bem destacas por Jacopo de Varazze, pois, a Virgem
Maria foi a “[...] única mãe casta [...]” (DE VARAZZE, 2003, p. 666); mãe de Jesus Cristo que
teve uma vida exemplar.
É ressaltado que a Virgem imaculada veio da estripe régia de Davi na tribo de Judá. (DE
VARAZZE, 2003, p. 746). Joaquim tomou Ana, como esposa, que gerou a Virgem Maria;
falecido Joaquim, Ana se casou com Cleofas, e gerou Tiago o menor, José o justo, Simão e Judas;
falecido Cleofas, Ana se casou com Salomé e gerou Tiago o maior, e João. (DE VARAZZE,
2003, p. 746). O autor lembra que, de acordo com a tradição, Joaquim e Ana eram “[...] justos e
seguiam irrepreensivelmente todos os mandamentos do Senhor, dividindo em três partes todos os
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seus bens, uma destinada ao templo e seus serviços, outra aos peregrinos e pobres, a terceira
reservada para eles e sua família” (DE VARAZZE, 2003, p. 748).
A Bem-Aventurada Maria, desde pequena era rígida em cumprir regras que impunha para
si mesma: “[...] de matinas até à terça, oração; da terça até à nona, trabalho manual de tecelã; da
nona até aparecer o anjo que lhe dava alimento, novamente orações.” (DE VARAZZE, 2003, p.
750). A mãe de Cristo parece ocupar seu tempo com trabalhos e devoções, não sobrando tempo
para distrações, que podem se tornar tentações, pois, afim “[...] de que não haja qualquer suspeita
que lhe seja desfavorável, não terá contato com o mundo, ficará sempre morando no templo do
Senhor.” (DE VARAZZE, 2003, p. 749).
Quando completou quatorze anos o pontífice mandou proclamar publicamente que todas
as virgens voltassem para suas casas, afim de que fossem preparadas para o casamento. A BemAventurada Virgem Maria disse não poder realizar tal pedido, pois foi prometida ao Senhor desde
útero de sua Mãe. (DE VARAZZE, 2003, p. 750). O pontífice então se reuniu com anciões e a
sentença foi que fosse consultado o Senhor; permanecendo todos em oração, quando o pontífice
ouviu sair do oratório uma voz dizendo:

Todos os homens da casa de Davi que não estão convenientemente unidos em
casamento devem levar um ramo ao altar, e aquele cujo ramo germinar e em
cuja ponta o Espírito Santo pousar em forma de pomba, conforme profetizou
Isaías, deve sem qualquer dúvida desposar a Virgem. (DE VARAZZE, 2003, p.
750).

Da casa de Davi estava José, que achou inconveniente um homem de tanta idade como ele
desposar uma virgem tão jovem, sendo assim, enquanto os demais levavam seus ramos, ele
escondeu o seu. Nenhum ramo floresceu; então, o pontífice voltou-se para o Senhor, que disse
que o escolhido para desposar Maria fora o único que não colocou seu ramo ao altar. (DE
VARAZZE, 2003, p. 750). José então colocou seu ramo sobre o altar e, assim como foi tido, o
ramo floresceu, José voltou então para sua casa em Belém para preparar as núpcias. Enquanto
Maria voltou para Nazaré; lá, o anjo Gabriel veio lhe anunciar que ela daria à luz ao filho de
Deus. (DE VARAZZE, 2003, p. 750-751).
No dia da assunção de Maria, todos os apóstolos estavam presentes; por volta das três da
manhã, Jesus Cristo apareceu seguido por anjos, a assembleia dos patriarcas, a tropa de mártires,
o exército de confessores e o coro das virgens e disse: “Venha, minha eleita, e eu a colocarei em
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meu trono porque desejo sua beleza.” (DE VARAZZE, 2003, p. 659). Hilário Franco Júnior em
uma nota de roda pé, no legendário, nos explica que a palavra “desejo” pode soar estranho aos
ouvidos do leitor moderno no contexto da frase, mas que a par da pureza da Virgem, sua grande
marca que são suas virtudes, a Idade Média não deixava de lhe atribuir certa sensualidade. (DE
VARAZZE, 2003, p. 659). Em sua Assunção, a Virgem Maria cantava: “Todas as gerações me
chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso, cujo nome é santo, fez em mim grandes
coisas.” (Lc 1,49) (DE VARAZZE, 2003, p. 660). E assim a alma de Maria subiu ao céu, e ela
não sofreu a dor da carne assim como fora isenta da corrupção.
O Senhor disse então aos apóstolos que levassem o copo de Maria ao vale de Josafá e lá
esperasse ele por três dias. Três virgens foram preparar o corpo da Virgem Maria, o qual brilhava
tanto que ninguém conseguia vê-lo, apenas movê-lo (DE VARAZZE, 2003, p. 660). Após três
dias, no vale de Josafá, estavam os apóstolos e o corpo da Santa Virgem, Jesus desceu do Céu
novamente e disse: “[...] Levante-se, minha mãe, minha pomba, tabernáculo de glória, vaso de
vida, templo celeste, e da mesma maneira que me gerou sem coito e sem mácula, também no
sepulcro manterá o corpo íntegro.” A alma de Maria se aproximou de seu corpo, que
imediatamente foi alçado ao tálamo celeste. (DE VARAZZE, 2003, p. 662). Para Jacopo de
Varazze:

Note-se que a gloriosa Virgem Maria foi elevada e exaltada integralmente,
honrosamente, alegremente e eminentemente. Ela foi elevada integralmente de
corpo e alma, segundo a piedosa crença da Igreja. (DE VARAZZE, 2003, p.
663).

Podemos perceber aqui a importância dada à Maria; virgem imaculada, nascida de uma
linhagem nobre, com pais justos e obedientes à palavra do Senhor, que por vinte a nos não tiveram
filhos, prometendo, assim, a primeira filha ao Senhor. Ela, com uma vida exemplar, se tornava
mais santa a cada dia, ocupava seu tempo para não cair em tentações, praticava penitências,
concebeu Jesus Cristo ainda virgem, trazendo Deus à terra em carne pura, além de ter sido levada
de alma e corpo para o céu. Sendo assim, a mais digníssima das santas e o exemplar mais perfeito
do gênero feminino.
Outra legenda que chamou atenção foi a da Santa Maria Madalena. Pois Jesus Cristo
quando a viu chorando, “[...] Ele mesmo não conseguiu conter as lágrimas [...]” (DE VARAZZE,
2003, p. 544-545). Maria Madalena amou muito Jesus Cristo, ele, “[...] tornou-se íntimo dela,
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passou a ser seu hóspede, fez dela a encarregada de cuidar de suas viagens e sempre a defendeu
com doçura [...]” (DE VARAZZE, 2003, p. 544). Maria descende de uma família muito digna.
Seus pais, Ciro e Eucária, eram reis; ela possuía dois irmãos: Lázaro e Marta. Quando foram
dividir entre si suas posses, a Lázaro ficou parte de Jerusalém, a Marta, Betânia, e a Maria o
Castelo de Magdala (Por causa do Castelo, Maria ficou conhecida como Maria Madalena). Maria
Madalena se entregou por completo aos prazeres carnais:

[...] a abundância é acompanhada pela volúpia, quanto mais percebia o esplendor
de suas riquezas e de sua beleza mais submergia o corpo na volúpia, de modo
que logo deixou de ser chamada pelo nome, e sim por “a pecadora” (DE
VARAZZE, 2003, p. 544).

Mas, ao saber que Jesus Cristo estava por perto, na casa de Simão, foi até lá. Chegando,
não ousou se misturar com os justos e prostrou-se “[...] aos pés do Senhor, lavou-os com
lágrimas, enxugou-os com seus cabelos e untou-os com precioso ungüento, pois naquela região o
calor do sol é tão forte que os habitantes usavam banhos e ungüentos.” (DE VARAZZE, 2003, p
544). Simão questionou Jesus Cristo, dizendo que não era digno um santo permitir ser tocado por
uma “pecadora”, Jesus então o recriminou por sua soberba e falta de justiça e perdoou Maria
Madalena por todos os seus pecados. Desde então, sentada aos pés do Senhor, Maria Madalena
escutou bem suas palavras (DE VARAZZE, 2003, p.544-545).
Maria Madalena é uma das mulheres mais citadas na bíblia; para Andréia Cristina Lopes
Frazão da Silva e seu grupo de pesquisa, no trabalho intitulado Vida de Santa Maria Madalena –
Texto Anônimo do Século XIV, a imagem de Maria Madalena retratada nos evangelhos é de uma
mulher de posses que vivia na cidade de Magdala, se tornou discípula de Jesus e o seguiu
financiando-o; pela forma como Madalena é nomeada, que é incomum para aquela época, pois
não era associada a um homem e sim ao seu lugar de origem, “[...] é provável que ela fosse uma
mulher solteira e independente.” (SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS, 2002,
p. 9-11).
Nos textos agnósticos Maria Madalena é encarada como a personificação de algo, como a
Sofia Celeste e como o agnosticismo frente à ortodoxia, mas não é encarada enquanto mulher,
enquanto gênero feminino. (SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS, 2002, p.
11-14). Dessas duas imagens de Maria Madalena, uma mulher solteira e independente, nos
evangelhos, e uma companheira de Jesus firme e tranquilizadora, dos textos agnósticos, surge
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durante a Idade Média uma construção que “[...] uniu elementos e personagens distintos”
(SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS, 2002, p. 15), para a construção de um
exemplar novo: a “prostituta arrependida”. Em Lc. 8, 2-3 Maria de Magdala é mencionada
diretamente como seguidora de Jesus e dela “saíram sete demônios”. (SILVA; FORTES;
CARVALHO; PEREIRA; FREITAS 2002, p. 10).
Em Lc. 7,36-50 narra-se que Jesus almoçava na casa de Simão o Fariseu, durante este
almoço, uma mulher identificada como a “pecadora da cidade”, e não como Maria Madalena, se
ajoelhou diante dele chorando; ela então, “[...] começou a beijar e banhar-lhes os pés com
perfume e lágrimas e a enxugá-los com seus cabelos.” (SILVA; FORTES; CARVALHO;
PEREIRA; FREITAS, 2002, p. 15). Em Mt. 26, 6-13 e em Mc. 14, 3-9 essa mesma mulher não é
mais identificada como pecadora, e, em Jo. 12,01-8 a mulher anônima é identificada como
“Maria de Betânia” irmã de Marta e Lázaro. Esses três personagens bíblicos, Maria de Magdala,
a “pecadora da cidade” e Maria de Betânia se fundem em uma só personagem: Maria Madalena,
para a construção da narrativa de um novo ideal para o gênero feminino. Foi com Gregório
Magno, bispo de Roma, no século VI, que a construção desta Maria Madalena medieval,
pecadora arrependida, se concretiza, embora essa ideia já lhe fosse precedente:

Neste Momento, o amor de Maria Madalena por Jesus torna-se um dos temas
centrais da vida dessa santa, sendo considerado maior ainda do que o de Pedro,
idéia claramente influenciada pelos textos neotestamentários apócrifos, e os sete
demônios que foram expulsos de seu corpo passam a ser identificados aos sete
pecados capitais. Madalena, a grande pecadora, começou a ganhar vida.
(SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS, 2002, p. 16-17).

Durante a reforma eclesiástica no século XII, Maria Madalena vira emblema da Igreja; os
exemplos de submissão, conversão, serviço e amor, dados pela santa se tornam agora exemplar
para a Igreja, pois, se esta estava “[...] maculada, culpável, deveria se ajoelhar-se e converter-se,
abandonando a vida antiga, como fizera a santa.” (SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA;
FREITAS, 2002, p. 21).
Durante todo o século XII várias organizações e sociedades para prostitutas
convertidas surgiram tendo essa santa como padroeira e/ou em seu nome, como,
por exemplo, a Ordem das Penitentes de Santa Maria Madalena, surgida em
Nápoles, em 1324 (SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS,
2002, p. 23).
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Após o século XII, o culto de Maria Madalena ganha popularidade e se destaca entre
outros. Porém, como nos mostra Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva e seu grupo de pesquisa,
o estímulo ao culto de Maria Madalena não veio de leigos e sim da Igreja e seus pregadores
(2002, p.19). Em um texto de Odon Cluny datado do século X, a imagem de Madalena é
relacionada com a Igreja e particularmente com a comunidade monástica; enfatizando o ato mais
eloquente de “Maria Madalena” se ajoelhar diante Jesus Cristo:

Essa postura de humilhação ocupava lugar central nos ritos de passagem que
representavam a conversão, ou seja, o abandono de um determinado estado para
a adoção completa de outro. O rito de vassalagem, o casamento e o próprio
ingresso no mundo monástico eram exemplos disso [...]. Esse gesto indicava a
obediência. Com ele Madalena convidava os homens a servir ao Senhor,
abandonando-se de forma magnífica, como ela própria havia feito. (SILVA;
FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS, 2002, p. 20).

Durante o século XIII, o culto de Maria Madalena ganha mais popularidade ainda, como
pecadora e penitente, nesse século a Igreja estava voltada para o cuidado dos fieis, e, cuidado
redobrado com as mulheres; com a retomada do pensamento de Aristóteles de que a mulheres
eram homens imperfeitos e que necessitavam ser constantemente tuteladas, Maria Madalena se
torna um exemplar bíblico útil (SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS, 2002, p.
21-22). Para além, esse exemplar da vida de Maria Madalena também serviu para a conversão de
“prostitutas”.
Naquele século produziu-se uma das grandes compilações hagiográficas que mais se
difundiu pela Europa: a Legenda Áurea; nela Jacopo de Varazze redige uma das vidas mais
difundidas sobre Maria Madalena. Segundo Andréia C. L. Frazão da Silva e seu grupo de
pesquisa, na história presente neste Legendário dedicado a Maria Madalena são reunidos os
vários elementos da tradição que circulavam até então sobre esta mulher:

A Madalena que figura nos textos medievais é uma mulher rica, natural de
Betânia, que dedicou parte de sua vida aos prazeres carnais. Após arrepender-se,
seguiu a Jesus, financiando-o e, depois de sua morte e ressurreição, tornou-se
uma grande oradora, convertendo muitos através de sua eloqüência. Para
aperfeiçoar-se ainda mais no campo espiritual, terminou seus dias como eremita.
[Madalena], [...] pecadora arrependida; companheira amorosa de Cristo; mulher
rica e generosa; pregadora e eremita. (SILVA; FORTES; CARVALHO;
PEREIRA; FREITAS, 2002, p. 19).
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Maria Madalena acaba se tornando um exemplo de penitente para o fiel encontrar a
salvação na Idade Media, porém, como nos mostra Andréia C. L. Frazão da Silva, Madalena vira
um exemplar a ser seguido pelas mulheres, mais humano do que o exemplar vigente até então: a
imaculada Virgem Maria. (SILVA; FORTES; CARVALHO; PEREIRA; FREITAS 2002, p. 23).
Desta forma, Maria Madalena se torna um exemplo a ser seguido, mais acessível do que o
imposto até então. O sexo feminino precisava ser controlado de forma dinâmica e nova, mais
real. Assim, a Maria Madalena que Jacopo de Varazze descreve, como vimos, é fruto de uma
construção de sua época, é uma Santa excepcional por ter lavado os pés de Jesus, enxugando-os
com seus cabelos e cobriu-os com ungüento; que escolheu o caminho da penitência e por
consequência tornou-se “fortificada” (DE VARAZZE, 2003, p. 543- 544); que ungiu a cabeça do
Senhor; que permaneceu junto à Cruz; que quis ungir seu corpo com ungüento, que “[...] quando
os discípulos se afastaram do sepulcro não saiu dali, que viu Cristo ressuscitado; tudo fazendo
dela apóstola dos apóstolos.” (DE VARAZZE, 2003, p. 545).
Além das vidas da Virgem Maria e de Maria Madalena, também há as virtudes que vimos
destacadas nas histórias das demais santas. A temperança, com o controle de si e moderação dos
desejos, e a diligência com a perseverança e zelo em ter uma meta e segui-la com empenho em
realizá-la, são virtudes que vemos presentes em várias legendas destinadas as santas.
A temperança é ressaltada nas Legendas de Santa Ágata, os sete filhos da Santa
Felicidade, Santa Margarida, Santa Maria Madalena, Santa Marta, a Natividade da Bem-Aventura
Virgem Maria, Santa Justina. Santa Ágata, por exemplo, mostra um domínio de si ao não aceitar
a ajuda de um ancião, quando padecia de ferimentos na mama, causados por seu algoz, persiste
na fé em Cristo e mostra uma moderação dos desejos ao falar para um ancião: “Nunca exibi meu
corpo nem para receber remédios, e seria indecoroso fazê-lo agora.” (DE VARAZZE, 2003, p.
258).
Santa Felicidade, a santa que, segundo Gregório, foi martirizada oito vezes, sete vezes ao
ver o martírio de seus sete filhos e uma oitava ao sofrer o próprio martírio; ela superou a dor
carnal de ver seus filhos morrerem cruelmente e do martírio pelo imenso amor a Cristo, pois “não
se satisfez em morrer uma só vez” (DE VARAZZE, 2003, p. 530); não se deixa conquistar por
palavras e nem se amedrontar com ameaças (DE VARAZZE, 2003, p. 529). Santa Margarida,
como diz Jacopo de Varazze, teve “[...] a virtude da constância contra a efusão de sangue em seu
martírio; teve virtude contra as paixões do coração, isto é, contra a tentação do demônio, que foi
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vencido por ela; teve virtude para confortar o espírito por meio da doutrina com a qual fortaleceu
o coração de muitas pessoas convertendo-as à fé em Cristo.” (DE VARAZZE, 2003, p. 535).
Já Santa Marta mostra um controle de si bem rigoroso pela alimentação, pois evitava
carne, todo tipo de alimento gorduroso, ovos, vinho e queijos; comia apenas uma vez ao dia (DE
VARAZZE, 2003, p. 588). Santa Justina representa a recorrente luta contra o bem e o mal; o
diabo lhe aparece inúmeras vezes, ela sempre vence pelas virtudes que carrega e pela convicção
no Senhor. Porém, ainda passando uma imagem de frágil para as tentações, pois certa vez quando
tentada pelo diabo o “[...] coração da virgem começou a ser agitado por graves pensamentos,
abalado pelas sugestões do demônio, fortemente inflamado pelo ardor da concupiscência. Nesse
momento a santa virgem queria partir e mudar, mas então caiu em si e compreendendo quem lhe
falava muniu-se imediatamente do sinal-da-cruz, e soprando sobre o diabo o fez fundir-se como
cera.” (VARRAZE, 2003, p. 791).
Ademais, a diligência também é ressaltada na Legenda de Santa Lúcia, uma Virgem de
Antioquia, Santa Marina, Santa Justina, Santa Margarida, Santa Cecilia e Santa Catarina. Santa
Lúcia foi diligente em seguir seu caminho; Lúcia [...] se difunde sem se sujar, por mais sujos que
sejam os lugares em que se projeta [...]”, é uma “[...] virgem bem-aventurada que resplandece
com o brilho da virgindade sem a mais ínfima mácula.” (DE VARAZZE, 2003, p.77). Na legenda
uma Virgem de Antioquia, a virgem tem uma extrema dedicação em salvaguardar sua pureza:
“Foi para não alimentar por muito tempo afetos impudicos que aquela santa virgem, decidida a
salvaguardar seu pudor, colocou muitos obstáculos aos olhares impróprios [...].” (DE VARAZZE,
2003, p. 382).
Santa Marina, que ingressou em um mosteiro vestindo-se de homem; foi acusada de
violentar uma jovem e engravidá-la, porém, mesmo injustiçada fazia as mais vis funções com
alegria, paciência e dedicação. (DE VARAZZE, 2003, p. 478). Santa Justina sempre recorria a
Deus, orando devotamente e usando o sinal da cruz, persistiu na fé para se defender do demônio.
(DE VARAZZE, 2003, p. 792). Santa Margarida, que também se veste de homem e foge para um
mosteiro, para não se casar, servia as virgens com dedicação e inocência (DE VARAZZE, 2003,
p. 852). Santa Cecília foi firme em exortar o mundo e o casamento, com “[...] um coração sem
mácula e um corpo puro [...].” (DE VARAZZE, 2003, p. 943). Santa Catarina mostrou
perseverança ao vencer no discurso os melhores gramáticos e retóricos; mais uma vez o discurso
entre cristão e herege, o certo e o errado:
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Como a virgem discutia de forma sapientíssima com os oradores, que ela
refutava com razões evidentes, estes, surpresos e não sabendo o que responder,
foram reduzidos a profundo silêncio. Então o imperador, furioso com eles,
censurou-os por terem se deixado tão vergonhosamente vencer por uma moça.
(DE VARAZZE, 2003, p. 964).

Ademais, consideramos curioso o fato de que nas legendas de Santa Lúcia, Santa
Anastácia, Santa Ágata, Santa Petronela, Santa Teodora, Santa Maria Madalena, Santa Marta, a
Bem-Aventurada Virgem Maria, Santa Eufêmia, Santa Pelágia, Santa Margarida, as Onze Mil
Virgens, Santa Cecília e Santa Catarina todas são de alguma forma de origem nobre. Para
Vauchez (1989, p. 215) a legitimação social da aristocracia de classe na santa “[...] tinha raízes na
convicção, comum ao cristianismo da Antiguidade tardio e ao paganismo germânico e partilhada
tanto pelas classes dominantes quanto pelas classes dominadas, de que a perfeição moral e
espiritual dificilmente se podia desenvolver fora de uma linhagem ilustre.” (VAUCHEZ, 1989, p.
215). Podemos perceber facilmente a importância dada à linhagem por Jacopo de Varazze, em
especial a linhagem da Virgem Maria, passando-nos a imagem de Ana, sua mãe, como
progenitora de homens e mulheres santas.
Os pregadores e moralistas se inspiravam nas escrituras para concretizar a ideia de que a
mulher é naturalmente inferior ao homem, com a história de Adão e Eva eles acreditavam que por
o homem ter sido criado primeiro é de fato superior à mulher; ela era como uma dádiva de Deus
dada ao homem com o fim da procriação (CASAGRANDE, 1990, p. 123). Pela fraqueza de
pensamento e imperfeição do corpo, as mulheres desse século deveriam ser custodiadas,
encerradas, reprimidas e vigiadas, mas também proteger, preservar e cuidar: “As mulheres
guardadas são amadas e protegidas como um bem inestimável, escondida como um tesouro [...].”
(CASAGRANDE, 1990, p. 121).
Das virtudes passa-se aos vícios. Os interesses pelos vestidos, pela cor do cabelo ou com
a maquiagem eram classificados como um cuidado exterior do corpo que as mulheres tinham, que
não permite tempo nem cria condições para o cuidado das virtudes. O cuidado excessivo do
corpo era encarado como uma vontade de mostrar o corpo aos outros, e isso poderia desencadear
em sérias encrencas:
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As mulheres agem e falam na sociedade com a linguagem dos seus corpos
adornados e pintados, mas trata-se de uma linguagem que subverte
frequentemente as regras sociais, levando à comunidade corrupção desordem.
Há mulheres que usam roupas faustosas e ornamentos preciosos para parecerem
mais nobres e mais ricas do que são na realidade, há mulheres que para
satisfazer os seus vão desejos arrastam a família para a ruina econômica, há
mulheres enfeitadas e pintadas que ascendem a luxúria dos homens, perdem a
castidade, destroem a paz familiar e provocam lutas entre famílias.
(CASAGRANDE, 1990, p 127).

Ser casta serviu como luva para a salvação da alma feminina. Porém, também serviu e
serve, para assegurar a honra masculina. Era dever da mulher, ser casta e não atrair a atenção de
outros homens para assim garantir o poder, e a “dignidade”, patriarcal.
Dentre as formas de castidade: “[...] Virgens, viúvas e casadas não representam somente
três modos possíveis de castidade, mas também três graus possíveis de perfeição dessa virtude.”
(CASAGRANDE, 1990, p.112); a virgindade é a castidade mais ressaltada entre os três tipos
possíveis, presentes nas legendas de Santa Lúcia, Santa Anastácia, Santa Inês, Santa Ágata, Santa
Juliana, uma Virgem de Antioquia, Santa Petronela, Santa Marina, Santa Cristina, Santa Justina,
Santa Eufêmia, a Natividade da Bem-Aventura Virgem Maria, Santa Margarida, as onze mil
Virgens, Santa Cecília e Santa Catarina. Como ressalta Casagrande (1990, p. 112), mulheres que
renunciaram ao sexo após a perda do marido ou que controlassem em matrimônio não se igualam
àquelas que se mantem virgem. As virgens mantem um corpo intacto. Representam o grau mais
elevado de perfeição da castidade, são como diz Carla Casagrande, como rainhas, nas quais suas
súditas se espelham, assim, as virgens são os exemplos mais perfeitos de valores morais “[...] que
todas as mulheres devem tentar conseguir, nos limites e nas formas que as suas condições
consentem.” (1990, p. 113).
Do século XII ao século XV são escritos diversos textos que sugerem que, na época, era
necessário elaborar valores e utilizar-se de modelos para uma reconstrução dos comportamentos
femininos. A mulher naqueles século, não há como negar, estava presente na vida social de forma
crucial: estava no trabalho no campo, na venda e produção de mercadorias, nos jogos políticos,
na família, era a mãe, a esposa e a filha, e, a “[...] definições desses papéis foi um dos principais
objectivos da nova pastoral e da nova pedagogia que elas ouviram ser-lhes proposta.”
(CASAGRANDE, 1990, p. 100). As ordens mendicantes que surgem nesse período, franciscanos
e dominicanos consideram as mulheres um sustentáculo passivo, que se “[...] dirigiam
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frequentemente e com grande atenção [...]” (CASAGRANDE, 1990, p. 100), para sua ambiciosa
meta de modificar aquela sociedade que se tornava complexa e perigosa.
Ademais, vemos na Legenda Áurea que, com Santa Ágata, é ensinado à mulher a negar o
corpo; com Santa Felicidade, a amar muito a Cristo; com Santa Margarida, a ir contra as paixões
do coração; com Santa Marta, a ter um controle rigoroso da alimentação; com a Bem-Aventura
Virgem Maria e Santa Marina, a ocupar seu tempo com afazeres; com as Santas Lúcia, uma
Virgem de Antioquia, Santa Margarida e Santa Cecilia a serem virgem puras; com Santa Justina,
a orar devotamente. Temos também um dualismo que mostra bem, que do sexo feminino, tem
que se ter cautela: ao mesmo tempo temos a imagem de uma mulher boa no dom do discurso,
com Santa Catarina, mas que, representa algo perigoso, que é intrínseco a esse sexo estranho:
seduzir nas palavras, assim como fez Eva; e de uma outra, propensa a cair em tentações, com
Santa Justina. Vemos também os exemplos de virgem sem a ínfima macula, com Santa Lúcia e a
Virgem Maria; vemos os exemplos de uma boa viúva, com Santa Paula que, após a morte de seu
marido, “[...] consagrou-se de tal sorte ao serviço de Deus que se poderia imaginar que tinha
desejado ficar viúva.” (DE VARAZZE, 2003, p. 210).
Maria Madalena foi excepcional pelas armas da penitencia, que a possibilitaram agradar
muito a Jesus Cristo; “fortificada”, através da temperança, que, como vimos é ressaltado em
outras legendas destinadas a santas; “invicta”, através da diligência, que, como vimos é ressaltado
também em outras legendas destinadas a santas. Ou seja, para Jacopo de Varazze, levar uma vida
“entregue aos desejos” e principalmente negar essa vida, possibilita para a mulher, agradar Jesus
Cristo assim como fez Maria Madalena.
Vemos a imagem da Virgem Maria ressaltada pela Igreja como exemplo de Mãe e esposa
casta, que gerou Jesus Cristo sem corrupção, teve uma vida exemplar e foi levada de alma e
corpo para Céu, porém esse exemplar pode não ser fácil ou tão possível de ser seguido, vemos
então Maria Madalena, a pecadora arrependida, onde seu abandono magnífico ao mundo carnal
deveria ser seguido por todas as mulheres. De todas as formas, na Legenda Áurea, o maior
exemplo de vida que é passado para o gênero feminino através da vida dessas santas é de todas as
formas possíveis de negar os prazeres carnais, ou seja, ser casta.
Mostra-se a alternativa ideal para as novas normais sociais que a Igreja e seus
interlocutores estavam a impor em sermões nas missas, nas praças e nas romarias. Foi passiva,
silenciada, subjugada e castrada. Mas esse sexo também era importante para a própria
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manutenção da sociedade, pois é dela que se ganha um herdeiro; tinha que ser cuidada, ou como
nos diz Carla Casagrande estar sobre constante custodia: hora do pai, hora do marido e,
principalmente, da Igreja, que tomava para si o dever de estabelecer virtudes de personagens
antigos em costumes novos, o que não deixa de ser outra imagem masculina. A mulher,
constantemente vigiada, levava nas costas o dever de perpetuar a espécie, e principalmente
perpetuar a família; dela poderia se esperar os piores pecados, pois foi por ela que o pecado se
introduziu na humanidade; seu pensar era fraco e débil, ilusório e enganador; a mulher era a
imperfeição e o homem a perfeição; mas ainda assim, elas têm uma beleza cativante aos olhares
masculinos e se sociabilizam através de ornamentos, vestidos e pinturas e podem provocar
desejos intensos nos homens. Por toda essa desconfiança, esse pé atrás, a mulher deveria ser
controlada, ou seja, ser casta.
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Resumo
O presente texto objetiva descrever sobre as características femininas e o papel da mulher presente na obra
literária “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa (1994), considerando o contexto históricogeográfico e cultural da sociedade do início do século XX. A ideia advém da angustia vivida por
Riobaldo, personagem-narrador e protagonista da obra sobre seus sentimentos por Diadorim, que veste-se
de homem, mas é uma mulher. Inicialmente, realizou-se pesquisas bibliográficas em Rosa (1994) e em
artigos sobre a concepção de gênero nesta obra levando em consideração autores como Bourdieu (2010),
Nunes (1983), entre outros. Metodologicamente, foram selecionados trechos da obra para averiguar como
o autor apresentou as características femininas de Diadorim e, por qual razão a personagem optou por não
revelar a sua verdadeira identidade a Riobaldo, fato que desperta atração sexual pelo amigo. O sertão
descrito pelo protagonista é repleto dos mandos e desmandos dos coronéis, sendo um lugar onde as
relações sociais são estritamente masculinas, representadas pela figura do jagunço, valente e violento.
Enquanto, que o feminino é representado de forma subserviente pelas prostitutas, mães e esposas.
Diadorim se diferencia neste universo, pois se veste e se comporta como homem. A relação afetiva de
Diadorim com seu pai é de admiração, sendo este um dos possíveis fatores que a levaram a não encarnar
uma manifestação tradicional feminina e para sobreviver na violência do sertão fica mais próxima de seu
pai. Diadorim circula entre o masculino e o feminino ao longo da obra provocando uma profunda
confusão nos sentimentos no personagem-narrador. A questão de gênero pela qual passa os personagens
de Diadorim e Riobaldo é justamente o foco de análise desse texto, considerando a cultura sertaneja,
tradicionalmente masculina e machista em contraponto a possibilidade de relações homoafetivas.
Palavras-chave: Identidade, gênero, mulher e sexualidade.

Introdução
O objetivo deste estudo é trazer para discussão de gênero a obra Grande sertão:
veredas de João Guimarães Rosa escrita em 1956, considerado um dos autores mais importantes
da literatura brasileira. O livro foi estruturado em uma extensa narrativa oral em que Riobaldo,
narrador-personagem, relata suas histórias, lutas, medos, dúvidas e amores tendo como cenário os
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sertões localizados nas divisas de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Todos os relatos são expostos
permeados por preocupações e discussões de caráter filosófico da existência humana como, Deus
e o diabo, a vida sertaneja, trazendo para o centro da discussão o sentimento nutrido pelo
companheiro de jagunçagem54, denominado Diadorim.
No tocante à metodologia de pesquisa, este ensaio é produto de pesquisa bibliográfica
da obra “Grande Sertão: Veredas” identificando as citações que descrevam os temas abordados.
Foram feitas, também, leituras complementares de livros, teses, dissertações e artigos que
abordassem temas como: a relação Geografia e Literatura; análises da obra na perspectiva
geográfica e estudos de gênero. De forma, que fosse possível compreender os diferentes olhares
presentes na obra, por meio das caracterizações dentro dos contextos econômico, social, político
e espacial.
As falas de Riobaldo narravam as proezas e adversidades de um sertanejo
aparentemente típico revelando as muitas faces do Sertão. No entanto o que de fato chamou a
atenção para elaboração deste artigo foi a relação entre Riobaldo e Diadorim, dois jagunços
temidos e respeitados que nutriam, um pelo outro, sentimentos intensos e confusos que
transitavam estreitamente entre o respeito, admiração, amizade e amor. Desta forma, busca -se
entender como o autor construiu uma possível relação homoafetiva dentro de um universo
considerado masculino como o Sertão.
O romance “Grande sertão: Veredas”

De acordo com Santos (2010) Guimarães Rosa acumulou outras funções ao longo de
sua vida, o que lhe foi de grande valia na construção desta obra, além de escritor foi ministro,
diplomata e médico. Nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, 27 de junho de 1908 se tornou
membro da Academia Brasileira de Letras em 1963 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 19
de novembro de 1967.
Antes de escrever Grande Sertão: Veredas, o autor realizou um trabalho onde
investigou o ambiente sertanejo nos aspectos naturais e sociais. De acordo com Santos (2010):

54

Dicionário Aulete Digital: O mesmo que jagunçada. Disponível em:
http://www.aulete.com.br/jagun%C3%A7agem. Acesso em: 19 de abril de 2016.
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Em 1952 Guimarães acompanhou 8 vaqueiros por cerca de 240 KM no sertão
mineiro, indo da Fazenda Sirga em Três Marias até a Fazenda São Francisco em
Araçaí, ambas cidades mineiras. Nessa viagem, Rosa fez várias anotações na
cadernetinha que trazia ao pescoço, registrando as características paisagísticas,
da fauna, da flora, a relação homem/natureza, as expressões culturais através das
músicas, danças, jogos, além do falar sertanejo (SANTOS, 2010, p. 34).

E por meio das anotações Guimarães Rosa construiu seu romance, que traz diversas
formas do universo do Sertão, que se apresenta tão longe, mas ao mesmo tempo próximo.
Segundo Lima (2001) Guimarães Rosa guia o olhar do leitor ao longo das trilhas que ele próprio
traçou neste sertão, despertando os sentidos para a descoberta desta realidade, para a percepção
dos traçados desta paisagem.
Neste romance, o recorte espacial configura-se na região Noroeste de Minas Gerais, e
o temporal, se dá nos anos finais do século XIX e início do século XX. Historicamente, o
Noroeste de Minas Gerais é uma região que teve sua geografia e sociedade menosprezadas em
relação ao contexto espacial nacional, devido as suas particularidades socioeconômicas.
Conforme Santos (2010) esse é um espaço estigmatizado pelo seu atraso econômico,
arcaísmo social, político e intensa violência. Aspectos estes que podem ser percebidos ao longo
da obra de Rosa (1994):

O senhor sabe: o sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus
mesmo, quando vier, que venha armado! Violência. (ROSA, 1994, p. 19).
A guerra era o constante mexer do sertão (ROSA, 1994, p. 41).
Morrer em combate é coisa trivial [...], pois o sertão [...] é o penal, criminal [...].
(ROSA, 1994, p. 92).
O grande sertão é a forte arma. [...] o punhal atravessado na boca, o peito
rocando espinhos. [...] e vem pular nas costas da gente, relampeando faca.
(ROSA, 1994, p. 178).

A violência e os perigos do Sertão estão presentes no enredo da obra, além de ser
marcada pelas falas de Riobaldo, que narra de forma desconexa em prosa suas adversidades.
Após contextualização espacial e temporal dos fatos que marcam a obra analisada de Guimarães
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Rosa, a seguir fará uma descrição das personagens principais, das relações sociais, culturais e
afetivas que marcam o romance.
As travessias de Riobaldo pelo sertão
Ao analisar o papel e importância da personagem principal, Riobaldo, nota-se que ao
longo da obra “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa (1994) é possível identificar
paisagens e histórias que vão se entrelaçando, fazendo com que o leitor possa, a seu modo,
reconstruir as cenas que envolvem o romance. Riobaldo descreve seu mundo, o Sertão, usando
como principal referencia as paisagens, descritas de forma que sugerem uma variedade muito rica
de experiências perceptivas e afetivas.
A respeito da relação paisagem e história, Santos (1998, p. 71) afirma que “as
paisagens são arranjos e formas em um determinado momento, sendo resultados de processos
passados que refletem os diferentes tipos de estruturas”, de forma que estas paisagens revelam as
experiências diárias, necessidades, emoções e os sentimentos dos sujeitos que as constroem.
As constantes descrições das paisagens geográficas proporciona a nós, enquanto,
leitores a construção de cenários e imagens dos espaços sob um aspecto físico, social e cultural
do Sertão Roseano, possibilitada, por meio do diálogo que o autor estabelece entre Geografia e
Literatura possibilita a leitura dos espaços sob um aspecto físico, social e cultural. A precisão
com a qual Rosa (1994) descreve o espaço torna constante a veracidade da obra, o próprio sertão
é supostamente o espaço geográfico da narrativa.
De acordo com Barcellos (2006) e Melo (2006) a aproximação entre Geografia e
Literatura se efetua dentro da procura pela interdisciplinaridade entre os saberes. A
interdisciplinaridade, corresponde à necessidade que as disciplinas tem em compartilhar entre si
os seus conhecimentos com vistas ao enfrentamento de diversas questões da sociedade
contemporânea. Santos (2002) ainda ressalta que a Geografia, tem no espaço um objeto de
estudo, sendo capaz de utilizar o saber científico de diversas áreas do conhecimento, desde as
disciplinas exatas e naturais até as disciplinas sociais e humanas, para a interpretação e
explicação de fenômenos que ocorrem na superfície terrestre.
É mediante os relatos de Riobaldo que o espaço da trama é estabelecido. O
personagem já velho conta toda a sua trajetória desde menino as margens do Rio São Francisco,
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compondo um monólogo sem sequência cronológica, gerando por vezes confusões a respeito de
qual etapa da vida do sertanejo está sendo relatada.
Riobaldo foi criado pela mãe, e privado de alguns traços característicos do sertanejo,
como a coragem e a valentia masculina. Após a morte da mãe, vai morar com o padrinho.
Contudo, descobre que aquele que tinha como padrinho, provavelmente, era seu pai biológico.
Decepcionado, foge e acaba se juntando ao bando de jagunços de Joca Ramiro, onde reencontra
Reinaldo, um dos jagunços do bando que conheceu ainda menino.
Reinaldo, que exigia somente de Riobaldo ser chamado de Diadorim, tornaram-se
rapidamente melhores amigos e companheiros de guerras, e durante a obra fica subentendido o
grande apreço de Riobaldo por Diadorim. Matavelli (2011) sobre Diadorim ressalta que:

Diadorim é uma personagem que possui características movediças e ambíguas, e
por isso se torna responsável pelos delírios que enlouquecem Riobaldo,
despertando no narrador a paixão e o desejo que dilaceram seu ser, pois ele se vê
obrigado a lutar contra esse estranho sentimento (MATAVELLI, 2011, p. 16).

Inseparáveis Diadorim e Riobaldo são encarregados de eliminar as tropas do
Governo. No entanto, o grupo é traído por um de seus jagunços, Hermógenes, que mata o líder do
bando Joca Ramiro. Com o interesse de vingar a morte de Joca Ramiro, este se torna o principal
objetivo do bando, principalmente de Diadorim que tinha verdadeira adoração pelo líder do
grupo, sentimento este muitas vezes incompreendido por Riobaldo.
Diadorim era a razão de muitas das aflições e dúvidas de Riobaldo, por quem tinha
tinha uma mistura de sentimentos, hora admiração pela coragem e valentia de Diadorim. Outras
vezes ciúmes e atração, seguidos pela repulsão, em razão de Riobaldo não aceitar sentir-se
atraído por outro homem. Dentre várias declarações implícitas, que deixam margem para o
entendimento de que existia um interesse homoafetivo de Riobaldo para com Diadorim, podemos
destacar alguns trechos da obra de Rosa (1994):

Diadorim caminha correto, com aquele passo curto, que o dele era e que, a brio
pelejava por espertar. [...] aí mesmo assim, escasso no sorrir, ele não me negava
estima, nem o valor dos seus olhos. Às vezes eu tinha a cisma que, só de
calcar o pé em terra, alguma coisa nele doesse. [...] Tanto que me vinha a
vontade, se pudesse, nessa caminhada, eu carregava Diadorim, livre de tudo
nas minhas costas. (ROSA, 1994, p. 285, grifos nossos).
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O sentimento nutrido por Riobaldo pelo amigo era severamente punido por si mesmo
que muitas vezes dizia estar possuído por “algum feitiço”, por não considerar “correto” o que
sentia pelo amigo:
Homem muito homem fui, e homem por mulheres! – nunca tive inclinação pra
aos vícios desencontrados. Repilo o que, o sem preceito. Então – o senhor me
perguntará – o que era aquilo? Ah, lei ladra, o poder da vida [...] Mas eu gostava
dele, dia mais dia, mais gostava. Diga o senhor: como um feitiço? Isso. Feito
coisa feita. Era ele estar perto de mim, e nada me faltava. Era ele fechar a cara e
estar tristonho, e eu perdia meu sossego. Era ele estar por longe, e eu só nele
pensava. E eu mesmo não entendia o que aquilo era? Sei que sim. Mas não. E eu
mesmo entender não queria. Acho que. Aquela meiguice [...] o cheiro do corpo
dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente – tentação dessa eu
espairecia, aí rijo comigo renegava (ROSA, 1994, p. 98, grifos nossos).

Também se subentende pelas fala do narrador que o sentimento era correspondido por
Diadorim:

Diadorim me queria tanto bem que o ciúme dele por mim também se
alteava. Depois de um rebate de contente, se atrapalhou em mim aquela outra
vergonha, um estúrdio asco. [...] Diadorim pôs a mão em meu braço. Do que
estremeci, de dentro, mas repeli esses alvoroços de doçura. (ROSA, 1994, p.
30, grifos nossos).

Somente Riobaldo chamava Diadorim por este nome, os demais integrantes do grupo
de jagunços o chamavam de Reinaldo. A identidade de Diadorim só era confiada a Riobolado,
por quem também nutria sentimentos que transcendiam a simples amizade entre dois jagunços.
Diadorim ao logo da obra se transformou na principal incógnita a ser desvenda, pois apresentava
uma série de ações e caraterísticas que causavam confusão tanto ao amigo, quanto aos leitores.
Sempre misterioso; não revelava nem mesmo ao melhor amigo sua história de vida; tinha
verdadeira adoração por Joca Ramiro – Chefe do Bando; nunca tomava banho durante o dia, nem
mesmo junto com os demais companheiros; era considerado um dos mais valentes do grupo, mas
ao mesmo tempo, Riobaldo, o descrevia com características, demasiadamente delicadas para um
jagunço com a sua valentia.
Somente no fim do romance o narrador revela a terceira identidade do amigo, que até
então possuía duas Reinaldo e Diadorim. O verdadeiro nome de Diadorim era Maria Deodorina.
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A descoberta aconteceu após a sua morte durante a missão de vingar a morte de Joca Ramiro, que
na verdade era o pai de Maria Deodorina.
Diadorim era a forma que o pai de Maria Deodorina a chamava, a mae morre com seu
nascimento sendo então criada pelo pai e pelo tio, com seu crescimento e a vontade de
permanecer ao lado do pai dentro de um mundo considerado masculino, assume a identidade de
Reinaldo se caracterizando com vestimentas e atitudes masculinas, pois entendia e/ou sabia que
enquanto mulher não poderia estar ao lado do pai.

Papel das mulheres no sertão roseano

O sertão de Guimarães Rosa apresentado por Riobaldo é repleto dos mandos e
desmandos dos coronéis e jagunços, onde o masculino configura no sertanejo “cabra macho”,
valente, corajoso e; o feminino representado pelo papel subserviente das mulheres da época.
O homem/mulher, masculino/feminino tem seus papéis determinados pelo homem
sempre à frente das mulheres. De acordo com Sperber (1982):
Dentre os papéis – funções – do sertão, há um que não muda, que não suporta
uma ordem nova: é o papel – função – de homem e de mulher. Concede-se à
mulher no máximo a função de mediadora. Mas não tem o direito de ser o
sujeito de seu destino, a menos que o seu destino seja equacionado em função
dos homens (SPERBER, 1982, p. 95).

Em “Grande Sertão: Veredas” as mulheres são retratadas sem poder sobre si
mesmas, subordinadas à uma ordem de cunho masculino. Tal condição se apresenta durante o
processo construção social da sociedade em o que papel do homem se apresenta de forma a
sobrepor suas condições às mulheres. Nesse caminho, Bourdieu (2010) analisa as hipóteses que
conduziram a crença social da dominação masculina da seguinte forma:

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as relações
sociais de dominação e de exploração que estão instituídas entre os gêneros se
inscrevem, assim, progressivamente em duas classes de habitus diferentes, sob a
forma de hexis corporais opostos e complementares e de princípios de visão e de
divisão, que levam a classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas
segundo distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino. Cabe
aos homens, situados do lado do exterior, do oficial, do público, do direito, do
seco, do alto, do descontínuo, realizar todos os atos ao mesmo tempo breves,
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perigosos e espetaculares, como matar o boi, a lavoura ou a colheita, sem falar
do homicídio e da guerra, que marcam rupturas no curso ordinário da vida. As
mulheres, pelo contrário, estando situadas do lado do úmido, do baixo, do curvo
e do contínuo, veem ser-lhes atribuídos todos os trabalhos domésticos, ou seja,
privados e escondidos, ou até mesmo invisíveis e vergonhosos, como o cuidado
das crianças e dos animais, bem como todos os trabalhos exteriores que lhes são
destinados pela razão mítica, isto é, os que levam a lidar com a água, a erva, o
verde (como arrancar as ervas daninhas ou fazer a jardinagem), com o leite, com
a madeira e, sobretudo, os mais sujos, os mais monótonos e mais humildes
(BOURDIEU, 2010, p. 37, grifos do autor).

É possível se aplicar ao Sertão o que Bourdieu (2010) escreve acerca da visível e
quase irrestrita dependência das mulheres ao mundo e as necessidades masculinas, sendo este um
lugar de machos senhoriais e mulheres servis. Porém, nem só de mulheres frágeis o Sertão
Roseano é constituído. Para tanto, destaca-se as personagens que compuseram o universo
feminino da obra e que apresentaram um papel diferente ao imposto socialmente, dentre elas temse:


Mãe de Riobaldo: criou o filho sozinha até o dia de sua morte;



Nhorinhá: a prostituta, que dava satisfação sexual dos jagunços;



Otacília: a donzela, modelo de referência de moça para se casar, por quem Riobaldo também

nutria sentimentos;


Diadorim: enigmática e forte.
Todas essas mulheres tiveram contribuições diferentes na vida de Riobaldo, as três

primeiras, são notadamente caracterizadas como mulheres e femininas, a partir das definições de
suas vestimentas e formas de agir.
Em contradição ao ideal de figura feminina socialmente construída, Diadorim se
destaca entre elas como um ser humano que desconstrói a determinação social e cultural do que é
feminino para a época.
Para Nunes (1983) Diadorim se mostra como um enigma, pois nega sua imagem
feminina se travestindo como homem, evitando cabelos longos, as saias, penteados, vestidos e a
procura de um casamento. A intensão da personagem era circular livremente no universo
masculino, sempre guardando o seu segredo de condição feminina. Diadorim possuía um
sentimento de verdadeira adoração pelo pai, Joca Ramiro, que a influenciou na escolha de se
esconder no ‘mundo masculino’ com suas roupas, armas e modos de agir esperados de um
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jagunço, com a rigidez, dureza e coragem, pois esta seria a única forma de ficar junto de seu pai
sem ser desrespeitada pelos demais integrantes do bando de jagunços.
Segundo Rosenfield (2006, p. 271) na verdade é difícil ver um lugar para as mulheres
no sertão dominado pelo mando e pela violência dos homens; pois “o sertão enquanto universo da
virilidade férrea e sangrenta parece ser fundamentalmente hostil à feminidade e, ao mesmo
tempo, à vida”. Porém, a presença feminina é de grande relevância no desdobramento da história
de Riobaldo, conforme afirma Alves (2010):

Desde os primeiros passos, pois, Riobaldo, de paternidade ignorada, foi sempre
conduzido por mãos femininas. Do feminino vieram seus valores, seu sustento e
suas lembranças, o nascer e o crescer de seus afetos, que a jagunçagem não
conseguiu apagar e que as mulheres, ao longo de sua travessia, cuidaram de
reforçar. Com efeito, uma leitura mais detalhada torna possível constatar que,
em Grande sertão: veredas, as personagens femininas que vão sendo delineadas
ao longo da obra colaboram todas para a promoção ou aprimoramento do
masculino, do viril representado pelo personagem Riobaldo que, seguindo a sua
travessia (ALVES, 2010, p. 3).

Entende-se que por um lado, Rosa (1994) de fato reconhecia os costumes que
ditavam a conduta considerada correta às mulheres, por outro, reconhece também que estas foram
e são protagonistas nas histórias do Sertão. Diadorim seria mesmo que de forma subjetiva o
reconhecimento das transformações inevitáveis dos costumes ditados ao gênero feminino.
Enquanto, uma mulher que abriu mão, dos papéis que a sociedade lhe obrigava a ter, o papel de
esposa e mãe, para viver em um universo considerado dos homens.

A presença do masculino e do feminino na personagem Diadorim

Diante das características apresentadas por Diadorim, cujas vestimentas e modos de agir
são essencialmente masculinos, a personagem transparece uma sensualidade feminina incomum
ao universo masculino. Tais condições cria em Riobaldo um sentimento de atração por um
‘homem’, incompreendido pelo modo de vida e costumes sociais do fim do século XIX e
princípio do XX.
Riobaldo, narrador da obra mesmo sendo um jagunço respeitado, homem viril,
considerado cabra-macho do Sertão se vê atraído por Diadorim, até então outro homem
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companheiro de jagunçagem, sentimento este que tenta reprimir deixando-o constantemente em
estado de perturbação:

Conforme pensei em Diadorim. Só pensava era nele. Um joão-de-barro cantou.
Eu queria morrer pensando em meu amigo Diadorim, mano-oh- mão, que estava
na Serra do Pau-d’Arco, quase na divisa baiana, com nossa outra metade dos só
candelários [...]. Com meu amigo Diadorim me abraçava, sentimento meu ia
voava reto para ele [...]. Ai, arre, mas: que esta minha boca não tem ordem
nenhuma. Estou contando fora, coisas divagadas (ROSA, 1994, p. 37).
E veja: eu vinha tanto tempo me relutando, contra o querer gostar de Diadorim
mais do que, a claro, de um amigo se pertence gostar. (ROSA, 1994, p. 52).

Torna-se claro que existe uma confusão a respeito dos sentimentos que Riobaldo
tinha por Diadorim, o primeiro percebia que havia algo de diferente no “amigo” que lhe atraia e
os unia, porém, não conseguia identificar o que era. A respeito destaca-se que:

Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios. Como assim, a gente se
diferenciava dos outros – porque jagunço não é muito de conversa continuada
nem de amizades estreitas: a bem eles se misturam e desmisturam, de acaso, mas
cada um é feito um por si (ROSA, 1994, p. 44).

O narrador-personagem se sente como transgressor no momento que percebe que o
sentimento internalizado ultrapassa os limites da amizade, procurando a todo custo rejeitar
Diadorim. A construção da imagem de Diadorim por Riobaldo nos conduz a interpretar que o que
existe vai além da lembrança de uma “amizade”. Há, nos dois trechos a seguir, significados que
articulam uma relação entre ambos movida pelo desejo de um relacionamento homoafetivo:
O senhor saiba – Diadorim: que, bastava ele me olhar com os olhos verdes tão
em sonhos, e, por mesmo de minha vergonha, escondido de mim mesmo eu
gostava do cheiro dele, do existir dele, do morno que a mão dele passava para a
minha mão. O senhor vai ver. Eu era dois, diversos? O que não entendo hoje,
naquele tempo eu não sabia. (ROSA, 1994, p. 505).
E Diadorim reparou e perguntou também que flor era essa, qual sendo? [...] Ela
se chama é liroliro [...] Otacília respondeu. [...] vi que ela (Otacília) não gostou
de Diadorim [...]. Desde o primeiro dia Diadorim guardou raiva de Otacília. E
mesmo eu podia ver que era açoite de ciúmes (ROSA, 1994, p. 206-207).
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O segundo trecho evidencia a existência de uma certa antipatia entre as personagens
de Diadorim e Otacília. O ciúme que Otacília teve em relação a Diadorim, mesmo não sabendo
de sua verdadeira identidade o que nos permite entender que ela percebeu algo a mais na relação
entre Riobaldo e Diadorim. E entendemos ainda que Diadorim sentiu ciúmes de Otacília com
Riobaldo, primeiro, por não poder se identificar enquanto mulher e revelar seus sentimentos e
segundo, por medo de perder a companhia de Riobaldo. O ciúme de Diadorim em relação a
Otacília foi percebido por Riobaldo, o que causou um conflito, ainda maior para o Jagunço que
oscilava entre o amor de Otacília, moça bonita e delicada, e a atração “pecaminosa” por
Diadorim.

Consideraçoes finais
A obra “Grande Sertão: Veredas” está envolvida de uma linguagem cheia de
metáforas no relato de Riobaldo, ex-jagunço que relembra suas lutas, seus medos e o amor
reprimido por Diadorim. Contudo, o centro das memórias do narrador Riobaldo não é, todavia,
sua aventura na jagunçagem, mas o amor não vivido com Maria Deodorina da Fé Betancourt
Marins, a Diadorim, filha única de um fazendeiro-jagunço, Joca Ramiro, travestiu-se de homem
para poder transitar livremente pelo mundo masculino para se manter próxima a seu pai. O
romance possibilita contextualizar os papeis do homem e da mulher em uma sociedade
masculina.
Diadorim é fonte das principais inquietações de Riobaldo e surge como um quebra cabeça a ser montado ao longo da obra, representa o feminino fora dos padrões permitidos para a
época, pois o Sertão era lugar desbravado unicamente pelos homens, as mulheres só conheciam
seus perigos por meio dos relatos de seus pais, maridos, filhos, sendo estas subjugadas a cuidar
do lar e da família.
A figura de Diadorim é ambígua visualmente masculina, mas apresentava ações
consideradas “para as mulheres” a respeito dos cuidados que ela tinha com o amigo Riobaldo,
como por exemplo, lavar suas roupas.
Grande Sertão: Veredas é a história de Riobaldo, da sua trajetória com homem, mas é,
igualmente, a história de Diadorim, além de outras espalhadas ao longo do livro. Fica claro no
decorrer da obra, que Diadorim se sente confortável em sua vida de jagunço, até mais que
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Riobaldo. Esse seu conforto em travestir-se de homem, primeiro por determinação do pai e
depois por escolha para manter-se ao lado do mesmo, só apresenta um momento de oscilação que
é quando percebe o sentimento que existe entre Riobaldo e Otacília. A mulher que Diadorim
sufocou em si estava representada na figura de Otacília, que aceitava o papel a que cabia “as
mulhres de respeito” naquele Sertão.
Mesmo nutrindo um sentimento por Riobaldo, Diadorim não revelou sua verdadeira
identidade, pois tinha como objetivo vingar a morte de seu pai e assim o fez pagando com a
própria vida. A verdadeira identidade e história de Diadorim só foi revelada ao fim dos relatos do
narrador-personagem, sendo colocada como uma verdadeira heroína. Mas cabe ainda destacar
que mesmo a morte de Diadorim e a descoberta de sua condição feminina não altera o fato de que
existiu um sentimento homoafetivo de Riobaldo pelo amigo.
Dentro dos conceitos de Orientação sexual humana entendemos que, mesmo sendo
descoberto ao fim da obra que Diadorim, nasceu do gênero feminino e foi criada como homem,
não exclui o fato de que Riobaldo teve interesse homossexual pelo amigo, que ao longo de toda a
sua história de convivência, se denominou e apresentou características predominantemente
masculinas, sentimento este que só não foi assumido por julga-lo impróprio.
No entanto, ao que se refere a Diadorim se torna complexo uma análise a respeito de
sua orientação, pois desde pequena lhe foi imposto costumes e vestimentas masculinas.
Aparentemente, Diadorim se sentia bem no mundo masculino, mas na obra o subjetivo nos faz
acreditar em seu interesse héteroafetivo pelo companheiro Riobaldo, que por sua vez revelado,
primeiro por não querer abrir mão da vida, enquanto jagunço e segundo pela busca de vingar -se
da morte do pai.
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Resumo
O escopo desta pesquisa é analisar como se articula o fantástico, por meio de acontecimentos
sobrenaturais e a opressão feminina, por meio do discurso religioso e científico nos contos “Sister Lilith”
(2002), de Honoree Fanonne Jeffers e “The Yellow wallpaper” (2013), de Charlotte Perskins Gilman. A
problemática que move esta reflexão é o fantástico presente nessas duas narrativas e a forma como a
opressão feminina é exposta pelos autores, fazendo com que a voz das personagens protagonistas, Lilith e
Jane, são sufocadas pelo “discurso machista” presente na sociedade. Para abordarmos essa problemática
social, a qual o fantástico e a opressão são retratados de forma nítida, buscaremos dialogar com autores
que refletem sobre o fantástico como Todorov (1981), o qual defende que o fantástico é explicado por
meio dos acontecimentos sobrenaturais que ocorrem no meio em que vivemos. E Beauvior (1967), a qual
esclarece que no discurso tradicional machista, a mulher é educada para o casamento e para obedecer ao
homem, e este, diferentemente dela, tem o direito a vida social e a profissão. A metodologia a ser utilizada
será a pesquisa bibliográfica, tendo os contos “Sister Lilith” e “The yellow wallpaper” como fontes, com
vista a identificar o discurso machista usado para sufocar a voz feminina no âmbito social.
Palavras – chave: Fantástico. Opressão feminina. Discurso machista.

Os contos “Sister Lilith” (2002), de Honoree Fanonne Jeffers e “The Yellow wallpaper”
(2013), de Charlotte Perskins Gilman, dialogam entre si no fantástico e no discurso machista,
pois retratam a presença do sobrenatural nas narrativas e apontam a questão do gênero, buscando
explicar a maneira como a mulher é tratada na sociedade machista e opressora. Tanto na
religiosidade como na ciência a figura feminina é oprimida pelo discurso machista.
Em se tratando do discurso machista, o qual defende o estereótipo de que a “mulher ideal”
é aquela objetizada, tratada como mero instrumento de prazer do homem, é ensinada a cuidar do
lar e a obedecer as ordens do marido. Esse padrão comportamental machista prevalece até os dias
atuais devido a mídia, a qual apresenta a imagem masculina como um ser superior a imagem
feminina. Todavia, esse machismo instiga a mulher também, a seguir esse padrão de
comportamento para se enquadrar nas regras sociais, conforme Andrade (2013).
O discurso machista é percebido no conto “Sister Lilith”, no momento em que Adão quer
que sua esposa Lilith faça as suas vontades, esteja sempre por perto dele, disponível para ele,
sempre que sentir desejo de ter relação sexual. E ela, foi subversiva aos paradigmas impostos por
55
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esse machismo religioso, pois, eles (Lilith e Adão) são personagens bíblicos. O nome sister,
significa irmã em inglês, visto que toda comunidade cristã possui a irmandade entre os credores.
Já no conto “The yellow wallpaper”, o discurso machista é percebido pela opressão que a
protagonista Jane vive. Ela é uma mulher subalterna, que tem a consciência de que o seu marido a
oprime, porém, continua enclausurada no quarto, tomando remédios antidepressivos receitados
por seu marido que é médico. Ela é vítima do machismo que a ciência também possui, pelo fato
de seu marido ser médico e receita-la e obrigá-la a tomar remédios, afirmando que ela precisa se
“curar” da depressão.
Esses dois contos “Sister Lilith” e “The yellow wallpaper”, são narrados em primeira
pessoa, e “o NARRADOR, personagem central, não tem acesso ao estado mental das demais
personagens. Narra de um centro fixo, limitado quase que exclusivamente às suas percepções,
pensamentos e sentimentos” (LEITE, 2006, p. 43). Lilith e Jane contam os fatos a partir de suas
experiências vividas e por isso, a narrativa é autodiegética. As duas personagens apresentam suas
percepções e seus sentimentos por meio do fantástico, do sobrenatural e por meio da opressão
que elas vivem em relação ao discurso machista.
Para falar do fantástico representado nessas duas narrativas (Sister Lilith e The yellow
wallpaper), Todorov (1981, p. 16) explica, como “a vacilação experimentada por um ser que não
conhece mais que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural”. O
conceito de fantástico é definido a partir da relação do real com o imaginário, ou seja, há a
presença do mistério na vida cotidiana real. O indivíduo experimenta algo que ele não conhece e
que é inexplicável, é sobrenatural.
O fantástico é retratado pela consciência das personagens Lilith e Jane, devido ao estado
em que elas se encontram, vítimas do machismo religioso e científico. Os acontecimentos
sobrenaturais como Lilith apresenta sobre o seu nascimento e o nascimento de Adão, que vieram
juntos do barro, o qual foi se mexendo e se transformando em seres humanos. E Jane por ver uma
mulher se mexendo atrás do papel de parede amarelo, a mulher lutava para sair daquela prisão. A
seguir analisaremos detidamente a personagem Lilith e logo em seguida Jane como vítimas da
consciência machista.
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Lilith e a opressão feminina
O conto “Sister Lilith”, apresenta a personagem Lilith, a primeira mulher de Adão, que
nasceu do barro junto com seu marido e por isso, lutou para ter os mesmos direitos que Adão. Ela
comenta sobre o nascimento deles: “right that moment when we climbed from the hot mud there
was light. There wasn’t darkness, there was light. All light” (JEFFERS, 2000, p. 5). No momento
em que eles foram criados, havia muita luz, e a luz é representada pela presença masculina de
Deus e por isso, havia muita claridade, que indica razão. E no momento em que eles estavam
sendo criados, eles se mexiam no barro e se transformavam em humanos.
Lilith, explica como foi o nascimento dela e de Adão: “me and that man were twins, born
together, and that’s why he wanted me next to his skin even after I left him, even after I didn’t
want him anymore, and him not letting me leave with my on child” (JEFFERS, 2002, p. 5). Ela
deixa claro que eles nasceram juntos, com igualdade, como irmãos gêmeos que vieram do barro e
por isso ambos deveriam ter os mesmos direitos. Contudo, Adão queria dar ordens e até não
queria deixa-la ao menos passear com o filho deles pelo jardim, pois, ele a queria sempre perto
dele.
Ela então, continua justificando o porquê da luta pela igualdade entre os sexos, pois, no
momento do nascimento deles: “I left Adam’s heart start to beat at the same time as mine”
(JEFFERS, 2002, p. 59). Ela sentiu o coração de Adão bater junto ao dela, no momento em que
Deus estava dando vida a eles. Esse nascimento que retrata igualdade entre os sexos, ambos são
seres humanos e nasceram com igualdade, por isso, deveriam ter os mesmos direitos, eram dois
seres humanos nascendo ali naquele momento.
E ainda se tratando do seu nascimento, Lilith aponta que descobriu o seu nome quando
Deus a chamou, após o seu nascimento. Nomear é sinônimo de propriedade, de pertencimento.
Todavia, ela descobre ainda mais sobre si mesma, quando Deus disse: “You are woman. He is
man. You are together. Alone” (FEFFERS, 2000, p. 59). Ela soube que era mulher e ele era
homem e eles são os únicos seres humanos vivendo no jardim e por isso eles deveriam ficar
juntos.
Após Deus revelar para Lilith e Adão que eles eram os únicos humanos vivendo no
jardim, ele também disse, “And that’s how I knew we were married” (JEFFERS, 2000, p. 59).
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Eles estavam casados, um pertencia ao outro, foram criados juntos e estavam unidos, casados,
Adão era o marido de Lilith, a esposa dele, um pertencia ao outro. O casamento foi feito para o
homem e a mulher se unirem e adquirirem família.
E como prova da união no casamento, a Bíblia afirma que: “os dois se tornarão uma só
carne’. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne (MARCOS 10: 8). O casamento
é a união entre duas pessoas, que passarão a viver juntos e a seguir os mesmos caminhos. Ainda
continua a palavra bíblia: “por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa”
(MARCOS 10: 7). E como Lilith estava casada, ela deveria estar com Adão em qualquer
circunstância, porque eles formavam uma só carne, estavam unidos pelo laço matrimonial.
Todavia, em seu casamento, Lilith apresentou descontentamento, desde o momento em
que “sometimes he would scare me a little when he would come in from the animals smelling a
little funky and growl in my ear, “Boo, Miss Lili” Yeah, he scared me because muscles are
trouble” (JEFFERS, 2000, p. 6). Depois de fazer sexo com os animais, Adão a procurava para
fazer sexo, sujo dos animais, a tratava como um animal, que estava ali para satisfazê-lo
sexualmente. Ele vinha com mal cheiro e mesmo assim, ela não podia negá-lo, pois Deus já havia
esclarecido que eles eram casados e por isso, no jardim onde eles moravam, era sempre claro,
Deus estava de olho neles “[...] there was light light light light light light light” (JEFFERS, 2000,
p. 5). Essa claridade é enfatizada, para eles saberem que Deus estava sempre de olho.
Além de estar sempre de olho no casal, de deixar o jardim sempre claro, Deus ainda disse
a Lilith: “seja submissa ao seu marido em tudo, [...]” (EFÉSIOS 5: 22). Ela não podia contrariar
Adão, deveria ser-lhe obediente, aceitar submissamente o que ele fizesse, até mesmo procura-la
para ter relação sexual depois de ter praticado sexo com os outros animais, sujo, com mal cheiro.
A força Divina, representada pela figura masculina, deu a vida a humanidade e está no
poder desde os tempos mais remotos, mesmo que saibamos que é a mulher quem dá a luz a outros
seres humanos, na escrita bíblica apresenta que Deus-homem, deu a vida aos seres humanos. E
esse fato de Deus dar a vida aos seres humanos, é apresentado em Gêneses (1:27) quando, “criou
Deus o homem à sua imagem; [...]; homem e mulher os criou”. Deus deu a vida ao homem e a
mulher, assim como uma mãe da a luz ao seu filho.
Todavia, devido a essa submissão da mulher imposta pela palavra divina, Lilith,
descontente em seu casamento, buscou lutar pelos seus direitos, para ter a sua autonomia e foi
subversiva, negando as ordens de Adão. Contudo, teve sua voz sufocada pelo machismo
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religioso, assim comenta a voz divina: “o casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal,
conservado puro; pois Deus julgará os imorais e os adúlteros” (Hebreus 13:4). Essa passagem já
mostra que se houver desobediência das ordens de Deus, o indivíduo será julgado como imoral.
Lilith, sem voz, calada pelo discurso machista religioso, não consegue sua liberdade e
nem os seus direitos. Ela ficou manchada, vista como a vilã da história, como uma pessoa imoral,
subversiva, pois transgredia as ordens divina, que era a de obedecer ao seu marido. Deus então,
sem compreender os direitos de igualdade de Lilith, obteve sua cólera despertada e ela perdeu o
seu lugar no paraíso, assim comenta a personagem:
Now all of sudden, I’m bleached, I’m bone, a Jane-come-lately. All I see on
those pages is God and snake. Adam and his comcubine. I just got to say that if a
trophy wife was what he wanted, he sure got one. Somebody made him the most
beautiful girl in the world, all right” (JEFFERS, 2000, p. 5).

Ao buscar ter os mesmos direitos que seu marido, Lilith ficou manchada para Deus e para
os anjos. Foi expulsa do paraíso. E para Adão não ficar sozinho no jardim, Deus fez para ele
outra mulher, pois eles (Deus e Adão) estavam combinados entre si, eram cumplices do
machismo e Adão precisava de uma companheira, afirmou Deus: “não é bom que o homem esteja
só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda” (GÊNESIS 2:18). Uma mulher lhe
respeitasse e que cumprisse com suas obrigações de esposa, sem reclamar.
Lilith então, comenta como foi o nascimento de Eva, “and no rib, at least not with me. I
don’t even eat meat, even after all of it” (JEFFERS, 2000, p. 5). Eva não nasceu como ela e
Adão, do barro. Ela veio da costela dele e quando ela assistiu ao nascimento de sua rival, nunca
mais conseguiu comer carne. Essa forma de “criar” Eva, advinda da costela, indica mulher
submissa, que veio da parte inferior ao cérebro, remetendo ao fato de que o homem age
racionalmente e a mulher não, por isso ela deve obediência ao homem.
E dessa forma, podemos perceber além do fantástico, a maneira como a mulher é
representada na sociedade em que o sexo masculino é considerado superior. A narrativa de Sister
Lilith busca dar voz aos excluídos e marginalizados socialmente, a protagonista, como teve sua
voz sufocada pela voz masculina, também não conseguiu alcançar seus direitos de igualdade. E
por buscar sua autonomia foi expulsa do paraíso, empurrada para a margem.
A questão identitária feminina é refletida na sociedade da seguinte maneira, “a identidade
é marcada pela diferença” (SILVA, 2012, p. 11), a mulher é vista como tal em comparação a
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identidade masculina. O corpo da mulher é diferente do homem, as atitudes femininas são
diferentes das atitudes masculinas e a sociedade deixa isso claro quando, conceitua que o homem
lidera por ser racional e a mulher deve-lhe obediência. E essa diferença sexista de direitos é
esclarecida pela personagem Lilith, por estar descontente em seu casamento, devido ao modo
machista de Adão se comportar.

Jane: a personagem oprimida pelo discurso machista de seu marido
Jane, a protagonista de conto “The Yellow wallpaper” é uma mulher que vive
enclausurada no seu casamento, que a voz e a liberdade foi retirada por seu próprio marido, o
qual tinha poder sobre ela. Seu marido era médico e devido a sua profissão, conhecia os
medicamentos, por isso a mantinha sedada, pois dizia que ela tinha depressão. E para que ela não
pudesse refletir sobre sua vida, imaginar situações diferentes. Mantê-la presa no quarto sob efeito
de remédios era uma forma dela não escrever, não expor sua imaginação, porque escrever é
sinônimo de liberdade. E o fato dele obriga-la a tomar remédios antidepressivos, justifica-se a
ciência valorizando o discurso machista em relação a mulher.
Por passar horas enclausurada no quarto, a protagonista comenta sobre o papel de parede
que parece ter vida, “esse papel olha para mim como se soubesse a má influência que exerce!”
(GILMAN, 2013, p. 107). Ela está presa num local que a oprime, o quarto onde ela passa a maior
parte do tempo ociosa, contando os buraquinhos no teto, as paredes são cobertas por um papel
amarelo. A estampa amarela a deixa perturbada, fazendo-a imaginar que havia uma mulher presa
atrás do papel de parede.
Ela tinha muita imaginação e ao olhar para aquela estampa amarela, ela sentia-se mal,
parecia que obtinha sobre ela uma má influência, o que remete ao fato de o espaço influenciar as
ações da personagem. E como ela passava enclausurada no quarto o dia todo, observando o papel
de parede, sua imaginação fluía e ela comenta: “é como uma mulher se abaixando e se arrastando
por trás da estampa” (GILMAN, 2013, p. 111). A personagem começa a imaginar a si própria
atrás daquele papel se arrastando, tentando sair da prisão, o que representa o seu desejo de
libertar-se do casamento e dessa vida que a deixava enclausurada, detida num quarto durante o
dia todo.
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Ela desejava libertar-se, ter sua autonomia, poder escrever contos e aproveitar de sua
“fantasmagoria” (GILMAN, 2013, p. 112), o que indica que ela seria uma escritora de narrativas
fantásticas, narrativas fantasmagóricas. E a mulher se arrastando representa a figura feminina
subalterna, a qual tem consciência de sua prisão matrimonial, porém, continua ali, presa no
quarto o dia todo, sem ter como agir.
Esse quarto, cujo o papel de parede é amarelo, é de uma casa no campo, mais quieta, mais
afastada, que seu marido alugou para que eles pudesses passar o verão e enquanto descansavam
da agitação da cidade, Jane teria mais chances de se curar da depressão. O local era “um casarão
colonial, uma propriedade hereditária, casa mal-assombrada, herdada, eu diria, e, em termos
românticos, seria possível alcançar o ápice da felicidade; mas isso seria esperar demais do
destino” (GILMAN, 2013, p. 103). A casa, como descreve a narradora, é mal-assombrada, velha,
um casarão antigo, com o formato é colonial, o que consta que a sociedade ainda estava presa aos
padrões sociais arcaicos e o marido de Jane também estava preso ao conceito machista de que o
lugar de mulher é no lar e sem muita imaginação, pois, a racionalidade é masculina.
Esses padrões sociais arcaicos valorizam o homem em relação a mulher e explica que as
mulheres são “educadas por mulheres, no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o
casamento que ainda as subordina praticamente ao homem; o prestígio viril está longe de se ter
apagado: assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais” Beauvior (1967, p. 7). A cultura
machista defende que a mulher foi educada para o casamento e para o lar, para realizar as tarefas
domésticas, enquanto o homem, também educado por mulheres, aprende a ser o chefe do lar, a ter
vida social, trabalhar e estudar.
Vítima da opressão machista, Jane tinha consciência de seu estado, de sua subalternidade
e comenta: “às vezes, sem explicação, fico muito zangada com John. Tenho certeza de que eu não
era tão sensível assim. Acredito que seja consequência do meu estado” (GILMAN, 2013, p. 104).
Ao afirmar que ela tem certeza que não era tão sensível assim, Jane deixa claro que ela tem
consciência de que seu marido a oprime, que a sufoca, tirando sua liberdade. E devido a essa
consciência de seu estado, Jane demonstra ser subalterna.
O estado de saúde apontado pela personagem, marca a influência social na vida da mulher
casada e oprimida, uma mulher deprimida devido a sua falta de liberdade, pois não podia
escrever, não tinha liberdade de imaginar. E o seu marido dizia que ela precisava tomar os
remédios para a sua “cura”, que ele chamava de depressão, para que ela não pudesse dar forças a
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sua imaginação. Ela era sufocada pelo discurso de seu marido, de que mulher deve cuidar do lar,
ficar em casa e não pensar muito.
Dessa forma, percebemos que a identidade feminina é oculta pela voz masculina, pois “a
humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas relativamente a ele; ela não é
considerada um ser autônomo” (BEAUVOIR, 1970, p. 10). A mulher é reconhecida socialmente
em comparação ao homem que é um ser masculino. Ela aparece como uma forma de negação a
essa masculinidade. E o homem é reconhecido sem a mulher, ele é um ser autônomo e a mulher
não é reconhecida sozinha, precisa de um sujeito masculino para ser identificada como mulher na
sociedade. A sociedade machista busca apagar a identidade feminina.
Jane também, comenta o fato de seu marido tratá-la no diminutivo, como forma de
mostrar superioridade, ser racional, e ela frágil, pequena: “o que foi garotinha?” (GILMAN,
2013, p. 111). O garotinha está no diminutivo, remetendo ao fato de fragilidade, assim como
“criaturinha abençoada” (GILMAN, 2013, p. 111). Tratá-la de forma diminutiva apresenta a
mulher sempre frágil, inferior, precisando do homem para protege-la, o homem visto como um
ser superior, racional e forte, protege a mulher da sociedade, ou seja, faz com que ela fique
enclausurada.
E como forma de fugir da opressão em que vivida no casamento, Jane deixou-se levar
pela imaginação, surtou-se, imaginando que a mulher que estava atrás da estampa havia trocado
de lugar com ela, agora teria sua liberdade e ninguém mais poderia aprisiona-la, ela era livre,
deixou então, se levar pela imaginação, surtou-se, imaginando que a mulher que estava atrás da
estampa havia trocado de lugar com ela, havia se libertado. E por isso, ela agora poderia sair
daquele enclausuramento e ninguém mais poderia aprisiona-la, ela estava livre daquela opressão,
daquele sufoco, assim comenta a personagem:
“Consegui sair, finalmente”, eu disse, “apesar de você e da Jane. E arranquei a
maior parte do papel, então você não pode me pôr de volta!”
E agora, porque o homem desmaiou? Mas foi o que ele fez, e bem no meu
caminho ao longo da parede, e, por conseguinte, eu tinha que rastejar por cima
dele todas as vezes! (GILMAN, 2013, p. 118).

Jane, ao conseguir libertar-se, após arrancar uma grande parte do papel de parede, sentiase finalmente livre e dizia para ela mesma “apesar de você e da Jane” GILMAN, 2013, p. 118).
Ela falava para si própria “você e a Jane”, “você” é a mulher que queria libertar-se e a “Jane” é a
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mulher subalterna. Esse discurso é dela com ela mesma na busca por sua liberdade e ainda
afirmou que ele (seu marido), não podia coloca-la de volta no aprisionamento, ela estava livre.
Todavia, o seu marido ao imaginar que ela poderia libertar-se com aquele surto,
desmaiou. E mesmo assim, ela não deixou de lutar pela sua liberdade, continuou rastejando e
passando por cima daquele homem caído no chão. O rastejar significa que ela ainda não tinha
forças o suficiente para se erguer e deixar aquela vida de prisioneira, ela ainda rastejava tentando
ser livre. E ele, ao vê-la surtando, desmaiou, ou seja, era doloroso para ele perder o poder que
tinha sobre ela.
E esse surto aconteceu, porque ela passava o tempo olhando para a estampa da parede e
não tinha mais nada para fazer, tentava escrever escondido, mas, a funcionária doméstica a
vigiava para contar para seu marido e por isso, ela não tinha liberdade, nem mesmo quando ele
estava fora de casa. E de tanto ficar enclausurada naquele quarto, ela começou a ver uma mulher
atrás da estampa, querendo sair, isto é, era ela mesma, em seu interior querendo se libertar da
prisão que vivia. Quando ela fala que arrancou a maior parte do papel de parede, é que ela estava
livre, o surto, a loucura era uma forma da mulher libertar-se da vida oprimida que levava.
A desigualdade de direitos entre os sexos masculino e feminino mostra que o padrão
imposto pela sociedade, seja que a mulher se case e se torne um objeto da supremacia masculina.
O homem estuda, adquire uma boa profissão para se casar e tornar-se líder da casa, enquanto a
mulher, desde criança é preparada para cuidar do lar, os brinquedos infantis favorecem essa
desigualdade, pois, o menino brinca com carrinhos e jogos e a mulher com bonecas para aprender
a ser mãe e de casinha, conforme Beauvoir (1970).

Considerações finais
Diante desta análise feita desses dois contos “Sister Lilith” e “The yellow eallpaper”
percebemos que os padrões sociais são compreendidos da seguinte forma, a “cultura é uma
construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social. Ou seja, a
cultura não é ‘algo natural’, não é uma decorrência de leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a
cultura é um produto coletivo da vida humana” (SANTOS, 20006, 45). E assim, compreendemos
que Lilith e Jane, são mulheres sufocadas pelo tradicionalismo “machista”, o qual está associado
a cultura, que é uma construção histórica transmitida de geração para geração.
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Lilith teve sua voz sufocada pelo machismo religioso, ela estava no paraíso, porém, Deus
estava de olho o tempo todo, mas ela se cansa de ser submissa a Adão e busca sua autonomia.
Nesse momento então, ela ficou manchada para Deus, foi excluída do paraíso, perdendo seu
espaço para outra mulher que veio da costela, sinônimo de submissão, que é a Eva. E Lilith então,
ficou reconhecida como a vilã para Deus, por buscar ser tratada de maneira igual e não submissa
a Adão.
E a segunda personagem, a Jane, a qual sabe que vive enclausurada por seu marido, mas
também, tem a sua voz sufocada por remédios antidepressivos e vive como uma prisioneira no
quarto de dormir. O casarão antigo remete ao fato da sociedade estar presa aos preceitos arcaicos,
machistas, marcados por costumes de épocas passadas, desde o período em que a mulher não
podia trabalhar, não podia estudar, era educada para o lar.
Como percebemos, os contos “Sister Lilith” e “The yellow wallpaper” apresentam duas
personagens sufocadas pelo discurso machista, tanto religioso como científico, porém, elas se
diferenciam nas atitudes. Lilith teve coragem e lutou para ter seus direitos reconhecidos, para ser
tratada com igualdade em relação ao homem, e por isso, foi subversiva. Já Jane, tinha consciência
de sua opressão, porém, não tinha forças para sair daquela situação, por isso era subalterna.
Todavia, ambas eram vítimas do machismo.
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Resumo
Este artigo foi realizado a partir de pesquisa elaborada no Trabalho de Conclusão de Curso pelo curso de
Geografia da Universidade Federal de Goiás Regional Catalão e traz como analise principal, o trabalho
das mulheres na rede hoteleira em um município do sul goiano. Caldas Novas é uma cidade que explora
águas termais no interior de Goiás para fins turísticos, sendo referência mundial em destinos de lazer,
onde a partir da década de 1990, ocorre intensa alteração intra-urbana ocasionada pela ampliação de um
complexo hoteleiro impulsionada pelo crescimento acelerado das atividades turísticas na região. A nova
configuração do sistema capitalista, baseada na flexibilização do trabalho, foi bastante alterada nos
âmbitos produtivo, industrial e de serviços, e indica traços peculiares e singulares da reestruturação
produtiva do capital através da análise de diversos ramos e setores. Há uma heterogeneidade dessa
reestruturação, e no presente trabalho será abordado o trabalho feminino no setor de serviços hoteleiros. A
inserção feminina no mercado de trabalho representou para o capital a potencialização de seus ganhos em
lucratividade e tempo. Tal fato norteou essa pesquisa para a análise das condições de trabalho das
mulheres em alguns hotéis, onde foram realizadas as pesquisas de campo, tomadas como observação
empírica e descritiva, utilizando o método dialético e levantamentos qualitativos. O reflexo das relações
de gênero inseridas no espaço doméstico, é um elemento que mostra a duplicidade na carga de trabalho da
mulher, precarizando ainda mais a sua vida cotidiana. Nosso objetivo é identificar as relações entre a
reestruturação produtiva e as mudanças no mundo do trabalho, através da expansão da indústria do
turismo dentro de um espaço-tempo recente analisando as formas de precarização e feminização do
trabalho na rede hoteleira de Caldas Novas-GO.
Palavras-chave: Trabalho. Turismo. Feminização.

Ser mulher até meados da década de 1960 significava pertencer às esferas específicas da
sociedade, era enquadrar-se nos padrões compulsórios da maternidade e da manutenção do lar,
era possuir valores “morais” para o matrimônio, que deveriam ser indissolúveis independente da
sua satisfação com a relação, era ter afeição por atividades delicadas e sutis, necessitando assim
de pouco esforço físico e mental. E as mulheres que contrariavam essa “norma para o
comportamento feminino”, pagavam um alto preço pela condenação moral, podendo ser
perseguidas e violentadas de várias formas.
Até esse momento, conforme explana Rago (2004), havia um imaginário social construído
pela medicina no século XIX, que se referia à identidade feminina e suas práticas de existência
normatizadas pela sociedade patriarcal, onde a mulher era estereotipada pelo “instinto natural” do
desejo pela maternidade, e o útero era considerado o órgão responsável por desencadear seus
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sonhos e desejos psíquicos e emocionais. Tudo que correspondesse ao ideal romântico masculino
daquele período, que nada mais é do que uma imposição de papéis de gênero pré-estabelecidos,
do qual vivenciamos até os tempos de hoje.
No entanto, isso não significa que as mulheres sempre estiveram passivas a essas
condições históricas, o movimento feminista vem se fortalecendo desde sua primeira onda em
meados da década de 1960, onde as lutas, a resistência e a determinação garantiram um novo
lugar a ser ocupado pela mulher nos tempos modernos, como veremos adiante.
As mudanças estruturais dependem de transformações mentais e culturais, porém, no
Brasil, é possível observar nos registros históricos, que desde a modernização tecnológica, por
volta de 1970, momento de transformações no mundo do trabalho pós-fordista, milhares de
mulheres se lançaram ao mercado de trabalho, em busca de uma nova redefinição do seu lugar na
sociedade, fortalecendo a imposição de suas perfeitas condições intelectuais, físicas e mentais
para exercer funções fora do espaço privado do lar.
É possível observarmos a força feminina realizando seu trabalho em diversas esferas do
espaço público, como: estabelecimentos comerciais, escolas, universidades, escritórios, hospitais,
empresas, entre muitos outros espaços, inclusive na política, embora ainda em quantitativo bem
menor do que o masculino, mesmo que não estejam em cargos de comando. Isso demonstra a
feminização dos espaços, a afirmação da existência social das mulheres trazendo a perspectiva de
um mundo novo, garantindo às mulheres mais poder e cidadania.
Os movimentos de reorganização e transformações no mundo do trabalho, impulsionados
pelos processos da reestruturação produtiva do capital e consequentemente intensificado pelos
espaços de globalização, aguçaram, sobretudo a heterogeneidade das condições de trabalho, de
emprego e de atividade das mulheres e homens. Contudo, diante das contradições desse modelo
econômico, o aumento de postos de trabalho foi acompanhado de uma maior precarização e
vulnerabilidade desses empregos.
Quando pensamos no papel da mulher nas relações de trabalho contemporâneas é preciso
compreender que

Essas mudanças são identificadas a partir da diminuição dos/as trabalhadores/as
industriais tradicionais, do aumento do trabalho assalariado no setor de serviços,
e da heterogeneização das formas de trabalho marcadas pela informalidade, pela
subproletarização caracterizada pelo trabalho em tempo parcial, doméstico,
temporário, precário, subcontratado e pelas terceirizações, além do desemprego
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estrutural e da feminização do mercado de trabalho. (COSTA; CARNEIRO,
2015, p. 144)

Podemos entender a feminização como o aumento de mulheres no mercado de trabalho
associado a uma transformação cultural, e essa inserção se dá de forma desigual em relação às
condições que homens ocupam nesse mesmo mercado. COSTA E CARNEIRO (2015) trazem
contribuições de Silva (2011) sobre desigualdade de gênero, que aponta as novas configurações
apresentadas pela reestruturação produtiva com relevantes consequências na divisão sexual do
trabalho (DST), tanto no espaço produtivo quanto no espaço reprodutivo, ou seja, tanto no
trabalho remunerado quanto no trabalho não-remunerado, sendo assim,

Os homens e as mulheres entram no mundo do trabalho em condições
diferenciadas e muitas vezes desiguais no que se refere ao acesso, à
permanência, ao tipo de trabalho e à remuneração, produzidas pela DST, a qual
atribui diferentes papéis e funções para homens e mulheres, tanto no espaço
público quanto no espaço privado”. (Silva, 2011 apud COSTA; CARNEIRO,
2015, p. 144)

As duas esferas do trabalho feminino (remunerado e não-remunerado, realizado no espaço
privado) são dois vieses que se encontram intimamente conectados. Essa constatação,

É uma das principais contribuições dos estudos de gênero e dos estudos
feministas ao entendimento das relações entre trabalho e família nas relações
contemporâneas. De fato, até então prevalecia a noção de que a produção para o
mercado e o trabalho doméstico seriam regidos por diferentes princípios, isto é,
[...] o trabalho doméstico seria, por assim dizer, um dote natural que as mulheres
aportam ao casamento em troca de seu sustento. Por essa razão, o trabalho
doméstico ficou por muito tempo invisível. (SORJ, 2004, p. 107)

Trago a discussão sobre a relação entre os espaços público e privado, pois a DST se inicia
na esfera doméstica e reproduz a lógica da precarização do trabalho feminino a partir do
momento em que as mulheres se inserem no mercado de trabalho, mas em sua maioria não
conseguem se desligar do trabalho doméstico, pois têm os afazeres do lar como “obrigação
histórica” e majoritariamente as trabalhadoras alegam receberem pouca ou nenhuma ajuda nesse
âmbito, tendo que muitas vezes, contratar o serviço doméstico, de outra mulher, para conseguir
executar uma jornada de trabalho que não seja duplicada ao retornarem para seus lares, levando
assim à precarização da precariedade.
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É possível confirmar essa afirmação a partir dos dados apresentados pela pesquisa “A
mulher brasileira nos espaços público e privado” realizado por iniciativa da fundação Perseu
Abramo (FPA) em parceria com a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores
(PT), desenvolvida pelo Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo ( NOP-FPA),
publicada em 2004, onde apontam que em 96% dos domicílios pesquisados, a principal
responsável pelas tarefas doméstica era uma mulher, e quando outra pessoa participava dos
trabalhos domésticos, 49% também era mulher. Para fortalecer ainda mais essa afirmação, o
estudo aponta também que 67% das mulheres casadas ou com parceiros declararam que seus
maridos não realizaram nenhum trabalho doméstico na semana anterior à entrevista.
Quanto ao tempo dedicado na limpeza da casa e outros cuidados, na mesma pesquisa foi
constatado que os maridos se dedicam em média, 2,5 horas por semana, enquanto as mulheres
investem quase 28horas. Nos cuidados com as crianças, os maridos gastam quase 3 horas, e suas
companheiras mais de 18 horas.
Conforme dados mais recentes retirados da pesquisa “Por ser menina no Brasil: crescendo
entre direitos e violências” 56, 76,3% das meninas entrevistadas afirmaram que são cuidadas no
dia-a-dia pela mãe, enquanto 26,8% disseram ser cuidadas pelo pai, confirmando que o cuidar
ainda é percebido e naturalizado como algo exclusivo do âmbito feminino. Enquanto 81,4% das
meninas arrumam a sua própria cama, 76, 8% lavam a louça e 65, 6% limpam a casa, apenas
11,6% dos seus irmãos homens arrumam a própria cama, 12,5% lavam a louça e 11,4% limpam a
casa, ou seja, a distribuição de tarefas domésticas entre meninas e meninos revela que a
desigualdade de gênero é gritante dentro do espaço doméstico e é reflexo de uma sociedade
patriarcal que delimita papeis e joga para as mulheres, desde meninas, a responsabilidade da
manutenção e reprodução do lar.
Esses dados também nos permitem constatar o quanto a participação dos homens/meninos
no trabalho doméstico é limitada à pequenas “ajudas”, enquanto a principal responsável pela
gestão do espaço doméstico é a mulher/menina. Esse espaço mostrou-se visivelmente desigual,
considerando a divisão do trabalho doméstico, temos no espaço público a relações com a força de
trabalho feminina reproduzidas nessa mesma lógica, desvelando a divisão sexual do trabalho de
forma estrutural e desigual.

56

Pesquisa feita com meninas de 6 a 14 anos nas cinco regiões no Brasil, realizada pela ONG Plan Internacional
Brasil, no ano de 2014. Disponível em: < https://plan.org.br/por-ser-menina>. Acesso em: 19/01/2016.
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Ao buscarmos os primórdios da divisão social do trabalho, as mulheres, sendo elas livres
ou escravas, tinham seu espaço de trabalho delimitado dentro da esfera doméstica, pois era
responsável tanto pela subsistência quanto a reprodução de seus homens e crianças. Nogueira
(2010) retrata a primeira manifestação da propriedade em Marx e Engels, na obra A ideologia
alemã. Para a autora,

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a
procriação dos filhos, ao que Engels acrescentou, na Origem da família da
propriedade privada e do Estado, que o primeiro antagonismo de classes que
apareceu na História coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o
homem e a mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes, com a
opressão do sexo feminino pelo masculino. (NOGUEIRA, 2006, p. 174).

O espaço privado é historicamente construído como o reino das mulheres que cuidam da
família para garantir o trabalho do homem e a reprodução dos filhos; é também “... um lugar de
submissão às regras industriais e a ‘dona de casa’, uma reprodutora da lógica do capital.”
(NOGUEIRA, 2006, p.171).
No entanto, a partir da revolução industrial, da reestruturação produtiva e do mundo do
trabalho no capitalismo a mulher é cada vez mais solicitada para se inserir nos setores públicos e
privados, ainda sob relações estabelecidas pelo patriarcado mantidas intactas. Hirata (2002)
aponta o aumento da feminização do mundo do trabalho com a permanência do maior número de
mulheres em postos de trabalho precarizados, terceirizados, em tempo parcial, subcontratações,
informalidade e outros, reproduzindo a lógica da dominação e da exploração.
Ao analisar a relação de produção e reprodução do trabalho feminino, os estudos de
gênero e feministas contribuem significativamente, e dentro desse contexto Saffioti (1976)
afirma:

A grande maioria dos homens, centrando sua visão sobre a mulher como
concorrente real no mercado de trabalho, deixa de perceber a situação feminina,
e a sua própria, como determinadas pela totalidade histórica na qual ambos
estão inseridos. [...] sendo incapaz de analisar, a situação da mulher como
determinada pela configuração histórico-social capitalista, não percorrendo a
atuação das estruturas parciais mediadoras na totalidade, abstrai não apenas a
mulher, mas também a si próprio da conjuntura alienante que o envolve. Para a
visão globalizadora, “libertar a mulher de sua alienação é, ao mesmo tempo,
libertar o homem de seus fetiches”. (SAFFIOTI, 1976, p. 41-42).
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Dentro dessa discussão é possível afirmar que, ao longo da revolução industrial e o início
do capitalismo, o capital utilizou-se da mulher no mundo do trabalho, acarretando significados
distintos: “por um lado, o ingresso feminino no espaço produtivo foi uma conquista da mulher,
por outro lado, permitiu que o capitalismo ampliasse a exploração da força de trabalho,
intensificando-a através do universo do trabalho feminino.” (NOGUEIRA, 2010).
A feminização dos assalariados trata-se de uma significativa mudança social, pois
aumentou de forma intensa as disparidades entre empregos femininos e masculinos,
fundamentados num processo contraditório onde ao tempo que temos mais mulheres assalariadas,
capacitadas e ativas, vemos um grande contingente de desempregadas, subempregadas,
precarizadas.
A lógica da flexibilização na atual reestruturação produtiva do capitalismo juntamente
com o neoliberalismo, estabelece relações com o crescimento do emprego das mulheres.
Podemos citar como exemplo o trabalho terceirizado que frequentemente possibilita a realização
de tarefas no domicilio, concretizando o trabalho produtivo no espaço doméstico, beneficiando
dessa forma, os empresários que não têm a necessidade de pagar os benefícios sociais e os
direitos acoplados ao trabalho de homens ou de mulheres (Nogueira, 2010). Direitos que até
mesmo os trabalhadores formais têm ameaçados, bem como mostra a discussão política a respeito
da flexibilização da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) nos últimos anos no Brasil.
Estes elementos podem ser verificados no processo de territorialização da indústria do
turismo em Caldas Novas, onde observamos uma crescente participação feminina em trabalhos
domésticos realizados por trabalhadoras em grande parte em empresas terceiras que realizam
atividades nas redes hoteleiras da cidade na área de limpeza, arrumação, cozinha, cuidados, etc.
Após a mudança da capital federal para Brasília, Goiás começou a se desenvolver de
forma mais participativa no cenário da economia nacional. O turismo, juntamente com a
agroindústria e a pecuária foram forças motrizes que impulsionaram o estado e deram visibilidade
à suas potencialidades que trouxeram um aumento populacional no estado de maneira geral.
O crescimento urbano em Calda Novas é, com certeza, fruto da atividade turística
desenvolvida a partir da exploração das águas termais, que atraiu muitos migrantes, oriundos de
várias partes do Brasil. A tabela a seguir demonstra o aumento populacional em proporção
significativa:
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Tabela 2 – População Total Residente em Caldas Novas –
Anos 1960 a 2015
Ano

População urbana residente

1960

5.200

1980

9.800

1991

24.900

2001

49.652

2007

62.204

2010

70.473

2015*

81.477

*População estimada para o ano de 2015.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Org.: FERREIRA, N. S. 2015.

Em seguida os gráficos apresentam, conforme o censo de 2010 a proporção para a
população urbana masculina e feminina entre 19 e 44 anos, consecutivamente. Recolhemos os
dados nessa faixa etária pois estes representam maioria na população e em sua maior parte estão
economicamente ativas, seja em trabalhos formais ou informais.
Gráfico 1 – População urbana residente (Censo 2010)

População urbana residente (Censo de 2010)

34.211
50.5%

Homens

33.503
49.5%

Mulheres

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Org.: FERREIRA, N. S. 2015.
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O Gráfico 1 representa a população claramente predominante da área urbana de Caldas
Novas, de acordo com o censo de 2010, que era de 67.714 habitantes sendo 34.211 mulheres e
33.503 homens. Temos então, um maior contingente feminino residindo no município. O dados
apresentados no parágrafo anterior mostram que a proporção entre homens e mulheres em idade
entre 19 e 44 anos é praticamente equiparada em relação ao gênero, sendo as mulheres uma
pequena maioria.
Nessa perspectiva concluímos que houve um aumento significativo na demanda por força
de trabalho com a intensificação da atividade turística e o aumento dos empreendimentos de
hospedagem na região conforme dados já apresentados, e um aumento visível na população
feminina economicamente ativa, apontando uma das características para o processo de
feminização no mercado de trabalho.
A intensificação do uso da mão-de-obra feminina acontece em escala nacional. No ano de
2013, o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)
publicou uma pesquisa intitulada “Estudo do setor hoteleiro”, que foi encomendada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (CONTRACS/CUT),
a nível nacional, com o intuito de saber mais sobre a realidade desse setor com destaque para a
realidade dos(as) trabalhadores(as). Dados preocupantes foram destacados, como a questão das
mulheres serem a maioria na categoria e apresentarem os menores salários; a alta rotatividade no
setor e os baixos salários.
O setor do turismo é o terceiro, atualmente, no ranking de atividades geradoras de receitas
cambiais e o mercado doméstico hoteleiro apresenta algumas características importantes como:
mercado pulverizado; pouca concorrência (apesar da pulverização, a categorização dos leitos
(pousadas, hotéis, flats, resorts) configura um mercado peculiar, por exemplo, no geral hotéis
com cinco estrelas não competem com pousadas de três estrelas); sazonalidade (é comum no
setor hoteleiro uma oscilação “natural” nas chamadas alta e baixa temporada no mercado
nacional); turismo de lazer versus turismo de negócios (em geral o turismo de negócios vem
aumentando de forma acelerada, e ganhando espaço no mercado de hospedagem).
Segundo dados publicados pelo DIEESE (2013), a Rais (Relação Anual de Informações
Sociais) mostra que em 31 de dezembro de 2011 havia 308.487 trabalhadores/as no setor, em
âmbito nacional, sendo que 93,4% trabalhavam em hotéis e similares e 6,6% em “outros tipos de
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alojamento”. Isso porque a Rais refere-se apenas aos empregos formais, composto por
estabelecimentos de maior porte, mais expostos a fiscalização do trabalho e maior estabilidade.
Outros tipos de alojamento, como pousadas, campings e hotéis de menor porte, têm
características que favorecem uma maior informalidade nas relações de trabalho.
O crescimento nesse setor trouxe para as mulheres maiores oportunidades de contratações,
o índice de empregadas no ramo da hotelaria a nível nacional é de 56,6% em 2008 para 58,4%
em 2011. De forma geral, nota-se a presença majoritária das mulheres com 59% contra 41% dos
homens, conforme os dados de 2011 (DIEESE, 2013). Ainda segundo essa pesquisa os dados
mostram que as mulheres estão entre as pessoas que recebem os menores salários, sendo a
maioria dos que recebem até dois salários mínimos. No entanto, a partir desse nível salarial, as
mulheres passam a ser minoria ainda que sejam a maioria entre trabalhadores no setor de
hospedagem, elas estão empregadas na maior parte em funções menos prestigiadas que recebem
menores salários.
Isso ocorre porque a flexibilização e o trabalho precarizado também atinge os homens, e
para completar a renda familiar é necessário que a mulher também trabalhe. Além da entrada da
mulher no mercado de trabalho proporcionar sua independência e emancipação em parte, muitas
trabalham apenas pela necessidade de garantir o sustento do lar. Porém, a situação torna-se
desigual porque ainda que a mulher saia de casa para trabalhar, o trabalho doméstico e os
cuidados com os filhos não deixam de pesar em suas costas, e muitas vezes as mulheres acabam
por se disponibilizarem a empregos flexíveis, com horários irregulares e jornadas parciais. E
mesmo quando cumprem a jornada completa e têm seus direitos trabalhistas efetivados de forma
satisfatória, dificilmente conseguem deixar de realizar alguma atividade doméstica, mesmo nos
casos em que a mulher consegue pagar outra mulher para realização do serviço no espaço
privado.
O aumento do emprego feminino que ocorre também no setor hoteleiro, é fruto de vários
fatores e indicadores sociais, como a luta pela igualdade de gênero seja pela igualdade sexual,
políticas do trabalho, no espaço reprodutivo, que vêm abrindo caminhos para a inclusão da
mulher no mercado de trabalho.
Em busca simples ao Site Nacional de Empregos (SINE, 2016) para a cidade de Caldas
Novas, encontramos vagas disponíveis no momento nas seguintes funções no ramo da hotelaria:
auxiliar de serviços gerais (vaga temporária com salário de 878,00 mais auxilio transporte e
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alimentação); recepcionista (salário não informado); auxiliar de cozinha (salário não informado).
Muitos hotéis não cadastram vagas pelo SINE, preferem que a (o) candidata (o) procure
diretamente o setor de Recursos Humanos da empresa.
De acordo com a última Convenção Coletiva de Trabalho (2015) disponibilizada pelo
Sindicato dos empregadores do comércio hoteleiro do município de Caldas Novas, assegura o
piso salarial da seguinte forma:
Tabela 4 – Cargos na rede hoteleira e piso salarial em Caldas Novas (GO)
CARGOS E PISO SALARIAL
1º

Faxineiro, jardineiro,
piscineiro, serviços gerais.

R$859,00

2º

Ascensorista, aux. de
escritório.

R$892,00

3º

Recepcionista

R$ 942,00

4º

Aux. administrativo,
governanta,
manutencionista.

R$ 991, 00

5º

Gerente administrativo,
zelador.

R$ 1.040, 00

Fonte:
Convenção
Coletiva
de
Trabalho
(2015).
Disponível
em:
<http://portalsecovi.com.br/upload/convencao_coletiva_caldas_novas_homologada.pdf>. Acesso em: 12/01/2016.
Org.: FERREIRA, N. S. (2016)

Esses valores são referentes ao piso salarial e podem variar apenas para mais, conforme
proposta do estabelecimento.
A feminização é parte do processo de precarização e contribui para o rebaixamento dos
salários, e isso é um problema estrutural na perspectiva de gênero. “Associadas a outras formas
de reestruturação e precarização no mundo do trabalho, a feminização acompanhada por
terceirizações e contratos temporários, colocam a classe trabalhadora em condições difíceis. ”
(COSTA, 2014, p. 957).
Com o aumento no contingente feminino em Caldas Novas, mais mulheres passam a
ocupar postos de trabalho na rede hoteleira, desvelando um fator favorável ao processo de
feminização nesse setor, e precarizado, pois as mesmas em sua maioria ocupam cargos de menor
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prestigio com salários em muitos casos inferiores em relação aos homens que exercem as mesmas
funções, além de realizarem o trabalho duplicado no espaço doméstico.
Em pesquisa de campo, adentramos em alguns hotéis para observação e registros no diário
de campo. Pudemos perceber, de fato, um grande número de mulheres funcionárias em todos os
estabelecimentos visitados. Em um dos empreendimentos do qual sou proprietária de um título
que me garante acesso e trânsito livre ao clube, pude observar que nas duas lanchonetes do clube,
mulheres exerciam as funções de cozinheira. Nas outras partes, encontrei postos como:
garçonetes, atendentes de balcão, e serviços gerais de limpeza ocupados por mulheres. No caso
dos homens, segurança, garçom, limpador de piscina, e recreador são os cargos ocupados no
clube visitado.
Ao que tange as atividades ligadas fora do espaço reprodutivo, pesquisas publicadas
realizadas com trabalhadoras de diversos setores, indicam a presença de dupla jornada, ou até
mesmo tripla, quando levam atividades do trabalho produtivo para serem realizadas em casa.
Isso nos põe a pensar sobre o tempo livre dessas trabalhadoras, que possivelmente não
lhes sobra muito para gastar com turismo em algum lugar, ou até mesmo na sua própria cidade. A
lógica do capital tem como um de seus objetivos o controle das várias esferas da vida fora do
trabalho, a vida reprodutiva e o “tempo livre” são essenciais para a manutenção do capitalismo.
Em outras pesquisas consultadas, algumas trabalhadoras declararam que não consideram
seus salários como fundamentais para a subsistência da família, pois possuem outras formas de
sustento, então, o trabalho é realizado apenas para garantir sua independência e emancipação, e
não há necessidade de complementar a renda, pois há outros(as) provedores(as) no lar. Porém, a
maior parte das trabalhadoras em todas as pesquisas que foram consultadas, tem sua renda
comprometida com as despesas do lar, não podendo abrir mão de ter que trabalhar “fora”. Diante
desse fato, Nogueira (2006) afirma que:
O dito valor ‘complementar’ do salário feminino é, na grande parte das vezes,
imprescindível para o equilíbrio do orçamento familiar, especialmente no
universo do proletariado, o que me leva a concluir que a questão da inserção da
mulher no mundo do trabalho produtivo não se dá unicamente pela sua
necessidade de emancipação, mas também pelo primado da necessidade, para a
busca da sobrevivência e da reprodução. (NOGUEIRA, 2006, p.125)

Enquanto não há uma divisão sexual do trabalho igualitária no espaço reprodutivo, e isso
é uma questão de rompimento com práticas culturais, também, a mulher torna-se mais vulnerável
206

a precarização da força de trabalho nas duas esferas, tanto produtiva quanto reprodutiva, pois
mesmo com tarefas domésticas em sua responsabilidade, inserem-se no mercado de trabalho para
compensar o desemprego masculino, dividir, ou complementar as despesas do lar.
Assim, as mulheres se encontram numa condição de inferioridade em relação aos homens,
pois, segundo Nogueira (2006, p. 125), além das tarefas domésticas realizadas antes de sair para o
trabalho e ao regressar do mesmo, indicarem uma hierarquia de gênero, recebem pelo mesmo
trabalho menores salários e dessa forma, contribuem, para a manutenção e reprodução da lógica
capitalista.
Assim como no início da Revolução Industrial entre 1770 e 1830, o capitalismo teve
como necessidade de expansão para o aumento da mais-valia, ampliando seu campo produtivo de
exploração incorporando amplamente as mulheres e crianças nesse espaço, intensificando a
precarização do trabalho, atualmente a mesma lógica do exército de reserva, observada por Marx,
mas com outra roupagem se aplica as condições trabalhistas contemporâneas. Nesse sentido,
Nogueira (2006), explana:
O espaço reprodutivo é uma espécie de imitação “caricata” do mundo produtivo,
o trabalho doméstico compreende uma enorme porção da produção socialmente
necessária. Isto é, no processo de acumulação de capital, o quantum de
mercadoria força de trabalho é imprescindível, uma vez que é através da
exploração do dispêndio de energia socialmente necessária para a produção de
mercadoria que se gera a mais valia. Portanto, o espaço doméstico familiar é
fundamental para que o capital garanta a reprodução e a manutenção da classe
trabalhadora”. (NOGUEIRA, 2006, p.199, grifo da autora)

No hotel que conseguimos coletar informações pela responsável do RH, nos foi informado
que dos 94 funcionários (as) divididos em até três turnos, 58 são homens com as tarefas de
porteiro, vigia, garçom, chef de cozinha, auxiliar de manutenção, serviços gerais, mensageiro e
guardião de piscina, e 36 são mulheres que executam as atividades de camareira, auxiliar de
cozinha, agente de reserva, governanta, auxiliar de limpeza e aprendiz.
Percebemos que a distribuição dos cargos foi realizada a partir de relações de gênero, pois
é possível observar que as funções carregam paradigmas femininos e masculinos, considerando
que as atividades realizadas por mulheres remontam os serviços realizados no espaço doméstico.
Os hotéis analisados durante o trabalho de campo desenvolvem suas atividades nas diversas áreas
de serviços, dentre elas, limpeza e conservação, segurança, recreação, jardinagem, sendo a área
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da limpeza e conservação um setor que abriga majoritariamente a força de trabalho feminino. A
atuação dessas empresas se restringe somente ao setor privado, comercializando títulos e pacotes
de férias aos turistas. Muitas delas já contratam serviços terceirizados de outras empresas
prestadoras de serviço, contribuindo ainda mais para a precarização do trabalho em Caldas
Novas.

Considerações Finais

A cidade de Caldas Novas (GO) possui características peculiares em relação à sua
reprodução econômica, o patrimônio das águas termais levaram a cidade para o caminho da
exploração turística, que garante o fluxo no mercado de trabalho na cidade. O aumento
populacional em um tempo relativamente curto demonstra a influência da expansão hoteleira nos
ramos empregatícios, bem como a intensificação migratória e o reflexo da demografia nacional,
que segundo dados do IBGE conta com 54% da população do sexo feminino.
Diante dos fatos expostos nesse trabalho, pudemos constatar que o quadro das
trabalhadoras que realizam seu trabalho dentro de hotéis em Caldas Novas (GO), conforme os
dados e informações teóricas apresentadas, nos mostrou consequências do processo de
reestruturação urbana e reestruturação produtiva, identificando focos de precarização e
exploração da mão de obra feminina na cidade de Caldas Novas (GO).
Ao mesmo tempo que o trabalho possibilita a emancipação e autonomia feminina, não as
livra das amarras contraditórias da flexibilização no capitalismo neoliberal. Onde mulheres
possuem uma maior precarização da vida realizando duas ou três jornadas de trabalho, incluindo
o trabalho doméstico que, conforme apresentado nesse trabalho, ainda é realizado pela mulher em
uma proporção bem maior, ou seja, desigualdade de gênero que deixa a vida cotidiana da mulher
ainda mais sobrecarregada e precarizada. Os trabalhos terceirizados, contratos temporários e alta
rotatividade foram identificados nos hotéis visitados, apontando mais características da
flexibilização.
Constatamos um elevado número de empresas terceiras, não descritas nesse trabalho, que
prestam os mais diversos serviços na hotelaria local, forte característica da flexibilização que tem
precarizado ainda mais as trabalhadores e trabalhadores de todos os setores da economia. Por não
haver passado pelo Comitê de Ética, também não foi possível a aplicação de questionários e a
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realização de entrevistas, fato que nos auxiliaria no aprofundamento dos estudos sobre a vida
cotidiana das trabalhadoras. No entanto, levaremos adiante o preenchimento dessas lacunas, pois
acreditamos na relevância desse trabalho e que através dele possamos expor as fragilidades
dessas relações de trabalho dentro do atual modelo capitalista de produção.
Podemos concluir que assim como vários setores econômicos o turismo reproduz a lógica
capitalista no seio de suas relações de trabalho, de forma particular e imaterial, o setor de serviços
tem sido o principal desenvolvido no turismo local. O aumento dos cargos ocupados por
mulheres caracteriza a feminização do trabalho, que torna-se ainda mais precarizada quando não
há igualdade de gênero nos espaços produtivo e reprodutivo. Vimos que esse empasse faz parte
de falhas estruturais e históricas de uma sociedade patriarcal que coloca a mulher no plano da
vulnerabilidade social, condicionando-as a caminhos desiguais que subjugam sua vida
profissional e cotidiana.
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Resumo
Nesta proposta desejo dialogar a partir da metodologia feminista e das práticas educativas
decoloniais sobre uma proposta de formação inicial para professora/es com o objetivo de abordar
as questões de gêneros e sexualidades. Esta proposta vem da compreensão de que é urgente a
reflexão sobre a diversidade cultural na educação, já que na compreensão de muita/os
educadora/es o que lhes falta é conteúdo (e vivência) para aprender/ensinar a conviver com as
diferenças nas escolas. Os estudos de gêneros e sexualidades são um campo de estudos
interdisciplinar e vem desenvolvendo significativos diálogos com o campo da educação, a partir
de um olhar trazido pelo construcionismo social, que compreende que nossos corpos, valores e
práticas sociais são parte de uma construção, não de uma essência, da natureza. Compreender que
as noções de gênero e sexualidade são construídas, e portanto, que podem ser desconstruídas
socialmente é também perceber que o campo da educação é um campo essencial para repensar
este lugar que homens e mulheres, heterossexuais, homossexuais, travestis e transexuais
ocupamos em nossa cultura/sociedade. Sendo a educação um campo de construção,
desconstrução e aprendizados de valores e crenças e a escola uma das instituições aonde
aprendemos estes modos de viver em sociedade, compreendo que este é um espaço fundamental
aonde podemos/devemos repensar sobre as relações de poder estabelecidas nestes contextos e
através da metodologia feminista e das práticas educativas decoloniais, construir uma proposta de
ação/formação que contribua para a construção de um espaço mais democrático, aonde haja
menos violência e discriminação, aonde se aprenda com a diferença e em que se possa construir
mais diálogos e consensos.
Palavras-chave: formação de professora/es. metodologia feminista. sexualidades

1. Introdução
2.Antropologia e educação
3. Ensino de ciências sociais para as licenciaturas: PUC Goiás
4. Gênero, sexualidade e educação: por uma outra pedagogia feminista e decolonial

1.Introdução
A proposta que trago aqui parte de minha atuação como professora, educadora feminista,
antropóloga, pesquisadora nas áreas de gênero e sexualidade. Busco me unir a várias vozes que
acreditam que a educação seja um espaço possível para (des)construir outros mundos e modos de
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vida. Um espaço de questionamento e de diálogos. Dentro disso, dialogo com a antropologia,
sociologia, pedagogias feministas e decoloniais, buscando caminhos.

2.Antropologia e educação

Nos últimos anos tem-se produzido muitas reflexões sobre a relação entre antropologia e a
educação. Antropóloga/os têm escrito sobre sua atuação como educadora/es, e não apenas como
pesquisadora/es. Podemos notar esse acúmulo de conhecimento ao nos voltarmos, por exemplo,
para os 3 últimos eventos realizados pelas Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), eventos
bienais nos quais profissionais de nossa área tem se preocupado em problematizar sobre nosso
lugar como educadora/es, tanto para aluna/os de nossa própria área de formação, ciências sociais,
quanto para aluna/os de outros cursos, tais como: direito, ciências contábeis, pedagogia,
enfermagem, etc.
Ao buscarmos a inserção da discussão sobre educação nos quatro últimos Encontros da
RBA (nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2016), localizamos nos anos de 2010, 2014 e 2016 Grupos
de trabalho (GTs) em que pesquisadora/es se debruçam sobre esta temática. No ano de 2010, na
27ª RBA dos 57 GTs o de número 41 tem como título “Antropologia e educação entre saberes,
práticas e aprendizagens”, no resumo do GT a/os organizadora/es afirmam que

Trata-se de pensar processos educativos de grupos e segmentos de grupos que
são portadores de marcas sociais entendidas como diferenças e que resultam em
limites, barreiras no processo educativo formal, escolarizado, mas que se
realizam no interior dos grupos como mecanismos de identidade, pertença,
muitas vezes acionados em processos coletivos por direitos e cidadania. (RBA,
2010)

No ano de 2014 este debate foi retomado na 29ª RBA, sendo que dos 83 GTs o de número
12 foi intitulado “Antropologia e Educação: construindo diálogos na interface”. Na apresentação
deste GT a/os organizadora/es destacam que

Ao discutir as relações entre antropologia e educação devemos considerar as
implicações políticas e metodológicas desse diálogo. Por um lado, deve-se
refletir sobre a importância da antropologia voltar-se teórica e empiricamente
para a educação e, por outro, evidenciar como os dois campos do conhecimento,
o antropológico e o educacional, podem sair enriquecidos e mesmo
transformados desse debate. (RBA, 2014)
214

E neste ano (2016), temos O GT “Ensinar e aprender antropologia”, que “visa discutir
estas questões, com foco na formação de antropólogos e de “não antropólogos”, discutindo as
diversas inserções da ciência antropológica em vários espaços formativos”. (RBA, 2016)
Este acúmulo de conhecimento na área se antropologia acerca da educação pode ser
evidenciado também de duas publicações realizadas e disponibilizadas pela Associação Brasileira
de Antropologia nos anos de 2006 e 2010. São elas, Ensino de antropologia no Brasil: formação,
práticas disciplinares e além fronteiras (GROSSI, TASSINARI e RIAL, 2006) e Experiências de
Ensino e Prática em Antropologia no Brasil (TAVARES, GUEDES e CAROSO, 2010).
Estas publicações, juntamente como os Grupos de Trabalhos e Mesas redondas nos
Encontros de Antropologia, evidenciam este acúmulo de produções que coloca em diálogo as
duas áreas de conhecimento/atuação. Gostaria de citar algumas contribuições de Sandra Tosta
(2013) e Neusa Gusmão (1997), o objetivo é compreender com as áreas se relacionam e sobre
como a antropologia como as discussões sobre cultura e identidades aparecem na escola.
As duas autoras trazem um debate inicial de como a antropologia pode contribuir para
com a área da educação, com a idéia do outro como espelho (Tosta, 2013) e as noções de
diversidade e alteridade (Gusmão, 1997), segundo a última isso ocorre pois

A experiência de contato entre povos diferentes e culturas diversas coloca em
questão um espaço de encontro, de confronto e de conflito, marcado pelo
diverso, pelo diferente. Esta tensão é essencial à constituição e ao
desenvolvimento da antropologia como ciência e como prática. (p. 05)

Nesta perspectiva a antropologia contribuiria para uma prática pedagógica pluricultural e
diversa, ao se atentar à diferença como constituindo de sua epistemologia. Gusmão se preocupa
em realizar uma retrospectiva (desde os anos 1920) sobre o modo como a antropologia clássica
construiu entendimentos da sociedade a partir da educação (e vice-versa), enquanto Tosta resgata
alguns destes autores, mas se estende mais sobre as noções de cultura e de como esta categoria se
relaciona com a escola e a formação de professores, questão central neste artigo. Assim, a autora
faz uma contribuição central para a proposta esboçada aqui:

Deste modo, ao se enfocar temáticas como cultura, etnia, gênero e outras nas
práticas e nas pesquisas educacionais e escolares, especificamente, faz-se
necessário, eleger novas categorias de investigação e análise, como identidade,
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alteridade, relativização, multiculturalismo e multinaturalismo, rituais, mitos etc.
Categorias que incorporadas na formação de professores permitirá a estes
entender os diferentes agenciamentos simbólicos, seja de negros, brancos,
amarelos, índios ou outros, e os lugares que as culturas produzidas por esses
grupos em interação, em relações de reciprocidade e ou de conflitos, assumem
na escola e se fazem presentes em seu cotidiano, na configuração de seus
tempos, espaços e aprendizagens. (Tosta, 2013: 250)

3. Ensino de ciências sociais para as licenciaturas: PUC Goiás
O 2º dos objetivos da PUC Goiás, nos traz a necessidade de promover “o desenvolvimento
social dos povos da defesa da vida, do meio-ambiente, colocando a ciência e a tecnologia a
serviço de uma construção social justa e solidária” (PUC GOIÁS, 2010: 07). Já a Resolução
CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 que “Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura”, em seu artigo 5º afirma que espera-se do/a
egressa/o do curso de pedagogia que saiba “identificar problemas socioculturais e educacionais
com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas
a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas,
políticas e outras” (BRASIL, 2006). Penso que as aulas de sociologia podem contribuir para que
estes objetivos sejam alcançado na formação de licencianda/os e portanto, tomarei como foco
uma disciplina específica.
Os debates do campo sociológico sobre a educação estão mais explicitados nos três últimos
encontros do Congresso Brasileiros de Sociologia (realizados nos anos de 2011, 2013 e 2015),
pois em todos esses eventos três Grupos de Trabalho (GTs) foram mantidos sobre as temáticas.
São eles:
•

Educação e Sociedade

•

Educação Superior na Sociedade contemporânea

•

Ensino de Sociologia

Na apresentação do GT Educação e sociedade em 2013, seus proponentes fazem um resgate a
partir de eventos anteriores e destacam o perfil de trabalhos esperados:

A sociologia prossegue como disciplina de grande destaque no suporte teórico à
produção científica proveniente da pesquisa em educação. O GT dá preferência a
trabalhos que apresentem investigação empírica no tema educacional, sob
enfoque sociológico. São também acolhidos ensaios que se dediquem a

216

aprofundar a contribuição da teoria sociológica ao estudo da educação em suas
diversas manifestações, com destaque para a educação escolar. (SBS, 2013)

Apesar da existência destes três GTs, que explicitam as reflexões atuais do campo da
sociologia sobre a educação, segundo Rodrigo Rosistolato, as pesquisas sobre o ensino ainda são
poucas e tem orientado sua análise principalmente sobre o ensino de sociologia no ensino médio.
Apesar disso, “no ensino superior, ao contrário, a disciplina é presença constante em quase todos
os cursos de graduação no Brasil.” (2010:115)
Segundo o autor, “o conhecimento produzido pelas ciências sociais é considerado
importante para a formação de bacharéis e licenciados em todas as áreas de conhecimento”
(2010: 116), mas poucas pesquisas foram realizadas sobre a sociologia no ensino superior. O que
torna urgente reflexões como a que aqui esboço.
Ao fazer um levantamento de disciplinas de sociologia nos cursos de graduação da PUC
57

Goiás , pude verificar que constam 9 disciplinas, presentes em 28 cursos de graduação. Dentre
estas disciplinas está Sociedade, cultura e educação é ministrada para todos dos cursos de
licenciatura, sendo eles: Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras,
Matemática, Pedagogia e Química.
Esta disciplina tem como ementa “Estudo dos processos educacionais sob a perspectiva das
relações entre Sociedade-Estado-Cultura, priorizando as organizações educacionais, os
movimentos sociais, relações de poder, ideologia, representações sociais e vida cotidiana.” (PUC
Goiás, 2015).
Penso que um elemento fundamental na aproximação com as licenciaturas, na busca por
aproximar os/as aluna/os da teoria sociológica foi a metodologia feminista. Esta metodologia se
origina a partir da metodologia Paulo Freire e pode ser definida como

uma metodologia para a ação educativa, atualmente ancorada na perspectiva de
gênero que pode ser assim descrita: ênfase nas atividades de grupo, no formato
participativo e no uso de metodologias que articulam subjetividade e
racionalidade, experiência pessoal e conhecimento teórico e técnico.”
(PORTELLA e GOUVEIA, 1999:20)
57

Este relato de experiência parte também de uma pesquisa que desenvolvo na PUC Goiás, intitulada Mapeamento
dos conhecimentos produzidos nas graduações da PUC Goiás sobre as temáticas de gênero, sexualidade e relações
étnico-raciais nas diferentes Escolas entre os anos de 2009 e 2014. A pesquisa se iniciou em 2015 e um dos objetivos
que busca alcançar é estabelecer relações entre as áreas de antropologia e sociologia e sua relação com os cursos de
graduação em que estão presentes.
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Buscar construir conhecimento a partir da fala da/os aluna/os, a partir de seus
conhecimentos prévios, incentivando-a/os a se colocarem em relação À disciplina e aos conceitos
ministrados também ajudou muito neste contato que poderia (de outra forma) ser muito menos
prazeroso para toda/os nós.
A realização de atividades em pequenos grupos ajudou muito nisso, em pequenos grupos
é mais possível falar e ouvir a/o outra/o, há mais espaço para explicitarem suas dúvidas e a
tentativa de explicar para a/o colega faz com que haja um exercício de interpretação e reescrita da
teoria.
Acredito que a realização de seminários ao longo do semestre também tenha sido um
elemento a envolver a/os aluna/os, apesar de ter sido desestimulada por colegas professora/es que
me afirmavam que aluna/os de primeiro período não tinham capacidade de apresentar seminários.
Realizamos seminários que dialogavam teoria e filmes, por exemplo, como aconteceu com o
texto Alegoria da Caverna de Platão e estes estimularam o/as aluna/os a refletir, em grupos, a
partir do cinema, mas o seminário ao final da disciplina penso que foi o mais relevante.
Procurei aproximar meus/minhas aluna/os de uma perspectiva de educação em direitos
humanos, pois desde 2008 atuo na formação continuada de profissionais de educação sobre as
temáticas de gênero e sexualidade. E tendo participado de uma pesquisa sobre Políticas públicas
para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 58 em 2009-2011, tive a
oportunidade de refletir sobre como gestora/es federais, estaduais e municipais tem elaborado e
implementado (ou não) políticas de educação para estas populações. Refletindo assim sobre a
importância de se refletir sobre a diferença e a desigualdade a partir de uma perspectiva
interseccional.
“A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as
conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças,
etnias, classes e outras.” (CRENSHAW, 2002: 177).

No Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos (NDH)/UFG,
em que atuei desde 2010, pude contribuir para a formação continuada de profissionais da
58
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educação no curso de Especialização em Educação para a diversidade e cidadania e ao ingressar
na PUC Goiás tive a oportunidade de me aproximar do Proafro, programa de extensão do qual
faço parte. Cito essas experiências, pois foi a partir destas que pude aprender e refletir sobre a
necessidade de debater esses temas com aluna/os ainda na graduação, pois em meus contatos com
a/os aluna/os da especialização, sempre ouvi relatos em que ela/es vivenciaram situações
cotidianas de preconceito e discriminação e não souberam lidar com estes e portanto, deixaram de
contribuir para combater essas situações.
E analisando, de forma geral, penso que estes seminários cumpriram com seu objetivo
inicial, a/os aluna/os foram protagonistas, buscaram compreender para explicar, fizeram
pesquisas que ajudasse na apresentação dos textos, se esforçaram para traduzir categorias das
ciências sociais para uma linguagem mais próxima da sua e puderam refletir sobre sua futura
atuação profissional, sobre seu compromisso de mudança da sociedade e sobre seus próprios
preconceitos, e ao buscar a/o outra/o encontraram a si mesma/os.
4. Gênero, sexualidade e educação: por uma outra pedagogia feminista e decolonial

A antropologia e a sociologia são ciências relativamente novas, pois surgiram no século
XIX, com o objetivo de compreender a sociedade européia que passava por várias
transformações, incluindo o contexto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, no caso
da sociologia (GIDDENS, 2006), e também dentro de um contexto em que a Europa repensava a
si mesma, diante do contato com outros povos, tendo, portanto a possibilidade de compreender a
pluralidade enorme que envolve esse nosso existir enquanto humanidade (GOMES, 2009).
Segundo o sociólogo Anthony Giddens, a abordagem sociológica caminha na direção de
ampliar o entendimento do “porque somos e porque agimos com agimos” (2005: 04) e dentro
deste contexto buscamos compreender como nossas escolhas individuais são influenciadas pela
sociedade que nos envolve.
Dentro dessas reflexões na busca por compreendermos nosso lugar no mundo,
sociólogo/as como o jamaicano Stuart Hall buscaram pensar como as identidades culturais são
construídas, desconstruídas e reconstrução na modernidade. Compreendemos aqui a identidade
como uma categoria relacional, construída a partir do contato com a/o outra/o dentro de um
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contexto social, histórico e cultural específico. As identidades, portanto estão em processo de
constantes mudanças e deslocamentos. (Hall, 2006)
Dentre as formas de identidades e de diferenciação social, estão presentes as categorias:
classe social, gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, dentre outros, portanto refletir sobre
essas categorias é buscar compreender como a identidade moderna é construída, como somos
construídos enquanto indivíduos inseridos na sociedade a partir desses lugares/posições que
ocupamos. Para o sociólogo Sérgio Guimarães, responsável pela introdução do livro Diferenças,
igualdade, categorias como as listadas acima

permitem entender problemas sociais fundamentais do mundo contemporâneo.
Além disso, essas categorias operam como formas de identidade social que
embasam o surgimento, bastante recorrente nos últimos cinqüenta anos, de
agentes e movimentos sociais responsáveis pela mudança social. (2009:14)

Compreendemos a centralidade dessas categorias na construção da identidade do
indivíduo moderno, e a produção do conhecimento sobre estas é amplo nas ciências sociais.
Como prova desse fenômeno podemos notar, tanto em eventos de sociologia quanto de
antropologia (Associação Brasileira de Antropologia, Sociedade Brasileira de Sociologia,
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, dentre outros) o grande
número de GTs sobre gênero e sexualidade, além de notarmos eventos específicos na área de
gênero e sexualidade, como é o caso do Fazendo gênero, evento bienal que em 2013 teve sua 10ª
edição.
Pesquisadora/es brasileiras que desde a década de 1970 vem produzindo sobre estas
temáticas de gênero, sexualidade, família, parentesco, como apontado por Bila Sorj e Maria Luiza
Heilborn(1999) em seu texto Estudos de gênero no Brasil, em que buscam fazer um balanço
dessas reflexões no campo sociológico. Outra tentativa de fazer um mapeamento do
conhecimento produzido nesta área (ao menos desde a década de 1990) é a publicação A pesquisa
sobre sexualidade e direitos sexuais no Brasil (1990-2002): revisão crítica, em que a pesquisadora
Maria Teresa Citeli se propõe a realizar um balanço do conhecimento acumulado no âmbito das
Ciências Sociais, identificando os marcos conceituais e as abordagens metodológicas adotadas,
bem como os avanços e as principais lacunas da produção para, finalmente, sugerir linhas de
trabalho para o futuro (2005: 09)
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A partir dessas reflexões podemos compreender que os campos da sociologia e
especialmente da antropologia tem se voltado a décadas para estas reflexões e sobre como estas
categorias são fundamentais na compreensão das desigualdades em nosso contexto. Devemos
compreender que as discussões sobre as diferenças não são urgentes apenas para educadora/es,
mas se tornam urgentes neste caso, pois estas questões envolvem toda a sociedade brasileira e
devem ser refletidas por profissionais de todas as áreas, como afirmam Nilma Gomes e Petronilha
Silva, “a diversidade étnico-cultural é mais do que uma questão colocada à sociedade, à escola e
ao currículo para ser tratada sem preconceitos. Ela é componente dos processos de socialização,
de conhecimento e de educação.” (2003: 21-22)
Portanto refletir sobre as desigualdades no Brasil a partir destas e de outras categorias de
diferenciação (conhecidas também como marcadores sociais da diferença), são extremamente
relevantes em todas as áreas de formação universitária quando se busca uma formação integral,
humanística e que possa contribuir na construção de cidadãos mais críticos, questionadores e que
contribuam para a transformação social.
Ao pensar nas possibilidades de se construir na educação formal um currículo que aborde
a diferença, é necessário ter em questão que esta diferença nos constitui como sujeitos, a
diferença nos caracteriza e que portanto, “diversidade étnico-cultural é mais do que uma questão
colocada à sociedade, à escola e ao currículo para ser tratada sem preconceitos. Ela é componente
dos processos de socialização, de conhecimento e de educação.” (MOREIRA e CANDAU, 2003:
21-22)
E quando se trata da formação continuada de profissionais de educação, as temáticas que
se referem à diferença de identidade de gênero e orientação sexual, se colocam como urgentes
diante de tantos casos de violência, preconceito e discriminação vivenciados nestes espaços.
Como afirmam a/os educadora/es Vera Candau e Antônio Moreira (2003)

A discriminação pode adquirir múltiplos rostos, referindo-se tanto a caráter
étnico e caráter social, como a gênero, orientação sexual, etapas da vida, regiões
geográficas de origem, características físicas e relacionadas à aparência, grupos
culturais específicos (os funkeiros, os nerds etc.). Talvez seja possível afirmar
que estamos imersos em uma cultura da discriminação, na qual a demarcação
entre “nós” e “os outros” é uma prática social permanente que se manifesta pelo
não reconhecimento dos que consideramos não somente diferentes, mas, em
muitos casos, “inferiores”, por diferentes características identitárias e
comportamentos.” (2003: 163)
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Compreendemos que a escola é um espaço de transmissão de culturas, e que estas culturas
devem ser abordadas partir de uma perspectiva de justiça curricular. Para Connel (apud
MOREIRA e CANDAU, 2003), este conceito pode ser pensado a partir do “grau em que uma
estratégia pedagógica produz menos desigualdade no conjunto de relações sociais ao qual o
sistema educacional está ligado” (2003: 157). Mas este é um espaço privilegiado para a criação
de culturas, de fabricação de sujeitos e de identidades, e portanto

a escola é um espaço no interior do e a partir do qual podem ser construídos
novos padrões de aprendizado, convivência, produção e transmissão de
conhecimentos, sobretudo se forem ali subvertidos valores ou abalados valores,
crenças, representações e práticas associados a preconceitos, discriminações e
violências de ordem racista, sexista, misógina e homofóbica.” (JUNQUEIRA,
2009: 36)

Em um texto posterior, Junqueira (2012) faz uma proposta para uma mudança efetiva no
cotidiano escolar, ele afirma que

Não basta denunciar o preconceito e apregoar maior liberdade: é preciso
desestabilizar processos de normalização e marginalização. Muito além da busca
por respeito e vago pluralismo, vale discutir e abalar códigos dominantes de
significação, desestabilizar relações de poder, fender processos de
hierarquização, perturbar classificações e questionar a produção de identidades
reificadas e diferenças desigualadoras (p. 80)

A proposta de abordar as temáticas de gênero e sexualidade não está aqui isolada e
marcada por hierarquizações, a proposta na verdade é de pensar sobre alguns eixos de
subordinação, mas não nos esquecendo dos demais eixos, como: classe, idade, raça/cor/etnia.
Claro que dentro da proposta aqui desenvolvida tive que fazer escolhas e priorizar dois campos
para melhor análise. Mas esta provocação vem de uma concepção de que a Universidade deve ser
um espaço melhor para toda/os nós, em toda nossa pluralidade e penso que esta intenção está
dentro do que Catherine Walsh (2013) chama de pedagogias decoloniais. Essas pedagogias tem
uma proposta que parte da construção coletiva, de atender as demandas da comunidade
envolvida, pedagogias que se mostram abertas e plurais, que busquem desconstruir situações de
subordinação, que buscam a humanização. Segundo a autora:

222

Pedagogías que trazan caminos para críticamente leer el mundo e intervenir en la
reinvención de la sociedad, como apuntó Freire, pero pedagogías que a la vez
avivan el desorden absoluto de la descolonización aportando una nueva
humanidad, como señaló Frantz Fanon. Las pedagogías pensadas así no son
externas a las realidades, subjetividades e historias vividas de los pueblos y de la
gente, sino parte integral de sus combates y perseverancias o persistencias, de
sus luchas de concientización, afirmación y desalienación, y de sus bregas —
ante la negación de su humanidad— de ser y hacerse humano. (WALSH, 2013:
31)

Dentro de uma proposta de metodologia feminista e decolonial, podemos partir do
conceito de PORTELLA e GOUVEIA (1999) de que esta é um caminho e um instrumental para a
abordagem da realidade"(...) “inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto das
técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do/a
pesquisador/a e/ou educador/a.” (p. 11). E de que o feminismo é “uma teoria e uma prática
política que se preocupa com a condição das mulheres e que está comprometida com a
transformação das relações e do sistemas de dominação em direção à justiça e igualdade entre
homens e mulheres”. (idem)
No livro Idéias e dinâmicas para trabalhar com gênero, as autoras listam um conjunto de
possibilidades (lembrando que não é um receituário) de como trabalhar temas de gênero e
sexualidade, a partir de uma perspectiva feminista, elas trazem também nove princípios que
orientam a “prática político-educativa feminista” (PORTELLA e GOUVEIA, 1999: 22-24):
Princípio 1: A ação educativa é também política, porque objetiva mudar as
relações de injustiça presentes na vida das mulheres e reduzir as desigualdades
sociais.
Princípio 2: A ação político-educativa é um processo, que não se inicia nem se
encerra com uma atividade específica.
Princípio 3: O processo político-educativo parte da realidade dos sujeitos, o que
inclui as relações de subordinação em que estão inseridos.
Princípio 4: Os/as educandos/as não são uma página em branco, pois já têm
conhecimento e experiência acumulada. Todas as pessoas têm uma história
pessoal e coletiva e um conhecimento sobre a sua realidade que é muito maior
do que o das educadores/as.
Princípio 5: Os/as educadores/as também possuem conhecimento acumulado.
Princípio 6: As ações político-educativas devem possibilitar o acesso dos grupos
ao conhecimento acumulado e sistematizado nos diversos campos temáticos.
Princípio 7: O processo político-educativo é um processo de troca entre
diferentes saberes e experiências.
Princípio 8: No processo político-educativo sempre estão em jogo relações de
poder, algumas das quais baseadas em relações sociais.
Princípio 9: A aprendizagem envolve os sujeitos por inteiro e não apenas
intelectualmente.
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Estes pontos suleiam e indicam opções políticas de atuar no mundo de forma feminista,
não apenas ao tratar dos temas gênero e sexualidade, mas ao ter uma perspectiva de educação que
construam diálogos e desconstruam preconceitos. Uma educação que possa libertar, que possa
contribuir para descolonizar nossas práticas cotidianas. Como diria Bell Hooks (2013):
“A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um
pode aprender. (...) Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos
alunos é essencial para criar as condições necessárias p ara que o aprendizado
possa começar do modo mais profundo e mais íntimo” (p. 25)
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Resumo
O presente artigo se propõe a discutir o contexto histórico da mulher, de lutas tanto por direitos a educação
bem como ao voto nas eleições, direitos concebidos por um longo tempo apenas aos homens. Ainda são
poucas as abordagens acerca do papel da mulher na sociedade, principalmente no que se refere a
atividades tradicionalmente ocupadas por homens, a exemplo da política, contribuindo assim, para uma
reflexão de poder e gênero. A pesquisa busca elucidar a evolução do direito ao voto e o direito de serem
votadas. A pesquisa também analisa a participação feminina na política brasileira, especificamente no
município de Catalão em Goiás, a partir da Lei de Cotas, que levou à edição da lei federal nº 12.034, de 29
de setembro de 2009, que obrigou os partidos a preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo nos âmbitos municipal, estadual e federal. Sob o viés da Geografia a
preocupação dos estudos do gênero é o espaço público e o privado. A metodologia utilizada nesse artigo
foi o levantamento bibliográfico Scott (1995), Raffestin (1993), Porto-Gonsalves (2006) no campo da
Geografia e do Gênero com enfoque na participação política feminina e em fontes secundárias como o
Tribunal Superior Eleitoral, referentes à participação feminina na política brasileira e local. Os resultados
parciais apontam para uma pequena participação da mulher na política no Brasil e em Catalão, haja vista
que das 17 cadeiras na Câmara Legislativa de Catalão apenas uma é ocupada por mulher, o que denota a
predominância do homem no cenário político local.

Palavras-chave: Política; Mulheres; Poder.

227

1. Introdução

O feminismo, enquanto movimento social e moderno, surgi no contexto iluminista no
século XVIII, sendo caracterizado pela centralidade da Ciência e da racionalidade crítica,
opondo-se ao dogmatismo das doutrinas políticas e religiosas tradicionais, cuja forma de poder
era incontestável. Salienta-se que a forma de poder existente na época, oprimia sua população,
principalmente as mulheres. Dessa forma, a Revolução francesa juntamente com a americana,
tinha como finalidade, ambas de mesmo cunho, busca por direitos sociais e políticos, nesse
mesmo contexto compartilhava de uma mesma linha de pensamento o movimento feminista.
A luta da mulher para sair do âmbito privado, que até então era uma forma arraigada
da sociedade machista, dá-se com a conquista de seus direitos adquiridos através do movimento
feminista, porém, alguns destes direitos ,ainda hoje, são pautas de lutas de tal movimento. Dessa
forma, a conquista da saída do espaço privado, trouxe consigo grandes feitos, tal como, o direito
ao voto e a educação e alguns setores antes ocupados tradicionalmente por homens.
De acordo com Margareth Rago em seu livro, “Ser mulher no século XXI”, as
mulheres ainda não ocupam cargos de diretoria e nem de gerenciamento. Tal fator se dá, devido
ser esta, uma luta que visa abolir com a dicotomia em que apenas os homens possuem esses
cargos. Nota-se que a mulher vem conquistando isso, obtendo seu lugar no mercado de trabalho
como mostra o presente artigo, que demostra sua inserção no espaço da política, tradicionalmente
ocupado pelos homens.
Tal cenário vem sendo modificado devido a criação desses espaços, pois cada vez
mais observa-se as mulheres se inserindo nesses novos espaços sociais e principalmente políticos.
Acerca dessa inserção da mulher no espaço da política, Rago (2004) vem apontar que
independente da classe social e etnia, as mulheres invadiram o “mundo público”, mesmo não
ocupando ainda postos de comando sendo que, em 2010, fora modificado tal cenário em
decorrência da eleição da primeira mulher presidente do Brasil contribuindo para a consolidação
da participação da mulher na política. Ainda de acordo com a autora supracitada, pondera-se que
independe de sua classe social, etnias e gerações as mulheres invadiram o mundo público,
mesmo, que, na maior parte das vezes, não ocupem postos de comando.
Assim sendo, a conquista da inserção da mulher fora do espaço privado, trouxe
consigo grandes mudanças históricas e graças a isto, reflete na sociedade contemporânea.
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A análise proposta para o presente artigo tem como recorte espacial o Município de
Catalão, situado no sudeste do Estado de Goiás, elencando a participação da mulher na política
local, pois como visto com a pesquisa realizada, há uma pequena participação da mulher no
cenário político municipal, haja vista que 17 cadeiras na Câmara legislativa de Catalão apenas
uma é ocupada por mulher, sendo o restante predominantemente pelos homens.

2. A identidade social das mulheres brasileiras

Por muitos anos, as mulheres foram imêmores na história brasileira como também em
outros países. O patriarcado que se exercia sobre elas, impedia o direito de se inserirem na
sociedade, sendo imposta para elas a dominação e a exploração de seus cônjuges, e da sociedade
machista que se instalava como poder. Em alguns estudos que retratam a história da mulher, são
comuns comparações igualando-as aos escravos, ou de um mesmo modo, aqueles que faziam
parte da camada marginalizada da sociedade, sendo estes, negados a igualdade e a cidadania.
Além da exclusão de cidadania, as mulheres não tinham direito de estudarem e, tão
pouco, a ter acesso a leituras, ficando assim submissas as concepções sociais e subordinadas as
leis impostas. Neste sentido, ler era considerado perigoso para as mulheres porque “ainda
vigorava a mentalidade de que letras e tretas só serviam para atrapalhar a mulher. Se fosse
analfabeta, ótimo. Para as que aprendiam a ler, muitas delas contrariando a orientação doméstica,
bastava a leitura do missal” (MACHADO, 2001, p. 256).
Neste sentido, é importante ressaltar, ainda no que diz respeito a educação
direcionadas as mulheres, que a primeira legislação surgida em 1827 admitia aceitar meninas
apenas em escolas primarias, tendo como professoras mal pagas e precárias infraestruturas das
salas de aula.
Apenas no século XIX, as mulheres foram observadas atentamente por estudiosos que
relatavam seus cotidianos, porém, as observações feitas eram apenas as mulheres de elites
urbanas, ficando esquecidas as mulheres de classe baixa. As mulheres da elite só passaram a se
expor socialmente, com a mudança da corte portuguesa, por volta de 1808, onde elas eram vistas
em teatros e ao ar livre, fora do espaço privado, copiando ao modo de comportamento europeu.
Neste sentido, Saffioti (1976) traz uma abordagem acerca do papel que
desempenhava a mulher em seu espaço privado e pondera que:
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A mulher branca da casa-grande desempenhava, via de regra, importante papel
no comando e supervisão das atividades que se desenvolviam no lar. A senhora
não dirigia apenas o trabalho da escravaria na cozinha, mas também na fiação,
na tecelagem, na costura; supervisionava a confecção de rendas e o bordado, a
feitura da comida dos escravos, os serviços do pomar e do jardim, o cuidado das
crianças e dos animais domésticos. (SAFFIOTI, 1976, p. 170).

Mesmo as mulheres sendo brancas e de elite, eram submissas ao patriarcado, tendo
em vista que estas possuíam tradicionalmente o cargo de donas de casa, fazendo todos os deveres
domésticos sem exceção de classe, ficando apenas em seu lar, sem acesso ao âmbito público
como os do sexo oposto, em que podiam gozar da liberdade pertencendo ao convívio social e aos
prazeres que encontravam. O patriarcado subordina a mulher ao homem, possuindo e adquirindo
todos os direitos de liberdade que elas possuíam, sendo estes igualmente aos deles.
Nesse quadro de exclusão é que surgiram mulheres instruídas a mudar essa forma de
colonização e submissão em que elas viviam, buscando uma nova direção saindo assim, da
dominação patriarcal. Neste contexto, surge as primeiras defensoras da emancipação das
mulheres no Brasil, agindo sobretudo, através de reuniões “às escondidas” com um crescente
número de adeptas que compartilhavam dos mesmos ideais e buscavam seus direitos e a utopia de
uma sociedade mais igualitária. Ressalta-se que o surgimento da imprensa feminina contribuiu
muito para abrir espaços as mulheres que compartilhavam dos mesmos ideais, das quais
buscavam seu lugar na sociedade.
Na metade do século XIX, surgem no Brasil os primeiros artigos editados por
mulheres, a exemplo do “Jornal das Senhoras” fundado em 01 de janeiro de 1852, por sua vez
sendo este, dirigido por Joana Paula Manso de Noronha. O referido jornal circulava aos
domingos e possuía seções que abarcava assuntos como moda, literatura, belas-artes, teatro e
crítica, além de discutirem assuntos relacionados a elas que objetivara despertar para outros
valores, onde as mesmas tinham voz para compartilhar seus desejos e opiniões.
O jornal supracitado buscava de certa forma, aproximar as mulheres através de
assuntos relacionados aos seus interesses. No entanto, desde o princípio Joana Paula Manso de
Noronha tinha como objetivo em seus artigos, destacar a corrente de pensamento onde se
encontrava a emancipação das mulheres assim, usando de persuasão para atacar os homens,
objetivando criar um sentimento de culpa entre os mesmos, tendo em vista as condições que as
mulheres se encontravam. É importante frisar que, mesmo se sentindo receosas com a liberdade
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de leitura de tais artigos, havia uma participação das mesmas com suas opiniões enviadas em
anonimato.
Com visto, a criação dos jornais feministas foi de grande desempenho na estimulação
e na disseminação da busca pela emancipação. Os jornais deram a elas liberdade em expressar
suas opiniões exercendo assim, sua liberdade de opinar em assuntos de seu interesse. A criação
da impressa foi um grande passo para o movimento feminista, pois neles as mulheres buscavam
conhecer seus direitos até então negado as mesmas por uma sociedade machista e patriarcal.

3. O ingresso da mulher no espeço público

A repercussão da impressa, onde o meio em que abordavam os direitos das mulheres e a
busca pelos mesmos começou a enfatizar a educação de ensino superior como uma forma de
saída da mulher do âmbito privado. Assim sendo, as feministas ressaltavam a importância do
ingresso das mulheres no ensino superior, argumentando sobre a necessidade de serem
independentes e conseguir trabalhos remunerados e de melhores condições. Dessa forma, na
metade do século de 1870, Violante A. de Bivar e Velasco protestaram através de uma publicação
no jornal “O domingo”, contra as escolas que impediam a entrada de mulheres para ingressarem
na busca do ensino.
Tal cenário passa a ser modificado no Brasil com a abertura das universidades
também, para ingresso das mulheres, porém como aponta Hahner ( 1981):

Mesmo depois que o governo brasileiro abriu, em 1879, as instituições de ensino
superior do país às mulheres, capacitando-as assim a ingressar em profissões,
apenas um pequeno número de mulheres pôde seguir esse caminho para
empregos de prestígio. (HAHNER,1981,pag. 71).

No entanto, para ter acesso ao ensino superior, às mulheres tinham que ter concluído
o ensino secundário que, por sua vez, a educação básica era ainda restrita no Brasil as mulheres
pertencentes as classes sociais de maior prestígio social. Dessa forma, as mulheres que
pertenciam a elite tinham mais fácil acesso, porém para aquelas que não tinham membros da elite
o acesso a educação era precário e por vezes, inexistente.
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O acesso ao ensino superior, para as mulheres de forma mais abrangente, só chega ao
Brasil no século XX, após anos de luta e a partir disto, como aponta Hahner (1981) a primeira
mulher no Brasil a conseguir o grau de médica foi Rita Lobato Velho Lopes em 1887.
Tal fator tornou-se um incentivo às mulheres na busca de sua independência, porém,
as primeiras médicas que se encontravam formadas no Brasil se deparavam com uma sociedade
ainda machista e patriarcal. Exemplo disto, foi a peça teatral intitulada “As doutoras” que por sua
vez, afirmava que “as moças não devem formar porque a própria posição de médica poderá
coloca-la, por vezes, em situações improprias para uma mulher honesta” (HAHNER, 1981, p. 75)
considerando, a partir disto, que a profissão de médica era impropria para mulheres.
Todavia, mesmo com essa conquista adquirida através de séculos de lutas, a
sociedade patriarcal expressava a ideia de que as mulheres inseridas nas classes menos abastadas,
tinham que se aperfeiçoar em atividades domésticas para trabalharem em casas de famílias, pois
como não tinham condições de estudarem fora do Brasil restava esse trabalho. Para as mulheres
brancas e de elite que não tinham interesse em formar-se no ensino superior, restavam a elas a
supervisão de sua casa e das trabalhadoras de classe baixas.

4. O sufrágio feminino e a assembleia constituinte de 1891

Quanto mais as mulheres saiam do âmbito privado, como visto através da conquista da
inserção no ensino superior, mais autonomia elas adquirem para si, deixando de lado a submissão
de seus cônjuges. No entanto, na esfera pública encontram-se a mercê de críticas e da
ridicularizarão daqueles ainda que não acreditavam na potencialidade da mulher em deter seus
direitos e autonomia de suas escolhas.
Contudo, apesar da oposição dos homens em relação a cargos gerenciados por
mulheres na educação, sendo professora, médicas, há de se ressaltar o destaque de mulheres
também no ramo da advocacia bem como o interesse na política, o que causava na população
masculina um grande desconforto.
Uma das feministas que lutava em prol do assunto do sufrágio feminino, de acordo
com a Hahner (1981) era Violante A. Ximenes de Bivar e Vellasco, em que defendia não só o
direito ao voto, mas também o direito de serem votadas. Porém no Brasil, no que refere à política,
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tal assunto era pouco relevante, principalmente, quando se retratava da inserção da mulher no
direito ao voto.
Ainda que a mulher tenha conquistado sua inserção no espaço público, as decisões de
poder ainda eram direcionada aos homens. Na elaboração das leis para fins de decidirem o direito
de exercer a cidadania, entraram em contexto medidas tais como, a renda econômica (classe
social), sendo essa também destinada a exclusão da mulher pois, a maioria delas ainda não
tinham acesso ao trabalho, e a questão de gênero, tendo como principal a mulher, nesse mesmo
contexto, durante a elaboração da inclusão e exclusão era de se observar que a camada de classe
baixa assim como as mulheres pertenciam ainda a população marginalizada.

5. A inserção da mulher na política e a Lei de cotas nº 12.034 de setembro de 2009
O então presidente da República Federativa do Brasil Getúlio Dornelles Vargas
promulgou o Decreto nº 21.076/32, instituindo o Código Eleitoral Brasileiro onde ficou
determinado em seu artigo 2º que eram eleitores todos àqueles cidadãos maiores de 21 anos sem
discriminação por sexo. Porém, de forma limitada, sendo este a permissão somente as mulheres
solteiras ou viúvas com renda próprias e casadas com permissão dos maridos para votarem.
Sendo assim, as feministas adeptas, protestaram para que houvesse a remoção das restrições.
Finalmente em 1965, início da Ditadura Militar no Brasil, a mulher tem seu direito ao voto com
restrição apenas por idade, só maiores de 18 anos poderiam votar.
Essas conquistas foram resultado de luta de muitas mulheres e homens que defenderam os
direitos femininos de participação da vida pública e política brasileira. Maria do Céu Pereira
Fernandes, primeira deputada eleita no Rio Grande do Norte, e Almerinda Gonla, eleita delegada
em 1935, foram responsáveis por duas grandes conquistas, a primeira foi conseguir que abarcarse na Constituição o princípio da igualdade entre os sexos e a segunda foi às garantias à proteção
ao trabalho feminino. Essas e várias outras vitórias tiveram como motor o movimento feminista .
Primeira mulher eleita ao cargo de prefeita do Brasil e da América Latina foi Liza Alzira
Soriano em 1929 no município de Lajes no estado do Rio Grande do Norte. Venceu essa disputa
com 60% dos votos. Um governo passageiro, ela perdeu seu mandato em 1930 por não apoiar o
governo de Getúlio Vargas. A partir de 1945, redemocratização do país, ela retorna a vida pública
tornando-se vereadora de sua cidade natal, Jardim dos Angicos, três vezes eleita a esse cargo.
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A médica Carlota Pereira de Queiroz foi à primeira deputada federal do brasil. Eleita em
1933 pelo estado de São Paulo, permaneceu em seu cargo até 1937 quando Vargas fechou o
Congresso Nacional. Integrou a Comissão de Saúde e Educação. O que talvez explique seu cargo
foi quando durante a Revolução Constitucionalista em São Paulo no ano de 1932 ela organizou,
com o apoio de 700 mulheres, assistência aos feridos desse conflito. Carlota foi uma médica,
escritora, pedagoga, política brasileira.
O senador João Bosco, eleito pelo estado do Amazonas, sofreu um acidente vascular
cerebral dois meses após ser eleito, fato que resultou em sua morte. Eunice Michiles foi a
senadora suplente que ocupou essa vaga em 1979, sendo primeira mulher a chegar ao cargo de
senadora e posteriormente, a primeira mulher nomeada para uma vaga no Tribunal de Contas,
pelo estado do Amazonas. Anteriormente já tinha ocupado a vaga de deputada estadual, mais
especificamente em 1974.
Em 1983, a graduada em Direito Iolanda Fleming foi eleita vice-governadora do Acre na
chapa encabeçada por Nabor Junior. Em 1986, quando o governador deixa o cargo para disputar
uma vaga no Senado Iolanda ocupou a vaga e tornou-se a primeira mulher a governar um estado
brasileiro. Além de governadora foi, vereadora em Rio Branco em 1972 e reeleita para o mandato
seguinte, deputada estadual em 1978 e vice-prefeita de Rio Branco em 1988. Antes da carreira
política foi empregada doméstica e operadora de caixa.
Maria Luiza Menezes Fontenele foi eleita à primeira mulher prefeita de uma capital em
1985, pelo Partido dos Trabalhadores, na cidade de Fortaleza. Graduou-se em Serviço Social pela
Universidade Federal do Ceara e foi Chefe de departamento de Ação Comunitária da Fundação
de Serviço Social de Fortaleza. Foi deputada estadual em 1979 pelo MDB, já extinto, e reeleita
em seguida pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) em 1983 e em 1990 foi
eleita deputada federal pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Outras mulheres no decorrer
deste período também se elegeram por todo o país em vários cargos.
Dilma Vana Rousseff é uma economista e política brasileira eleita em 2010 a primeira
presidenta do Brasil e reeleita em 2014, pelo PT. Ela foi também a primeira mulher a atuar como
secretária da Fazenda de Porto Alegre durante a gestão de Alceu Collares, a primeira ministra de
Minas e Energia do Brasil e a primeira chefe da Casa Civil, durante o Governo Lula. Em 2002
fez parte da equipe que formulou o plano do seu antecessor para a área energética. Nascida em
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família de classe média alta. Atualmente está afastada do seu cargo de presidenta, pois está em
andamento o processo de impeachment movido contra ela.
Como exposto acima, o intervalo de tempo existente entre a primeira mulher eleita ao
cargo de prefeita, Liza Alzira Soriano em 1929, e a primeira mulher a assumir o cargo da
presidência do Brasil, Dilma Vana Rousseff em 2010, é muito grande, considerando a escala de
tempo humana. Foram oitenta e um anos depois que Liza Soriano foi eleita que tivemos a
primeira mulher na história do Brasil a assumir o cargo de presidenta da república.
Tudo isso demonstra a resistência da sociedade brasileira, em específico dos partidos
políticos, em não eleger facilmente mulheres aos cargos eleitorais, sendo um grupo restrito de
mulheres que conseguem chegar a ocupa-los. Segundo Feitosa (2012)“ os partidos políticos são
as instituições mais resistentes a abrir-se à participação política das mulheres. Existe uma
correlação de forças, uma natural disputa por espaços de poder, uma vez que cada vaga que se
abre a uma mulher implica a redução da participação masculina”. (2012, p. 164 apud Silva, et al.
2014, p. 164 ).
Em uma pesquisa realizada pelo DataSenado em parceria com a Procuradoria Especial da
Mulher, o motivo que aparece com mais frequência entre as entrevistadas (41% delas) pelo qual
as mulheres escolhem não se candidatarem é a “falta de apoio dos partidos”, seguida pela “falta
de interesse pela política” (23%). E de acordo com Silva, et al. (2014) as mulheres ocupam a
periferia da rede de financiamento de campanhas eleitorais, o que dificulta sua eleição. A não
vontade dos partidos políticos de ter mulher participando das disputas eleitorais e a sua posição
em relação à rede de financiamento de modo geral contribui para “expulsão” delas da vida
política.
A Lei n. 12.034 de 19 de setembro de 2009 possui os seguintes artigos, “Artigo 10, § 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo” e o “Artigo 44, V - na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total.”
Essa Minirreforma Eleitoral (2009) vem trazendo ações afirmativas, que tem por objetivo
eliminar desigualdades historicamente acumulada, no sentido de equiparar a desigualdade de
gênero.
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A partir dessa Lei de cotas os partidos/coligações passaram a ser obrigados a preencherem
o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatos de cada sexo e promover a participação da
mulher na política, sendo obrigado um pequeno percentual de 5%. Mas é somente a partir de
2014 que a primeira passa a ser fiscalizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e TRE
(Tribunal Regional Eleitoral). A segunda apesar de ser fixada na lei a punição dos partidos que
não a cumprirem ela enfrentou e enfrenta dificuldades em seu cumprimento.
Dados retirados da pesquisa realizada pelo DataSenado em parceria com a Procuradoria
Especial da Mulher, mostram a evolução do número crescente de candidatas a Deputada Federal,
de 2006 a 2014, em 2006 foram 628 (12,7%) , em 2010 foram 935 (19,1%) e em 2014 somam
um total de 1.755 (29,15%) candidatas inscritas. Para Deputada Estadual percebemos também um
número crescente de candidatas, em 2006 tinham 1.736 (14,3%), em 2010 já passou para 2.639
(21,4%) e no ano de 2014 totalizava 4.617 (29,11%) mulheres inscritas.
Analisando esses dados percebe-se que, os partidos não cumpriram a Lei n. 12.034 de 19
de setembro de 2009 no ano de 2010, mas somente no ano de 2014 é que realmente começaram a
cumpri-la. Por uma pressão social e mundial é que os TREs (Tribunal Regional Eleitoral)
pressionam os partidos para cumprimento desta, pois a lei eleitoral não prevê sanções aos
partidos que não cumprirem o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidatos de cada sexo.
Isso evidencia a fragilidade dessa lei, que não foi cumprida imediatamente após sua sanção.
Na cidade de Catalão o cenário não é diferente. A cidade que, está situada na região
sudeste de Goiás e apresenta considerável crescimento econômico, resultado de atividades
realizadas nas áreas de mineração e indústria automobilística, fator que se apresenta como
gerador de emprego e renda no município, resultando em uma grande migração de pessoas para
Catalão.
No último censo, 2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) Catalão tinha 86. 647 mil habitantes com 43. 536 sendo do sexo masculino e 43. 111
do sexo feminino. Segundo dados quase metade da população catalana é constituída por
mulheres. Dado diferente dos encontrados na Câmara municipal de Catalão relacionado ao
percentual de mulheres e homens que ocupam as cadeiras eleitorais.
A realidade posta acima com relação à representatividade da mulher em instituições
políticas em âmbito nacional não se diferencia da realidade encontrada no município de Catalão
nos processos eleitorais dos anos de 2004 a 2012, visto que as candidatas ao cargo de vereadora
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em 2004, 2008 e 2012 representaram 25%, 29% e 31%, respectivamente. No último ano
apresentado percebe-se que de um modo geral, foi cumprida a lei que obriga os
partidos/coligações a preencherem o mínimo de 30% para candidatos de cada sexo, mas longe de
representar 50% das eleições.
Porém, um aumento nas candidaturas por parte das mulheres não significa diretamente
que haverá um aumento significativo no número de mulheres eleitas. No intervalo de tempo
descrito acima o número de eleitas não chegou perto de representar 30% das cadeiras. Em 2004
nenhuma mulher foi eleita num total de 10 cadeiras, em 2008 duas num total de 10 e em 2012
uma num total de 16. Ao contrário das candidaturas, o que aconteceu com as eleitas foi diminuir
de 2008 em relação a 2012, pois em no primeiro as mulheres eleitas representavam 20% e no
segundo representavam 6% dos/as vereadores/as.
As duas candidatas eleitas em 2008 foram, Regina Felix de Oliveira Amorim e a Vanja
Paranhos Netto. A última é graduada em Economia pela PUC (Pontifícia Universidade Católica
de Goiás), Secretária da Fazenda do Estado de Goiás desde 1982 e atualmente está cedida a
Catalão para ser Secretária de Habitação de município desde 2013. Ela ainda declarou seus bens
no valor nominal de R$ 66.727,57. Já a Regina é graduada pela Universidade Federal de GoiásRegional Catalão e foi reeleita em 2012. Ela declarou seus bens na última eleição no valor
nominal de R$ 363.300.
De acordo com Silva et al:

a proporção de candidaturas inaptas de mulheres que receberam financiamento
eleitoral é significativamente menor que a de homens na mesma situação. Podese inferir disso que há relativamente mais mulheres que aceitam participar das
chapas para cumprir a legislação sem a pretensão de efetivar a disputa eleitoral
(2014, p. 1142).

De acordo com os dados disponibilizados das eleições de 2014 pelo TSE, houve um total
de 430 candidaturas de mulheres que tinham como ocupação dona de casa, sendo que só uma foi
eleita. Dado esse que reafirma o exposto acima. Assim, pode-se inferir que os partidos/coligações
estão somente preocupados com o quantitativo, com o cumprimento da lei, e não em tentar
corrigir uma desigualdade historicamente produzida, que é o objetivo precípuo dessa lei.
De 1986 até o presente momento o que se percebe é que a realidade no que concerne a
representatividade feminina nas estancias de poder, mais especificamente o cargo de

237

governador/a, não teve mudança significativa mesmo depois da lei de cota dos partidos políticos
de 2009. Visto que, em 2010 de 27 cargos de governador/a somente duas mulheres foram eleitas,
são elas, Rosalba Ciarlini Rosado e Roseana Macieira Ferreira Araújo da Costa Sarney Murad e
em 2014 somente uma mulher foi eleita, a Maria Suely Silva Campos.
Rosalba Ciarlini Rosado eleita governadora do estado do Rio Grande do Norte em 2010
nasceu na cidade de Mossoró desse mesmo estado e graduou-se em medicina pediatra na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É casada com Carlos Augusto Rosado, exdeputado e filho do ex-governador Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia. Além de governadora
também foi eleita senadora em 2007 e prefeita de Mossoró por três vezes. Em 2010 seus bens
foram declarados no valor nominal de R$ 184.823,91.
Roseana Macieira Ferreira Araújo da Costa Sarney Murad é filha do ex-presidente da
república do Brasil José Sarney e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de
Brasília. Foi governadora do Maranhão por quatro mandatos, sendo que no seu último mandato
ela renunciou, uma vez deputada federal pelo maranhão e senadora pelo Maranhão no período de
2003 a 2009. Casou-se em 1976 com o empresário e político Jorge Murad Júnior. Em 2010 seus
bens declarados foram no valor nominal de R$ 7.838.530,34.
Maria Suely Silva Campos é a atual governadora do estado de Roraima, é uma empresária
e política brasileira é graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima. É casada com o
político e ex-governador Neudo Campos e mãe de quatro filhos. Foi também deputada federal
pelo estado de Roraima no período de 2003 a 2007. Bem declarados em 2014 no valor nominal
de R$ 114.400,00.
Depois de analisarmos o perfil dessas mulheres eleitas governadoras, percebemos que elas
possuem algumas afinidades. Todas tem uma relação familiar bem próxima com políticos,
maridos e/ou pai, possuem ensino superior completo e possuem bens acima de cem mil reais.
Assim, conclui-se que as mulheres que conseguem se eleger, em sua maioria, apresentam um
perfil altamente elitizado. Assim como o apresentado pelas eleitas em 2008 e 2012 no município
de Catalão. Uma das vereadoras de Catalão, Regina Felix, possui um patrimônio maior que duas
das governadores acima, declarado no valor nominal de R$ 363.300.
As raras exceções de mulheres que conseguem ocupar as instituições políticas que são
predominantemente masculinos descobrem que a resistência a sua presença continua dentro
desses espaços. Em relação à presidência das Comissões permanentes, havia uma mulher no
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Senado e uma na Câmara. Realidade que não se diferencia das experimentadas pelas mulheres em
Catalão. Na Mesa Diretória da Câmara Municipal de Catalão não se encontra nenhuma mulher e
das quatro Comissões Permanente encontra-se somente homens na presidência e possui somente
uma mulher como relatora da Comissão de Educação e Serviço Social.

Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objeto de estudo a participação da mulher na política por
meio da análise da Lei nº 12.034 de setembro de 2009. Tivemos como questão problema: qual o
impacto da lei de cotas no processo eleitoral no que diz respeito a representatividade feminina?
Em relação aos aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa, foi realizado o levantamento de
informações obtidas em páginas oficiais sobre as eleições municipais referentes aos anos de
2004,2008 e 2012 em Catalão-Goiás, bem como a análise do perfil socioeconômico de algumas
mulheres eleitas a cargos políticos.
O objetivo foi analisar como a lei de cotas dos partidos políticos se efetivou nas eleições
municipais de Catalão no ano de 2012.
Constatou-se que, tanto em âmbito nacional, estadual como municipal houve resistência
dos partidos ao cumprimento da Lei nº 12.034 de setembro de 2009, sendo cumprida somente
quando o TSE e os TRE começaram a fiscalizar. No município de Catalão no ano de 2012 o
número de candidatas era de 31%, enquanto a lei exige o mínimo 30% e o máximo de 70% para
cada sexo.
No entanto, a referida lei citada é inócua no que se refere a sub-representatividade
feminina na política em âmbito municipal, visto que em 2012 as mulheres representavam 6% do
total de vereadores/as que comparado ao percentual de 20% de 2008, ano anterior a lei,
representa um retrocesso.
Concluiu-se que, essa lei necessita de alterações para que de fato consiga resolver o
problema da sub-representatividade feminina, pois como visto só o cumprimento do número de
candidatas não significou um aumento no número de mulheres eleitas.
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Resumo
Este artigo abordará análise do filme “Que horas elas volta?”, que descreve a situação de uma empregada
doméstica que saiu de sua cidade e foi à São Paulo em busca de estabilidade financeira, anos depois sua
filha vai a procura de sua mãe, para então fazer um vestibular em uma universidade pública, e acaba não
se comportando como “a filha da empregada”, e criando uma trama que gera várias discussões a cerca da
relação de poder entre patroas e empregadas, a patroa (branca) sempre como superior e a empregada
(negra) com inferior; sendo vista esta relação desde o tempo da colonização no país, aproveitando este
viés para a discussão do surgimento do feminismo negro no Brasil, e como ele se encaixa neste contexto
do filme, vendo a articulação deste no nosso meio social, o filme contém algumas metáforas onde iremos
analisá-las e discuti-las ao longo do artigo, a partir de autores e autoras que discutam relação de poder
como Claude Raffestin, do feminismo negro como Joselina da Silva entre outros autores e autoras que
tragam não apenas uma questão racial e sim uma questão de classe, Gilberto Freyre nos mostra em uma de
suas obras este contexto de “Casa Grande e Senzala” ou mais precisamente a Casa Grande e o Quarto da
empregada.

Palavras-chaves: Empregada. Trabalho. Cinema
Introdução
A trama “Que horas ela volta?” é uma denúncia a opressão e a exploração da empregada
doméstica, na maioria negra, a carga horária e os direitos trabalhistas. Subordinadas ao patrão,
revivendo as relações de subserviência, obrigadas a se submeter as jornadas triplas de trabalho
para sustento próprio e da família. Tem como protagonistas da trama a empregada doméstica Val
e sua filha Jéssica. Val, é uma pernambucana que deixa sua filha e família e parte para São Paulo
em busca de condições financeiras melhores, se tornando babá de um menino, onde ela trabalha e
mora na casa de seus patrões brancos, classe média alta. Após treze anos, Jéssica sua filha, pede
ajuda à Val para ir a São Paulo prestar um vestibular em uma universidade pública, o filho dos
patrões também prestaria o vestibular na mesma universidade. Ao chegar a casa dos patrões com
Val, aparentemente os patrões recebem Jéssica muito bem, porém, com o passar do tempo Jéssica
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ultrapassa algumas “regras” que todas as empregadas e filhas de empregadas deveriam seguir,
como não comer na mesma mesa que os patrões, não aceitar nada que for oferecido, não nadar na
piscina, coisas que parecem normais.

1. As relações domésticas de trabalho

Há três tipo de atividades que categoriza uma vida ativa de um homem, denominadas de
labor, trabalho e ação. Labor é basicamente a manutenção da vida, com higiene, cuidados com o
corpo e o ambiente e entre outros, que não é apenas uma atividade humana mas uma atividade
sobrevivência de todo ser vivo, e que vem de uma repetição necéssaria. Trabalho é o processo de
transformação de materiais da natureza juntamente com a força para a trasnformação de objetos,
resultando uma obra beneficiando os seres humanos. Ação é dado com atividade feita no social,
onde se destaca o discurso, para o desenvolvimento da ação tem que a ver um interesse comum e
sem a interveção de objetos ou materiais.(Arendt, 2007)
O serviço doméstico é considerado com uma atividade de labor, feminina, sem
necessidade de muitas habilidade ou uma preparação, a desvalorização da atividade vem da
necessidade de repetidade constantemente e raramente ter a satisfação de acabamento do serviço,
se torna uma atividade frustante e chata e não tendo a mesma consideração de um trabalho no
âmbito publico feito por outras mulheres ou homens, gerando uma desvalorização do trabalho e
uma invísibilidade desta categoria. A escravidão está estritamente relacionada a necessidade de
tranferir a carga do trabalho doméstico para outra pessoa, também dando origem a relação
subalternidade entre o empregado doméstico e o empregador.
No Brasil está relação entre empregado doméstico e empregador com heranças escravistas
ainda permanece em nossa sociedade, com está relação de servil e exploração da classe que em
sua maioria são mulheres de baixa renda, baixa escolaridade, negras levadas pela falta de
oportunidade em outras aréas de serviço, está mulheres para garantir o sustento da sua familia
chega deixar sua cidade natal, para morar com seus padrões se submetendo a longas jornadas de
trabalho, condições de submissões e humilhação, desprovidas de orgão de regulamentação e
fiscalização para a categoria de trabalho doméstico.
Na Lei nº 5.859/72 se encontra a seguinte definição de Empregado Doméstico:
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Art. 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que
presta serviços de natureza contínua e de finalidade não
lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas,
aplica-se o disposto nesta lei.
A nova PEC n°478 aprovada e sancionada em 2015 garante todos os direitos trabalhistas a

empregada doméstica, este como férias remuneradas, 13° salario, FGTS, INSS, jornada de
trabalho de no maximo 44hrs semanais, sálario fixo, vale transporte e entre outros que antes era
opcional ao empregadores. Porém mesmo com está regulamentação ainda existe Empregadas
Domésticas, por não a ver uma fiscalização rígida acaba ficando fora desta leis e perdendo muitos
direitos .

1.1 Feminismo e feminismo negro Brasil

O feminismo se consolidou como um discurso de caráter intelectual, filosófico e político
que busca romper os padrões tradicionais, acabando assim com a opressão sofrida ao longo da
história da humanidade pelas mulheres. Esse movimento feminista pode ser apresentado em tr ês
fases, cada qual marcada por suas conquistas e interesses.
No séculos XIX e XX teria ocorrido o que chamamos de primeira onda. Este período
aborda uma grande atividade feminista desenvolvida no Reino Unido e nos Estados Unidos,
nesse momento o movimento se organizou em torno da luta pela igualdade de direitos para
homens e mulheres, estas se organizaram e protestaram contra as diferenças contratuais, a
diferença na capacidade de conquistar propriedades e contra os casamentos arranjados que
ignoravam os direitos de escolha. (ALVES; PITANGY, 1981).
O Século XIX foi marcado por situações de miséria da classe operária, diante da falta de
recursos e da ausência de participação política, surgiram pela América e Europa diversos
movimentos emancipatórios. O Movimento Feminista tornou-se um movimento social de caráter
internacional, alcançando espaço em outros grandes movimentos sociais, como o Socialismo e o
Anarquismo, que também possuíam reivindicação de demandas igualitárias.
O Capitalismo alterou as relações entre os sexos, neste momento as mulheres das famílias
proletárias foram incorporadas ao mercado industrial, serviam como mão de obra barata.
Lutavam por melhorias nas condições de trabalho, principalmente nas fábricas têxteis onde
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viviam condições insalubres, altas jornadas de trabalho e salários bem inferior aos operários do
sexo oposto. Mulheres de várias nacionalidades se organizavam em torno de ideais conjuntos de
melhoria e participação feminina na política, lutavam pelo direito ao voto e uma participação na
vida social que ultrapassasse os muros do lar.

[...] a mulher reconhece sua força e conscientiza-se da dimensão
política de sua vida particular [...] o que era aparentemente
individual e isolado, se revela, na verdade como uma experiência
coletiva, concretiza-se a possibilidade de luta e da transformação.
(ALVES; PITANGY, 1981, p.67)

No Brasil, o movimento feminista, teve início no século XIX, esse período é denominado
de primeira onda. As reivindicações eram voltadas para assuntos como o direito ao voto e à vida
pública. Em 1922, nasce a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como
objetivo lutar pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho sem a autorização do marido. A
segunda onda teve início nos anos 1970, buscava a valorização do trabalho da mulher, o direito
ao prazer, contra a violência sexual, também lutou contra a ditadura militar, em 1975 formou-se
o Movimento Feminino pela Anistia, surge o Centro da Mulher Brasileira (CMB) no Rio de
Janeiro, amplia-se os espaços para se discutir questões ligadas à sexualidade feminina, aborto,
contracepção, violência doméstica (física e psicológica), subalternidade feminina no mercado
de trabalho e nas esferas públicas e privadas. O Movimento foi ganhando território, com as
reuniões em lares, em bairros, sem vínculo partidário, lutava por uma ideologia de igualdade e
representação feminina. (BANDEIRA; MELO, 2010)
Na terceira onda, que teve início da década de 1990, começou-se a discutir os paradigmas
estabelecidos anteriormente. Porém, já na década de 70, começaram a denunciar a invisibilidade
das mulheres negras dentro da pauta de reivindicação do movimento. No Brasil, o feminismo
negro começou a ganhar força no fim dessa década, começo 1980, lutando para que as mulheres
negras fossem sujeitos políticos.
As críticas trazidas por algumas feministas dessa terceira onda, alavancadas por Judith
Butler, vêm no sentido de mostrar que o discurso universal é excludente, isso porque as opressões
atingem as mulheres de modos diferentes, seria necessário discutir gênero com recorte de classe e
raça, levar em conta as especificidades das mulheres. Com interesses semelhantes, porém, com
especificidades próprias, mulheres negras passam a se organizar dentro do movimento, em 1988,
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acontece o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, no Rio de Janeiro apresentando pautas
sobre a condição de subalternidade dessa mulher, não apenas ao homem, mas também à mulher
branca. Passam a se movimentar em todo território brasileiro, o movimento adquiri solidez,
assim, um grupo de mais de 400 afro-brasileiras se reuniram para debater, denunciar e propor,
temas como saúde, trabalho, sexualidade, educação, organização da sociedade civil, família,
religiosidade e violência entre outros. Surgia no Brasil, o Movimento Feminista Negro para
representar uma significativa parcela da sociedade brasileira. (COSTA; SARDENBERG, 2008)
“Que horas ela volta?”

O roteiro do filme foi produzido e dirigido por Anna Muylaert, Anna já participou de
roteiros como Castelo Rá-ti-bum, o filme foi indicado em mais de dezenove prêmios dos quais
venceu doze, Festival de Berlim, Festival de Sundance, onde a atriz Regina Casé e Camila
Márdila foram também premiadas. Regina interpreta a empregada Val e Camila, Jéssica a filha.
O filme inicia-se com Fabinho, filho de Carlos, artista plástico e Bárbara, estilista,
brincando na piscina ainda criança, e Val a sua babá e empregada, o olhando e ao mesmo tempo
falando com sua filha, uma criança de mesma idade, que precisou deixar em Pernambuco aos
cuidados de familiares. Nesse momento podemos notar algo bastante recorrente entre as
empregadas domésticas, o afastamento dos próprios filhos em decorrência do trabalho e da
criação dos filhos dos patrões, herdado do período escravocrata, a servidão das mulheres (negras,
pobres e de baixa escolaridade) principalmente, aos lares da mulher branca é uma realidade da
sociedade brasileira.
Val é uma mulher nordestina, que entre tantas deixou a fome, partindo para São Paulo em
busca de condições de sobrevivência e sustento da família, à distância acompanhou o crescimento
da única filha por cartas, telefonemas e poucas idas nos momentos de recesso, enquanto criava o
filho dos patrões a quem dedicava seus cuidados, mas principalmente seu tempo e amor. Com o
passar dos anos os dois crescem e já estão na adolescência, no momento de prestarem vestibular,
é quando Jéssica, sua filha, a procura pedindo pra vir pra morar com ela pois pretende prestar
vestibular em uma universidade pública paulista, Fabinho também prestaria vestibular nessa
mesma instituição, porém tendo estudado sempre em boas escolas e dispondo de todos os
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recursos financeiros para uma boa preparação, pareciam gigantescas suas vantagens se
comparadas a situação de Jéssica.
É com a chegada de Jéssica que as coisas acontecem, inicialmente ela que ficaria ali até a
mãe encontrar um cantinho para as duas, começa a circular pela casa, como hóspede e não como
a filha da empregada, o que deixa a patroa muito insatisfeita, ao mesmo tempo em que escancara
para a própria mãe as situações de subordinação e inferioridade as quais ela está submetida.
Jéssica questiona o fato de a mãe se alimentar em pé, de ter alimentos diferentes dos patrões, de
não poder usar a piscina, de dormir em um cubículo, mas principalmente ela questiona sua
postura de servidão e inferioridade em relação ao tratamento recebido. Nas relações de trabalho
empregador x empregado são muito marcadas essas “permissões” do que cabe a empregada
doméstica e aquilo que lhe é permitido, o espaço ocupado é o mesmo, o da casa, porém as
relações de poder, ditam as regras entre dominantes e dominados.
Jéssica se dá bem com todos os moradores da casa, Sr. Carlos a convida para ficar no
quarto de hóspedes, ele a recebe muito bem por quem sente empatia desde o primeiro momento,
mostra-lhe seu ateliê, seus quadros, a convida para almoçar, leva para conhecer lugares de São
Paulo, com Fabinho ela também constrói uma boa relação, apenas com Bárbara o tratamento é
diferente, esta faz questão de lhe mostrar o seu lugar

o tempo todo. Nas relações que se

estabelecem entre a patroa e a empregada no Brasil, muitas empregadas apesar de trabalhar anos
na mesma casa, conviver com todos, “serem consideradas praticamente da família”, tem suas
limitações naquilo que compete ao uso e à ocupação do espaço em relação as verdadeiros
membros da família.
Uma situação que chama bastante atenção é quando em um dia na piscina, Fabinho e
Caveira, um amigo jogam Jéssica na piscina, Bárbara fica irritada, e manda que esvaziem a
mesma, se justificando dias depois ter visto um rato. São tratamentos como esse que Jéssica passa
a discutir com mãe, na tentativa de lhe mostrar que ela enquanto empregada não deve aceitar
essas humilhações e ser tratada dessa maneira, Val ao contrário se mostra conformada com a sua
condição e pela necessidade do emprego aceita sem questionar, o que lhe garante o sustento.
Na véspera do vestibular, Bárbara, insatisfeita com a livre circulação de Jéssica pela casa,
com ciúmes da relação amigável entre ela e seu marido, e mais irritada ainda com o consumo de
alimentos especiais deles, por ela, pede a Val que a mantenha da cozinha para dentro (nos
espaços) que pertencem aos empregados, o que deixa Jéssica inconformada ao ponto de sair da

248

casa dos patrões sem conhecer ninguém ou se quer ter para onde ir. Aqui fica bem explícito o
desencontro entre o que os patrões realmente esperam de seus empregados, e aquilo que eles
tentam demostrar por educação, buscam manter uma relação polida, superficial e sem vínculos
afetivos, sendo na maioria das vezes essas regras quebradas pelos laços que se estabelecem entre
as crianças e os idosos com as empregadas domésticas.
Jéssica apesar de ser de uma região desfavorecida, ter frequentado escolas públicas, não
ter tido acesso a bons livros, ou material de apoio em seus estudos pré-vestibular, apenas a ajuda
de um professor, obtém sucesso no vestibular, para o curso de arquitetura em uma renomada
instituição pública, ao contrário de Fabinho que mesmo tendo frequentado boas escolas, e se
valido de todos os recursos dos quais os pais o proporcionava, não consegue atingir a pontuação
necessária. Esse também é um dos aspectos relevantes apresentados no filme, a ascensão da
classe média baixa nos últimos anos no Brasil, em virtude principalmente do acesso dos jovens
pobres as Universidades, seja por PROUNI, abertura de cotas, ou pela implementação de
políticas públicas que atendam a essa parcela da população.
Ao sair da casa dos patrões, Jéssica aluga uma casa para ela, enquanto fica em São Paulo
estudando, Fabinho ao não conseguir passar no vestibular resolve passar uma temporada na
Austrália, e Val sem tê-lo por perto, agora com a possibilidade de viver com a filha o tempo
perdido, pede demissão do serviço de quinze anos, buscando de alguma forma reconstruir e
cuidar do seu próprio lar. Muitas empregadas domésticas perdem a criação de seus filhos assim
como Val, sendo-lhes possível aproveitar a própria casa apenas quando os seus filhos já estão
crescidos e se tornam também responsáveis pelo sustento da casa, permitindo-lhes desacelerar
um pouco o passo e viver algumas situações que para elas são luxo, como almoçar na mesa de
sua casa.

Considerações finais

A opressão está presente em diversos níveis da sociedade e de diversas formas. O Brasil
se constitui como nação a partir do regime monárquico e escravocrata, que até hoje ainda
encontramos vestígios desta mentalidade de escravidão, levando em conta que a abolição da
escravatura foi um marco porém, não se teve assistência nenhuma, uma sociedade que passaria
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de escravidão para trabalho assalariado “da noite pro dia”, gerando trabalho escravo que vem se
prolongando até os dias de hoje.
Pode ser cômico e surreal para algumas pessoas pensar em trabalho escravo em nossa
sociedade atual, mas este triste fato ainda assombra vários homens e mulheres que tem que se
sujeitar a um trabalho escravo para garantir o sustento de seus filhos.
O filme mostra o trabalho escravo de Val, onde ela enfrentava jornadas triplas, sem direito
a férias, com salário baixo e até sem carteira assinada, para garantir o sustento de sua filha, porém
também mostra Jéssica que quebra está relação de opressor e oprimido, mostrando que todos são
iguais e ainda demostrando a possibilidade de uma vida melhor para sua mãe e seu filho,
quebrando paradigmas, Jéssica uma estudante de escola pública, pobre que passa em uma
universidade pública onde nem mesmo o “filhinho de papai” com toda a assistência não
conseguiu. Jéssica com sua visão crítica e ousada sobre as mínimas regras de conduta das
empregadas domésticas, acaba conquistando o público, e trazendo uma reflexão sobre as relações
sociais.
Anexos:
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Resumo
Neste artigo proponho a analisar o conto “Por que Nicinha não veio?”, da obra Só as Mulheres
Sangram de Lia Vieira. Por meio de sua escrita ecoa vozes que gritam a liberdade, a visibilidade, o
reconhecimento de si, retrata o que é ser mulher negra na sociedade brasileira, no sistema penitenciário
brasileiro. A natureza feminina, em silêncio ou em alvoroço, neste constante ser e estar sempre se
renovando em movimentos, que nos faz responsável pela criação e procriação, mães, irmãs, guerreiras,
heroínas, amantes, prostitutas, amadas e condenadas, admiradas e ignoradas, mulheres. A personagem
principal nem nome possui, apenas um número, é nessa carga do invisível que se encontra sua dor,
seu ser. Amparada em autores como Alfredo Bosi, Antônio Cândido e Michel Foucault, entre outros,
busquei tecer o fio que conduz a esse caminho entre real e imaginário, retratando as lutas, sofrimentos e
anseios coletivos a partir de um representativo individual. Para tal se faz necessário traçar uma
discussão ainda que breve sobre o feminismo, com enfoque no feminismo negro, refletindo sobre a
literatura negra como mecanismo de resistência e luta. Tomar consciência das lutas pelas quais sofrem
as detentas, violência de gênero, violência moral e destituição de si, são os principais temas
retratados. Apresentar questões sociais, morais, físicas, emocionais pelas quais estão sujeitas essas
mulheres. Com o objetivo de falar sobre, seja através da imaginação, da escrita, aperfeiçoar um senso
crítico de transformação.

Palavras-Chaves: Violência. Mulheres. Presídios.
Introdução

A escrita é uma expressão de linguagem que se perpetua através dos tempos, a literatura
é uma obra de arte que se revela com o tempo. É recente se comparada às outras disciplinas, a
sociologia da cultura como disciplina das Ciências Sociais, literatura, música, cinema, entre
tantas manifestações de arte passaram a ser vistas com um novo olhar por alguns autores
como Lucien Goldman, na França, Antônio Cândido, no Brasil, entre outros que nos mostram
outra faceta da realidade ali representada.
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Ao longo dos séculos o saber se dissipou com a linguagem escrita e falada, manifestada
na expressão corporal, somos corpos que contam uma história, nossas relações sociais
determinam o que somos, numa busca incansável pelo reconhecimento do eu, nos lançamos na
tentativa de construção de uma história. O sistema, porém, é segregacionista, não valorizando
as diferenças, mas classificando os indivíduos em suas semelhanças, aquele que se distancia do
esperado, do “normal” é lançado à margem do aceitável, restando-lhes pouca ou nenhuma
oportunidade, é como um não caber, tornando- se um ser de lugar nenhum.
A literatura afro-brasileira se diferencia dos outros estilos literários por se tratar de
escritos que abordam minorias e gritam vozes silenciadas, o personagens principais são
mulheres e homens negros, homossexuais, além das classes economicamente desfavorecidas,
propondo-se a promover a alteridade. Como instrumento de transformação, elementos que
retratam não apenas uma luta coletiva, mas no seu íntimo a luta individual desses personagens
“não pertencentes”. Ter sua história contada, lembrada, a memória é registrada ainda que não
seja a de uma vida gloriosa, afinal tal glória está em sua pequenez, em sua infâmia, nesse querer
omitir de um sistema que aparta e desfaz segundo Foucault. Carregada de vida, revela uma
sociedade em seus conflitos, em suas dores, e reorganização, temos conhecimento de um povo e
uma época que o saber oral jamais nos daria conta.
Na literatura de resistência as representações estereotipadas são desconstruídas, através
de um novo olhar, passamos a enxergar a beleza, a inteligência do negro, a cultura negra é
valorizada, diferentemente da literatura tradicional. O negro é deslocado “degrau abaixo” que lhe
é reservado para escrever e compor sua própria história, não como erótico ou folclorizado, mas
como agente capaz de transformação.
É por meio da análise do discurso, da representação simbólica, que me coloco a
tentar traduzir as marcas sociológicas registradas nesta curta história, mas com personagens de
grande representação social, ao analisar o conto desta obra, pretendo levantar reflexões sobre
racismo, desigualdade, invisibilidade, violência de gênero e de classe, que são alguns aspectos
trabalhados no texto.
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1. Feminismo e feminismo negro Brasil

O feminismo se consolidou como um discurso de caráter intelectual, filosófico e político
que busca romper os padrões tradicionais, acabando assim com a opressão sofrida ao longo da
história da humanidade pelas mulheres. Esse movimento feminista pode ser apresentado em três
fases, cada qual marcada por suas conquistas e interesses.
No séculos XIX e XX teria ocorrido o que chamamos de primeira onda. Este período
aborda uma grande atividade feminista desenvolvida no Reino Unido e nos Estados Unidos,
nesse momento o movimento se organizou em torno da luta pela igualdade de direitos para
homens e mulheres, estas se organizaram e protestaram contra as diferenças contratuais, a
diferença na capacidade de conquistar propriedades e contra os casamentos arranjados que
ignoravam os direitos de escolha. (ALVES; PITANGY, 1981).
O Século XIX foi marcado por situações de miséria da classe operária, diante da falta de
recursos e da ausência de participação política, surgiram pela América e Europa diversos
movimentos emancipatórios. O Movimento Feminista tornou-se um movimento social de caráter
internacional, alcançando espaço em outros grandes movimentos sociais, como o Socialismo e o
Anarquismo, que também possuíam reivindicação de demandas igualitárias.
O Capitalismo alterou as relações entre os sexos, neste momento as mulheres das famílias
proletárias foram incorporadas ao mercado industrial, serviam como mão de obra barata.
Lutavam por melhorias nas condições de trabalho, principalmente nas fábricas têxteis onde
viviam condições insalubres, altas jornadas de trabalho e salários bem inferior aos operários do
sexo oposto. Mulheres de várias nacionalidades se organizavam em torno de ideais conjuntos de
melhoria e participação feminina na política, lutavam pelo direito ao voto e uma participação na
vida social que ultrapassasse os muros do lar.

[...] a mulher reconhece sua força e conscientiza-se da dimensão
política de sua vida particular [...] o que era aparentemente
individual e isolado, se revela, na verdade como uma experiência
coletiva, concretiza-se a possibilidade de luta e da transformação.
(ALVES; PITANGY, 1981, p.67)

No Brasil, o movimento feminista, teve início no século XIX, esse período é denominado
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de primeira onda. As reivindicações eram voltadas para assuntos como o direito ao voto e à vida
pública. Em 1922, nasce a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como
objetivo lutar pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho sem a autorização do marido. A
segunda onda teve início nos anos 1970, buscava a valorização do trabalho da mulher, o direito
ao prazer, contra a violência sexual, também lutou contra a ditadura militar, em 1975 formou -se
o Movimento Feminino pela Anistia, surge o Centro da Mulher Brasileira (CMB) no Rio de
Janeiro, amplia-se os espaços para se discutir questões ligadas à sexualidade feminina, aborto,
contracepção, violência doméstica (física e psicológica), subalternidade feminina no mercado
de trabalho e nas esferas públicas e privadas. O Movimento foi ganhando território, com as
reuniões em lares, em bairros, sem vínculo partidário, lutava por uma ideologia de igualdade e
representação feminina. (BANDEIRA; MELO, 2010)
Na terceira onda, que teve início da década de 1990, começou-se a discutir os paradigmas
estabelecidos anteriormente. Porém, já na década de 70, começaram a denunciar a invisibilidade
das mulheres negras dentro da pauta de reivindicação do movimento. No Brasil, o feminismo
negro começou a ganhar força no fim dessa década, começo 1980, lutando para que as mulheres
negras fossem sujeitos políticos.
As críticas trazidas por algumas feministas dessa terceira onda, alavancadas por Judith
Butler, vêm no sentido de mostrar que o discurso universal é excludente, isso porque as opressões
atingem as mulheres de modos diferentes, seria necessário discutir gênero com recorte de classe e
raça, levar em conta as especificidades das mulheres. Com interesses semelhantes, porém, com
especificidades próprias, mulheres negras passam a se organizar dentro do movimento, em 1988,
acontece o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, no Rio de Janeiro apresentando pautas
sobre a condição de subalternidade dessa mulher, não apenas ao homem, mas também à mulher
branca. Passam a se movimentar em todo território brasileiro, o movimento adquiri solidez,
assim, um grupo de mais de 400 afro-brasileiras se reuniram para debater, denunciar e propor,
temas como saúde, trabalho, sexualidade, educação, organização da sociedade civil, família,
religiosidade e violência entre outros. Surgia no Brasil, o Movimento Feminista Negro para
representar uma significativa parcela da sociedade brasileira. (COSTA; SARDENBERG, 2008)
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1. 1 Análise do conto: Por que Nicinha não veio?

Nesta obra literária, Só as Mulheres Sangram, nos deparamos com um retrato da realidade
feminina brasileira, mães, mulheres abandonadas, violentadas, crianças analfabetas, pobreza,
miséria, desigualdade de todos os tipos e formas, que nos faz refletir sobre a condição de ser
mulher e negra na sociedade atual, que nos incita, nos movimentarmos em favor da mudança,
quer seja começando pelo falar, pois o ouvir e o falar abrem as portas para o novo, para o
debate, para a transformação, através da literatura “personas” invisíveis, transformam-se em
pessoas com origem, identidade, autoafirmação.
Lia Vieira (Eliana Vieira) nasceu no Rio de Janeiro, em 1958, onde reside. É graduada em
Economia, Turismo e Letras e doutoranda em Educação pela Universidade de La Habana
(Cuba)/Universidade Estácio de Sá (RJ). É pesquisadora, artista plástica, dirigente da
Associação de Pesquisa da Cultura Afro-brasileira e militante do movimento Negro e do
Movimento de Mulheres . Tem predileção pelos temas que tocam as relações amorosas,
familiares e entre casais. Em seus escritos, a busca é por identidade, representação de mulheres
fortes, mulheres x mães.
A seguir apresento o conto:
A sirene tocou marcando o início das visitas. O calor sufocante
de mais uma tarde sem chuvas. A indolência do corpo e do
pensar. Um dia atravessava o outro. Cumpria pena no
Talavera Bruce. O artigo 157. Só um alívio entre tantas outras
iguais a fazia sobrevivente: a visita de Nicinha, sua mãe. Nicinha
jamais fizera julgamento do seu gesto, nunca censurara ou se
referira ao acontecido Trazia sempre palavras confortadoras,
revistas, novidades que ali não tinham eco… Mas fazia bem o
jeito bom de querer que a mãe lhe passava. Única amiga
cumpriam juntas a pena.,uma dentro outra fora das grades. Não
faltava nunca. Tinha sempre uma coisinha especial. O mundo
exterior entrava ali por seus olhos meigos e a serenidade de sua
presença. Perguntou as horas. Alguém lhe soprou um número.
Recostou-se inquieta, nervosa, amedrontada. Acendeu um
cigarro. Tudo se aquieta à sua volta. Melancolia. Presságios. O
tempo se excede. Terminado o horário de visitas. Todas
recolhidas. Em seu armário um bilhete pregado: Nicinha não virá
mais. Foi atropelada no percurso até aqui. Mais informações na
Administração. Uma imensa força, como que vinda de fora,
estremece o corpo torturado, ela leva uma das mãos diante do
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rosto, como se fosse para livrar-se de uma teia de aranha. Os
olhos estão semicerrados e ela fala em delírio. Agita os braços
ao redor, boca e olhos abertos. Não atendeu quando alguém
chamou seu nome. Apodrecera o fio a que estava atada e
despencou nas profundezas. Ficaria por lá a espera. Contaria
carneirinhos, que por lá não passariam, pois lá não era o caminho,
mas ela não sabe.
Ausente, nunca saberia.

A personagem principal não possui nome nem sobrenome63, apenas um número de
registro, mas não como nosso registro civil, é uma marca na alma, que a destitui de si, ao
contrário do outro esse a despe de sua identidade e de seu ser. Como tantos indivíduos
“desviantes”, nossa personagem, ao

quebrar a regra da moral e boa conduta na qual fomos

disciplinados e institucionalizados, deixa de ser um sujeito de “bem”, passando a carregar uma
imagem negativa, que a reduz a algo não aceitável, na sua condição de criminosa, sua
identidade real é substituída pela imagem social, aquela através da qual a sociedade a vê e
classifica, segundo Foucault, ao mesmo tempo ao não identificá-la a autora alcança um outro
papel, o da identificação de leitores, da representação, permitindo que inúmeras mulheres
apenadas e familiares se vejam representados.

A partir do momento em que o preso passa à tutela do Estado ele
não perde apenas o seu direito de liberdade, mas também todos
os outros direitos fundamentais que não foram atingidos pela
sentença, passando a ter um tratamento execrável e a sofrer os
mais variados tipos de castigos que acarretam a degradação de
sua personalidade e a perda de sua dignidade, num processo que
não oferece quaisquer condições de preparar o seu retorno útil à
sociedade.(HECHLER; HENRICH, KRAEMER; RODRIGUES,
2012, p. 3)

Cumprindo pena por um delito amparado no Artigo 15764 ela é um retrato do perfil da
encarcerada do sistema penitenciário brasileiro, patriarcal, racista, sexista e capitalista. Ao
63

Condição de Invisibilidade na qual o sujeito estigamizado é reduzido a nada passa a ser um "ninguém",
nas relações com o outro. Não pode ser o sujeito da ação segundo Goffman.
64

Artigo 157- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
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contrário de décadas anteriores em que as detentas eram aquelas que cometiam abortos ou
exerciam atividades ligadas à prostituição se torna cada vez mais frequente mulheres envolvidas
na prática de crimes de furto, roubo, estelionato e tráfico de drogas. A mulher negra e pobre, em
condições de exclusão, em sua função de chefe provedora, se encontra em situação inferior à do
homem.
Nos ambientes de presídios femininos, um dos primeiros aspectos a serem considerados é
o papel que a mulher desempenha na vida social, de cuidadora e mãe, ao ser retida, ela fica
incapaz de desenvolver a sua faceta de mãe e mulher, uma vez que é comum o abandono por
parte de seus companheiros e muitas vezes é restrito o acesso dos filhos ao interior das
penitenciárias, seja por regimento interno, seja por distância, entre maiores dificuldades. O
Universo dos presídios é reflexo de uma sociedade que revela suas falhas em relação a
distribuição de renda, e garantia de políticas sociais reafirmando a discriminação em relação ao
gênero, e violências existentes fora da prisão.

A prisão funciona como reprodutora da miséria, visto que, ao
longo do período de encarceramento, inflige perdas à mulher
presa em diferentes dimensões da vida social, a começar pelo
trabalho e pela moradia. Essa perda material tende, na maioria
das vezes, a atingir a família e, em muitos casos, a estremecer
relações familiares e afetivas. A falta de apoio familiar, as
reduzidas possibilidades de trabalho, de formação profissional,
de lazer e a falta de acesso a bens materiais básicos tornam difícil
a vida da detenta dentro da prisão e quando de seu retorno à
liberdade. Nesse sentido, pode-se afirmar que a prisão empobrece
ou agrava a pobreza preexistente. (BRANDÃO apud
MEDEIROS, 2010, p.2).

O perfil das apenadas, é em sua maioria as mulheres de baixa renda, baixa escolaridade,
geralmente moradoras de regiões periféricas, que são responsáveis parciais ou totalmente pela
manutenção de seus lares, uma parte significativa está envolvida com tráfico de drogas, em
alguns casos havendo relações com parceiros que usam, traficam drogas, em outros não. No
sistema carcerário elas estão submetidas à intolerância, a desigualdade (em relação aos
tratamentos e normas masculinas), à condições precárias de higienização, assistência à saúde,
ginecológica e obstetrícia. reproduzindo as relações de (des) proteção existentes na sociedade
(Hechler, Henrich, Kraemer, Rodrigues, 2012).
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Cumpre pena na Penitenciária Talavera Bruce, localizada na Estrada do Guandu do Sena,
nº 1902, na região de Bangu na cidade do Rio de Janeiro, atualmente Bairro de Gericinó.
Inaugurada em 1942, ao ser criada a primeira penitenciária feminina, surgiu pela necessidade
de se pensar normas institucionalizadoras que atendessem às necessidades, ainda que
minimamente, da mulher.
O sistema penal ainda é pensado no homem. Para atender as necessidades masculinas,
visitas conjugais são permitidas nos presídios masculinos, recebendo sua companheira a
“masculinidade” é preservada, enquanto nas penitenciárias femininas essa visita é muito
restrita, surgindo o relacionamento homossexual para suprir essa carência. As relações
homossexuais estão presentes e atuam segundo autores como Lemgruber(1976), como
mecanismo de resistência e adaptação, estabelecendo relações de afetividade, solidariedade e
sociabilidade na organização social. As mulheres são afastadas de suas famílias, o que agrava
os quadros de depressão em detentas. São expostas à violência e ao assédio sexual, algumas
vivenciam a gestação, o parto e a maternidade na prisão. Muitas vezes perdem a custódia dos
filhos que podem permanecer com elas até por volta dos dez primeiros meses de vida, em
alguns presídios esse tempo se restringe a quinze dias, enquanto em outro se estende a três
anos.
Assim como na realidade prisional feminina a personagem se encontra abandonada ali,
recebendo apenas a visita de sua mãe Nicinha, que lhe traz alento e conforto além dos
pertences de higiene e pequenos agrados que aliviam o descaso e a fazem única, receber a
mãe mostra-lhe que é um ser e existe apesar do erro. Assume uma posição isolada da
sociedade e passa a ser uma pessoa desacreditada, em consequência, passa a não aceitar a si
mesma.“O sujeito passa a ser o diferente, dentro de uma sociedade que exige a semelhança e
não reconhece, na semelhança, as diferenças. Sem espaço, sem voz, sem papéis e sem função,
não pode ser nomeado e passa a ser um "ninguém", "um nada", nas relações com o outro. Não
pode ser o sujeito da ação.” (GOFFMAN apud MELO, 1999, p.1)
A personagem principal tinha em sua mãe Nicinha, a continuação de si, existia através
da mãe, fora do sistema penal a que fora submetida, nos dias de visita, não era apenas mais
uma, ela era a filha de Nicinha, irmã de fulano, sobrinha de [...], pelo contato com o outro se
pertencia, rompia-se a barreira da invisibilidade, a bolha de isolamento e destituição de si, era
como se ao trazer roupas, revistas, objetos pessoais, a mãe trouxesse a ela também sua
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identidade e reconhecimento, o que fazia com que se lembrasse ainda que a cada quinze dias,
quem era e de onde veio. Uma das mais agressivas formas de violência que acontece no
sistema prisional, além das já retratadas, é a violência moral, em que o sujeito é desnudado,
deixa de ser quem é, perde o seu eu.

A violência moral é aquela que se coloca como agressão que
atinge o indivíduo intimamente, atingindo a vítima não pelos
ferimentos visíveis (o sangue, os ossos quebrados ou órgãos
danificados), mas de forma sutil. É a violência psicológica que
agride a honra, a dignidade e a auto-estima: que pode ser
realizada sem deixar marcas no corpo e pode ser repetida
indefinidamente sem punição. É uma tortura psicológica que
degrada a vítima sem deixar rastros do agressor, não há provas e
por vezes nem testemunhas. (FIGUEIREDO, 2009, p.46)

Certo dia, sua mãe não aparece na visita, e sua morte lhe é comunicada por um bilhete, a
personagem se entrega ali, soltando-se do fio de pertencimento e existência a que estava
atada. A personagem é deixada no vazio e na dor, como tantas outras mulheres esquecidas na
prisão por seus companheiros, filhos, irmãos, e demais familiares, sendo na maioria quando
visitadas, por mulheres que abraçam sua causa, sua vida, seus temores e dissabores. Quando
Nicinha não está mais ali, o eu que lutava pra existir através da mãe se desfaz, não restando
nem o que ela é, ou aquilo que um dia foi perdendo-se em si mesma. O individual se manifesta
no outro, no reconhecimento que os seres humanos se pertecem, ao ser esquecida na prisão pela
morte da mãe, a personagem deixa de existir fora da prisão, e dentro dela, no intuito de regenerar
identidades deterioradas, o sistema prisional é estruturado de maneira a inquirir na disciplina do
seu comportamento e na “regulação” do seu caráter, propondo-se a devolver um sujeito
recuperado pelas normas sociais.
Considerações finais

Este estudo se consistiu na análise de um conto, que aborda a narrativa de resistência, no
intuito de promover o debate e reflexão, fruto de movimentos coletivos emancipatórios, essa
escrita se firma no Brasil como mais uma das ferramentas de tentativa de mudança das minorias.
Em “Por que Nicinha não veio”, presente em Só as Mulheres Sangram de Lia Vieira, o sistema
penitenciário feminino brasileiro é retratado em suas mazelas e sub-humanidades. As mulheres
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encarceradas em nosso país possuem um perfil definido, são em sua maioria negras, classe baixa,
baixa escolaridade, chefes de família, o que mostra por si, toda uma ausência de políticas sociais
de asseguramento do sustento, segurança e sobrevivência dessas famílias bem como uma falha
do Estado em garantir os direitos soberanos de cidadania.
No decorrer da leitura foram abordados temas como violência contra mulher, racismo, e
desigualdade social, amparada em autores que discutem os assuntos, me propus a refletir sobre
as questões a partir das personagens apresentadas no conto, uma que não possui nome, filha,
entre tantas, abandonada na prisão pela família, e Nicinha, a mãe, aquela que em todas as
situações como tantas outras mãe por nosso Brasil, garantindo o mínimo de zelo e dignidade aos
filhos detentos. Sãos personagens que dão conta de tantas outras, representando uma parcela da
sociedade que o próprio sistema se encarrega de omitir.
Por meio deste, foi possível, ainda que breve pensarmos essa realidade da mulher
encarcerada e das situações de precariedade, maus-tratos, assédio, (des)afeto entre outras nas
quais se encontram, buscando cada vez mais promover esse debate na tentativa de luta por
políticas sociais que as alcancem.
Anexos
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Resumo
Tomando por principal objetivo conhecer as memórias e as experiências atuais das relações
amorosas de idosos, a presente pesquisa decorre do projeto de mestrado “Memória de
relacionamentos amorosos: envelhecimento e gênero” que está sendo desenvolvido atualmente no
Mestrado em Estudos Culturais (Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São
Paulo) sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Valéria Barbosa de Magalhães. O projeto utiliza a história
oral como metodologia, entrevistando mulheres com idade entre 60 e 75 anos, residentes da região
da zona Sudeste na cidade de São Paulo. Esse recorte de gênero e geração foi realizado devido às
vivências específicas desse grupo, que viveu sua juventude entre 1950 e 1970, uma fase de intensas
mudanças sociais, tais como o surgimento da pílula anticoncepcional, a revolução sexual e a
intensificação da presença feminina no mundo do trabalho. O ponto essencial é compreender a
intersecção entre gênero e do processo de envelhecimento na vida dessas mulheres. As mudanças
ocorridas no papel da mulher no mundo doméstico e extradoméstico são pontos recorrentes
levantados pelas entrevistadas, assim, analisa-se as alterações nas configurações sociais ligadas aos
papéis de gênero durante suas trajetórias de vida. O processo de envelhecimento tem sofrido
intensas modificações nas últimas décadas. Portanto, essa geração de mulheres está descobrindo
novos modos de envelhecer. São pessoas ativas que, por vezes, enxergam essa fase da vida como
possibilitadora da realização de sonhos e satisfação pessoal. Apesar disso, os estigmas da sociedade
ainda imperam sob esses sujeitos e no caso desse projeto, o envelhecimento feminino é investigado
como alvo de diversos mecanismos de controle da sociedade. O corpo feminino ao envelhecer
perde sua beleza e seus atrativos perante os olhos do grupo social e nesse contexto, configura-se
uma incessante busca por ferramentas que adiem o envelhecimento na atualidade.
Palavras-chave: Envelhecimento feminino. História oral. Mulheres.

O presente artigo é oriundo do projeto de pesquisa denominado “Memória de
relacionamentos amorosos: envelhecimento e gênero”, que tem o objetivo de conhecer as
memórias e as vivências das relações amorosas de idosas moradoras da zona Sudeste da
cidade de São Paulo com idades entre sessenta e setenta e cinco anos. Utilizando a
metodologia de história oral, o projeto aprofundou-se na vida das entrevistadas e a forma
como essas mulheres lidam com o processo de envelhecimento foi um assunto que surgiu e
acabou se tornando uma das grandes temáticas da pesquisa. Mais especificamente, o texto
a seguir trata do envelhecimento feminino a partir dos relatos das entrevistadas,
considerando suas relações entre corpo que envelhece, autoestima e bem-estar.
Recentemente, consolidou-se como um fenômeno demográfico a presença de grande
número de mulheres idosas no Brasil e outros tantos países. Os motivos para grande
disparidade entre o número de homens e mulheres idosos são: a maior longevidade das
mulheres, que vivem cerca de sete anos mais que os homens e a tendência de mulheres
casarem com homens mais velhos, antecipando sua viuvez. Como consequência vemos um
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número muito maior de mulheres em idade avançada nas famílias, nos grupos de
convivência de idosos, bailes da terceira idade, casas de repouso e etc (NICODEMO;
GODOI, 2010; SALGADO, 2002). O envelhecimento é atualmente uma conjuntura global
e, particularmente, feminina.
Salgado (2002) descreve o contexto social e psicológico das mulheres idosas em nossa
sociedade. Por serem mulheres, já carregaram estigmas por toda vida e, agora, carregam os
atributos do envelhecimento e todo preconceito que os acompanham. De acordo com
Nicodemo, Godoi (2010) e Salgado (2002), as mulheres levam desvantagens no
envelhecimento tanto por sua inferioridade econômica quanto no campo simbólico, no qual
sofrem mais preconceito relacionado a sua imagem pessoal e corporal. Caracteriza-se,
então, uma situação de dupla discriminação: por serem mulheres e idosas.

A mulher enfrenta, então, uma aposentadoria com rendimento mínimo ou
nulo, escassos recursos econômicos, viuvez ou separação do casal,
afastamento de seus filhos e filhas, cuidado de familiares dependentes
(jovens ou idosos). Enfrenta, ainda sentimentos de inutilidade,
provocados por todos os mitos e estereótipos existentes socialmente. Ou
seja: “a não aceitação da velhice”, a negação de sua sexualidade; “porque
já não estou para isto”; uma baixa auto-estima porque: “já fisicamente
não me vejo como antes”, quando as estruturas sociais exigem da mulher
ser jovem, bonita e produtiva para participar e contribuir com a sociedade
(SALGADO, 2002, p.10).

A autora aponta as exigências sociais no controle do corpo da mulher e a forma como isso
impacta na aceitação (ou não-aceitação) do processo de envelhecimento. O discurso
médico e biológico intervêm no corpo da mulher desde muito cedo e ao envelhecer, o
controle dos corpos femininos se dá de forma ainda mais intensa. Busca-se controlar os
sinais corporais do envelhecimento por meio de cirurgias plásticas, reposições hormonais,
dietas, exercícios e intervenções cosméticas (FERNANDES; GARCIA, 2010). Trata-se
muito mais de atingir o ideal da juventude do que manter-se saudável. Segundo Fernandes
(2009) as mulheres gerem o cuidado de si focando no cuidado com a saúde que é:

traduzido na atenção ao corpo, através de atividade física e alimentação
adequada, além da procura regular de serviços de saúde, talvez por serem
mais acostumadas a terem seus corpos medicalizados ao longo dos seus
diferentes ciclos de vida, tornando-as mais expressivas quanto à
necessidade de autocuidado, condição pouco referendada pelos homens.
Essa forma de cuidado compreende suas possibilidades de enfrentamento
da velhice, visando minimizar ou retardar seus efeitos, o que lhes
assegura um sentimento de autoeficácia, sobreestimando o seu potencial
físico, cognitivo e de sociabilidade (FERNANDES, 2009, p. 708).
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A reprivatização do envelhecimento atribuiu a responsabilidade do idoso sobre seu
próprio bem-estar em diferentes aspectos. Cabe a eles, então, manterem-se saudáveis física,
mental e psicologicamente, jovens e, é claro, ativos.
Os indivíduos não são apenas monitorados para exercer uma vigilância
constante do corpo, mas também são responsabilizados pela sua própria
saúde, através da idéia de doenças auto-inflingidas, resultado de abusos
corporais, como a bebida, o fumo, a falta de exercícios (DEBERT, 2004,
p. 21).

Nesse contexto bem-estar e boa aparência confundem-se, exigindo que os idosos e,
principalmente, as idosas conservem seus corpos e invistam em sua aparência. Propagando
a ideia muito disseminada em revistas femininas e livros de autoajuda que “só envelhece
quem quer”. Nas sociedades modernas, o aumento da longevidade e a flexibilização da
classificação das faixas etárias constroem novas identidades a partir da valorização da
juventude e negação da velhice. Juventude é um valor que pode ser adquirido com esforço
e investimento enquanto a velhice deve permanecer oculta, é vergonhosa (JUNIOR;
FREITAS, 2010).

Nesse processo, a juventude perde a conexão com um grupo etário
específico, deixa de ser um estágio na vida para se transformar em valor,
um bem a ser conquistado em qualquer idade, através da adoção de
estilos de vida e formas de consumo adequadas (DEBERT, 2004, p. 21).

As mulheres são alvos de discursos estratégicos promovidos pelas ciências médicas e
pela indústria da beleza que divulgam modernas técnicas de rejuvenescimento outras
práticas que prezem pela juventude desses corpos. No discurso midiático, rugas, flacidez e
cabelos brancos são tidos como inaceitáveis, julgados como negligência por parte das
mulheres que se negaram (ou não tiveram condições) a fazer uso de cosméticos e
procedimentos cirúrgicos (JUNIOR; FREITAS, 2010). Lucinha faz uma consideração
sobre as imposições da sociedade sobre o corpo feminino e apontou uma questão
importantíssima que é a situação das idosas de classes mais baixas.

Eu acho que a televisão mostra um lado bonito, tudo, acho que realmente
envolve muito a parte cultural, financeira. Você pega uma mulher de uma
classe média baixa, como é que ela vai manter a sua… Entendeu? Hoje
em dia tem a estética, tudo está muito bom, que vende uma enxurrada de
coisas. (Lucinha)

Coloca-se então um terceiro ponto na discriminação contra as mulheres idosas: a
classe social. Se as mulheres idosas que possuem melhores condições econômicas podem
265

prezar pela sua aparência e saúde comprando cosméticos, fazendo cirurgias e tratamentos,
aquelas que pertencem as classes menos favorecidas não conseguem atender a todas as
exigências para manterem seus corpos jovens e, portanto, são mais uma vez prejudicadas
pelo preconceito da sociedade e com a falta de aceitação de si mesmas. Tal pressão é tão
forte na sociedade brasileira que Livramento, Hor-Meyll e Pessôa (2013), ao analisar o
consumo de produtos de beleza por mulheres das classes mais baixas, consideram que
muitas dessas mulheres abrem mão de bens considerados como essenciais para investirem
em produtos cosméticos. “Cuidados com a beleza surgem como uma estratégia utilizada
para disfarçar a posição social e assim obter respeito da sociedade.” (LIVRAMENTO;
HOR-MEYLL; PESSÔA, 2013, p. 63)
Lucinha completa sua fala dizendo que ela tem condições financeiras de buscar
tratamentos adequados para cuidar de sua aparência e saúde e que mesmo assim considera
que as atrizes e figuras midiáticas não são figuras “reais”.

Eu procuro qualidade de vida. Estou com escoliose, o que eu posso fazer
para ter uma boa qualidade de vida com isso? O que eu posso fazer para
viver uma vida boa partindo disso ai? Vou me tratar naquilo que eu
posso, vou fazer pilates, vou fazer aquilo que eu posso para manter essa
qualidade de vida gostosa. Mesmo para mim e para minha família, dos
que convivem comigo. Então, eu tenho essa visão, tenho… Sou feliz,
então, a coisa mudou. Cabelo é totalmente branco, se eu não passasse
tinta estaria. E a gente vai perdendo algumas coisas, muito interessante,
muito forte isso. Isso aqui (mostra manchas na pele do braço) minha mãe
era assim e minhas irmãs e olhava e falava: “Vixe, que coisa, né?”
Começou em janeiro, vai ficando manchadinho, a pele sem o líquido. Eu
uso produtos, tudo que eu posso, então é assim. Eu acho que conforme as
coisas vão surgindo, você vai cuidando, até onde estiver ao teu alcance,
para você fazer e ter uma vida gostosa, uma vida boa. A televisão mostra
muita coisa, essas atrizes e as propagandas, uma coisa que às vezes não é
tão real. (Lucinha)

Na televisão e outras mídias, as atrizes que já passaram dos sessenta anos e exibem
seus corpos jovens, magros e com pele perfeita. Há uma cultura do culto ao corpo
idealizado na figura da celebridade que incentiva as idosas a encaixarem-se no padrão
preestabelecido por mais trabalhoso que seja tal processo. Paula coloca a apresentadora
Hebe como ideal de envelhecimento. Considera que tem uma personalidade semelhante à
da falecida apresentadora e quer manter o estilo de vestir-se e portar-se.

Eu vou envelhecer, na idade eu vou envelhecer, lógico! Porque isso faz
parte da vida da gente, mas eu vou ser do tipo da Hebe. Bem perua, bem a
bicha que nasceu mulher, sabe? Porque eu falo que eu sou a bicha que
nasceu mulher. Eu não estou mais incrementada porque eu acho chato,
né? Mas quando eu tenho que ir para uma festa, eu passo purpurina nos
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olhos e vou embora. Eu estou gorda e não estou me aceitando. Agora eu
emagreci porque eu tive dengue e emagreci um pouquinho, mas eu vou
purpurizada. […] Então, eu sou assim. Eu quero saber envelhecer, não
quero ficar aquelas velhas caquéticas, sabe? Que andam de bengalinha.
Eu não quero, pelo amor de deus! (Paula)

Ao fim desse trecho Paula coloca a figura de Hebe Camargo em oposição a figura da
“velha caquética”. Hebe representaria uma mulher elegante, bem maquiada, cabelo loiro e
sempre impecável, ativa e expressiva, enquanto a “velha caquética” teria cabelos brancos,
usaria “roupas de velha” e “begalinha”, seria frágil e doente. Ao pensar na imagem da
“velha caquética” e sua “bengalinha” considero a colocação de Silva e Pedrosa (2008) que
analisam o uso de diminutivos quando falamos de idosos em nossa cultura. As autoras
consideram que tal recurso é uma forma de infantilizar os idosos, um recurso que equipara
idosos e crianças já que ambos vivem faixas transitórias da vida e não o “tempo principal”.
É uma maneira terna e infantilizada de referir-se ao indivíduo, retirando desse sua
autonomia e sensualidade. Os entrevistados usam os termos “velhinho” e “velhinha”, por
exemplo, ao referirem-se a seus pais, tios ou a outros desconhecidos, mas nunca a si
mesmos.
Ainda pensando nessa figura estereotipada da “velhinha”, Ivone conta que prefere
fazer suas próprias roupas a comprar, já que nas lojas só vendem “roupa de velho”.

As minhas roupas, eu costuro tudo. Como não tem roupa, você vai
procurar e não acha, só tem roupa de velho. Eu detesto roupa de velho, eu
sou velha, mas gosto de roupa de jovem, né? Então, eu vou lá no Brás, eu
vou lá, comprou meus panos, meus retalhos baratíssimo e costuro e faço.
(Ivone)

A entrevistada admite com bom humor que também é velha, mas que prefere se
vestir como jovem. Ao estudar o corpo da mulher brasileira e o da mulher francesa,
Malisse (2002) considera que “no Brasil é o corpo que parece estar no centro das
estratégias do vestir” (apud GOLDENBERG, 2005, p. 89). Segundo o autor, enquanto as
francesas utilizam roupas que tendem a envelhecer sua aparência, as brasileiras vestem-se
como jovens até tarde. Ivone não se sente a vontade com as peças que são vendidas nas
lojas que tem como público-alvo mulheres da sua idade, enquanto Estela associa o vestir
certas peças consideradas mais joviais como um atributo que caracteriza sua atitude jovem
e ativa. No trecho a seguir, ela questiona seu neto sobre que tipo de avó ele preferiria ter: a
“velhinha” ou a “de shorts, que sai, se diverte”.
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É o que eu estava explicando para ele outro dia, você preferia que eu
estivesse trancada em casa, com o cabelinho todo branco, né? Com 61
anos já dá para ficar com o cabelo todo branco. Chorando e numa cama,
você acharia melhor assim? Do que sua avó estar de shorts, saindo, se
divertindo? (Estela)

A vestimenta shorts vem acompanhada de juventude, atividade e diversão. Estela
contrapõe dois modelos de avó: a de “cabelinho todo branco” (mais uma vez usa -se
diminutivo para referir-se a característica da idosa/outra) ou a avó moderna, como ela.
Apesar de fazer alusão ao estereotipo da velhinha, a entrevistada cita conhecidas que
resolveram manter o cabelo branco e nem por isso tornaram-se “velhinhas”, mas diz que
não conseguiria manter seus fios brancos.

Eu não deixaria o meu [cabelo] branco. Sei que tem algumas mulheres
que deixaram e ficaram lindas, tem mulheres que ficaram lindas de
cabelo branco. Conheço amigas da minha mãe que bateram o pé: “Não
vou colorir o cabelo, não vou fazer...” E ficaram realmente lindas. Mas
não me vejo fazendo isso, não me vejo de jeito nenhum fazendo isso.
(Estela)

Estela fala sobre produtos e procedimentos cosméticos que estão presentes no
mercado para retardar o envelhecimento do corpo feminino e apresenta sua visão sobre
como tais ferramentas podem ser utilizadas.
Agora, tem um creme no mercado que você passa e fica esticada por seis
horas. Custa uma fortuna, mas existe. Existem as plásticas, eu acho que
hoje a mulher tem a opção de fazer isso tudo. Desde que ela possa
financeiramente, fazer plástica, esticar o rosto, esticar a sobrancelha,
aumentar a boca, né? Bons cabeleireiros para você manter um cabelo
bom, fazer exercício físico, exercício físico mantém ela mais ativa. Acho
que hoje, ela não só pode como deve se manter mais jovem por mais
tempo. Até por um certo… Não para agradar os outros, mas por ela
mesma. Exite uma piada que é assim: tem uma mulher na frente de uma
fonte de desejos, que é uma piada extremamente preconceituosa. Diz
assim: Eu quero ser bonita, gostosa e que todos os homens me desejem.
Puf! Ela some e vira uma caneca de cerveja. Então, na realidade, a
impressão que dá é que os homens não estão nem aí para elas, eles estão
aí para sentar numa mesa de bar, bater papo, tomar cerveja com os
amigos, né? É isso. Passa uma gostosa eles olham, acabou de passar eles
continuam ali. A mulher está preocupada em ficar bonita para atrair, ela
tem que ficar bonita para agradar a ela mesma, agradar a ela própria. Isso
demora para a gente entender, demora bastante tempo. (Estela)

De acordo com a entrevistada as mulheres não só podem como devem buscar por
artifícios para se manter jovem por mais tempo, porém tal processo só é válido quando
serve para aumentar a autoestima da mulher com ela mesma. A busca por um corpo mais
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jovem seria, então, para agradar a si mesma e não aos outros, não com o objetivo de atrair
aos homens.
Dinha diz que se sente jovem quando não se olha no espelho.

Se eu não me ver no espelho eu me sinto jovem. (Dinha)

Estela também fala sobre a angústia de olhar-se no espelho e perceber as mudanças
em seus corpos causadas pelo processo de envelhecimento. A entrevistada revela, ainda,
um desejo de que seu corpo parasse no tempo e que ao atingir uma determinada idade, não
houvesse mais mudanças físicas.
Eu acho que a gente devia atingir uma certa idade, ficar com aquela
aparência e ficar com a mesma aparência até o fim dos dias. Porque você
se olhar no espelho e todo dia você ver uma ruga, uma mancha, uma
expressão, os dentes que alteram, todo o seu corpo muda. Todo o seu
corpo. Você olha para ele e todo dia você olha… Na minha mão eu não
tenho aquelas pintinhas, eu não tenho, mas eu sei que uma hora vai
aparecer. Mas você olha uma foto minha e uma foto de uma outra pessoa
mais nova, você faz as comparações, não tem como não fazer. E esse
negócio de “a idade está na cabeça”… Não, ela está no corpo sim.
(Estela)

Deparar-se com o espelho é deparar-se com a crua realidade visual. Por mais jovens
que pareçam em suas idades, essas mulheres não se reconhecem em seus próprios corpos.
Mesmo que se queira negar a velhice, seus primeiros e mais evidentes
sinais se manifestam na aparência, e isto ninguém ignora, de forma que o
espelho passa a ser o principal acusador de sua manifestação, o grande
vilão (FERNANDES; GARCIA, 2010, p. 882).

Elza fala sobre o quanto tentar controlar o envelhecimento é complicado, a busca
constante pela manutenção já juventude é muito cansativa. A entrevistada busca aceitar o
processo de envelhecimento como algo individual que pode possibilitar novas vivências.

Eu acho que quando a gente quer entrar no controle de como vai ser
mesmo o envelhecer, o final, aí fica meio complicado. Se você quer
entrar no controle de… “Ah, uma química nova para o cabelo, uma
cirurgia nova, não quero aparentar a idade.” É complicado você sai fora
do lugar, né? Mas quando você olha para os ciclos te dá uma
tranquilidade. O processo também tem a sua individualidade, você não
precisa ficar necessariamente… Perder o interesse pelo mundo, pela vida.
Algumas limitações acontecem mesmo, não vai ter jeito. O pique que
você tem, o meu nunca mais vai ser igual. Mas que dentro da minha
possibilidade, nossa, tem inúmeras coisas que eu posso fazer e contribuir.
(Elza)
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A entrevistada ainda comenta sobre como lida com sua aparência e considera que por
nunca ter sido muito vaidosa sofra menos com tais aspectos.

Acho que eu não preciso, sabe, correr atrás de tanta coisa pra minha
autoimagem, pelo menos pra mim, não passa por aí. Talvez se você é
uma pessoa mais vaidosa, talvez tenha um grau de sofrimento, mas é uma
coisa que está no externo e não tá no teu interno. [...] Se eu olhar as
minhas fotos e me olhar no espelho hoje, eu tô muito diferente, é
evidente, mas eu acho que a minha idade é compatível com uma mulher
da minha idade que tenha envelhecido naturalmente. Não é compatível
com uma mulher da minha idade que fez cirurgia, ou que pinta os
cabelos, ou que isso e aquilo. Poderia pintar o cabelo? Posso, mas é uma
opção minha e não tô pintando. (Elza)

Ao notar que a forma da entrevistada lidar com a sua aparência era atípica, levando
em conta as outras entrevistadas, aprofundou-se tal temática e buscou-se entender a relação
da entrevistada com a vaidade e com o processo de envelhecimento. Elza sobre quando ela
sentiu necessidade de pintar os cabelos.
Quando meu filho nasceu eu já estava com quase quarenta anos, então era
muito comum eu ser confundida com a avó dele e meu marido também. E
meus cabelos já estavam grisalhos, porque a minha família tinha o cabelo
branco muito jovem, né? E aí, ficava uma coisa, uma cobrança dele,
assim. Acho que quando ele chegou lá pelos sete anos, e tal, e também
por um pouco de vaidade, falei: “Vou pintar”. Então, eu comecei a pintar
o cabelo e tal, aí fui pintando, mas, assim, deixando sempre pra um tom
mais claro, mais para um loiro, meio para o branco, assim, fazer a junção
dos dois. […] Aí eu passei por uma situação que eu perdi os cabelos, fiz
um tratamento, aí quando os cabelos começaram a surgir, eu falei: “Olha,
quer saber? Não vou pintar nunca mais, não vou passar por esse
sofrimento de ir no cabeleireiro, ficar lá, tarará, tarará.” E aí, eu fiz a
opção de não pintar mais e deixei. Achei que assim... Não era uma coisa
que eu curtia muito, cabeleireiro, coisas assim. Não é coisa que, por
exemplo, não sei se é uma questão de falta de autoestima, ou sei lá o que,
mas não era uma coisa que eu gostava muito de ir, tal, tal. Aí, então, pra
mim ficou mais tranquilo. Aí eu vou, corto e ponto. (Elza)

O filho de Elza não gostava que a confundissem com sua avó e uma forma que ela
encontrou de resolver tal questão foi começar a pintar os cabelos. A maioria das mulheres
tendem a pintar os cabelos assim que surgem os primeiros fios brancos, Elza, porém, só
começou a pintar quando sentiu que tal atitude seria útil em relação a sua família. No
trecho acima, ela cita que perdeu os cabelos e depois parou de pintá-los, quando
questionada sobre o motivo da queda dos cabelos, a entrevistada contou que passou por um
câncer de mama e fala sobre como lidou com a doença e suas consequências.
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Eu tive um câncer de mama. Passei pelo tratamento quimioterápico e
acaba caindo mesmo, né? A quimioterapia, que para o meu caso, para o
caso de muitos cânceres de mama, acaba caindo os cabelos, né? Então, eu
fiz, acho que, uma ou duas sessões dessa quimioterapia, que acaba... E
perdi, não totalmente, mas perdi bastante. Aí o meu médico ajustou para
uma outra droga que estava no mercado, mas até aí, então, já não dava
pra... Então, aí eu fiquei assim. Eu quis ver mesmo como que o processo
de você perder o cabelo, sabe? Eu não quis... Ah, sei lá, minhas sinapses
aqui são meio assim. Eu quis ver como que era, assim, como você se
sente perdendo cabelo. Porque o cabelo é uma coisa importante do visual
da gente, né? Gosto do meu cabelo, gostava de como ele era, achava
charmoso e tal. Então, aí caiu muito, muito mesmo. Fiquei com uns
fiapinhos só e eu fiquei com eles, até começar a nascer. Aí quando
começou a nascer, eu cortei bem curtinho, mas também, uma outra coisa
que eu fiz, pra mim foi ótimo, eu falei: “Não vou pôr lenço, não vou pôr
essas coisas”. Antes mesmo de começar a fazer a quimioterapia, eu tive a
ajuda de uma amiga da minha prima, nós fomos, assim, falei desse
desejo: “Não quero ficar com a aparência padrão, de jeito nenhum”. E
nós fomos até...Era perto da Santa Cecília, perto da São João, tinha uma
loja grande chamada El Sombrero, que vendia chapéus. Então, eu fui lá
escolhi dois chapéus, escolhi uns lenços pra por debaixo do chapéu.
Vamos dizer, foi um tratamento que é difícil, mas também não fiquei,
assim, com a aparência, pelo menos, estética de quem tava fazendo o
tratamento e tal, e as pessoas até, nem acabavam... Porque na época não
era tão comum usar chapéu e acabavam vendo chapéu, assim, como uma
coisa charmosa. Então, foi isso. Foi em 2009, 2009 que eu fiz o
tratamento, acho que terminei em 2010. Assim, todo o processo. E,
felizmente, estou bem, está tudo tranquilo, você tem que fazer os
acompanhamentos sempre, mas foi... E foi uma experiência, assim,
também bem interessante, na questão, assim, porque é alguma coisa que
você tem mesmo, acho que todas as pessoas, não só isso, mas é o tipo de
uma situação, de uma doença que realmente você fica em xeque: “Eu vou
viver ou não vou viver? Qual vai ser o meu caminho? Com quem que eu
vou conectar?” e que exige que você também tenha uma postura, acho
que você encontra em muito recurso na tua história, nos antepassados,
sabe? Na história deles e que você também faça uma mudança de vida.
Mudança que eu quero dizer, é uma mudança, assim, em termos de
sentimento, você tem que fazer uma mudança! Não é só essa doença, não
é só o câncer, mas toda doença, realmente, que a tua vida fica em xeque,
ou você muda, ou a doença te abraça. […] Não perdi [a mama], porque
assim deu para fazer… Retirar só um quadrante, né? Eu tirei o quadrante
e aí eu tinha uma mama muito grande e elas ficaram com uma defasagem
e enfim… Agora quando foi em abril desse ano, eu já… Tinha assim um
custo de ficar com essa diferença, um custo da minha coluna,
esteticamente também assim. Ah, vou vestir uma roupa. “Tá aparecendo
que uma é maior que a outra, não?” Tinha essa coisa. Ai eu fiz a
equiparação das mamas. Foi tranquilo. (Elza)

O relato de Elza sobre a doença mostra o quanto sua relação com seu corpo é muito
especial. Ao notar a queda dos cabelos causada pela quimioterapia, ela decidiu deixá-los
cair naturalmente, ainda que gostasse muito da aparência de seus cabelos. Ela queria ver
como ficaria e não quis usar lenços para não ficar com a “aparência padrão” de uma
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mulher com câncer. A entrevistada também contou sobre como foi retirar parte da mama e
posteriormente, fazer a cirurgia de equiparação das mamas. São dois aspectos
extremamente importantes na aparência feminina que sofreram com a doença: os cabelos e
as mamas. Mesmo se dizendo uma pessoa pouco vaidosa, Elza sentiu necessidade de
interferir em alguns pequenos aspectos físicos: escolher chapéus para fugir do visual
padrão e ao mesmo tempo ocultar o cabelo que sofria com queda e, fazer a equiparação das
mamas para não incomodar-se com a diferença que ficava aparente nas roupas.
Segundo Salgado (2002) as mulheres têm sido treinadas para temer a velhice e, por
isso, negam o processo de envelhecimento tentando escapar aos castigos do tempo. A
autora reconsidera a questão da dupla discriminação contra a mulher idosa:

Apesar de tanto os homens quanto as mulheres serem vítimas da
discriminação por idade, a mulher idosa é particularmente desvalorizada,
não só por ser velha mas também por ser mulher (SALGADO, 2002, p.
13).

Porém, cada uma das entrevistadas mostrou elaborar estratégias de forma individual
para adaptar-se às pressões dessa fase da vida: seja buscando enquadrar-se no modelo de
juventude disseminado pela mídia ou encontrando outras formas de sentir-se bonita,
atraente e reconhecer-se como mulher idosa.
Lucinha falou sobre as diferenças entre homens e mulheres durante o
envelhecimento. Segundo ela, a velhice pesa mais para a mulher do que para o homem.

Porque o homem, acho que devido a parte hormonal, ele tem outra
formação física, orgânica, o homem se conduz… A coisa caminha para
um outro lado, né? Não vindo a enfermidade, que a enfermidade é aquilo
que te abate muito. Para o homem eu acho que a velhice não pesa tanto
quanto para a mulher, eu acho. As consequências da idade correndo para
a mulher são mais intensas. Embora hoje o homem se cuida muito
esteticamente, faz os seus… Mas a mulher ela ainda tem o vínculo mais
forte com a estética. E abate, muda tudo. E o homem não tem essa
preocupação, eu acho que não, pelo contrário, tem homem que chega
numa certa idade e fica charmoso e está todo, né? Não sei se é charmoso,
mas se sente, se veste como jovem, né? Tem o seu glamour, suas
conquistas, a mulher também, mas é mais marcante a terceira idade para a
mulher do que para o homem. Digamos, mais esteticamente tudo isso,
mais externamente, porque internamente se a sua cabeça for legal, você
tira de letra! (Lucinha)

Lucinha considera que a relação da mulher com a estética é mais forte e por isso, é
mais difícil envelhecer para elas do que para eles. O homem mais velho é charmoso, se
sente e se veste como jovem enquanto a mulher sofre mais com os sinais do
envelhecimento. Estela concorda com tal consideração e contrapõe os cabelos brancos no
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homem que são considerados charmosos aos cabelos brancos na mulher que são
considerados um descuido.

Eu acho muito mais fácil para o homem envelhecer. Porque é muito
charmoso homem de cabelo branco, mulher de cabelo branco é um
descuido. (Estela)

Salgado (2002) compara o preconceito sofrido pelas mulheres ao envelhecer em
relação ao sofrido pelos homens, há uma diferença clara principalmente aos estereótipos
impostos pela sociedade em relação a aparência e sexualidade.

O preconceito de idade enfrentado pelas mulheres ao envelhecer está
composto pelo sexismo e pela dupla mensagem que considera velha a
mulher com idade inferior à do homem. Essa dupla mensagem da velhice
leva a aceitar a visão de que enquanto os homens de idade avançada são
“durões, rudes e viris”, as mulheres estão “enrugadas”. Os cabelos
brancos e a calvície que fazem os homens parecerem “distintos e muito
atrativos”, mostram uma mulher em “decadência” (SALGADO, 2002, p.
11-12).

Livramento, Hor-meyll e Pessôa (2013) consideram que para as mulheres a aparência
relaciona-se a conquistas subjetivas como felicidade amorosa, familiar e sexual.

No universo masculino, a falta de tempo atribuída ao ritmo acelerado da
vida profissional funciona como desculpa aceitável. Para a mulher, é
como se não houvesse justificativa plausível para não ser bela: não ter
vaidade é uma depreciação moral (LIVRAMENTO; HOR-MEYLL;
PESSÔA, 2013, p. 50).

Como dito por Goldenberg (2005; 2013) o corpo se constitui como capital físico,
simbólico, econômico e social. O corpo da mulher idosa, especificamente, é controlado por
toda a sociedade e, dessa forma, é uma ferramenta de opressão. “Corpos dóceis” 65 são
produzidos a partir dos meios de comunicação, indústria médica e estética (FOUCAULT,
1987). Pequenos gestos como não pintar o cabelo ou usar uma maquiagem mais ousada são
extremamente significativos na relação dessas mulheres com a sociedade. Não existe
reconhecer-se sem ser reconhecido pelo outro, assim, em cada atitude relacionada à
aparência se associam inúmeros processos de identificação. Quando Estela escolhe vestir
65
Conceito cunhado por Michel Foucault (1987) “corpos dóceis” são aqueles disciplinados como
forma de tornar indivíduos dóceis, obedientes e submissos ao exercício do poder.
O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o
desarticula e o recompõe. […] A disciplina fabrica assim corpos submissos e
exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em
termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos
políticos de obediência). (FOUCAULT, 1987, p. 164/165)
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um shorts ou quando Elza decide não usar lenços no cabelo, elas decidem como querem se
mostrar para o(s) outro(s), construindo e ressignificando assim parte de quem são durante
essa fase de suas vidas.
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O MOVIMENTO LGBTT E AS CONQUISTAS NO CAMPO DA POLÍTICA
PÚBLICA DE SAÚDE: A CIRURGIA TRANSEXUAL COMO DIREITO.
LIMA, Daniela Kedna Ferreira
Email: danylima_@hotmail.com
Resumo
Este trabalho apresenta como tema as conquistas do movimento LGBT no âmbito das políticas
públicas, especialmente na área da saúde e o direito a realização da cirurgia transexual. Os
objetivos deste trabalho foram compreender de que forma a atuação do Movimento LGBTT
contribuiu para efetivação da conquista do direito a cirurgia transexual no âmbito da política
pública de saúde no Sistema Único de Saúde- SUS; analisar como é garantido o direito a cirurgia
transexual no sistema Único de Saúde SUS através da Portaria 2.803/2013 do Ministério da Saúde
e compreender como é efetivado o direito a cirurgia transexual prevista pela resolução Nº
1.955/2010 do CFM que dispõe sobre a cirurgia transexual e os pré- requisitos exigidos para
realização desta cirurgia no SUS. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica e a
documental que se referem à regulamentação e realização da cirurgia de mudança de sexo, bem
como resoluções e fontes que apontam os desdobramentos para realizar a cirurgia transexual no
SUS. Este trabalho abordou a cirurgia transex como uma importante conquista da comunidade
LGBTT no âmbito do direito e do respeito à diversidade sexual.
Palavras-chave: Saúde. Direitos. Movimento LGBT.

1. A representação do movimento LGBTT.

O Movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBTT
enquanto movimento social está organizado e articulado com a luta e com a conquista
efetiva das políticas públicas direcionadas aos mesmos, especialmente enfocamos neste
estudo o campo da saúde. As questões que envolvem o direito a cirurgia transex à
comunidade LGBTT são atuais, ainda pouco discutidos e representam aspectos em torno
dos direitos humanos que vão além da vontade de mudança de sexo dos candidatos à
cirurgia transexual. Há de considerar as dimensões individuais e sociais da construção da
identidade de gênero, mediante aspectos psicológicos, sentimentais, morais, de saúde e
também da liberdade de expressão.
Nesta última década pode-se afirmar que houve um progresso no que tange a
políticas voltadas para o público LGBTT, uma vez que, começou a atentar-se para esse
grupo como um coletivo de direitos desassistidos aos quais predominam particularidades e
necessidades específicas.
Este estudo tende a contribuir na visibilidade e reflexão crítica acerca do tema,
diante da Resolução do CFM nº 1955/2010 que institui o direito à realização da cirurgia
transexual, e o caminho ao qual perpassam as pessoas que desejam fazer esta cirurgia até
terem o seu “direito” de fato atendido e consolidado. Torna-se relevante apontar que há a
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presença marcante de uma dicotomia entre a instituição do direito e os caminhos da sua
efetivação. Afinal, o processo de constituição do direito da realização da cirurgia esbarra
na fragmentação das políticas públicas no campo da saúde proveniente do SUS, aliados aos
entraves e cerceamentos pelos quais os usuários encontram no processo de solicitação da
realização da cirurgia de mudança de sexo.
Por mais que exista o oferecimento público da cirurgia de transgenitalização e, de
todos os significados que com ela engendram a experiência transexual, sua realização ainda
está vinculada à necessidade de um diagnóstico.
De acordo com (FACCHINE 1996) o movimento LGBTT brasileiro nasce no final
dos anos 1970,

predominantemente formado por homens homossexuais. Mas logo nos
primeiros anos de atividade, as lésbicas começam a se afirmar como
sujeito político relativamente autônomo; e nos anos 1990, travestis e
depois transexuais passam a participar de modo mais orgânico. No início
dos anos 2000, são os e as bissexuais que começam a se fazer visíveis e a
cobrar o reconhecimento do movimento.

A sigla LGBT é uma sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais. Em alguns locais no Brasil, a letra T da sigla, que representa a presença de
travestis e transexuais no movimento, também diz respeito à transgêneros, ou seja, usa -se a
sigla LGBTT para referenciar pessoas cuja identidade de gênero não se alinha de modo
contínuo ao sexo que foi designado no nascimento (como exemplo temos crossdressers,
drag queens, transformistas, entre outros).
A visibilidade homossexual no Brasil está ligada ao aparecimento de uma doença
(HIV/ AIDS) que se disseminou principalmente entre os homossexuais, ao longo dos anos
de 1980. A referência central aos homossexuais foi devido a transmissão do vírus, pois,
havia o chamado “grupo de risco” que incluía os gays por sua atitude de risco ao manterem
relações sexuais com vários parceiros sem proteção, estando, portanto mais expostos a
doenças sexualmente transmissíveis. Torna-se importante destacar que,

a aparição organizada desse segmento da população usuária do SUS,
desde a década de 1980 até a atualidade, restringe-se ao campo da
AIDS/HIV, primeiramente, pela necessidade de organização dos
movimentos sociais LGBT nesse período histórico em responder
prioritariamente a epidemia da AIDS (DUARTE, 2014, p.85 ).

Desde o surgimento da AIDS, a forma como foi divulgada e as políticas públicas de
enfrentamento à epidemia que foram sendo construídas propiciaram grande visibilidade à
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homossexualidade e ao modelo moderno de classificação da sexualidade. Em 2008, a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República realizou a I
Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais promovendo
intensa mobilização de governo e da sociedade civil, tanto nas 27 conferências estaduais,
como na etapa nacional que reuniu mais de 600 delegados (BRASIL, 2010, p.9). Esta foi
uma grande conquista, porque pela primeira vez houve uma reunião com todas as
representações para discutir as demandas específicas da comunidade LGBTT.
A falta de respeito e compreensão sobre o nome escolhido pelas pessoas travestis e
transexuais tem se configurado como mais uma forma de violência enfatizada pela s
instituições sociais. O “nome social” surge como uma demanda importante para a
comunidade. O avanço dessa questão resultou na política de saúde, que trás a inclusão da
garantia do uso do nome social para os usuários da saúde na Carta dos Direitos dos
Usuários do SUS em 2006 (BRASIL, 2010, p.12). É assegurado aos (as) pacientes o direito
de indicar o nome pelo qual preferem ser chamados (as), incluído o nome social,
independentemente do que consta no Registro Civil.
Embora obtido progresso no que tange as políticas públicas para atender o público
LGBTT, denota-se que algumas dessas não proporcionam o atendimento de forma justa e
igualitária, ou ainda, aguardam uma efetividade que de certo modo, exige uma legitimidade
social. Este trabalho pauta-se no compromisso com a visibilidade e com os direitos da
comunidade LGBTT à saúde como direito de todos, ao lado disso, entendemos que
pesquisar e produzir conhecimento no campo do gênero e da diversidade sexual é condição
para propiciar avanços na área da educação e da socialização das demandas identitárias muitas vezes ocultadas em nossa sociedade.

2 . A cirurgia transexual como direito: uma análise do processo de construção
das políticas públicas de saúde para LGBTT.

Nesta parte do texto o objetivo é identificar e realizar um levantamento dos
"documentos oficiais" que perpassam a cirurgia transexual como um direito e uma
conquista LGBTT no SUS, a partir daí, nossa abordagem privilegia a descrição de como
tem sido organizado/construído o direito civil à cirurgia transexual via SUS no Brasil.
Os documentos que permitem a reflexão e a análise constituem-se do ordenamento
legal tem por base como argumento central a favor da comunidade LGBTT no que se
refere ao direito civil à cirurgia transexual via SUS no Brasil são os seguintes: Constituição Federal Brasileira de 1988 conhecida como constituição Cidadã; - a
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Resolução N° 1.955 de 2010 do Conselho Federal de Medicina- CFM que dispõe sobre a
cirurgia de transgenitalismo e revoga a n°1.652/2002; a Portaria de N° 2.803/2013 do
Ministério da Saúde, que Redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema
Único de Saúde (SUS) e revoga a portaria nº 1.707/2008; Portaria N° 1.579/2013.
Inicialmente, partimos do principio de que a legislação brasileira, em especifico o
Código Civil, determina que logo após o nascimento a criança deva receber uma identidade
sexual, teoricamente imutável e única (FACHIN, 1996, p.96). No entanto, o
reconhecimento da sexualidade não provém exclusivamente de características físicas
exteriores. Conforme complementa Chaves, (1980, p.16) “A aparência externa não é a
única circunstância para a atribuição do gênero, pois, com o lado externo concorre o
elemento psicológico”.
Porém a sociedade entende apenas que “o sexo civil ou jurídico deve espelhar e
coincidir com o sexo vivido socialmente pela pessoa e, por isso não admite ambiguidades”
(SZANIAWSKI, 1999, p.264). Sabemos que nem sempre isso se aplica de forma geral, há
exceções, e que a

identidade de gênero, é um constructo constituído por vários
componentes estruturados em diferentes épocas e por várias influências.
Perpassa pelo sexo genético, gonádico, hormonal, legal de nascimento e
da criação. Não é exclusivamente biológico, mas sim o produto de suas
interações (SILVA, 1997, p.80).

Daí, a importância em apreendermos também a diferença no campo relacional
especialmente, entre as categorias da homossexualidade, hermafroditismo, travestismo e
transexualismo.
A homossexualidade é a relação amorosa entre duas pessoas do mesmo sexo. O
Hermafrodita é a pessoa que possui órgãos sexuais dos dois sexos.
O transexual na maioria das vezes é erroneamente confundido com o travesti. Seu
comportamento pode se alterar entre o masculino e o feminino. Trata-se, portanto, de
alguém de um sexo com fortes impulsos eróticos para utilizar roupas do outro sexo, com as
quais se veste para obter satisfação sexual. Não é o caso do transexual, pois se vestir com
roupas que a sociedade atribui ao sexo oposto, ao seu sexo genético lhe é natural.
O transexual é a condição em que a pessoa nasce com um sexo biológico, mas se
identifica com os indivíduos pertencentes ao gênero oposto, e, considera isso como
desarmônico e profundamente desconfortante. É um desejo de viver e ser aceito enquanto
pessoa do sexo oposto. Geralmente, é acompanhado de um sentimento de mal-estar ou de
inadaptação ao seu sexo anatômico, manifestando desejo de submeter-se a uma intervenção
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cirúrgica e a tratamento hormonal, com o intuito de adequar seu corpo ao sexo almejado. O
transexual se considera pertencente ao sexo oposto, contemplado com o aparelho sexual
errado, o qual quer compulsivamente arrancar. O transexual masculino tem ego corporal e
psíquico femininos. O transexual feminino é, evidentemente, o contrário (VIREIRA, 2008,
p.221). “O que define e caracteriza a transexualidade é a rejeição do sexo original e o
consequente estado de insatisfação. A cirurgia apenas corrige esse defeito de alguém ter
nascido homem num corpo de mulher ou ter nascido mulher num corpo de homem”
(COUTO, 1999, p.28).
A homossexualidade chegou a ser tratada como doença durante um período,
acreditava-se que era caso de psiquiatria, desvios metais e psicológicos. Em 1985 o
movimento homossexual conseguiu que o Conselho Federal de Medicina declarasse no
Brasil que a homossexualidade não poderia ser qualificada como desvio ou transtorno
sexual. Políticas de saúde voltadas para a comunidade LGBTT é um fato recente em nosso
país, para que isso se tornasse realidade foi preciso um intenso processo de lutas e
reivindicações de movimentos organizados da categoria LGBTT para exigir que as
autoridades se atentassem para as particularidades e carências o qual sofria a referida
comunidade. Silêncio, invisibilidade, desproteção, estigma, preconceito e falta de
esclarecimento compõem o cotidiano dessa comunidade comumente não contemplados por
ações e políticas destinadas a população em geral.
O presidente da articulação brasileira de gays - ARTGAY Leo Mendes, ressalta
que foi somente a partir do primeiro governo Lula no ano de 2003 que se teve a
preocupação em desenvolver e implementar políticas públicas e sociais voltadas para o
público LGBTT. A pioneira delas foi à política publica “Programa Brasil sem Homofobia”,
esse programa compreendia um leque de ações articuladas com outros ministérios (dentre
eles o da saúde) e trouxe como primazia a articulação da Política de Promoção dos Direitos
de Homossexuais, Direito à Segurança: combate à violência e à impunidade, Direito à
Educação: promovendo valores de respeito à paz e à não-discriminação por orientação
sexual, Direito à Saúde: consolidando um atendimento e tratamentos igualitários, Direito
ao Trabalho: garantindo uma política de acesso e de promoção da não-discriminação por
orientação sexual, Direito à Cultura: construindo uma política de cultura de paz e valores
de promoção da diversidade humana, Política contra o Racismo e a Homofobia (BRASIL,
2004).
Subsequentemente, foram elaboradas políticas voltadas para direitos humanos e
combate a discriminação, tivemos a primeira Conferencia Nacional LGBTT em 2008, que
sinaliza o reconhecimento dessas políticas em construção enquanto direitos sociais e que
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devem ser discutidas e avaliadas para continuar avançando. Nessa direção, educação e
saúde para a diversidade sexual tem se constituído em bandeiras centrais defendidas pelo
movimento. Tendo como referencia de que a saúde é “direito de todos e dever de estado”
no art. 196 da Constituição Federal de 1988, e considerando esta particularidade para além
de benefícios físicos, mais também psicológicos e sociais. Entende-se que atender a
demanda do acesso à cirurgia de mudança de sexo significa a promoção da saúde,
considerando que a Organização Mundial da Saúde – OMS define a “saúde como um
estado de completo bem-estar físico, mental e social” e, não numa perspectiva restrita,
como somente ausência de doenças e enfermidades.
A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1955/2010 reconhece o
tratamento de transgenitalismo de adequação do fenótipo feminino para masculino. A
matéria autoriza procedimentos de retirada de mama, útero e ovários (CFM, 2010). Para o
CFM, o tratamento de neofaloplastia, em 2010 a construção do pênis continua sendo um
procedimento experimental.
“Entendemos que o procedimento é de resultados estéticos e
funcionais ainda questionáveis, e por isso seja mantido como
experimental”, apontou o relator da resolução e conselheiro
federal, Edvard Araújo. Outra novidade na resolução é que agora
os tratamentos de transgenitalismo podem ser realizados em
qualquer estabelecimento, desde que siga os pré-requisitos da
resolução. “Por ser um procedimento válido não é necessário
limitarmos o local onde será feito”. (CFM, 2010).

A Constituição Federal de 1988 no seu “Art. 3º constitui objetivos fundamentais da
Republica Federativa do Brasil: (...) IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. E ainda no Art.
5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a
todos inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. Tendo como principio essa equiparação prevista na constituição Federal de
1988, o Ministério da Saúde, por meio do SUS, tem buscado se adequar a essas demandas
e ampliar o atendimento e o acesso seguro a cirurgia transexual, tendo em vista a garantia
do acesso à saúde como “direito de todos e dever do estado” (Brasil, 1988. Art.196), bem
como os fatores universalizantes, integralizantes em todos os níveis de complexidade, e
equidade.
O Conselho Nacional de Saúde - CNS criou a Comissão Intersetorial de Saúde da
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis (CISPLGBT), ajuizando a
necessidade de garantia da equidade, um dos princípios estruturantes do SUS, “o que
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implica a adoção de medidas de ação afirmativa para a população de LGBTT no
cumprimento de seu direito à saúde, e que a discriminação e a violência contra as pessoas
LGBTT determinam forma específica de adoecimento e morte (CNS nº 410/2009)66”
(CFESS, 2010, p. 50).
Nesse sentido, a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.803 de 19 de novembro de
2013 redefine e amplia o processo transexualizador no sistema único de saúde (SUS),
levando em consideração a necessidade de identificar, estruturar, ampliar e aprimorar a
rede de atenção à saúde e a linha de cuidado de transexuais e travestis. Outro aspecto,
considerado é a necessidade de aprimorar a linha de cuidado no Processo
Transexualizador, em especial para pacientes que desejam a readequação para o fenótipo
masculino, pelo SUS; entra em consonância com a Resolução nº 1.955, de 3 de setembro
de 2010, do Conselho Federal de Medicina (CFM), que dispõe sobre a cirurgia de
transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652 de 2002.
A importância destas adequações se explica pela necessidade de entender a Saúde
para além de um processo de ausência de doenças.

O presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (ABGLT), Toni Reis, destaca que existem muitos
casos do transexual se mutilar, por rejeitar o próprio corpo. “A medicina
pode ajudar a construir a cidadania das pessoas independentemente da
identidade de gênero[...]” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA,
2010).

O CFM estabelece no seu artigo 3º da resolução 1.955/2010 o perfil dos pacientes
habilitados para se candidatar a submissão à cirurgia de transexualismo obedecerá, no
mínimo, aos seguintes critérios: 1) Desconforto com o sexo anatômico natural; 2) Desejo
expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do
próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; 3) Permanência desses distúrbios de forma
contínua e consistente por, no mínimo, dois anos; 4) Ausência de outros transtornos
mentais.
Além desses requisitos citados,

a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a
avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico psiquiatra,
cirurgião, endocrinologista, psicólogo e Assistente Social, obedecendo os
critérios a seguir definidos, após, no mínimo, dois anos de
acompanhamento conjunto: 1) Diagnóstico médico de transgenitalismo;
66

Essa comissão foi instituída pela Resolução CNS nº 410, de 12 de fevereiro de 2009. Na Gestão 2006-2009 do CNS, é
coordenada pelo movimento LGBT, por meio da liga brasileira de lésbicas (LBL). Esta resolução é revogada pela
Resolução Nº 470, de 7 de agosto de 2013.
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2) Maior de 21 (vinte e um) anos; 3) Ausência de características físicas
inapropriadas para a cirurgia (CFM, 2010).

O paciente homossexual terá que atender a todos esses requisitos e depois do período de
dois anos a equipe multidisciplinar irá fazer o parecer da indicação da intervenção cirúrgica
ou não. A Portaria 2.803/2013 do Ministério da Saúde vai definir sobre quais as unidades
em saúde que poderão realizar esta cirurgia, sendo compreendidas:

Art. 16. Os procedimentos descritos nesta Portaria poderão ser realizados
somente nos estabelecimentos de saúde habilitados pelo Ministério da
Saúde para prestar Atenção Especializada no Processo Transexualizador,
conforme normas de habilitação estabelecidas nos anexos a esta Portaria.

De acordo com Áran e Murta (2006), dados em 2006 apontam que os serviços de
saúde no Brasil especializados em atendimento em transexualidade são dez hospitais
distribuídos no Brasil, dentre os quais está o Hospital das Clínicas- HC/UFG. Denotam-se
poucos os hospitais credenciados e habilitados pelo SUS para realização da cirurgia
transexual. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, a
cada 16 dias, uma pessoa faz a cirurgia de readequação sexual. De acordo com (DUARTE,
2014, p.90) a visibilidade do tema e a luta do movimento LGBT por igualdade, respeito e o
fim da homofobia vêm possibilitando a quebra de paradigmas biomédicos na abordagem à
saúde da população LGBTT, permitindo que muitos profissionais vejam em outro patamar
a relação com seus usuários/as e repense a concepção de promoção da saúde e direitos
humanos, incluindo os direitos sexuais, introduzindo assim, outros determinantes
socioculturais no processo saúde-doença, como a orientação sexual e identidade de gênero.
Pois, o direito à saúde integral para a população LGBTT

requer o redimensionamento dos direitos sexuais e reprodutivos,
demandando a desnaturalização da sexualidade e de suas formas de
manifestação, bem como a recusa à medicalização da sexualidade, que
tende a normatizar as expressões da sexualidade humana segundo a
lógica heteronormativa e da linearidade na determinação do sexo sobre o
gênero. Isso implica considerar outros discursos sobre a sexualidade
humana como legítimos, inclusive como ferramenta crítica ao saber/poder
médico que tende a patologizar e medicalizar as diferenças que
denunciam a não naturalidade, no humano, dos processos constitutivos e
das práticas sociais e relacionais vinculadas à sexualidade (LIONÇO,
2008, p. 18).

Nesse sentido, depreendemos que as conquistas no âmbito da saúde que hoje
contemplam a comunidade LGBTT, assim como a própria política de saúde SUS, foi fruto
de lutas e embates no sentido de que seja ampliada a cidadania e efetivada a democracia
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inscrita nas leis Brasileiras. No item a seguir abordamos as contribuições do movimento
LGBTT enquanto categoria organizada em busca da ampliação e consolidação dos direitos
humanos adquiridos especialmente o direito a cirurgia transex.

3. O cenário do movimento LGBTT e a luta pelo direito a cirurgia transex

Além das dificuldades em torno do uso do nome social, da burocracia para garantia
da mudança de nome em âmbito civil, o preconceito e a violência se apresentam como
reflexos do sofrimento e estigma presente na vida dos homossexuais. Por esses motivos a
garantia da realização da cirurgia transexual pelo SUS, mostra-se como um avanço
significativo na política pública de saúde. Por outro lado, a cirurgia não tem sido realizada
de forma abrangente para todos que desejam, e muitos/as usuários do sistema não são
contemplados de imediato com o acesso ao acompanhamento terapêutico – pré requisito
para realização da cirurgia – e tem que aguardarem em listas de espera de acordo com a
disponibilidade da instituição para serem chamados. Destaca-se a realização da cirurgia no
sentido terapêutico e, o entendimento da mesma como necessária para garantir o direito à
saúde dos transexuais e não apenas pela dimensão estética. A mutilação é apenas uma das
formas de violência que os travestis provocam em si mesmos, se tratando de saúde,
entendemos que o não acesso a cirurgia transexual e o uso indiscriminado de hormônios
não acompanhados por um médico podem trazer riscos à saúde, bem como, a aplicação de
silicone industrial que é ilegal e clandestina, e são aplicadas de forma duvidosa no corpo
dos transexuais pelas bombadeiras67 por apresentar-se como um meio de alcançar o corpo
desejado de modo acessível, econômica e rápida nos processos de modificação corporal.
De acordo com as definições de BORGES E SOUZA (2012, p.03),

A dificuldade financeira geralmente faz com que a primeira opção seja a
utilização do silicone industrial. Trata-se de um plástico pastoso inserido
por meio de injeções pelas bombadeiras. Durante as sessões de silicone,
ficam por várias horas deitadas (média de 8 a 12 horas, dependendo da
quantidade de silicone e o local onde este será utilizado). Neste momento,
as travestis são amarradas com meias de nylon enroladas ou mesmo
tecidos nos locais próximos das injeções para evitar que escorra. Logo
após a colocação de silicone, os orifícios de onde saíram as agulhas são
fechados com super bonder. Os locais mais siliconados são as coxas e
nádegas. Mesmo acreditando que o peito corre mais risco para a
utilização de silicone, por se tratar de local mais vascularizado, muitas
fazem o uso.
67

Bombadeiras são as pessoas que realizam as aplicações de silicone industrial ilegal no corpo das pessoas
(principalmente em homossexuais) na grande maioria das vezes essas bombadeiras não possuem experiência
nem formação profissional para tal, e colocam em risco a vida das pessoas que as procuram para receberem
esses tipos de aplicações.
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Este tema merece visibilidade porque precisam de que sejam tomadas providências
no âmbito do Ministério da Saúde, para prevenção e cuidados nesses casos que colocam
em risco a vida dos homossexuais. Ações e políticas publicas de saúde e educação devem
ser direcionadas ao público LGBTT a fim de orientar e reduzir o índice de mortes por esse
tipo de aplicações de silicone industrial. As complicações geradas pela aplicação do
silicone industrial - que é impróprio para ser injetado no corpo - tem levado muitas
travestis e transexuais a morte.
O Não acompanhamento em saúde e suporte aos homossexuais por equipes
multiprofissionais (psicólogas, assistentes sócias, endocrinologistas, médicos, etc) gera um
contexto de abandono que contribui com um processo que leva as pessoas ao impulso de
quererem “resolver os seus problemas”.
Semelhante à relação estabelecida quanto à mutilação do corpo que se expõem ao
silicone industrial, aumentar o bumbum, os seios, as pernas, (colocar o que falta), tem-se
também a dicotômica ideia de extrair, estirpar do corpo os órgãos genitais os quais
parecem não se ajustar a identidade de gênero em vigor.
Cabe ressaltar que estes procedimentos descritos logo a seguir, são realizados por
médicos e profissionais de saúde formados e qualificados para tais procedimentos, e que os
mesmo são realizados apenas em hospitais autorizados pelo MS.
Em se tratando do processo adotado para cirurgia transexual que converterá a
genitália masculina em feminina consistirá:

a) Extirpação dos testículos ou seu ocultamento no abdômen, sendo
aproveitada uma parte da pele do escroto para a formação dos grandes
lábios;
b) Amputação do pênis, sendo mantida parte mucosa da glande e do
prepúcio para a formação do clitóris e dos pequenos lábios com
sensibilidade erógena;
c) Formação de vagina;
d) Desenvolvimento das mamas, com o uso de próteses de silicone e/ou
administração de hormônios femininos (MARTINES, 2014, p.02).

Já a cirurgia transexual que converterá a genitália feminina em masculina
consistirá:

a) Ablação dos lábios da vulva sem eliminação do clitóris;
b) Fechamento da vagina;
c) Ablação do útero;
d) Ablação do ovário a fim de cessar com a menstruação, podendo ser
utilizado primeiramente o tratamento com hormônios masculinos;
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e) Elaboração do escroto, como uso dos grandes lábios e bolinhas de
silicone para simular os testículos;
f) Feloneoplastia, ou seja, construção de um pênis, usando retalho
abdominal para seu revestimento e prótese de silicone, existindo a
transferência de alguns nervos o que garantirá uma espécie de semiereção (MARTINES, 2014, p.02).

Nosso olhar é orientado pela perspectiva de compreender o processo saúde para
além do bem estar físico, o que é primordial para continuarmos avançando nas discussões
que permeiam o tema, permanecer reafirmando a igualdade e o respeito às diferenças que
se materializam no contexto da realização da cirurgia transexual. A seguir, abordamos
alguns apontamentos acerca de como tem se dado a efetivação da cirurgia transexual no
Estado de Goiás e seus desdobramentos.

4. A cirurgia transex no hospital das clinicas HC/UFG

Em Goiânia-GO, a única referencia que temos sobre cirurgia transexual está situada
no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás- HC/UFG, Fundado em 23 de
fevereiro de 1962 . Ele está habilitado e normatizado de acordo com as Portarias do
Ministério da Saúde para realizar tal procedimento pelo SUS.
O HC atende usuários do SUS de diversas regiões brasileiras, em especial a CentroOeste, Norte e Nordeste. Constitui-se, como um Hospital Universitário, e um importante
formador de conhecimento na área da saúde, por meio do ensino, pesquisa e extensão,
tendo contribuído decisivamente para a formação de inúmeros profissionais da área de
saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, farmacêuticos, entre
outros, da UFG e de outras instituições de ensino. (HC, online, 2014).
O serviço de cirurgia transexual foi implantado em maio de 1999 no Hospital das
Clínicas HC/UFG, e, em quase 15 anos, 65 transexuais foram operados pelo SUS em
Goiás, por meio de um programa que é referência nacional: o Projeto Transexualismo
(TX) 68, desenvolvido pelo Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás
(UFG). O projeto está entre os quatro, em todo o País, que realiza a cirurgia de mudança de
sexo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo Drummond (2014), a fila de espera por uma vaga é grande, em 2014 eram
67 pacientes cadastrados, que estavam passando pelo acompanhamento pré-cirúrgico com
a equipe multiprofissional e aguardam pela cirurgia de mudança de sexo.
68

O termo “Transexualismo” utilizado no texto para referir-se ao projeto responsável pelo acompanhamento
dos transexuais que desejam realizar a mudança de sexo, é tal qual o site do HC disponibiliza, enquanto
pesquisadora e estudiosa do tema não partilho da concordância com o emprego do mesmo, pois o sufixo
“ismo” refere-se a doença, e sabemos, baseados nos estudos que a transexualidade não é uma doença.
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A coordenadora do programa (TX) no Hospital das Clinicas de Goiânia é a
ginecologista e professora doutora da Faculdade de Medicina da UFG, Mariluza Terra
Silveira, afirma que, por enquanto, a equipe não está recebendo novos pacientes, (isso em
2014) em função da atual demanda, e a doutora completa:
“Vamos atender esses casos, e, também, pacientes de retorno, para
retoques, antes de abrir, novamente, consultas de primeira vez”, diz ela.
“Não queremos seguir adiante deixando esses casos pequenos se
acumularem” (SILVEIRA apud DRUMMOND, 2014, online).

A Médica disse que desde 2008, o programa oferecia 16 vagas ao mês para receber
novos pacientes, número que foi reduzido para apenas 4, entre maio e outubro de 2012.
Essa diminuição se justifica porque, sendo exigência para realização da cirurgia o
acompanhamento de no mínimo 2 anos, o quadro de profissionais que acompanham esses
pacientes fica sobrecarregado, podendo assim interferir na qualidade do atendimento
prestados aos usuários. De acordo com Drummond (2014) dentro desse cronograma, com
início previsto para fevereiro, a agenda do Projeto TX do HC deverá incluir, em 2014, mais
retoques do que cirurgias grandes: serão 11 ao todo, tanto de transexuais goianos quanto de
fora do Estado. Além desses retoques, sete cirurgias propriamente ditas, de redesignação
sexual, estão marcadas para este ano, sendo cinco do gênero masculino para o feminino e
uma do gênero feminino para o masculino, além de uma histerectomia - um dos
procedimentos realizados em casos de mudança de sexo de mulher para homem. Os
pacientes a serem operados são de Belém (PA), Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Goiânia.
5. Considerações finais

O movimento LGBTT ao longo de sua história vem lutando pela superação do
preconceito e da discriminação sexual. Várias têm sido as conquistas via constituição de
políticas públicas voltadas para esta comunidade. Em especial os de saúde têm apresentado
avanços e construções inovadoras no âmbito da garantia de direitos, não só em saúde,
como também de modo amplo perspectivando a cidadania e uma formação humana digna e
igualitária. A realização da cirurgia transexual tem se constituído através do
reconhecimento de um direito humano, de bem-estar físico, moral, psicológico, direito a
liberdade de expressão, do respeito às diferenças, à igualdade de gênero e a fomentação da
diversidade. A importância da realização da cirurgia transexual pelo SUS materializa por
constituir uma política pública de saúde que todos têm direito ao acesso, e um
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acompanhamento assistido por profissionais qualificados e capacitados para lidar com tais
particularidades.
No Brasil apenas Hospitais do SUS autorizados pelo Ministério da Saúde estão
aptos à realização desta cirurgia, porém, ainda não existe a oferta deste serviço em clínicas
ou Hospitais particulares Brasileiros. Por esses motivos vários são os transexuais que
viajam para fora do país e pagam para submeterem a cirurgia transexual, avaliando que em
outros países como “a Tailândia é mais barato, rápido e fácil trocar de sexo.” (THE
IBLOGAY, online, 2014)69. É nesse sentido que consideramos a importância e a seriedade
da oferta da cirurgia transexual no intuito de garantir direitos, respeitar as diferenças e
permitir que pessoas possam ser felizes e realizadas com seu corpo, e que possam desfrutar
de um acesso à saúde integral.
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Resumo
Este trabalho centra-se em teatralidades queer de Belo Horizonte, dando foco às realizações dos
últimos dez anos em que a discussão de gênero entrou em voga na cena da cidade. Destacamos as
obras Não Conte Comigo Para Proliferar Mentiras, de Igor Leal e Will Soares; o coletivo Toda
Deseo; e o Duelo de Vogue. Interessa-nos, aqui, pensar nas performatividades de gênero, tal como
proposto por Judith Butler, ou seja, como uma construção discursiva e não jurídica-biológica, mas
também relacionado às próprias teorias da performance e, por isso, pensamos em teatralidades, tal
qual Daiana Taylor apregoa: “a teatralidade luta pela eficácia, não pela autenticidade. Ela conota
uma dimensão consciente, controlada e, portanto, sempre política, que a performance não precisa
conter”. Nesse sentido, refletimos que a resistência funciona como “gestos simbólicos que colocam
vontades coletivas na esfera pública e constroem de outras maneiras seu ser político”, como Illena
Diéguez Gomes nos propõe. Discutimos, pois, como essas performances se apresentam tanto no
aspecto do gênero quanto no artístico, sua imbricação e sua maneira outra de fazer política, e a
atividade do artista que passa a ter como importância a “interação entre performer e público”, como
aponta a teórica Marvin Carlson quando trata, justamente, da identidade dentro das teorias da
performance.
Palavras-chave: Performance. Teoria Queer. Gênero.

Cena 1 - No soy um maricón – o espetáculo-festa!

De uma pequena caixa de som posicionada num dos cantos do palco e ligada a um
computador portátil, podia-se ouvir “Ela é rameira”, da Banda Djavu; “Não foi Cabral”, da
MC Carol; “Disseram que eu voltei americanizada”, na voz de Carmen Miranda; além de
trechos de canções de cantoras como Valesca Popozuda, Elza Soares e Clara Nunes. De
microfone em mãos, a cada entreato, a atriz Ju Abreu, do coletivo Toda Deseo, convocava
a plateia a tomar o palco e fazer parte. A escolha é por um “não formato festa”, como
afirma um dos integrantes do coletivo Toda Deseo, Rafael Bacelar.
No espetáculo apresentado no João Ceschiatti, dentro da Mostra InMinas, o grupo
Toda Deseo trouxe à cena uma leitura acerca do universo de muitas travestis e mulheres
transexuais brasileiras. Entre o humor, o melodrama e uma dose de exagero, convivem o
realce às violências cotidianas físicas, verbais e simbólicas e o grito por direitos e
visibilidade – feito em manifesto lido ao final do espetáculo pela atriz Ju Abreu.
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Costurados pelas músicas dos entreatos, os quatro “pocket shows fechativos” têm os atores
“montados” – com dispositivos de salto, maquiagem, peruca – a executar coreografias e
dublagens, em meio a referências à cultura gay e à cultura pop, homenagens a divas e
ícones da música nacional e internacional e questionamentos à realpolitik contemporânea.

Cena 2 - Não conte comigo para proliferar mentiras

Em 2014, Igor Leal criou com Will Soares (que, além de ator, possui formação em
dança) a cena-espetáculo Não conte comigo para proliferar mentiras, apresentada
inicialmente dentro do Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto daquele ano e
dirigido por Alexandre de Sena. Ao som da música “O homem na estrada”, dos Racionais
MC’s, dublada por Will, dispositivos socialmente identificados como femininos e
masculinos (batom, bermuda, sutiã, vestido de gala, peruca, chinelo, entre outros) são
sobrepostos/embaralhados, criando interseções identitárias e de representação e propondo
novos arranjos entre as categorias de homem/mulher, pobre/rico, branco/negro.
Cena 3 – A Carne Mais Barata do Mercado

Em 2014, em evento comemorativo ao aniversário da Revista Raça, Cristal Lopez
fez sua primeira apresentação de rua, na Praça Sete, vestindo um turbante, ao som de
“Morena de Angola”, de Clara Nunes. Na segunda vez em frente a uma multidão, escolheu
“Freedom”, na voz do cantor inglês George Michael. Apresentando-se em diversos lugares,
Cristal foi desenvolvendo suas performances. Uma de suas apresentações mais marcantes é
ao som de “A carne”, de Elza Soares. “A carne mais barata do mercado é a carne negra / A
carne mais barata do mercado é a carne negra / A carne mais barata do mercado é a carne
negra”; o refrão repetido e repetido ganha outros contornos e potências no corpo e presença
de Cristal.
Cristal apresenta-se em boates, faculdades, eventos e festas na rua e transita por
diferentes territórios, muitos deles de grande visibilidade. Em agosto de 2015, sofreu
ameaças e ataques racistas e transfóbicos pela internet, nos quais eram mencionados alguns
dos espaços onde ela costuma performar.
Cena 4 – Duelo de Vogue
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A Rádio Dengue – “primeiro programa de rádio pirata caseiro interativo itinerante
ao vivo” –, criada em 2013 por Guilherme Morais, Morgana Marla e Marina Viana,
ganhou vida em Belo Horizonte com transmissões na rua, na internet ou em bares. A
proposta radiofônica se expandiu como festa, a Dengue, com sua primeira edição na Gruta,
no bairro Horto, ainda naquele ano. De lá para cá, houve diferentes edições temáticas como
a Noivas, em maio de 2014, com casamento coletivo performado na Rua Pitangui. Para
abrigar o público em número cada vez maior – e que, muitas vezes, vai “montado” –, ela é
também realizada no Matriz Casa Cultural, ao lado do Terminal JK, e teve uma edição
especial, em setembro de 2015, na abertura do Cenas Curtas, no Galpão Cine Horto, com a
participação do professor e dançarino radicado em Nova York Archie Burnett. Na Dengue,
Guilherme é também o mestre de cerimônias do “Duelo de Vogue”, disputa que inclui,
além do voguing, os estilos waacking, freestyle, runway [desfile] e “pombagirismo
contemporâneo”. Ao apresentar os candidatos e candidatas, seu grito de “Mara o quê?
Vilhosa!” ganha coro entre o público e já tem sido incorporado em léxicos do cotidiano de
muita gente.
Essas são algumas das diversas performances realizadas em Belo Horizonte nos
últimos anos, relatadas na matéria Corpos que (se) importam, corpos que se implicam, de
Carolina Macedo, publicada em janeiro de 2016 na revista Marimbondo em um volume
dedicado às artes cênicas da capital mineira. Algumas dessas apresentações se aproximam
de teatralidades e outras se configuram mais próximas com as práticas artísticas dos anos
1970, em que a questão da identidade de gênero começa a tomar conta das práticas
artísticas, notadamente no mundo anglo-saxão. Nos entre lugares dessas configurações, a
presentificação e a problematização do queer ganha contornos diversos. Nosso trabalho é
buscar um fio que ligue essas diversas manifestações, sem excluir a diversidade de cada
uma delas, e entendendo-as como uma prática de resistência dos corpos subalternizados.
Entre as diversas possibilidades de leitura, entretanto, um primeiro ponto nos
chama atenção: a constância que, ao se questionar os artistas a respeito de suas
performances, tem início muitas vezes um relato de si, como se, mas não apenas, a sua
prática artística fosse, também, uma problematização e uma corporificação de suas próprias
experiências. Nos relatos a seguir, colhidos também na matéria supracitada escrita por
Carol Macedo, fica evidente essa configuração. O ensejo de analisar o que se propõe
artisticamente se entrecruza com a própria bibliografia do artista, fazendo com que, de
alguma maneira, essas manifestações exponham não só um viés artístico como também
pessoal.
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Will Soares expressa o desejo de borrar fronteiras desde a infância. Ele relata que
“botava saia na cabeça e falava que era cabelo, brincava com as roupas que tinha em casa,
sapato, maquiagem, e ia fazer shows com as vizinhas na garagem da casa delas. Foi lá no
meu bairro, no Santa Cruz, que eu estreei com sete anos” (MACEDO, 2016, p. 55). Já no
curso de Dança na UFMG e de Teatro no Cefar, sentia o ar mais rarefeito para explorar o
corpo em suas possibilidades não binárias. “Tentava apresentar propostas de um corpo
modificado, que não é nem de homem nem mulher, mas tinha sempre os quadradinhos de
dança moderna assim, dança contemporânea assado, ou um professor de teatro que
propunha um trabalho sempre em cima de uma imagem já definida (MACEDO, 2016, p.
55).
Cristal relata que na infância, gostava de ver a mãe dançar, seja em casa ou de
soslaio nas coxias. Com “medo de ser comparada a ela”, por muito tempo evitou se
permitir ser artista também. Antes de superar o signo materno, Cristal teve que lutar para
conquistar sua própria identidade. “Com 12 anos, eu já entendia que era uma mulher trans.
Comecei a usar vestimentas e a construir a Cristal. Ainda assim, eu cresci sem referências
na escola. Lá eu tinha medo de assumir minha negritude, meu cabelo, medo de ser
diminuída. Era sempre a única mulher trans e a única negra” (MACEDO, 2016, p. 61). No
Ensino Médio, pediu para trocar a escola particular por uma estadual em busca de mais
diversidade sexual e étnica. Já um pouco mais confortável e segura no reconhecimento de
si mesma, aos 16 anos entrou, pela primeira vez, em uma boate. “Vi a Rubia Salvation,
uma drag maravilhosa no palco, entendi que era isso que eu queria fazer, era ali onde eu
queria estar” (MACEDO, 2016, p. 61).
Para sua própria construção artística, fez pesquisa em videoclipes da Corona,
Madonna, apresentações da Tina Turner, Sandra de Sá, referências latino-americanas como
Frida Kahlo e Mercedes Sosa. Mais tarde, Atenas, Afrodite, Oxum, Nanã. A convite de um
professor, fez sua estreia em um evento cultural com enfoque étnico organizado no seu
antigo colégio. “Voltei para onde um dia eu não me senti acolhida, agora com figurino,
coreografia e um vinil da Alcione. Ali no palco eu me encontrei” (MACEDO, 2016, p. 61),
conta Cristal.
Guilherme Morais retoma sua cidade natal, Coronel Fabriciano, do início dos anos
1990 (e ainda não tinha escolas de teatro) para narrar que foi uma academia – a Terpsícore
– que o acolheu, “onde tinha tudo, ballet, moderno, jazz, sapateado, contemporâneo, dança
de rua” (MACEDO 2016, p. 63). Se as instituições de Ensino Fundamental não davam
conta de suas inquietações/proposições – como a performance na Feira de Ciência da
escola, com música, dança e desfile de moda com materiais recicláveis –, seus desejos de
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criar fora das caixinhas pré-fabricadas encontravam oxigênio em casa, onde lhe era
permitido construir outros mundos possíveis. Entre os móveis arrastados na sala, ele podia
passar tardes a fio em apresentações para a família e para os colegas ao som de Madonna e
o que mais quisesse. As escolas por onde ele passou foram, uma a uma, declinando do
desafio de educar considerando a diferença; aos catorze anos Guilherme mudou-se para
Belo Horizonte.

Voguing pelo campo minado
Seria um erro dizer que as performances descritas no início desse trabalho sejam
apenas um reflexo das experiências pessoais dos atores envolvidos, como se só fossem
lidar com aquilo que exprime uma questão pessoal que seria transmutada de uma forma
estética. Entretanto, acreditamos que esse pode ser um ponto de partida interessante e que
seria, também, um erro inverso descartar esse relato de si como certo índice de construção
das performances, uma vez que ele apresenta elementos que serão utilizados ou pensados
nos e pelos espetáculos.
Judith Butler pensará sobre o relato de si em um momento de sua produção
intelectual quando o gênero não toma mais o centro de suas preocupações. Pode-se dizer
que esse já é um terceiro momento de sua produção teórica: a primeira que é rápida e que é
exemplificada em sua tese sobre Hegel; a segunda que se inaugura no seminal Problemas
de gênero; a terceira quando inaugura, de certa forma, suas problematizações sobre a ética.
Esses três momentos, como chamamos aqui, também não são momentos de ruptura, mas de
mudança de foco, já que cada uma dessas fases se imbrica nas outras. Fazemos esse
parêntese porque achamos curioso que, na inauguração desse terceiro “momento”, Butler
vai falar pouco ou quase nada sobre corpo, gênero, performance e performatividade em seu
livro O Relato de Si.
Quando ao adentrar rapidamente na problemática do corpo, a teórica estadunidense
coloca, justamente, a questão de que não existe uma história de sua origem, um relato
apenas dessa origem possível: “talvez ter uma origem signifique justamente ter várias
versões possíveis dela” (BUTLER, 2015, p. 53) e que “posso tentar dar forma narrativa a
certas condições de meu surgimento, ou tentar, por assim dizer, contar uma história sobre
quais significados a ‘exposição ao outro’ pode ter tido para mim, como foi ser esse corpo
emergente na esfera íntima ou pública” (BUTLER, 2015, p. 53). Dessa forma, dever-se-ia
pensar que a construção dos relatos não se dá de uma maneira possível apenas, mas de
várias e que o rearranjo estético seria uma delas ou, dizendo de uma maneira diferente,
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transmutar o relato de si em uma performance abre espaços para que esse relato tenha uma
outra versão possível.
O corpo se torna uma questão por escapar e por ser signo dessa incapacidade de
narração completa, totalizada, mas que é, também, o momento de exposição ao outro. A
história a que nós referimos sobre nós mesmos, dessa forma, são histórias que “não captam
o corpo a que se referem. Mesmo a história desse corpo não é totalmente narrável. De certa
forma, ser um corpo é o mesmo que ser privado de uma recordação completa da própria
vida. Meu corpo tem uma história da qual não posso ter recordações” (BUTLER, 2015, p.
54). Assim, quando se faz o relato sobre si, se fala de um momento que já aconteceu, mas
que, ao mesmo tempo acontece e que não é e não pode ser totalizado: “eu sempre recupero,
reconstruo e encarrego-me de ficcionalizar e fabular origens que não posso conhecer. Na
construção da história, crio-me em novas formas, instituindo um ‘eu’ narrativo que se
sobrepõe ao ‘eu’ cuja vida passada procuro contar” (BUTLER, 2015, p. 55). Butler afirma
que o ato de relatar-se é um ato de criação, de criação do próprio eu narrativo que
reconstitui aquilo que não é mais capaz de se resgatar do passado.
Entretanto, uma coisa é o relato de si que os artistas que apresentamos falam de
suas origens e, particularmente, das origens de sua vocação artística. Outra coisa é o relato,
na performance, das origens não delas, mas dos artistas que as realizam. Podemos tentar
formular uma pergunta: o que tem nas performances do relato de si que os artistas
apresentam? Butler vai pensar muito na questão narrativa e quando se centra na narrativa
ela parece se aproximar, mas não somente, de atos de fala, do ato de relatar através da fala,
do discurso. Esse discurso ocupa parte importante da teórica estadunidense e que é um
discurso que se constrói, intensamente, na fala.
Entretanto, performance se torna muito importante corporalmente. Esse corpo não
totalmente narrável e que se esvai e aponta sua incompletude é o central nas performances
aqui. Claro, existe a fala, mas ela não é o ponto central: a música é que muitas vezes toma
esse lugar narrativo, como é o caso de Não conte comigo para proliferar mentiras, em que
a música dos Racionais MCs é que apresenta essa estrutura narrativa na língua,
diferentemente da outra que acontece no palco performaticamente ou o caso de quando
Cristal Lopez se apresenta com a música A Carne.
O corpo como ponto crucial é, também, particularmente importante nas
performances feministas dos anos 1970 e 1980 e nas performances queer que emergiram
daí. Essas performances vão tratar não apenas da questão pessoal, mas vão apresentar,
também, um “comportamento restaurado”, como definido por Richard Schechner. A partir
desse “comportamento restaurado”, Diana Taylor (2013) irá pensar não só sobre as origens
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pessoais – que interpelam o relato de si –, mas na própria constituição da memória,
distinguindo a memória do arquivo e a memória do repertório, sendo aquela estável, dos
livros, dos documentos e a outra instável e que, por sua vez, vai estar inscrita no próprio
corpo. Apesar do relato de si ser menos percebível no corpo do que por meio de atos de
fala, pode-se pensar que a memória está inscrita no repertório que é ativado pelo corpo.
Nesse sentido, concorda-se com Butler, no livro já citado, que contar a história de si é
também, de alguma forma, contar as histórias que nos atravessam. E elas nos atravessam
não somente conscientemente, ou totalmente conscientemente, mas também no corpo
inscrito. O relato não será total, contudo, mas isso não impede que a memória seja
reativada no corpo, através de um repertório.
Não conte comigo para proliferar mentiras, mais uma vez, é exemplar nesse
sentido: a desconstrução de um corpo através de suas vestimentas e a sua reconstrução com
outras – num claro contraste que vai se tornando uma marca do trabalho do diretor,
Alexandre de Sena – poderia ser somente a história de Will Soares, mas que, com diversos
signos presentes no palco, vai se transformando também em histórias que atravessam o
corpo de diversos atores sociais que com-partilham, de alguma maneira, aquele repertório;
é o caso também da festa Dengue em que certo repertório queer oriundo da ball culture
estadunidense vai sendo restaurado nas disputas de vogue, que não se tratam de
simplesmente um exibicionismo ou de técnicas de dança para serem a afirmação de uma
cultura que foi constantemente elidida das hegemônicas.
A totalidade do relato de si, pois, está descartada e a performance aproxima-se de
um outro tipo de relato. Relato que se assemelha às considerações iniciais de Butler a
respeito do gênero, isto é, essa performatividade que é construída através de citações e,
como uma citação, nunca repete exatamente o original ausente. Dessa forma, é possível ver
a interseção entre o relato de si e as performances aqui apresentadas, mas que, doravante,
irão ser atravessadas por outras histórias e, particularmente, de histórias do repertório
queer, se é que é possível dizer dessa maneira. No soy um maricón – o espetáculo-festa! é
justamente um imbricado de citações de repertórios das travestis e mulheres transexuais
que não se pretende como a repetição de um original, mas que constrói performaticamente
uma certa percepção de gênero.
Marvin Carlson irá pensar que as performances de resistência e inscritas dentro do
campo discursivo queer são “forçado[as], de alguma maneira, a negociar a mesma tensão
que vemos na performance feminista entre o desejo de fornecer uma base para a ação
política efetiva, afirmando uma identidade específica e uma posição de sujeito, e o desejo
de destruir as certezas essencialistas de todas as construções culturais” (CARLSON, 2010,
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p. 206). Esta teórica irá acrescentar que é justamente nessa arte que surge um “laboratório
especial, senão único, para negociações culturais, função de grande importância no mundo
contemporâneo plurivocal e em rápida mudança” (CARLSON, 2010, p. 222). Não é à toa
que todos as performances aqui descritas vão se empenhar em algum tipo de intervenção
política, que perpassa não somente as questões de gênero, mas também outras, como é o
caso de bandeiras e cartazes presentes em No soy um maricón – o espetáculo-festa! – entre
elas as de “Fora Lacerda” (em referência ao prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda,
que promove ações higienistas na cidade), “Fora Cunha” (menção ao deputado federal
Eduardo Cunha, contrário à ampliação de direitos das mulheres e dos LGBTQ) e “Resiste
Izidora” (em apoio à Ocupação Izidora que luta pelo direito à moradia –; na Dengue; na
cena-espetáculo Não conte comigo para proliferar mentiras e que também está presente na
Gaymada na qual Cristal Lopez se apresenta. Além disso, as negociações culturais que
ocorrem nessas apresentações, ao se exporem em lugares públicos – sejam teatros, sejam
parques ou festas abertas –, ajudam não somente a se discutir uma política interna de um
determinado movimento social, mas também se apresenta como uma forma de colocar e
criar pautas que estejam imbricadas com outras pautas da sociedade. Nesse sentido, as
performances também se tornam teatralidades: “a teatralidade luta pela eficácia, não pela
autenticidade. Ela conota uma dimensão consciente, controlada e, portanto, sempre
política, que a performance não precisa conter”, como afirma Diana Taylor (2013, p. 37).
Aqui não é o caso de dizer que o relato de si é completo, mas ele prima é pela sua
eficiência por aquilo que, politicamente, também é mais sugestivo. Assim, “gestos
simbólicos que colocam vontades coletivas na esfera pública e constroem de outras
maneiras seu ser político”, como Ileana Diéguez Caballero (2011, p. 118) reflete sobre
certo teatro latino-americano, acabam fazendo sentido também para as apresentações
citadas neste trabalho.
Quando esses corpos que aqui narramos se apresentam o que acontece é uma
negociação cultural que perpassa o relato de si, fazendo com que essas histórias existam;
não só a história de cada uma dessas pessoas, mas essas histórias de gays, lésbicas, trans
que, ao falarem de si, também falam, mesmo que através de citação, dessas e de tantas
outras histórias. É, para roubar a expressão de Annete Kolodny, uma forma de negociar em
um campo minado; uma negociação, obviamente, difícil e custosa. Barthes (2007) irá dizer
que a língua é fascista, clássica citação de seu não menos clássico Aula. E ela é fascista não
porque ela impede de dizer alguma coisa, mas porque ela obriga a dizer de determinada
forma. Ao fugir da narrativa falada e transmutar o relato para o corpo se constrói outra
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forma de narrar que quer escapar do fascismo que obriga a dizer de uma determinada
maneira: é justamente no corpo que se expande os limites do relato.
Butler vai dizer, ao refletir sobre Antígona, que a personagem aponta para uma
direção: “não para a política como uma questão de representação, mas para aquela
possibilidade política que emerge quando os limites da representação e da
representabilidade são expostos” (BUTLER, 2014, p. 18). Aqui, entretanto, não é apenas
uma forma de expor os limites, mas, também de ultrapassar esses limites. São novos
modos de subjetividade e daí se forma a resistência, que não é apenas uma forma de
reação, mas também uma construção. O gênero, como afirma Butler em seu Problemas de
Gênero, “é uma estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de
uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a
aparência de uma substância, de uma classe natural do ser” (BUTLER, 2010, p. 59) e é ao
desnaturalizar o que se tem por contingente e binário que esses corpos e essas
performances possibilitam outros tipos de relatos.
Voltando para o relato de si, Butler irá frisar que novos modos de subjetividade
“são produzidos quando as condições limitadoras pelas quais somos feitos provam-se
maleáveis e replicáveis, quando determinado si-mesmo arrisca sua inteligibilidade e
reconhecibilidade em um convite para expor e explicar as maneiras inumadas em que ‘o
humano’ continua a ser feito e desfeito” (BUTLER, 2015, p. 169). Apostar no que seria
inteligível para muitos, quando se expõe esses corpos publicamente, quando se instaura sua
história e as histórias atravessadas por esses corpos, as performances queer de Belo
Horizonte, dessa forma, são formas de resistência criadora, abrindo espaço de outras
formas possíveis para outras histórias ainda marginalizadas e subalternizadas.
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O OLHAR DE ACADÊMICAS DO CURSO DE PSICOLOGIA FRENTE AO
FENÔMENO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
MENDONÇA, Nayra Daniane
Tatiana Machiavelli Carmo Souza
Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí
Resumo
O presente estudo buscou compreender as percepções de universitárias do curso de Psicologia da
Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí acerca da violência contra a mulher. Para tanto,
estudou-se as questões de gênero, bem como as políticas públicas de enfrentamento no Brasil e o
papel do psicólogo frente à temática. Foram aplicados questionários em 22 (vinte e duas)
estudantes, matriculadas no Estágio Curricular Básico Obrigatório e Estágio Curricular Específico
Obrigatório do referido curso. Os dados foram avaliados por meio da análise estatística descritiva.
As participantes revelaram que as questões de gênero, patriarcado e machismo seriam problemas
sociais a serem discutidos e superados no contexto universitário. Destacaram-se dentre os dados
encontrados as experiências de violência contra a mulher, vivenciadas de modo pessoal/íntimo e/ou
presenciadas pelas acadêmicas em contextos públicos diversos, incluindo o âmbito acadêmico. Os
discursos revelaram falta de conhecimento sobre o significado do termo política pública, o que
ocasionou dificuldades por parte das participantes no estabelecimento de quais ações se
enquadravam no referido conceito. Contatou-se a inexistência do estudo da temática na grade
curricular obrigatória do curso. Quanto ao papel do psicólogo, o acolhimento, a escuta e a
conscientização foi indicada como condutas destinadas a tais profissionais no trabalho com
contextos de violência contra a mulher.

Palavras-chave: Gênero. Violência contra a mulher. Políticas Públicas.
Introdução

É importante que conheçamos as representações da mulher em contexto de
violência frente ao cenário social em que está inserida, bem como as particularidades
culturais em relação ao gênero. Essas representações dizem respeito à forma com que cada
sociedade se organiza e como a mulher violentada internaliza as questões culturais e/ou
responde a elas. A importância do entendimento de tais questões se encontra em conhecer
de que forma os padrões comportamentais extrapolam o campo conceitual e se tornam
práticas vivenciadas na sociedade (FONSECA; RIBEIRO; LEAL, 2012). Para fins
conceituais do presente estudo, entende-se a violência contra a mulher como atos ou
comportamentos baseados no gênero que em quaisquer circunstâncias se desdobrem em
morte, sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial e moral direcionado à mulher
(BRASIL, 2006).
É sabido que os espaços de sociabilidade masculina se apropriam da violência
como meio de pertença, dada pela divisão social do sexo que naturaliza formas de se
comportar. Assim como a violência, a dominação é atribuída como natural do homem, em
especial nas relações de gênero, outorgando a supremacia masculina sobre a mulher e
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justificando a violência decorrente (NASCIMENTO; GOMES; REBELLO, 2009). Neste
contexto, a violência vivenciada pelas mulheres trata-se da violação de seus direitos e o
comprometimento da confiança e intimidade presentes nas relações que elas estabelecem
com os agressores, demarcadas por questões morais e modelos de feminilidade e
masculinidade, resultando na desqualificação da mulher (HANADA; D’OLIVEIRA;
SCHRAIBER, 2010).
De acordo com Oliveira e Cavalcantti (2007), o gênero deriva de construções
engendradas socialmente que atribuem aos indivíduos o que é ser homem e mulher. Diante
disso, o presente estudo buscou compreender as percepções que universitárias do curso de
Psicologia da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí possuíam acerca da violência
contra a mulher. Para tanto, estudou-se as questões de gênero e a violência contra a mulher
no Brasil, investigando as políticas públicas de combate à temática existente no panorama
do país e compreendendo o papel do psicólogo no processo para o enfrentamento de
mulheres inseridas em contextos violentos.
Após a redemocratização brasileira ocorrida na década de 1980, a necessidade de
direitos que garantissem proteção às mulheres, desencadeou a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, ocorrida em 1994,
popularmente conhecida como Convenção Belém Pará (OLIVEIRA, 2012). A IV
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, no ano
de 1994, e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing, em 1995, são marcos no
entendimento da necessidade de inclusão dos homens no processo preventivo de
erradicação da violência contra a mulher e promoção de saúde (LIMA; BUCHELE;
CLÍMACO, 2008). Ainda que o Estado tenha criado as Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher (DEAM), a partir de 1985, a ideia de conciliação entre as partes no
intuito de solucionar delitos de menor agravante, efetivada pelos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais, teve grande aplicabilidade nos casos de violência contra a mulher, resultando
em equívocos a respeito do contexto e definição de violência (BANDEIRA, 2009).
Historicamente, a problemática da violência contra a mulher, em termos legais,
avançou consideravelmente com a Lei nº 10.778, sancionada em novembro de 2003, que
apontou a notificação compulsória de casos de mulheres vitimadas pela violência e
atendidas nos serviços públicos prestados em território nacional (BRASIL, 2003). Ainda
no referido ano, a Secretaria de Políticas para as Mulheres organizou um protocolo de
intervenção, contendo pontuações em relação ao atendimento de mulheres em contexto de
violência e aparatos que permitem entender e assistir as mulheres de maneira integral,
considerando a reorganização material, afetiva, emocional e cidadã. Além disso, destaca a
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importância da informação sobre a forma que a violência se processa, bem como da escuta
sem julgamentos (PORTO, 2008).
A Lei 11.340/2006 apresentou significativos avanços ao atribuir como crime a
violência doméstica e familiar direcionada à mulher (BRASIL, 2006). Pautando-se na lei,
os casos denunciados são submetidos a inquérito policial, encaminhados ao Ministério
Público e fica a critério da justiça a prisão do agressor em flagrante ou apreensão
preventiva mediante a ameaça da integridade da vítima (ZANCAN; WASSERMANN;
LIMA, 2013). A Lei Maria da Penha, como ficou popularmente conhecida, estabelece os
comportamentos que violam a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral
como formas de violência doméstica e familiar. De acordo com Meneghel et al (2013),
após a lei entrar em vigor, as mulheres passaram a ter direitos de pleitear condições
necessárias para viver sem violência. Uma nova Lei de nº 12.288/2010 acrescentou à
definição de violência contra a mulher, a discriminação ou desigualdade étnica (BRASIL,
2010).
A psicologia é convidada a contribuir no processo de enfrentamento das situações
de violência contra a mulher no que se refere à garantia do acolhimento especializado,
propiciando mudanças na vida das vítimas. A intervenção psicológica ganha força de modo
a subsidiar a importância da subjetividade da mulher no contexto violento (PORTO, 2008).
Aos psicólogos que prestam serviços nas delegacias, são atribuídas atividades preventivas
ou integrantes do ofício policial, assegurando a assistência psicológica no processo
burocrático. Entretanto, não existem claras delimitações que distinguem o papel do
psicólogo e de outros profissionais, designando-os como serviços extrapoliciais
(HANADA; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2010).
Diante do exposto, é valido considerar que as questões de gênero que permeiam as
relações sociais, bem como o machismo e o patriarcado são maneiras históricas de
legitimação da violação dos direitos da mulher. Neste contexto, a Psicologia tem papel
importante no que se refere a acolher, orientar, prevenir, auxiliar no processo de autonomia
feminina, dentre outras formas de intervenção. Sabendo que a violência contra a mulher se
trata de uma questão de saúde pública, o interesse no estudo da temática e das políticas
públicas para seu enfrentamento no contexto acadêmico sugere a compreensão em relação
ao conhecimento que vem sendo repassado aos universitários no preparo para atuação
profissional.
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Metodologia

Trata-se de pesquisa de caráter quanti-qualitativo aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa, sob o número 556.030. Buscou-se analisar as concepções de acadêmicas do
curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, acerca do fenômeno
da violência contra a mulher.
A amostra foi localizada a partir das matrículas disponibilizadas pela secretaria do
curso. Foi feito contato inicial via telefone, e-mail ou mídias sociais. Participaram da
pesquisa 22 (vinte e dois) sujeitos, tendo como critérios de inclusão na amostra as
seguintes características: ser do sexo feminino, possuir idade igual ou superior a 18
(dezoito) anos e estar com a matrícula em vigência no Estágio Curricular Básico
Obrigatório ou Estágio Curricular Específico Obrigatório do curso de Psicologia. Foi
considerado critério de exclusão, alunos com matrícula no Estágio não Obrigatório, já que
os estudantes que cursam tal estágio encontravam-se matriculados em períodos iniciais da
graduação. Diante disso foi considerada a possibilidade de que esses indivíduos, por
estarem vivenciando as primeiras experiências no curso teriam menor conhecimento sobre
as questões abordadas.
Embora o plano de trabalho previsse a realização de entrevista semiestruturada,
foram aplicados questionários, pois, visto a proximidade da pesquisadora com os sujeitos
participantes do estudo, tentou-se excluir qualquer interferência no processo de obtenção
de dados. Antes da aplicação de questionários, foi solicitada a anuência a partir do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. O processo de obtenção de dados realizou-se entre
os meses de outubro e novembro do ano de 2014. O questionário abordou questões a
respeito dos dados sociodemográficos, significado da violência contra a mulher, vivência
de violência na vida pessoal e no meio acadêmico, conhecimento das políticas públicas
referentes à temática e compreensão sobre o papel do psicólogo frente à violência contra a
mulher.
Foi realizada análise estatística descritiva, que consistiu em organizar, resumir e
descrever os aspectos relevantes do conjunto de dados recrutados, dispondo-os em
categorias, para que dentre os achados fossem revelados tanto as similaridades quanto as
respostas díspares, aquelas que não condiziam com a tendência geral de afirmativas
apresentadas (REIS; REIS, 2002). Em relação às categorias de análise foram definidas
mediante o agrupamento das respostas dadas pelas participantes que abordavam os
mesmos termos ou se relacionavam entre si. Posteriormente à categorização, a
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interpretação se deu pela comparação dos dados obtidos com achados da literatura
científica da área.

Resultados e Discussão

Caracterização das participantes

Com relação às participantes que compuseram a amostra, 13 tinham idades entre 20
e 24 anos; 6 entre 25 e 29; 2 entre 30 e 34; e 1 entre 35 e 39 anos, das quais 13 se
assumiram brancas, 8 pardas e 1 não declarou a etnia. Sobre as pessoas com quem as
participantes habitavam, 14 declararam residir com a família nuclear e/ou pessoas com
algum grau de parentesco, 3 sozinhas, 4 com amigos e 1 com namorado.
Considerando o estado civil, 18 afirmaram serem solteiras e 4 casadas/união
estável. Desta última parcela, 3 dos parceiros alcançaram o ensino superior e 1 cursou o
ensino médio. O alto índice de participantes que se declararam solteiras confirma os dados
apresentados pelo IBGE (2009), que apontou o retardo do casamento como um dos
impactos do Terceiro Milênio, no Brasil. Quanto a quantidade de filhos, apenas 4
participantes afirmaram os ter, sendo que 3 revelaram possuir um filho e 1 dois filhos,
todas as crianças residiam com suas respectivas mães.
Questionadas sobre a religião a qual pertenciam, 9 participantes se declararam
católicas,

7

afirmaram

não

possuir

religião,

3

protestantes/evangélicas,

2

umbanda/candomblé, e 1 cristã-mórmon. É importante conhecer as implicações do
engajamento das doutrinas religiosas nas condutas dos indivíduos, bem como seus
posicionamentos em relação às questões éticas, familiares, morais, sociais. Sabe-se que a
religião, assim como a medicina e o direito, negligenciou durante grande parte da história
da humanidade a condição feminina, afirmando o papel de submissão da mulher em
relação ao homem (OLIVEIRA, 2012).
Quanto aos subsídios financeiros, vale salientar que o curso de Psicologia no qual
as participantes eram estudantes exigia dedicação integral, portanto, eram dependentes
financeiramente de seus familiares e/ou parceiros. Essa dependência pode ser justificada
pela escassez de tempo para o desempenho de atividades remuneradas, bem como pela
dedicação exclusiva para conclusão da graduação.
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Concepções acerca da violência contra a mulher e políticas públicas

É importante que as mulheres conheçam seus direitos, bem como saibam identificar
condições que as violentam. Questionadas em relação ao conceito de violência contra a
mulher, as participantes de maneira geral elaboraram respostas curtas e superficiais; por se
tratarem de estudantes de graduação, era esperado que proferissem discursos mais
elaborados, com maior apropriação de terminologias técnicas. Verificaram-se discursos
sucintos, pautados no senso comum e com pouca apropriação das nomenclaturas
comumente usada na literatura sobre violência contra a mulher.
FIGURA 1 – Concepções de violência contra a mulher nas participantes
Categorias referentes à concepção de violência contra a mulher

Frequência
(F)
Aspectos físicos e/ou emocionais
15
Aspectos físicos e emocionais e/ou outras formas de violência 9
(moral, sexual, patrimonial, estupro, assédio sexual, verbal, maus
tratos)
Violação dos direitos humanos e/ou das mulheres
5
Questões de gênero e machismo
6
Contextos em que a violência contra a mulher ocorre
2
N 37

Porcentagem
(%)
40,55
24,32
13,52
16,21
5,40
100

Fonte: Autoria Própria.

Foi possível contatar que as participantes ressaltaram os tipos de violência física e
emocional (40,55%). Embora tenham considerado a existência de outras maneiras de
violência contra a mulher, apresentaram dificuldades em pontuá-las. Os conceitos
amplamente discutidos pelos estudiosos de violência contra a mulher (questões de gênero,
machismo, patriarcado, poder) foram pouco explorados nos discursos. Esse achado pode
demonstrar as limitações em relação à oferta de conteúdos que versem sobre a
problemática nos cursos de graduação em Psicologia.
Constatou-se que 12 participantes já haviam presenciado algum episódio de
violência contra a mulher, sendo a residência de vizinhos, seguida pelos bares, ambientes
mais apontados, conforme figura 3. Fonseca e Lucas (2006) sinalizaram que a incidência
de violência perpetrada contra a mulher não ocorre somente contra pessoas de
determinadas condições sociais, econômicas, grau de instrução ou etnia. Para além, a
violência se refere à subordinação por meio da imposição física ou de poder sobre o outro
e/ou grupo como forma de garantia de seus interesses (SANTI; NAKANO; LETTIERE,
2010), sejam eles pessoais, familiares, sociais ou econômicos, podendo acometer qualquer
indivíduo.
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FIGURA 2 – Locais de ocorrência da violência contra a mulher presenciada pelas
participantes
Locais em que a violência ocorreu
Casa
Trabalho
Vizinhos
Amigos
Festas
Bares
Outros

Número de participantes que presenciaram a
violência
3
3
6
3
3
4
3
Fonte: Autoria Própria.

Os locais assinalados pelas participantes revelaram que a violência contra a mulher
não se restringia ao ambiente domiciliar, apresentando lócus diversos de acometimento da
violação dos direitos feminino. Os dados mostraram que os espaços públicos como festas e
bares não estão isentos de tal ocorrência. A disseminação da violência contra a mulher
reforçou a necessidade de intervenção, prevenção e cuidado em todas as esferas (seja
pública ou privada), e contextos nos quais as relações de abusos aconteceram.
A vivência íntima de violência foi relatada por 5 participantes, sendo que uma
considerou como “vivência pessoal” os relatos que ouvira de terceiros, cujo tipo de
violência não soube identificar. Quanto às demais, a violência psicológica esteve presente
em todos os casos, seguida pela moral em 3 deles e sexual em 2. Em consequência aos
episódios de violência vivenciados intimamente pelas participantes, as mesmas relataram
sentimentos de medo, desvalorização, angústia, humilhação e tristeza.

Senti-me oprimida, desvalorizada, irritada, impotente, angustiada e
desamparada. Algumas vezes enfrentei a situação e em outras apenas me
vi como “refém”, sem conseguir enxergar alternativas (Participante C).

Fonseca et al. (2012) assinalam que as vivências de agressões emocionais resultam
em elevado sofrimento psíquico. A violência psicológica ou emocional é um dos
mecanismos utilizados pelos agressores no intuito de depreciar a mulher e atacar sua
autoestima, denegrindo a imagem e tornando-a vulnerável, com pouca possibilidade de
enfrentamento à situação violenta. Dentre as participantes que relataram ter vivenciado
situações de violência contra a mulher, ainda que algumas tivessem se posicionado
contrárias às atitudes do agressor, revelando a eles sua insatisfação, de maneira geral as
acadêmicas elencaram sentimentos que as inibiram, depreciaram e tornaram-nas
desencorajadas a buscar alternativas para se desvencilhar definitivamente dos contextos
agressores.
Foi solicitado o posicionamento das participantes sobre as motivações da
ocorrência de violência contra a mulher na sociedade. Cabe salientar que, embora tenha
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sido a questão em que as participantes de maneira geral mais dissertaram sobre o assunto,
as respostas apresentadas, ainda que tenham citado termos utilizados pela literatura sobre
violência contra a mulher, não discorreram sobre tais conceitos.
FIGURA 3 – Crenças sobre as motivações para ocorrência de violência contra a mulher
Categorias referentes às causas da violência contra a mulher

Frequência
(F)

Porcentagem
(%)

Falta de conhecimento das mulheres e das pessoas em geral quanto
aos direitos femininos

4

11,11

Falta de punição aos agressores

1

2,78

Machismo e/ou patriarcalismo

13

36,11

Multicausal, mas sem explicar as causas

1

2,78

Questões de gênero

8

22,22

Intolerância, preconceito e discriminação

1

2,78

Dependência financeira e emocional

3

8,33

Incapacidade física para se defender

1

2,78

Questões religiosas

1

2,78

Envolvimento em contextos de violência no decorrer da vida

2

5,55

Uso de álcool pelo agressor

1

2,78

N 36

100

Fonte: Autoria Própria.

Verificaram-se diversidade de olhares sobre os mecanismos desencadeadores da
violência contra a mulher. O machismo e o patriarcalismo se destacaram (36,11%), tendo
sido apontados pelas participantes como elementos presentes na sociedade que valorizam a
condição masculina em detrimento da feminina. O argumento que atribuiu a ocorrência da
violência à inferioridade da força física da mulher pautou-se exclusivamente nas diferenças
biológicas entre os sexos. Muitas respostas negligenciaram a existência de fatores sociais,
históricos, questões relacionadas ao gênero, dentre outros elementos que conjuntamente
culminam em relações violentas.

Violência contra a mulher e suas implicações no curso de Psicologia

Questionadas sobre a ocorrência de violência contra a mulher no contexto
universitário, 13 participantes apontaram situações de violência contra as mulheres. Dentre
esta parcela, foi solicitada a justificativa pela qual poderia se afirmar a ocorrência da
violência, como pode ser verificado na figura 5.

Em meio às opções que foram

apresentadas (aula, trabalhos em grupo, eventos científicos, eventos culturais, contextos
práticos e outros), a aula, os eventos culturais e os contextos práticos foram apontados
como ambientes de maior incidência de violência contra a mulher no âmbito acadêmico.
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FIGURA 4- Justificativa quanto à ocorrência de violência contra a mulher no
contexto acadêmico
Violência contra a mulher no contexto acadêmico

Frequência
(F)
7
4
2
2
3
1

A violência contra a mulher pode ocorrer em qualquer espaço
Ocorrência das violências psicológica, moral e/ou física
O âmbito acadêmico é atravessado por questões de gênero
Universidade como local permeada por relações de poder
Ocorrência de depreciação e preconceito contra a mulher
Desrespeito aos direitos da mulher

N 19

Porcentagem
(%)
36,84
21,05
10,53
10,53
15,79
5,26
100

Fonte: Autoria Própria.

Dentre as participantes que apontaram o contexto acadêmico como ambiente
passível de ocorrência da violência contra a mulher, a maior parcela de respostas justificou
que tal violação ocorre em qualquer lugar, e, portanto a universidade não estaria imune
(36,84%). Dentre os tipos de agressões existentes nesse lócus, as formas física, psicológica
e moral foram citadas. A depreciação e preconceito a respeito das opiniões e trabalhos
desenvolvidos por mulheres dentro da academia validaram as questões de gênero e as
relações de poder que permeavam este ambiente e motivavam, segundo as acadêmicas, a
violência perpetrada contra a mulher.
Quanto às políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, ainda
que exista uma rede de atendimento, houve prevalência no apontamento da Lei Maria da
Penha como o veículo legal de garantia dos direitos da mulher no combate a violência,
como expresso na figura 5.
FIGURA 5 – Políticas públicas de combate a violência contra a mulher apontada
pelas participantes
Políticas Públicas

Frequência
(F)
5
6
12
3

Grupos de discussão em órgãos públicos (CRAS e CREAS)
Delegacias Especializadas no Atendimento as Mulheres
Lei 11. 340/2006
Convenção Internacional para Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher e Plano Nacional de Combate a Violência contra a
Mulher
Projetos cadastrados na UFG
1
Casas abrigo e medidas protetivas
1
N 28

Porcentagem
(%)
17, 86
21, 43
42,86
10, 71

3, 57
3, 57
100

Fonte: Autoria Própria.

Os discursos revelaram falta de conhecimento sobre o significado do termo política
pública, embora, entre as participantes do estudo, 14 tenham afirmado que conheciam
iniciativas governamentais de enfrentamento da violência contra a mulher. Constataram-se
dificuldades por parte das participantes no estabelecimento de quais ações deveriam ser
consideradas políticas públicas, como pôde ser percebido na resposta abaixo.
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Não sei dizer especificamente o nome, mas sei que existem,
especialmente na área da saúde, cujo objetivo é prevenir e atender os
casos e violência. A lei Maria da Penha também é uma iniciativa, porém
não tenho certeza se pode-se considerá-la uma política pública, embora
eu creia que sim (Participante D).

Ao serem questionadas acerca da efetividade das políticas públicas, 9 participantes
negaram sua eficácia, visto que consideraram que elas não protegiam as vítimas e não
preveniam a ocorrência da violência. As participantes destacaram nas respostas
apresentadas que somente a punição aos agressores não resolvia o problema da violência
contra a mulher; consideraram ainda que as políticas públicas são limitadas exclusivamente
à punição da violência física, além da burocracia como inibidora de denúncias.
Considerando a inserção do psicólogo no auxílio às mulheres que enfrentam
situações violentas, as participantes apontaram diversos papéis, conforme figura 6.
Declararam ser a conscientização e o acolhimento/escuta o papel destinado à Psicologia.
Para tanto apontaram a necessidade de se trabalhar com os agressores e profissionais que
lidem com casos de violência em projetos de reabilitação e políticas preventivas. As
participantes acreditavam que auxiliar as mulheres a perceberem seus direitos diminuiria as
chances de reincidência da violência.
FIGURA 6 – Concepções acerca do papel do psicólogo frente à violência contra a mulher
Papel do psicólogo

Frequência
7
12
6
14
3

Porcentagem
(%)
16,67
28,57
14,29
33,33
7,14

42

100

(F)
Auxiliar na promoção de autonomia das mulheres
Conscientização das mulheres e da população em geral
Trabalho com os agressores e operadores da lei
Acolhimento e escuta
Conhecimento e elaboração das políticas públicas de
enfrentamento à violência contra a mulher.
N
Fonte: Autoria Própria.

Os apontamentos feitos pelas participantes contemplaram os serviços destinados
aos psicólogos inseridos nas redes de atendimento. Os serviços ofertados para a prevenção,
atendimento ou acolhimento de mulheres em contextos de violência, se dividem em
orientação

básica,

policial,

jurídica,

assistência

psicossocial,

saúde

e

abrigo.

Especificamente sobre os profissionais de Psicologia, seus serviços se inserem no quadro
de saúde, compondo a estratégia de saúde da família, cuja função é de caráter preventivo e
de atenção, e/ou assistência psicossocial, proporcionando apoio e escuta, bem como
fortalecimento das mulheres no enfrentamento da violência por elas sofridas
(SCHRAIBER et al 2012).
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Sobre o estudo das questões de gênero e violência contra a mulher na formação
acadêmica, 18 participantes afirmaram que o curso de Psicologia, no qual eram estudantes
contemplava a problematização do assunto, embora se queixassem da não existência de
uma disciplina na grade curricular obrigatória. Os estágios, projetos de pesquisa e extensão
e o trabalho de conclusão de curso foram apresentados como meios pelos quais elas tinham
a oportunidade de aproximarem da temática, bem como em algumas discussões de textos
ou trabalhos propostos em sala de aula, que abordavam em especial as questões de gênero.
Além disso, para as participantes, a Psicologia proporciona a abertura para se pensar
criticamente sobre diversos problemas sociais, dentre eles a violência contra a mulher.
Contrastando com os dados obtidos, no que diz respeito ao estudo das questões de
gênero nos cursos de graduação, Narvaz (2009) realizou um estudo na Universidade
Federal no Rio Grande do Sul (UFRGS), no qual constatou a ínfima quantidade de
trabalhos cadastrados com o indexador gênero, bem como a carência de disciplinas que
contemplassem as questões de gênero, revelando a invisibilidade do conhecimento e
discussão da temática no âmbito de formação profissional nas diversas áreas do
conhecimento.
As participantes consideraram a oferta de atividades isoladas, as quais nem todos os
estudantes do curso poderiam se engajar, como formas que contemplavam o conhecimento
quanto às questões de gênero e violência contra a mulher dentro da graduação. Entretanto,
como apresentou Narvaz e Koller (2007), no Brasil, pesquisadores interessados no maior
entendimento das questões de gênero precisam cursar pós-graduação ou criar centros
privados fomentados por agências internacionais para que consigam prosseguir nos estudos
da temática. As respostas apresentadas pelas participantes negligenciaram a necessidade de
maiores subsídios conceituais dentro dos cursos de graduação.

Considerações Finais

Este estudo almejou obter o posicionamento que futuras psicólogas possuíam a
respeito da violência contra a mulher, considerando vivências, ocorrência de tal violação
em diversos ambientes, inclusive o acadêmico, bem como as políticas públicas para seu
enfrentamento. Além disso, a pesquisa se preocupou em compreender quais ações
deveriam ser desempenhadas pelo psicólogo inserido no contexto de violência.
Verificou-se que as questões de gênero, patriarcado e machismo ainda são
problemas sociais a serem discutidos e superados. Os elementos históricos pelos quais a
violência contra a mulher se alicerçou foram apontados como motivações para a
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subordinação feminina. Embora tenham ocorrido inúmeros avanços no panorama
brasileiro, permitindo maior autonomia política, econômica, social e instrucional, os dados
reiteram que a violência contra a mulher ainda encontra entraves que impossibilitam a
completa emancipação feminina.
As acadêmicas demonstraram possuir poucas informações sobre conceitos acerca
da violência praticada contra as mulheres e, ao versarem sobre os dispositivos legais de
enfrentamento, tinham como maior referência a Lei Maria da Penha. Os dados mostraram
ainda que embora as participantes possuíssem informações conceituais sobre a violência
contra a mulher, existia carência no tocante ao conhecimento das políticas existentes no
panorama brasileiro, notada pela dificuldade em nomear tais políticas, bem como em
apresentar o que as mesmas determinavam.
Destacaram-se as experiências de violência contra a mulher, vivenciadas de modo
pessoal/íntimo ou presenciadas pelas acadêmicas, ocorridas em contextos públicos
diversos, sendo o âmbito universitário um deles. Acredita-se que o psicólogo, por se tratar
de um dos profissionais responsáveis pelo acolhimento das mulheres agredidas que
procuram ajuda nos mais diferentes contextos de atendimento (clínica, empresa, hospital,
serviços de saúde), deve ter conhecimento profícuo acerca do assunto.
A prática profissional do psicólogo é amparada por artifícios teóricos e
metodológicos, adquiridos no processo de formação e qualificação. Por conta disso, é
indispensável se pensar na inclusão da temática violência contra a mulher na grade
curricular obrigatória dos cursos de Psicologia, diante da emergência social que a temática
possui. Assim, algumas das funções destes profissionais, como a conscientização e
acolhimento, citados pelas participantes, poderão ser desempenhados de forma mais
assertiva e políticas locais adequadas poderão ser desenvolvidas.
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TEMPO E ESPAÇOS DE GÊNEROS: SOCIABILIDADE E LAZER DE HOMENS E
MULHERES NA COMUNIDADE RANCHARIA, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
MESQUITA, Lívia Aparecida Pires de
Universidade Federal de Goiás (Pós-graduação)
liviap.msqt@gmail.com
Resumo
A organização da sociedade com base no patriarcado definiu quais os espaços que devem ser
ocupados por homens e quais devem ser ocupados por mulheres, sendo que aos primeiros é
reservada a esfera pública e produtiva e às mulheres a esfera privada e reprodutiva. Essa dicotomia
dos espaços e a consequente relação de poder presente nos mesmos tem sido questionada, uma vez
que as mulheres estão se inserindo na esfera pública. Todavia, ainda há determinados espaços em
que a relação desigual de gênero impõe a autoridade de uns sobre os outros e, geralmente, a mulher
é prejudicada, uma vez que a importância do seu papel em determinadas esferas é negada e/ou vista
como menor que a do homem. Nesse sentido buscou-se analisar como são definidos os tempos e os
espaços de gênero na comunidade Rancharia, município de Campo Alegre de Goiás. Para alcançar
esse objetivo foram realizadas leituras sobre: patriarcado, violência contra a mulher, relações de
gênero, lazer no meio rural, divisão sexual do trabalho, relação entre o público e o privado dentre
outros. Foram adquiridas informações empíricas através da história oral sobre a trajetória e as
vivências das mulheres da Rancharia, com vistas a compreender o modo em que vivem e o modo
de ser dessas agricultoras. A mulher no campo ainda vive sobre uma cultura patriarcal, a qual que
leva as mesmas a acreditar que as relações desiguais de poder, a divisão do trabalho e dos espaços
são naturais e fixas, modo de pensar que traz como consequência a exploração da mulher, o não
reconhecimento do seu trabalho e a privação dos momentos de lazer.

Palavras-chave: Gênero. Mulher rural. Comunidade Rancharia.
Introdução

Nas unidades de produção familiar o trabalho é realizado por todos os
membros da família, sendo que as atividades são divididas de acordo com o sexo e a idade.
A divisão sexual do trabalho atribui papéis diferenciados para cada um dos sexos o que
leva, consequentemente à divisão dos espaços ocupados por cada sujeito. Ao homem é
reservado o espaço público e o papel de provedor da família, e às mulheres o espaço
doméstico, a esfera do privado e a responsabilidade pelas atividades de reprodução social
da família, e mesmo exercendo atividades fora do lar, geralmente, estas são vistas como
secundárias, de ajuda. Assim, a divisão sexual do trabalho e dos espaços no meio rural
além de dificultar seu acessa à renda, à terra e a políticas públicas, contribui para a
desvalorização do papel da mulher na produção e reprodução familiar, para a sua
exploração em duplas jornadas de trabalho e para a privação dos seus espaços e momentos
de sociabilidade e lazer.
Atualmente, por meio de lutas e reivindicações por igualdade de direitos entre
homens e mulheres, tanto no espaço público como no privado, ocorreram mudanças em
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relação as práticas da cultura patriarcal. A dicotomia entre os espaços e a consequente
relação de poder presente nos mesmos tem sido questionada, uma vez que as mulheres
estão cada vez mais presentes no espaço público. Todavia, ainda há determinados espaços
em que a relação desigual de gênero impõe a autoridade de uns sobre os outros e,
geralmente, a mulher é a mais prejudicada. Nesse sentido, busca-se analisar como são
definidos os tempos e os espaços de gênero na comunidade Rancharia, município de
Campo Alegre de Goiás.
Como metodologia rrealizou-se leituras sobre: patriarcado, violência contra a
mulher, relações de gênero, divisão sexual do trabalho, relação entre o público e o privado
dentre outros. Foram adquiridas informações empíricas através de 4 (quatro) entrevista de
história de vida com mulheres e de 13 (treze) entrevistas temáticas com os produtores e as
produtoras rurais da comunidade Rancharia, Campo Alegre de Goiás (GO). As fontes orais
foram utilizadas para adquirir informações sobre a trajetória e as vivências das mulheres da
Rancharia, com vistas a compreender o modo em que vivem e o modo de ser dessas
produtoras familiares.
A comunidade Rancharia (Figura 1 ) está localizada a aproximadamente 20
quilômetros da sede do município de Campo Alegre de Goiás (GO). Limita-se ao norte
com a Fazenda Helena, ao sul com a Fazenda Pirapitinga (ambas fazem parte do município
de Campo Alegre de Goiás), a leste com o rio São Marcos e a oeste com a BR050. É
constituída por estabelecimentos rurais que se caracterizam pelo predomínio do trabalho
familiar e no período da pesquisa (2011-2012) havia 25 famílias, totalizando em torno de
60 pessoas.
O município de Campo Alegre de Goiás possui uma área de 2.463,014 km² e
faz limite com os municípios de Catalão, Cristalina, Ipameri no Estado de Goiás e Paracatu
no Estado de Minas Gerais e encontra-se a 250 km da capital Goiânia. Segundo os dados
do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de
Campo Alegre de Goiás (GO) é de 6.060 habitantes. Destes, 4.481 (74%) residem nomeio
urbano e 1.579 (26%) na área rural (IBGE, 2010).
Esse estudo faz parte da dissertação do mestrado em Geografia do Programa de
Pós Graduação da Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, concluída em
fevereiro de 2013. A pesquisa apresenta a oportunidade de conhecer melhor a realidade da
agricultura familiar com vistas a enfatizar a relevância do trabalho feminino para a
sobrevivência de muitas famílias no campo.
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Figura 1- Localização da comunidade Rancharia, município de Campo Alegre de Goiás 2013

Fonte: Mesquita (2013).

A mulher na sicedade patriarcal

A cultura patriarcal presente na família brasileira influenciou e influencia na
formação de homens e mulheres além de produzir relações desiguais de poder entre os
diferentes sexos, as quais podem levar a desvalorização, à violência e ao desrespeito dos
direitos das mulheres nos diferentes espaços.
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Para Castells (2008) o patriarcado é uma das estruturas sobre as quais se
assentam as sociedades contemporâneas e este caracteriza-se pela autoridade do homem
imposta à mulher e aos filhos no âmbito familiar. Segundo esse autor, o patriarcalismo
permeia toda organização da sociedade, da produção e do consumo. Sendo que “[...] os
relacionamentos interpessoais e, consequentemente, a personalidade, também são
marcados pela dominação e violência que têm sua origem na cultura e instituições do
patriarcalismo [...]” (CASTELLS, 2008, p. 169).
Narvaz e Koller (2006a) destacam que o patriarcado tem suas relações regidas
por dois princípios básicos: mulheres hierarquicamente subordinadas aos homens e, jovens
hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. E essa supremacia masculina
atribui valores diferenciados às atividades desenvolvidas pelos homens e pelas mulheres, e
consequentemente, legitima o controle da sexualidade, do corpo e da autonomia feminina,
além de estabelecer papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem vantagens em
relação ao feminino.
A família no patriarcado se fundamenta na dominação e exploração do homem
sobre a mulher, no qual, o pai possui todos os direitos, sua autoridade é inquestionável, e
como chefe de família exerce poder sobre todos que estão sob sua dependência ou
influência. E à mulher cabe um papel secundário, submisso, vive sob a dominação
masculina, seja na esfera de domínio do pai, do marido ou do proprietário.
Com as mudanças sociais e culturais em curso a autoridade familiar, sobretudo
a do pai, vem sendo questionada. E a sociedade passa a conviver com novos valores que
defendem os direitos das mulheres, a liberdade de expressão e a agregação de gêneros e
gerações, fatores que contribuem para romper com a cultura patriarcal.
Castells (2008), ao discutir sobre o fim do patriarcalismo, coloca que há um
enfraquecimento do modelo de família baseado na autoridade/domínio do homem, base
fundamental do patriarcado. Para esse autor, os movimentos sociais, principalmente do
feminismo, impulsionaram o questionamento da heterossexualidade como norma, o que de
fato influenciou a crise da família patriarcal.
De acordo com Castells (2008) na década de 1990, encontram-se indicadores
da crise da família patriarcal em quase todas as sociedades, principalmente nos países mais
desenvolvidos. O autor cita algumas tendências que levaram a essa crise, o primeiro
indicador citado é a dissolução dos lares, através do divórcio ou da separação do casal, que
ocasiona a formação de lares de solteiros ou com apenas um dos pais e, consequentemente,
diminui a autoridade patriarcal sobre a família. Em segundo lugar estão as frequentes crises
matrimoniais associadas ao adiamento da formação de casais e a formação de
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relacionamentos sem casamento, fatos que enfraquecem a autoridade patriarcal, tanto
institucional quanto psicológica.
Em terceiro lugar Castells (2008) cita a variedade de estruturas domésticas que
dilui o predomínio do modelo de família nuclear clássica e compromete a reprodução
social das mesmas. Em quarto lugar está a crise dos padrões sociais de reposição
populacional. De um lado, aumenta o número de crianças que nascem fora do casamento,
que são geralmente sustentadas pelas mães, e por outro lado, mulheres que preferem seguir
a carreira profissional e as com dificuldades financeiras limitam o número de filhos e/ou
adiam o nascimento do primeiro. Estas são tendências que colocam em dúvida e rejeitam a
estrutura e os valores da família patriarcal.
Salienta-se, também, os processos de transformação do trabalho feminino e da
conscientização da mulher que possibilitou a incorporação destas na força de trabalho
remunerado. Esse processo gera consequências importantes na família, uma vez que, como
a contribuição financeira da mulher é importante para o orçamento familiar,
consequentemente, o seu poder cresce no ambiente doméstico, afetando a legitimidade da
dominação do homem em sua condição de provedor da família. Dessa forma “[...] a
ideologia do patriarcalismo legitimando a dominação com base na ideia de que o provedor
da família deve gozar de privilégios, ficou terminantemente abalada.” (CASTELLS, 2008,
p. 210).
Todavia esse processo levou a mulher a ter que sustentar até quádruplas
jornadas de trabalho, pois estas além de realizarem o trabalho remunerado, são as
responsáveis pela organização do lar, pela criação dos filhos além da jornada em beneficio
ao marido, uma vez que permanece a ideia de que a responsabilidade com os afazeres
domésticos e os cuidados com os(as) filhos(as) é prioritariamente das mulheres. A divisão
sexual do trabalho decorrente da ideologia patriarcal, que afirma a hierarquia social entre
os gêneros, leva à precarização do trabalho da mulher.
Nesse sentindo, os direitos conquistados e as diversas mudanças na
organização social, não foram suficientes para garantir a igualdade de direitos e o exercício
da cidadania a todas às mulheres. Verifica-se que a cultura patriarcal ainda permanece no
imaginário social através de estereótipos sexistas que preservam o modelo do homem
como autoridade e provedor. A família contemporânea conserva valores patriarcais os
quais são institucionalizados e reproduzidos de geração em geração. Na comunidade
Rancharia, município de Campo Alegre de Goiás identificou-se, por meio da pesquisa
empírica, que esses valores patriarcais continuam presentes nas famílias produtoras e
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influenciam na divisão do tempo e dos espaços de homens e mulheres, questão que serão
discutidas a seguir.

Tempos e espaços de gênero na comunidade Rancharia

A organização da sociedade com base no patriarcado definiu quais os espaços
e os papeis característicos de homens e mulheres, sendo que aos primeiros é reservada a
esfera pública e produtiva e às mulheres a esfera privada e reprodutiva. E apesar das
diversas conquistas das mulheres, das mudanças relacionadas ao seu papel na sociedade e
na família, muitas barreiras relacionadas à submissão das mulheres aos homens não foram
totalmente modificadas, a cultura patriarcal continua a influenciar a vida de muitas famílias
e a dicotomizar os espaços ocupados pelos diferentes sexos.
Às mulheres sempre foi relegado o trabalho doméstico, reprodutivo, o qual
geralmente é desvalorizado e não remunerado. E o fato da mulher buscar espaço no meio
profissional, acarreta uma sobrecarga através da dupla jornada de trabalho. No caso das
mulheres do meio rural, nota uma divisão sexual do trabalho e dos espaços em que o
homem é claramente o detentor do poder.
Na comunidade Rancharia, de acordo com as entrevistadas, havia no interior
da família determinações dos papéis e dos espaços que eram permitidas para meninos e
para meninas. De acordo com Silva, U. P. da. e Silva T. P. da. (informação verbal, 2012), a
mãe não permitia que os irmãos realizassem serviços domésticos, isso era uma tarefa
feminina, já as mulheres podiam “ajudar” nas tarefas ditas masculinas, mas a família as
considerava apenas como uma ajuda a qual não tinham valor e nem eram reconhecidas
como trabalho, sendo apenas uma obrigação.

Lugar de mulher é na cozinha, homem é homem, mulher é mulher [...]
(SILVA, U. P. da. informação verbal, comunidade Rancharia, Campo
Alegre de Goiás, dez. 2012).
Não, dentro de casa homem não trabaiva, de jeito nenhum, nem se fosse
pra barrer um pedaçim desse aqui não podia, ele é homem [...] eles
faziam mesmo, geralmente, serviço de homem mesmo... A gente ajudava
assim a buscar gado, essas coisas nois ajudava [...] (SILVA, T. P. da.
informação verbal, comunidade Rancharia, Campo Alegre de Goiás, dez.
2012).

De acordo com as mesmas (SILVA, U. P. da.; SILVA T. P. da., informação
verbal, 2012) a educação que receberam na infância foi muito rígida e os(as) filhos(as)
deviam obedecer a todas as ordens dos pais, nesse caso as mulheres eram sempre as mais
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prejudicadas uma vez que, sobre elas havia uma maior cobrança, estas tinham que ser
submissas, receber as ordens sem questionar e permanecer na esfera do privado. No espaço
público só podiam sair acompanhadas, segundo ambas as entrevistas só podiam ir às festas
que tinham na região, para elas a única forma de lazer, acompanhadas com os pais, com os
irmãos mais velhos ou com alguém de confiança do pai. Havia ainda regras de
comportamento, não podiam sair de perto dos acompanhantes e nem conversar com
pessoas estranhas, e se essas ordens fossem desrespeitadas no outro dia ficavam proibidas
de sair.

[...] não podia nem olhar que elas já chamavam atenção, era bravo.
(SILVA, C. F. da. informação verbal, comunidade Rancharia, Campo
Alegre de Goiás, dez. 2012).
Não, não deixava não, eles não deixavam eu sair de perto, né, deles, tinha
que ficar junto [...] (OLIVEIRA I. C. de. informação verbal, comunidade
Rancharia, Campo Alegre de Goiás, dez. 2012).

Já com os homens a cobrança era menor, eles podiam sair desacompanhados,
tinham liberdade para se divertir e conversar com as pessoas. Nesse sentindo, nota-se que a
presença das relações desiguais de gênero é resultado de uma sociedade patriarcal que
atribui ao homem o papel de um ser corajoso, viril que se realiza no espaço público, ao
contrário da mulher, que deve ser reclusa ao espaço doméstico. Nessa perspectiva, Nader
(2002) ao analisar os aspectos do papel social masculino salienta que

[...] os comportamentos diferenciados entre os sexos masculinos e
femininos representam o resultado de convenções estipuladas pela
sociedade e pela cultura em que ambos estão inseridos. É na família que o
homem e a mulher apreendem os padrões culturais, tomam conhecimento
de normas éticas, têm seu caráter moldado e se instruem sobre regras
socais. É dentro dessa instituição que o indivíduo vai crescer e fazer
amadurecer as características consideradas adequadas ao seu sexo.
(NADER, 2002, p. 470-471).

Segundo Nader (2002) as diferenças biológicas têm grandes influências no
desenvolvimento das características psicológicas e, desde muito cedo, homens e mulheres
entendem que pertencem a um e não a outro sexo e que o masculino possui mais privilégio
do que o feminino. Assim, a vida de meninas e meninos é moldada de acordo com o que
sua própria cultura espera de cada sexo.
Na comunidade Rancharia, apenas uma entrevistada trabalha fora da
propriedade, ela realiza serviços domésticos em outras propriedades. De acordo com a
mesma seu esposo não levanta nenhum empecilho para impedi-la de trabalhar, pelo
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contrário ele a apoia. Entretanto, esse caso é uma exceção na Comunidade uma vez que as
demais moradoras pesquisadas não trabalham fora da propriedade, e dentre os motivos
podemos destacar: a) a falta oportunidades de empregos na região, b) o trabalho na
propriedade ser muito e c) o esposo não querer que sua esposa trabalhe fora.
Nas falas das entrevistadas percebe-se a influência da cultura patriarcal quando
se trata da questão do trabalho da mulher na esfera pública. Estas, afirmam que o fato da
mulher trabalhar fora, ser livre e independente do marido é um ponto positivo. Contudo,
salientam que quando se tornam mães o trabalho na esfera pública deve ser deixado de
lado, pois acreditam que a mulher é a principal responsável pela educação dos filhos.

Pra mulher trabalhar é muito bom, mas eu acho que depois que ela tem
filho, sei lá [...] (OLIVEIRA, I. C. de. informação verbal, comunidade
Rancharia, Campo Alegre de Goiás, dez. 2012).

A autoridade do marido em relação ao que elas devem ou não devem fazer
também influência na decisão de trabalhar fora de casa. Oliveira, I. C. de. (informação
verbal, 2012) afirma que o esposo não gosta que ela trabalhe fora e a justificativa é a
necessidade do cuidado com os filhos, que possuem idade entre 6 e 12 anos, e com a casa,
pois este acredita que com a ausência das mães os(as) filhos(as) ficam relegados aos
cuidados de outras pessoas, as quais não oferecerão os cuidados e a educação necessária.
Além disso, há o argumento do esposo consegue gerir sozinho a propriedade. Atitude
influenciada pela cultura patriarcal, que coloca o homem com o único responsável pelo
sustento da família.

Não, ele não gosta, porque ele sempre fala: não adianta você sair pra
trabalhar e deixar os meninos ficar de grão em grão. Ele nunca deixou, eu
trabalho assim com ele [...] ele não deixa eu sair pra fora assim não, ele
fala: ‘não ocê tem sua casa, tem seus filhos então, eu não deixo faltar
nada’. (OLIVEIRA, I. C. de. informação verbal, comunidade Rancharia,
Campo Alegre de Goiás, dez. 2012).

Destarte, permanece a divisão dos papéis no interior da família, na qual a
mulher é a “dona da casa” responsável pelo cuidado da família e o homem é o “chefe da
casa” o principal responsável pela questão financeira, ou seja, pelo sustento da família,
além de ser o detentor do poder de decisão sobre os assuntos familiares.
A mulher rural é relegada aos cuidados com a casa, os filhos, o esposo e tem
de “ajudar” o homem nas tarefas ligadas a produção. Dessa forma, pelo fato de ser a
mulher a responsável tanto pela reprodução como também pela produção da família
produtora, os espaços e o tempo de sociabilidade e de lazer da mulher é muito reduzido. Na
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comunidade Rancharia estes se reduzem à visita aos vizinhos e parentes, à igreja em
Campo Alegre de Goiás ou/e em Catalão (GO), ao jogo de truco 70 que geralmente ocorre
no Centro Comunitário e às festas religiosas. A maioria das mulheres, cerca de 44%
preferem ficar em casa assistindo TV e cuidando dos afazeres domésticos.
As possibilidades de lazer da mulher estão sempre condicionadas ao que é
compatível com seu papel de mãe, esposa e filha. Geralmente, para as mulheres do campo
os momentos de descanso se dão mediante o tempo que sobra das tarefas relacionadas aos
cuidados com a família e com a casa. E mesmo que estas atividades sejam prazerosas para
as mulheres é marcante e acentuado o caráter obrigatório das mesmas, uma vez que não há
a opção de escolha entre realizar ou não estas atividades (ANDRADE et al., 2009).
As mulheres, além de desenvolverem atividades domésticas durante a semana,
inclusive aos sábados e domingos, apresentam possibilidades de lazer restritas a casa ou
quando se refere à esfera pública estas acontecem sob a condição de estarem
acompanhadas pelo marido ou pelas crianças. Dificilmente elas podem se dedicar a
práticas de lazer para si mesmas, “livre” das limitações decorrentes da obediência às
normas de caráter de dominação patriarcal. O lazer se configura assim, enquanto elemento
estruturado em correspondência com a afirmação dos papéis de mulheres e homens no
meio rural, no qual a mulher é educada e se auto educa para atividades que não coloquem
em risco sua constituição física ou emocional como, por exemplo, sair com filhos e visitar
parentes.
Nessa perspectiva, Araújo e Scalon (2005) ao analisar as relações familiares e
de gênero afirmam que “o tempo de lazer das mulheres aparece na pesquisa relacionado
com o tempo do ‘outro’ – da casa, dos filhos, do cuidado - enquanto o tempo de lazer dos
homens tende a ser menos dedicado ao ‘outro’ e mais usado em proveito próprio [...]”
(ARAÚJO; SCALON, 2005, p. 52, grifos das autoras).
Para os homens da Rancharia os momentos de lazer e sociabilidade são a
conversa com os vizinhos, o jogo do truco, o futebol, a ida ao bar. Diferente das mulheres
que, na maioria das vezes, sai apenas acompanhada do esposo e/ou dos(as) filhos(as), os
homens podem frequentar espaços desacompanhados de suas esposas, como o campo de
futebol, o bar e o Centro Comunitário. Percebe-se que nesses espaços há relações de poder
que estabelecem as normas e define os limites sociais e espaciais, determinando quem

70

O truco é um jogo de cartas praticado por quatro jogadores, dividido em dois lados opostos, no qual os
jogadores adversários ficam um de frente com o outro. O jogo termina quando uma dupla de jogadores
faz 12 (doze) pontos primeiro. Na comunidade Rancharia, essa prática era realizada nas residências dos
jogadores, após a construção do centro comunitário na Comunidade esta passou a ser realizada nesse
local, geralmente uma vez por semana.
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pertence ou não a eles, e quem fica excluído, nesse caso as mulheres, que por haver essa
hierarquia de gênero acreditam que estes espaços não são apropriados para as mesmas.
Andrade et al. (2009) ao apresentarem um olhar sobre o lazer das mulheres no
meio rural, salientam que as representações do tempo e das atividades de lazer para as
mulheres se encontram limitado ao espaço doméstico e quando são desenvolvidas no
espaço público acontecem por meio de atividades mais tranquilas, como as atividades de
passear com os filhos, a visita aos parentes e a participação em atividades religiosas. Para
os homens as representações de lazer estariam no campo de atividades que apresentam
agitação emocional e imprevisibilidade, como o futebol, a ida ao bar entre outros.
As mulheres, por serem socialmente responsáveis por desenvolver as
atividades de cuidado da casa e dos filhos, que tomam quase todo o tempo diário,
inclusive, nos finais de semana, possuem como principal possibilidade de lazer o ambiente
doméstico e a utilização da TV. Os homens, por serem culturalmente reservado a eles
apenas as tarefas relacionadas à produção, não se sentem responsável em dividir com a
mulher essas tarefas ligadas ao âmbito doméstico, assim têm mais liberdade para escolher
entre assistir TV e sair para conversar com os amigos ou realizar outras atividades.
Nesse sentido, Garcia (2004), ao analisar as relações de gênero na luta pela
terra no Pontal do Paranapanema (SP), conclui que a produção e reprodução do espaço
estruturam-se por meio de determinadas relações de poder, e dentre elas está o gênero. E há
determinados espaços que concentra relações de poder socialmente construídas, as quais
diferenciam a localização dos lugares masculinos e femininos apropriados e produzidos
por cada gênero.
Outra questão que influencia na sociabilidade das mulheres é a questão da
falta de tempo. No seu cotidiano, a rotina do trabalho doméstico e extra doméstico (no
quintal, no curral e na horta), ou seja, a dupla jornada de trabalho dificulta a participação
das mulheres nos espaços de lazer. Segundo Garcia (2004), esse confinamento das
mulheres na esfera doméstica junto ao fato de só os homens pertencerem ao mundo
público, faz com que o exercício dos direitos das mulheres seja descartado e as
descriminações sejam aceitas como naturais.
Nesse sentido, para haver a efetivação das conquistas femininas no espaço
público é necessária uma transformação nas relações sociais no mundo privado, uma vez
que é nesse espaço que ocorre a privação, lugar onde as relações de poder se encarregaram
de controlar o acesso das mulheres ao mundo público. As práticas patriarcais no interior da
família são as responsáveis pela reprodução das desigualdades sociais e da privação da
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liberdade da mulher e essas práticas são, na maioria das vezes, reproduzidas pelas próprias
mulheres através da educação e da cultura que é passado para os(as) filhos(as).
E mesmo após as lutas feministas, na qual as mulheres passaram a frequentar
os espaços públicos com mais liberdade, as mulheres ainda não se desvincularam de suas
atribuições no privado que são culturalmente instituídas ao gênero feminino. Muitas
mulheres ainda acreditam que certas tarefas e atitudes cabem naturalmente às mulheres
porque elas levam “mais jeito” e, apesar da mulher ter a liberdade de circular no espaço
público, ainda existem espaços tidos como masculinos, que quando frequentados por
mulheres significa uma espécie transgressão às normas da sociedade sexista.
Nesse sentido, Paula (2010, p. 40) salienta que as esferas públicas e privadas
não podem ser explicadas separadamente uma vez que “o espaço privado também é
político, pois o que acontece entre os sexos no espaço doméstico também é regido por
relações de poder, hierarquias que são sobretudo regidas pela distinção de gênero que é um
fenômeno social [...]” Além disso, mesmo assumindo uma postura patriarcal a mulher
circula pelo espaço público em função das atividades domésticas e trabalhistas e o homem,
considerado como o chefe do lar, é responsável pelo sustento e pela delegação das tarefas
no interior da família.
A mulher mesmo ocupando uma posição central na esfera do doméstico,
cuidando dos filhos e do marido, e uma posição periférica em relação ao espaço público,
vivencia ambas as espacialidades no decorrer de sua vida. Assim, os acontecimentos nas
esferas pública e privada são vivenciados de forma simultânea, e ambas as esferas se
integram de forma relacional.
Em todos os espaços, seja público ou privado, se desenvolvem relações de
poder entre homens e mulheres na construção de sua vida cotidiana. O lugar das
cotidianidades se transforma em um território onde todas as relações são movimentadas
por relações de poder. E a repressão da mulher, através do controle constante do tempo, da
privacidade e da liberdade é naturalizada por uma cultura sexista. Nesse sentido, Ratts
(2003) discute a trajetória das mulheres negras na qual salienta que as relações de gênero
assim como as relações raciais tem uma nítida dimensão espacial e são construídas em
âmbitos espaciais definidos, ou seja,

[...] os espaços privados e públicos são vividos diferencial e
desigualmente por homens e mulheres, qualificando uns de masculinos e
outros de femininos, e por negros e brancos. Na sociedade brasileira
algumas dessas distinções não são exclusivas, o que não quer dizer que
não existam. (RATTS, 2003, p. 1).

325

Essas relações desiguais de poder, presentes nos espaços públicos e privados
também prejudicam a permanência das mulheres no meio rural, uma vez que suas
atividades ligadas à produção não são reconhecidas. Na comunidade Rancharia, as
mulheres ao serem questionadas sobre as principais dificuldades encontradas para
continuar no campo, citaram a falta de emprego já que as atividades domésticas não são
valorizadas e as atividades ligadas à produção são consideradas apenas uma ajuda. Nota-se
que a cultura patriarcal, presente nos espaços ocupados pelos diferentes gêneros, relega a
mulher produtora rural apenas as atividades ligadas ao lar enquanto que as atividades
ligadas à produção são vistas como “trabalho de homem”.
Outra dificuldade mencionada pelas entrevistas foi a falta de acesso a saúde e a
bens de consumo, essas e outras necessidades como falta de espaço de lazer, educação
entre outros são motivos que ocasionam a migração, principalmente de mulheres e jovens
produtores(as) que veem no meio urbano melhores oportunidade de emprego, educação e
saúde, o que de fato leva a masculinização e ao envelhecimento do campo.
Em relação às principais preocupações das famílias agricultoras da
comunidade, foram destacados pelas mulheres: a) a baixa renda proveniente da
propriedade; b) a educação dos filhos; c) a falta de empregos, principalmente para as
esposas e os(as) filhos(as); d) a saúde da família; e e) a ocorrência dos furtos. Essas
questões não afetam apenas a comunidade Rancharia, mas a maioria da população do meio
rural, que encontra-se as margens das políticas públicas de apoio ao(à) pequeno(a)
produtor(a) rural.
A divisão sexual dos espaços é construída ideologicamente através de
determinados valores que são repassados de geração em geração e se reproduzem ao longo
do tempo. E essa divisão acaba por limitar os espaços de lazer e sociabilidade construídos
pelas mulheres, principalmente do meio rural.
Consideraçoes finais
As relações de gênero e as suas respectivas relações de poder no interior da
família produtora são construídas de acordo com um modo de pensar baseado em uma
cultura patriarcal que desvaloriza as capacidades femininas em relação as masculinas. E
mesmo diante das diversas conquistas das mulheres ainda permanece a separação dos
espaços, a desvalorização e a exploração do trabalho mulher, tanto no campo quanto na
cidade.
Na comunidade Rancharia esse modo de pensar não está enraizado apenas na
mente masculina, mas a maioria das mulheres também acredita na superioridade do
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homem em relação à mulher. Geralmente, a mulher é responsável pela reprodução desses
valores através da educação de seus filhos(as), pois há uma naturalização da cultura
dominante e faz com que muitas mulheres reproduzam, até mesmo de forma inconsciente
essa ideologia da qual são vítimas.
As relações desiguais de poder continuam a separar os espaços ocupados pelos
diferentes sexos e a relegar a mulher à esfera menos valorizada. O homem continua sendo
o único responsável pelo sustento da família, e mesmo quando a mulher trabalha junto com
o mesmo, realizando uma dupla jornada de trabalho, ela apenas ajuda.
Essa relação de gênero que torna os espaços dicotômicos e leva a mulher a
realizar a dupla jornada de trabalho faz com que seus espaços de lazer e sociabilidade
sejam reduzidos à esfera privada e quando tem liberdade de frequentar a esfera pública a
faz acompanhada dos filhos e/ou do esposo. Já o homem, por ter a liberdade e tempo
disponível, pode frequentar seus espaços de lazer tanto na esfera pública quanto na privada.
Diante dessas informações, salienta-se a importância de lutarmos em favor de
uma sociedade onde homens e mulheres dividirão a criação dos filhos e as atividades
domésticas. E em favor de projetos e políticas que levem em consideração as relações de
gênero no meio rural, que auxilie a família agricultora, ofereça acesso à educação, saúde,
bens de consumo e lazer ao homem e a mulher do campo, contribuindo para a valorização
das mulheres e para permanência das gerações futuras no meio rural.
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Resumo
A presente pesquisa, em desenvolvimento, versa sobre as representações identidárias da velhice e
do envelhecimento na Quero Minha Mãe (2005), da escritora Adélia Prado, em que constrói uma
narrativa fragmentada e poética sobre uma mulher doente (Olímpia). Como metodologia optou-se
por perfilar o tema em apenas em uma obra da escritora contemporânea que mais (re)trata do
envelhecimento, configurado por parâmetros científico-acadêmicos assumidos por políticas
governamentais e outros seguimentos sociais, levando em conta o aumento progressivo da
longevidade, e, portanto, da expectativa de vida que se produziu nas últimas décadas do século XX.
Não somente a velhice e a morte que perpassa a obra mas, também, a religiosidade e a fé em Deus
em todos os momentos de sua vida são constantes conceitos tradicionais questionados pela
personagem feminina quando compara a vida de sua falecida mãe com a sua condição feminina. O
cerne desta análise se sustenta em estudos realizados por Bosi (1934; 2003), Cícero (2007) e
Beauvoir (1990), sobre a tricotomia sujeito/velhice/identidade e a relação que as mantém ligadas a
função exercida pela memória nesse processo de readaptação ou construção da identidade.

Palavras-chave: Envelhecimento. Religiosidade. Feminismo.
Introdução

´´ De fato, és bem filha de tua mãe’’
EZEQUIEL, 16: 45

Pretende-se apresentar neste artigo as discursividades literárias presentes da obra
Quero minha Mãe (2005) da escritora mineira Adélia Prado, em que apresenta toda a
narrativa recortada da vida e da consciência da personagem, isto é, a cada momento
apresenta uma perspectiva nova da protagonista, por meio de uma linguagem que
entremeia o cotidiano, a subjetividade da personagem e os fatos narrados pela escritora
mineira Adélia Prado.
Como a escritora é feminista a obra em análise dá voz a uma personagem feminina
(Olímpia), uma senhora de sessenta anos de idade que nesta altura da vida descobre ter um
câncer no útero e acredita estar próxima da morte. Para tanto esta obra chama atenção à
71
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questão da velhice e do envelhecimento, a partir disto será perscrutada a construção de
representações do envelhecimento e da velhice na obra. Outro fator que rodeia esta, que
não é o foco da pesquisa mas aparece, é a religiosidade e a fervente fé em DEUS percebido
deste o começo do livro, onde é inserido uma epígrafe, isto é, apresenta uma relação de
interdiscursividade do texto bíblico juntamente com sua novela (Quero minha Mãe).
No que diz a respeito às abordagens, pretende-se analisar como este elemento
(velhice) é inserido na obra literária, destacando-se na fala confessional da personagem
central da obra. Por isso, a pesquisa em uma das obras do gênero romance, entre tantas
outras da mesma autora, em que mais (re)trata da velhice e os aspectos religiosos, físicos e
mentais da pessoa que fica, frente à frente, com as lembranças e memórias da época em
que esteve à mercê de um câncer.
Sabe-se que, a despeito da relevância do tema, sempre é salutar discutir algumas
questões sobre a perspectiva de vida que se produziu nas últimas décadas do século XX em
relação à temática da velhice. Portanto, antes de continuarmos as discussões concernentes à
velhice, faz-se mister apresentar a autora, pouco conhecida e principalmente a obra em
análise a qual serviu como corpus da pesquisa que analisaremos posteriormente, levando
em consideração que a mesma foi publicada em 2005.
Adélia Luzia Prado de Freitas, conhecida somente como Adélia Prado, nasceu no
interior de Minas Gerais na cidade de Divinópolis em 13 de dezembro de 1935. Mais
conhecida como poetisa, por produzir o genro lírico em primeiro lugar, Adélia escreve
prosas também como Quero Minha Mãe (2005).
Quero Minha Mãe retrata da velhice e do envelhecimento, novela em que Adélia dá
voz à Olímpia, uma senhora de sessenta anos de idade e que acredita estar próxima da
morte. Com o descobrimento de um câncer no útero e já com a idade avançada, Olímpia
lembra o seu passado problematizando sua existência enquanto mulher. Mesmo sendo o
motivo de toda a narração, a doença em si ocupa a menor parte da história, ou seja,
Olímpia aproveita a proximidade da morte mais para refletir sobre a vida e valorizá -la do
que lamentar-se.

Nesta obra, com um pouco mais de 80 (oitenta) páginas, a protagonista vivencia o
drama de uma mulher idosa com uma doença grave em seu corpo e partilha com o mundo
em sua volta e necessita partilhar com as pessoas próximas de si.

Quando a gente casa a gente pode fazer tudo? Tudo o que, minha filha?
Tudo, uai. Seu ouvido de padre estrangeiro novo no Brasil não entendia o
que era ‘a gente’. Ficou falando na santidade do matrimônio, os
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conselhos me soando anêmicos e escapistas. Ia me casar com moço forte
e escovado, muito diferente dos maridos da Upac que eu conhecia,
agarrados na mulher como em tábua de naufrágio. (PRADO, p. 63)

É como se a certeza da morte e, talvez, a idade a aproximasse da falecida mãe e das
amigas doentes, de si próprias, e nessas experiências ele relembra a memória de sua
falecida mãe, morta lentamente no leito com uma doença grave.
Em sua dimensão metamemorialística, sua obra explicita, ainda, a postura adeliana
de dramatização da memória, que dinamiza a interação filha e mãe (esta já falecida), desde
sempre existente no memorialismo poético quando se associa ao narrativo e ao dramático
e, assim, todas as dimensões do humano se juntam para trazer à tona fragmentos que
permitem reconstituir a vida fragmentada pela cronologia. Desta forma, memória torna-se a
força por trás da história e auxilia na reordenação de vidas.
O que parece caminhar para uma história melancólica se sobrepuja na
personalidade de Olímpia, mulher que faz de seu cotidiano, alimento que carrega
suavemente o leitor

A alegria de quando ganhei a Singer dá a medida de meu projeto
doméstico. Passava o dia na máquina, eu, de quem Martina vaticinava:
quando casar, seu marido vai comer livro. Detestava me ver "passando
folha", queria me ver passando vassoura. Pois fui e sou boa dona de casa,
dava e dou notícia de gasto de óleo e sabão. (PRADO, p. 43).

Mesmo o percurso para uma cirurgia incerta, é permeado por um discurso nada
ensimesmado ("Ivonete teve muita pena de me ver arrumando a mala para o hospital,
confusa com a turbulência na rotina da casa: olha aqui, dona Olímpia, fiz maria-mole pra
senhora (...). Graça ria e eu parecia normalíssima" – p. 56).
O livro se encerra com o nome da autora, local e data: "Divinópolis - MG, 2 de
abril de 2005". O que poderia ser o início de uma correspondência, encerra a novela que
pode mesma ser vista como uma carta ou diário.

1. Velhice

Idoso, velhice e terceira idade parecem ser simples de defini-los, porém são difíceis
de ser conceituados. É importante pontuar que existe diferença a respeito desses termos,
porque, afinal, de que forma se pode referir a esta etapa da vida? Todos estes termos se
referem a esse mesmo fenômeno? Simone Beauvoir já defendia nos anos 70 do século XX
que, ‘’ Não reconhecemos a velhice, nem sequer paramos para observá-la, somente
observamos-nos outros, mesmos que estes possuem a mesma idade que nós’’. (Pág. 40)
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Alguns desses termos, usados para se referir à pessoa neste ciclo da vida, podem
amenizar ou não o peso que estes causam na nossa sociedade, portanto requer maiores
esclarecimentos a respeito dos mesmos. Na verdade, são termos que tentam escamotear o
real significado porque passam os idosos na sociedade contemporânea. Isto é, preconceitos
extremamente discriminatórios, trazendo em si a herança de várias décadas onde o
politicamente incorreto ainda não vigorava e a hipocrisia já se fazia, como bem afirma a
teoria de Simone de Beouvoir, não reconhecendo a etapa ou a velhice das pessoas que
estão próximas do núcleo familiar.
O termo idoso pode-se compreender todo e qualquer indivíduo acima de 60 anos de
idade. Este conceito foi criado na França em 1962, substituindo os termos como velho e
velhote e foi adotado no Brasil logo depois em documentos oficiais. Portanto, o idoso é o
sujeito/vítima do envelhecimento.
O termo velhice é considerado como o último ciclo da vida, independente de
condições de saúde, físicas, psicológicas. Já outros acreditam que a velhice seja uma
experiência subjetiva ao longo de sua vivência, portanto cronológica.
E a terceira idade é a fase entre a aposentadoria e o envelhecimento e traz
juntamente os cuidados com a saúde já pensando em um envelhecimento com mais
qualidade de vida. PEIXOTO (1998) nos lembra de que esta expressão também foi criada
na França em 1962, quando foi introduzida no país uma política de integração social e que
visaria à transformação social e logo a transformação da imagem da velhice.
Uma citação pontuada por BIRMAN (1995, p.230) pode esclarecer a respeito do
conceito destes termos:
Velho na percepção dos ‘’envelhecidos’’ das camadas médias e
superiores está associada à pobreza, à dependência e à capacidade, o que
implica que o velho é sempre o outro. Já a noção de ‘’ terceira idade’’
torna-se sinônimo dos ‘’ jovens velhos’’, os aposentados dinâmicos que
se inserem em atividades sociais, culturais e esportivas. Idoso, por sua
vez, é a designação dos ‘’ velhos respeitados’’. A expressão ‘’ idoso’’
designa uma categoria social, no sentido de uma corporação, o que
implica o desaparecimento do sujeito, sua história pessoal e suas
particularidades. Além disso, uma vez que é considerado apenas como
categoria social ‘’ o idoso é alguém que existiu no passado, que realizou
o seu percurso psicossocial e que apenas espera um momento fatídico
para sair inteiramente da cena do mundo. BIRMAN (1995, p. 230)

Logo, podemos considerar, a partir das palavras características dessa temática,
“envelhecimento” como um processo; “velhice” como uma etapa da vida e “idoso” como o
resultado e sujeito destes, como sugere NETO (2002).
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Segundo o Estatuto do idoso no Brasil, 2003, a cada ano, cerca de seiscentos e
cinquenta mil pessoas completam sessenta anos de idade. Pode-se observar através deste
dado que a história da humanidade está construída em um contexto de longevidade
percebendo que a expectativa de vida melhorou muito comparada com séculos passados e a
perceptível avanço das políticas públicas dos idosos. Percebe-se então, que os séculos
passados as tecnologias em relação à saúde não eram eficientes comparados com os dias
atuais, portanto era difícil a pessoa adulta chegar aos 60 anos, e mesmo com todo este
avanço as mulheres são as que são mais frequentes e preocupadas com sua saúde física,

Tenho sonhado com a mãe tomando conta de mim, me protegendo os
namoros, me dando carinho, deixando, de cara alegre, meus peitinhos
nascerem e até perguntando: está sentindo alguma dor, Olímpia? É
normal na sua idade. Com certeza aprendeu, nas prédicas às Senhoras do
Apostolado, como as mães cristãs deviam orientar suas filhas púberes. Te
explico, Olímpia, porque pode te acontecer na escola, não precisa levar
susto, não é sangue de doença. Achei minha mãe bacana, uma palavra
ainda nova que só os moleques falavam. Coitadas da Graça e da Joana,
que nem isso ganharam dela. Morreu antes de me ensinar a lidar com as
incômodas e trabalhosas toalhinhas. Mãe, mãezinha, mamãezinha,
mamãe, e o reino do céu é um festim, quem escondeu isto de você e de
mim? PRADO (Pág. 41)

Já perscrutada a noção da velhice, retratar-se-ão agora a questão da velhice
especificamente a velhice feminina que é o foco desta pesquisa, identificar como a
construção da identidade feminina se constrói nesta etapa da vida.

1.1

Velhice feminina

A questão de gênero neste ciclo de vida se caracteriza como a construção de uma
identidade tipicamente feminina das mulheres em comparação com os homens. Ao
contrário de uma habitual visão cética sobre a velhice e seus derivativos na vida humana,
Adélia Prado encaminha-se para a construção de um campo existencial otimista em relação
às modalidades/tecnologias relativas ao cuidado que se deve ter com a pessoa idosa e com
o entorno social e político que conforma tal pessoa. Cuidado aqui é visto como o
conhecimento e a utilização de saberes, mecanismos, práticas e posicionamentos quanto à
forma de preservar, de manter, de assegurar condições para que a pessoa idosa tenha
condições psicofísicas necessárias para de modo digno passar por essa fase de cunho
pessoal e social, que é a última fase de sua evolução.
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Como isso, juntamente com as análises teóricas o termo feminização das mulheres73
aparece, isto é, a polução brasileira em relação à velhice contém mais mulheres idosas, que
são chefes de famílias, do que homens. Na análise do contexto do envelhecimento humano,
percebe-se a presença maciça das mulheres idosas, caracterizando, assim, como o
envelhecimento tipicamente feminino. ‘’Graça, Joana, Lulu, Alba, doutora Bete, doutora
Margot, Agnes, Elza Mirtes, a Cleonir, a virgem Maria e agora minha mãe, que chega ao
final da festa escolhendo vestidos e joias (...)’’ PRADO (Pág. 71)
A existência de mais mulheres idosas do que homens na velhice ocorrem pelos
motivos: a redução da mortalidade materna, mais acesso à políticas públicas
especificamente na área da saúde, a queda da fecundidade. E isto explica o motivo porque
as mulheres vivem em média de sete a nove anos mais do que os homens.
Com esta feminização da velhice, não se pode deixar de frisar que quando esta
etapa da vida chega às mulheres são mais afetadas do que os homens, quando percebem
que estão tendo sua ‘’perda de juventude’’, como dizia Motta (1998), desde cedo as
mulheres aprendem ‘’técnicas’’ de embelezamento a fim de disfarçar as perdas físicas.
E, sob outro aspecto são, também, mais frágeis e sensíveis com (pre) conceitos que
muitas das vezes são vítimas, como afirma SALGADO (2000) que, deste a Idade Média,
nas sociedades ocidentais, os velhos são discriminados, desrespeitados, estigmatizados,
isto é, as representações da velhice, no sentido negativo, têm atravessado historicamente
todos os tempos e não somente hoje em dia. E que levam muitas pessoas idosas a negarem
a própria velhice porque

Uma forte razão para a negação do próprio envelhecimento é a imagem
negativa e pejorativa associada a velho/velhice. Velho é triste, problema,
ônus, inutilidade; velhice é doença, incapacidade, dependência, perda,
impotência. Velho é uma pessoa que atrapalha os outros, alguém que
perdeu o direito à dignidade, à sobrevivência, à cidadania. ‘’A imagem
que a mídia difunde tradicionalmente é a de uma pessoa encurvada, de
bengala, quase cega, surda e gagá.’’ (PASCOAL, 2000, P. 41)

Por isso, as pessoas idosas que se sentiram estigmatizados na sociedade, às
vezes, reprimem ferrenhamente a velhice, o processo pelo qual se passa. Muitas vezes o
que acontece é o fato das pessoas idosas não terem a liberdade de aproveitar sua vida
normal nesta idade, visto que são incapazes de ter escolhas e vontades próprias, e que,
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Deve-se lembrar que existem vários tipos de feminização, por exemplo, a feminizarão do trabalho,
feminização da pobreza, a feminização das mulheres que, na velhice, percebe uma desigualdade de gênero na
expectativa de vida, por existir uma maior proporção de mulheres do que os homens na idade avançada.
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como consequência, são tachadas de inúteis na sociedade. Isto pode trazer maus tratos
tantos físicos e psicológicos para a pessoa já nessa fase.
Com isso a velhice em vez de ser como descanso da trajetória de vida da
pessoa é considerado como a perda de identidade pessoal e social.
Na Quero Minha Mãe, a personagem Olímpia não se conforma bem com a
velhice, apesar de não ficar lembrando muito disto,

Até em sonhos repito, Senhor, tem piedade de mim, é perfeito. Sensação
de confinamento outra vez, minha pele, minha casa, paredes, muro, tudo
me poda, me cerca de arame farpado. Coitada da minha mãe, devia estar
nesta angústia no dia em que me atingiu: ‘’trem ordinário’’ com certeza
não suportava a idéia, o fardo de ter-que-dar-conta-daquela-roupa-degraxa-do-meu-pai, daquele caldo escuro na bacia, fedendo a sabão preto e
ela querendo tempo pra ler, ainda que pela milésima vez, meu manual de
escola, o ADOREMUS, a REVISTA DE SANTO-ANTÔNIO. Mãe que
dura e curta a vida sua. Me interditou com um reloginho de pulso, mas
não teve meios de me proibir ficar no barranco à tarde, vendo os
operários saírem da oficina, sabia que eu saberia o motivo. (PRADO, p.
41)

Por isso, dependendo de como se pode tratar uma pessoa idosa, pode trazer para ela
o desânimo de continuar levando sua vida normal como uma pessoa mais jovem, porque
nesta idade tudo o que resta são as memórias e o descanso.
Por fim, percebe-se a partir da obra em relevo, as diversas discussões sobre a
velhice e o envelhecimento que se apresentam sob diferentes aspectos: a exclusão social, a
marginalização, saúde, relações afetivas, solidão, doença, todos elementos que são visíveis
ao sujeito idoso.
Também, a expectativa de vida que se deu nas últimas décadas do século XX em
relação à pessoa idosa. Tal fenômeno se deu graça aos avanços na área da saúde pública e
da medicina em geral, e à melhoria das condições de vida em seus mais variados aspectos.
Por isso, é cada vez maior o número que ultrapassam a idade de sessenta e setenta anos, e
mais que isso, que atingem essa idade em boas condições física e mentais, principalmente
as mulheres idosas que são mais preocupadas com o seu bem-estar.
Em Quero Minha Mãe, a mulher não é apenas narradora e/ou a autora é
protagonista somente. É pela mãe que ela sente falta, é com as amigas a quem ela recorre a
empregada que reza por ela e é pela médica que ela é curada, ‘’ Hoje faz cinco anos da
minha páscoa cirúrgica. Tornei-me um pouco melhor (...) venci a minha antiga e arraigada
admiração pelo homem pelo homem, espanto-me em percebê-lo.’’ (PRADO, p. 71).
Vale frisar que os elementos presentes na obra são a maioria referentes às mulheres.
Aí a questão de a autora ser feminista, os momentos de sua vida são acompanhados por
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mulheres, isto é, não se tem nesta obra de Adélia àquela ideia canônica do masculino
sempre permanecer, de aparecer nos enredos como se costuma visualizar em diversas obras
literárias.
E por fim, é importante entender que esta é uma fase da vida única e importante
como qualquer outra. Cabe entender que conforme se trata uma pessoa já nesta fase pode
afetar negativamente as modificações biopsicossociais deste sujeito vítima da velhice.
Que esta etapa não possa ser vista negativamente, pois está relacionadas à todas as
pessoas, isto é, já nascemos predestinados a passar pela velhice independentemente do
gênero, da opção sexual o direito relacionado ao idoso está ligada a todos os direitos e
lembrar que os idosos ainda tem muito a nos ensinar sobre a vida.
Por fim, sabe-se que cabe, também, à literatura a promoção de denúncia em
provocar o abrir dos olhos da sociedade em prol da construção de um mundo que promova
a equidade entre os sujeitos sociais que nela interagem.
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EXPERIÊNCIAS DE GÊNERO E SEXUALIDADE ININTELIGÍVEIS NAS
TELENOVELAS: “MAIS UMA BATALHA”

NASCIMENTO, Leonardo 74
“A mídia não é espelho passivo e nem é
alavanca transformadora da sociedade.”
(Leandro Karnal)

Em maio de 2015, a Rede Globo de Televisão começou a exibir em horário nobre a
telenovela Babilônia, escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga.
Além de Beatriz Amaral Rangel (interpretada por Glória Pires), Inês Ferraz Junqueira
(interpretada por Adriana Esteves) e Regina Rocha Loureiro (interpretada por Camila
Pitanga), o quadro de personagens principais também conta com Teresa Petruccelli e
Estela Marcondes (interpretadas, respectivamente, pelas veteranas Fernanda Montenegro e
Nathalia Timberg).
Casadas há vinte e seis anos na primeira fase da telenovela e trinta e cinco na
segunda, elas têm uma relação afetiva bem estabilizada. Além disso, são profissionalmente
bem sucedidas. Teresa é uma advogada famosa de carreira respeitável, ativista dos direitos
humanos desde o período da ditadura civil-militar e dona de um grande escritório de
advocacia que emprega outros advogados. Estela é socialite, dona de um antiquário e, a
partir de um determinado momento da telenovela, torna-se também dona de um
restaurante.
Entre outras cenas polêmicas do capítulo de estreia de Babilônia, é exibido um
beijo de oito segundos entre elas. Curiosamente, o beijo das octogenárias causou maior
repercussão do que a cena de Beatriz assassinando o amante…

No segundo capítulo da

telenovela, é exibida uma sequência que me chamou muito a atenção, especialmente a
segunda cena, que transcreverei posteriormente.
Na primeira cena, Estela diz à Teresa que está preocupada com o desaparecimento
de Beatriz, sua filha, uma vez que ela não tem o costume de ficar tanto tempo sem dar
notícias. Teresa a consola afirmando que Beatriz sabe se virar e que, portanto, ela não tem
com o que se preocupar. Rafael (com 10 anos na primeira fase da telenovela e 19 na
segunda, quando Shay Suede passa a interpretá-lo) e a diarista que trabalha na casa das
duas na primeira fase da telenovela (cujo nome não foi revelado) entram em cena. Ele está
uniformizado e porta uma mochila. Estava na escola. Teresa pergunta ao filho como foi a
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aula e ele diz às mães que não foi muito boa porque ficou apenas desenhando. Rafael
mostra às mães o desenho de uma casa, com árvores em torno dela. Depois de elogiá-lo,
Teresa o persuade a tomar banho. Após relutar, ele concorda e se retira. A diarista, que
observava tudo a uma certa distância, se aproxima e entrega uma carta à Teresa, a pedido
da diretora da escola onde Rafael estuda. Ao ler a carta, que ao que tudo indica se trata de
uma convocação, Teresa diz à Estela: “mais uma batalha…”
Na segunda cena, Teresa já se encontra na diretoria da escola. Alguns elementos
linguísticos dessa cena me permitem afirmar que ela é mais emblemática que a maioria das
que eu assisti no decorrer da telenovela. No início da cena, quando a câmera filma o
diálogo das duas, de frente uma para outra, há pouquíssima iluminação no cenário, uma
vez que a refração de luz emitida através da persiana, na janela atrás delas, as escurece.
Com pouca iluminação, todo o cenário adquire uma coloração acinzentada, inclusive as
próprias personagens. A diretora (cujo nome não foi revelado) está usando uma blusa azul
(cor fria) e é obscurecida juntamente com o cenário. Teresa se evidencia pela blusa laranja
(cor quente), o que indica a intencionalidade dos autores e diretores de defender a
perspectiva da personagem que protagoniza essa cena.
O diálogo entre Teresa e a diretora acontece em plano médio do início ao fim, sem
closes em nenhuma das duas personagens, embora na maior parte do tempo a câmera se
movimente por detrás da diretora, o que acentua a intencionalidade de colocar Teresa em
evidência. Nesses momentos, Teresa, que antes estava obscurecida, é iluminada, ao passo
que o rosto da diretora nem é exibido.
A cena praticamente não tem trilha sonora. Exceto nos três últimos segundos,
quando escutamos três notas no piano. Ao assistir essa cena, temos a sensação de que a
ausência de trilha sonora tem uma conotação tão tensa quanto teria a presença de uma
trilha sonora estrídula em uma cena de perseguição. A ausência de trilha sonora confere
materialidade ao conflito entre as duas. A presença da trilha sonora nos três últimos
segundos sinaliza, se não um possível consenso, uma possível harmonia entre as duas,
principalmente se considerarmos que, nesse momento, Teresa puxa a mão da diretora para
perto de si e, com leveza, segura-a entre as suas próprias mãos.
A seguir, a transcrição exata do diálogo:

- Eu já me entendi com a diretoria. Pra que essa conversa agora?
- Então… O ano letivo tá só começando, e é uma turma nova.
- Hum…
- O Rafael disse pra alguns colegas que ele tem… duas mães. Eu não tenho nada contra
isso.
- Mas?

339

- Mas… alguns pais dos alunos ficaram incomodados. E se ele dissesse… mãe… e tia?
Acho que seria mais fácil de explicar essa situação, não acha?
- A mãe do Rafael era a filha da minha companheira. Infelizmente, essa moça morreu logo
depois que o Rafael nasceu. O pai do menino optou por não estar presente na vida do filho.
Então legalmente… (Teresa toca a mão da diretora.) a senhora tem razão. Tem toda razão.
(Toca novamente.) A minha companheira é a vó do menino. Tem a posse legal dele. Eu
sou… a tia.
- Então a senhora concorda?
- Concordo… Concordo… Concordo que há certas leis que têm que se adaptar à realidade,
minha senhora. Apesar da minha idade – olha bem pra mim –, eu sempre peguei o meu
menino aqui no meu colo. Eu sempre acalentei ele. Cuidei dele nas noites de febre. Dei
mamadeira. Cantei pra ele dormir. Dei amor. Dei muito amor… e educação. Ele me chama
de mãe espontaneamente. Nunca ninguém exigiu isso dele. Isso nunca lhe foi imposto.
- Mas se ele a chamasse de tia, seria mais fácil de ele viver em sociedade.
- A senhora quer que eu chegue pro meu filho, pro filho que eu crio, e diga pra ele não me
chamar de mãe? A senhora quer que o meu filho tenha vergonha do amor maternal, que é o
mais forte que existe na vida? E a senhora ainda acha que isso é o… mais fácil? A
sociedade, de vez em quando, tenta mudar, tenta esconder pessoas como eu. Não
conseguem. Não vai conseguir nunca. Nunca. E nós já estamos em 2006. (Teresa puxa a
mão da diretora para perto de si e, com leveza, segura-a entre as suas próprias mãos.) Eu
tenho certeza, meu Deus, certeza de que pessoas como a Estela, como eu, ainda vamos
mudar a sociedade.

Existe uma cultura de mídia que atua ativamente nos conflitos da sociedade
contemporânea. Proponho pensarmos essa cultura de mídia à luz da perspectiva teórica de
Douglas Kellner de que
[…] o melhor modo de desenvolver teorias sobre mídia e cultura é
mediante estudos específicos dos fenômenos concretos contextualizados
nas vicissitudes da sociedade e da história contemporâneas. Portanto, para
interrogar de modo crítico a cultura da mídia é preciso realizar estudos do
modo como a indústria cultural cria produtos específicos que reproduzem
os discursos sociais encravados nos conflitos e nas lutas fundamentais da
época. (2001, p. 12)

Em uma entrevista sobre as disputas por significação no espaço da teledramaturgia,
Leandro Karnal (2015) afirma que as telenovelas são compreendidas como um espaço de
representação que ocupa um espaço de realidade e, até mesmo, de justificativa de posição
política. Em outras palavras, as imagens pertencem ao campo da representação
precisamente porque restituem uma presença e somos telespectadores de uma realidade que
é a telenovela. É como se fôssemos a telenovela e como se a telenovela fosse a realidade.
Nessa perspectiva, como elucida o autor, “a [tele]novela nos assiste”. Ao ilustrar o
panorama no qual as disputas por significação são construídas, Douglas Kellner afirma que

A cultura da mídia é o lugar onde se travam batalhas pelo controle da
sociedade. Feministas e antifeministas, liberais e conservadores, radicais
e defensores do status quo, todos lutam pelo poder cultural não só nos
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meios noticiosos e informativos, mas também no domínio do
entretenimento […]. (2001, p. 54)

As telenovelas estão longe de serem determinantes totalmente arbitrárias de uma
realidade conservadora ou progressista contra a qual temos insistentemente que lutar para
não nos tornarmos pessoas alienadas dos valores que defendemos, do mesmo modo que
nós, telespectadores, não consumimos de maneira totalmente passiva ou ativa tudo o que
assistimos. Assim como Douglas Kellner (2001), oponho-me à tese defendida pelos
teóricos da primeira fase da Escola de Frankfurt de que os telespectadores são totalmente
passivos em relação àquilo que assistem (consomem) e à tese defendida pelos teóricos da
Escola de Birmingham de que os telespectadores são totalmente ativos em relação àquilo
que assistem (significam).
Ao discorrer sobre os sentidos que as telenovelas engendram nos telespectadores e
sobre os sentidos que eles dão àquilo que assistem, muitas vezes independente da posição
de sujeito ocupada, Esther Hamburger afirma que

Ao difundir narrativas que veiculam moda, decoração, aparelhos
eletrônicos, carros, o hábito de viajar, a telenovela, além de turbinar
vendas, possibilita que, via consumo, o telespectador se sinta parte do
universo narrativo. […] A telenovela acena simultaneamente com a
possibilidade de inclusão no universo interno e externo à narrativa
ficcional. É como se, ao vestir um figurino semelhante ao da bela loira,
rica e fútil da telenovela, a senhora negra e militante, também mórmon e
petista, […] [de] uma favela paulistana, pudesse expressar sua liberdade
de manipular signos e construir personas ecléticas. (2011, p. 71-72).

Ao fazer um mapeamento dos balanços e das perspectivas sobre as telenovelas
brasileiras, Silvia Helena Simões Borelli afirma que

A televisão e as telenovelas, fundamentos de uma nova ordem, aparecem
como elementos capazes de ocasionar desordens até então inconcebíveis:
invadem lares; alteram cotidianos; desenham novas imagens – seria
possível uma estética televisual? –; propõem comportamentos e
consolidam um padrão de narrativa considerado dissonante, tanto para os
modelos clássicos e cultos quanto para as tradições populares. (2001, p.
30)

Em termos de entretenimento, as telenovelas produzidas na Globo sempre foram o
carro-chefe da emissora, do mesmo modo que as da TV Tupi, que a antecedeu. Muitas das
telenovelas da Globo foram compradas por empresários de outros países e dubladas em
outros idiomas, fazendo muito sucesso lá fora. Contextualizando historicamente a relação
entre as telenovelas e a situação político-econômica das décadas de 1960 e principalmente
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1970, Esther Hamburger afirma que “as telenovelas surpreendentemente ascendem à
posição de programas líderes de audiência, carros-chefes da programação de uma indústria
que se estabelece como uma das maiores do mundo, abrindo espaço em um emergente
mercado global segmentado pela Guerra Fria” (2011, p. 66). A autora complementa
dizendo que

Nos anos 1970, o Brasil encontrou mercado para suas telenovelas
primeiro em Portugal, em seguida na América Latina e logo em um
escopo amplo de países que incluía o mundo socialista. O sucesso do
produto audiovisual brasileiro nesses países pode ser interpretado em
associação com o futebol, o samba e o carnaval. As telenovelas com suas
perspectivas liberais das relações amorosas reforçavam o estereótipo de
sensualidade associado à mulher brasileira. Vindas de um país de
Terceiro Mundo, em plena Guerra Fria, as telenovelas sugeriam que
alternativas liberais ao produto imperialista eram possíveis. (2011, p. 72)

Leandro Karnal inicia a entrevista a que me referi anteriormente falando sobre a
representatividade do “beijo gay” na teledramaturgia e sobre as disputas por significação
em torno dele, quer seja para denunciá-lo como algo que atenta contra a moral e os bons
costumes da chamada “família tradicional brasileira”, quer seja para celebrá-lo como algo
que pode contribuir para que a sociedade seja um lugar mais justo e igualitário. Coaduno
com a tese de Douglas Kellner de que os expectadores podem rejeitar, e muitas vezes
rejeitam, embora nem sempre pelos mesmos motivos, os valores defendidos em uma
telenovela para “criar sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de
massa, usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e inventar significados,
identidades e forma de vida próprios” (2001, p. 11). Vale pontuar que, assim como na
telenovela, essa resistência pode ser progressista, do mesmo modo que também pode ser
conservadora.
Infelizmente, não há nenhuma garantia de que a representação pública positivada de
algumas experiências de vida ininteligíveis, como no caso de Teresa e Estela, vai tornar a
sociedade menos misógina, menos homofóbica, menos ageísta e menos fundamentalista. A
intencionalidade dos autores de representar um arranjo ininteligível de amor e de família,
bem como o ato de criticar a homofobia engendrada e legitimada através do discurso
pedagógico e religioso, contribuíram para que muitos fundamentalistas boicotassem e
empreendessem múltiplas campanhas de boicote à telenovela. Como sugere Nilson Xavier,
é possível que a repercussão negativa traduzida nos baixos índices de audiência não tenha
se dado apenas em função da resposta fundamentalista à polêmica do beijo entre Teresa e
Estela. Com os baixos índices de audiência, os autores foram obrigados, inclusive pela
própria emissora, a reconstruir a telenovela em questão. Segundo o blogueiro,
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Tanto se mexeu nos dramas e personagens de “Babilônia” que a
[tele]novela se transformou num remendo só, com tramas alinhavadas às
pressas e personagens mal costurados e descaracterizados. Uma “novela
Frankenstein”. Antes os autores tivessem seguido com a ideia original,
porém tateando com cuidado nas abordagens dos temas considerados
fortes ou pesados (ao público médio).
[…] Faltou sutileza. E faltou uma história central forte o bastante para
cativar a audiência. “Babilônia” foi pretensiosa ao provocar o público e
chamar a atenção para temas pesados. Mas isso a afastou do folhetim. Na
volta, ao tatear pelo folhetim na esperança de salvação, já não tinha mais
o estofo de uma “novela da grife Gilberto Braga”.

Vale pontuar que, se as telenovelas fossem determinantes totalmente arbitrárias de
uma realidade, Babilônia teria logrado êxito em termos de audiência como outras
telenovelas da Globo que a antecederam, o que não aconteceu, quer seja pelos aspectos
descritos por Nilson Xavier, quer seja pelas campanhas fundamentalistas de boicote à
telenovela, quer seja pela concorrência que as telenovelas enfrentam com as programações
da TV paga e da internet. Como sugere Douglas Kellner, “entender o porquê da
popularidade de certas produções pode elucidar o meio social em que elas nascem e
circulam, podendo, portanto, levar-nos a perceber o que está acontecendo nas sociedades e
nas culturas contemporâneas” (2001, p. 14). Interessa-me, nesse caso, provocar uma
reflexão acerca da relação entre a impopularidade de Babilônia e o nosso atual cenário
político e cultural de desvelamento e recrudescência do fundamentalismo religioso,
amparado teoricamente na tese pseudocientífica da ideologia de gênero, que ganhou grande
projeção com a produção da obra “Ideologia de gênero: neototalitarismo e a morte da
família”, do advogado argentino Jorge Scala.
O deputado João Campos do PSDB-GO, presidente da Frente Parlamentar
Evangélica do Congresso, produziu e assinou uma nota de repúdio onde manifestou todo o
ódio que ele e seus pares sentem contra o que ele denominou de “modismo”. Segundo o
autor do documento, o beijo em questão “afronta os cristãos” em seus valores, contraria
seus costumes e dissemina o que ele denomina de “ideologia de gênero”. Vale pontuar que
nem todos os cristãos são fundamentalistas, o que implica em dizer que nem todos os que
se identificam com o cristianismo se sentiram afrontados, como o deputado enfatiza. O
autor também fez questão de realçar que as atrizes em questão têm oitenta e cinco anos, em
uma clara intenção de defender que elas, vistas como mães de família, não têm direito de
terem uma relação afetiva bem estabilizada e ativa, ainda mais lésbica. As personagens
representam uma fissura nos valores hegemônicos de gênero, de sexualidade, de faixa
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etária, de beleza e de religião que normalizam os desejos da maioria das pessoas.
Retomarei essa discussão posteriormente.
Paralelamente, alguns deputados federais como Erika Kokay do PT-DF, Jandira
Ferghali do PCdoB-RJ, Jean Wyllys do Psol-RJ, entre outros, que entendem que uma
democracia precisa proteger todas as minorias políticas para ser justa e igualitária e para se
constituir enquanto tal, utilizaram os meios de que dispunham para defender a necessidade
da representação desta e de outras pautas progressistas nas telenovelas.
Edir Macedo, dono da Igreja Universal e da Rede Record de Televisão (uma
emissora supostamente fundada para levar a palavra de Deus à população) “pegou carona”
na campanha de boicote de João Campos. Coincidência ou não, a emissora começou a
exibir, paralelamente, também em horário nobre, Dez mandamentos (2015), escrita por
Vívian de Oliveira, que, além de roteirista de Show do Tom (um programa humorístico), e
colaboradora de Multantes (2007-2009), escrita por Tiago Santiago (uma telenovela
sequencial – trilogia? – que carece de adjetivos para podermos criticá-la), também escreveu
outras telenovelas do gênero bíblico: A história de Ester (2010), Rei Davi (2012), José do
Egito (2013) e Milagres de Jesus (2014).
Preocupados com a manutenção de valores que legitimam o fundamentalismo,
muitos usuários do Facebook, uma rede social de internet, conclamaram e continuam
conclamando outras pessoas a assistirem a telenovela em questão porque ela, além de
“retratar uma verdade bíblica”, representa a moral e os bons costumes da “família
tradicional brasileira”. A telenovela representou quatro passagens bíblicas que enfocam a
história de Moisés, desde seu nascimento até sua morte: Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronômio. Ela destaca o encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, as pragas
lançadas sobre o Egito, a sua participação na libertação do povo judeu escravizado, a
passagem pelo Mar Vermelho, a revelação dos dez mandamentos, a travessia de quarenta
anos no deserto e a chegada do povo à terra prometida.
A julgar pelas postagens e comentários que tenho visto no Facebook, o caráter
ficcional da telenovela é, muitas vezes, negligenciado pelos telespectadores mais
fundamentalistas, ao passo que ela é concebida como uma verdade histórica encerrada em
si mesma, o que evidencia a enorme dificuldade que os mesmos têm de interpretar a Bíblia
historicamente, através das noções de tempo e espaço. Essa é apenas uma das percepções
sobre a telenovela em questão, visto que há outras percepções fundamentalistas contrárias a
ela, bem como, é claro, à Babilônia.
É impossível negar as disputas por significação no espaço da teledramaturgia ou o
potencial das telenovelas para (re)produzir valores ora conservadores, ora progressistas.
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Independente de nossas posições políticas, é evidente, tal como afirma Esther Hamburger,
que “o reconhecimento maior do caráter privilegiado da telenovela se dá quando emissoras
concorrentes disputam a atenção do público com narrativas que procuram interpretações
alternativas do país” (2011, p. 84).
Independente da perspectiva política, a (re)produção de valores a que me referi
costuma se dar dentro de uma lógica maniqueísta, principalmente a partir das posições
políticas de quem escreve a telenovela. Essa lógica maniqueísta é tipicamente
melodramática. O melodrama materializa determinados valores, tornando-os visíveis. Uma
das marcas das telenovelas é precisamente a narrativa melodramática. Tratar as emissoras
como blocos monolíticos e as telenovelas como reprodutora de valores conservadores
institucionalizados não seria uma maneira tipicamente maniqueísta de interpretar a
realidade? Essa é a razão pela qual infiro que, embora certos valores estejam mais
institucionalizados do que outros, é necessário considerar a programação em questão e os
interesses dos indivíduos e grupos envolvidos nessa programação, bem como as disputas
internas e externas em torno da representação na cultura de mídia. Nessa perspectiva,
Ismail Xavier defende que

Há melodramas de esquerda e de direita, contrários ou favoráveis ao
poder constituído, e o problema não está tanto numa inclinação
francamente conservadora ou sentimentalmente revolucionária, mas no
fato de que o gênero, por tradição, abriga e ao mesmo tempo simplifica as
questões em pauta na sociedade, trabalhando a experiência dos
injustiçados em termos de uma diatribe moral dirigida aos homens de má
vontade. (2012, p. 93)

No que pesem os jogos políticos e de audiência, defender a tese de que as
telenovelas ou as emissoras são simplesmente “alienadoras” ou “vilanescas”, independente
da programação em questão, ressalta justamente o caráter maniqueísta desse discurso.
Recusando essas análises maniqueístas da cultura de mídia, Douglas Kellner afirma que “a
cultura veiculada pela mídia não pode ser simplesmente rejeitada como um instru mento
banal de ideologia dominante, mas deve ser interpretada e contextualizada de modos
diferentes dentro da matriz dos discursos e das forças sociais concorrentes que a
constituem” (2001, p. 27).
Apesar da abordagem muitas vezes maniqueísta de algumas disputas por
significação em Babilônia, que em alguns momentos a torna um tanto quanto pedante, a
telenovela possui vários elementos que me permitem afirmar que ela é progressista: ela
desvincula as relações sociais da cultura conservadora hegemônica instituída para reinserilas em um outro contexto sociocultural mais justo e igualitário. Dentro de um quadro de
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representação de experiências de gênero e sexualidade ininteligíveis, Teresa e Estela são,
muito possivelmente, algumas das personagens mais bem elaboradas da história da
teledramaturgia, discussão que também pretendo retomar posteriormente.
Com o desenvolvimento do capitalismo, o culto à imagem, acentuado com a cultura
de mídia, vai se intensificando a ponto de nossa sociedade se tornar, em um dado
momento, hiperimagética. Nessa perspectiva, Esther Hamburger afirma que “o recurso à
edição de cenas rápidas de histórias, que se tornam cada vez mais complexas em número
de personagens e cenários, procura sugerir um dinamismo que combina com o apelo
‘moderno’ dessas narrativas” (2011, p. 71). Douglas Kellner, por sua vez, ilustra que,

Com o advento da cultura da mídia, os indivíduos são submetidos a um
fluxo sem precedentes de imagens e sons dentro de suas próprias casas, e
um novo mundo virtual de entretenimento, informação, sexo e política
está reordenando percepções de espaço e tempo, anulando distinções
entre realidade e imagem, enquanto produz novos modos de experiência e
subjetividade. (2001, p. 27)

Com a intensificação do culto à imagem, uma grande parcela da sociedade acaba se
sentindo no direito de excluir aquelas pessoas que não vivem de acordo com seus valores
não apenas do campo da representação política, mas também do campo da representação
midiática, o que inclui o espaço das telenovelas. É possível inferir que essas formas de
exclusão constituem, por um lado, uma estratégia biopolítica de normalização da sociedade
e, por outro, de invisibilização estética para silenciar politicamente. Por mais
aparentemente progressistas e subversivas que sejam, as telenovelas estão atravessadas por
valores muitas vezes antagônicos entre si, que tendem, em um momento ou outro, a
reforçar um conjunto de normas socialmente instituídas, uma vez que todo e qualquer
discurso está atravessado por relações de poder e regimes de normalização que se traduzem
em valores excludentes.
Quanto mais socialmente inteligíveis formos, mais direito a sermos representados
teremos. A representação de experiências de gênero e sexualidade ininteligíveis costumam
se dar no plano de uma negociação com a heteronormatividade, que estabelece aquilo que
pode e aquilo que não pode ser representado. Podemos entender a heteronormatividade
como um regime de normalização caracterizado pelo alinhamento sexo-gênero-desejoprática sexual, a partir do qual buscamos nos constituir enquanto sujeitos inteligíveis que
(re)produzem uma matriz heterossexual. Na definição de Judith Butler, “gêneros
‘inteligíveis’ são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e
continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” (2014, p. 38).
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Somos inteligíveis quando nosso modo de existir no mundo reflete os gêneros que
nos foram designados a partir da anatomia sexual primária dos nossos corpos e quando
desejamos e nos relacionamos sexualmente com alguém do sexo e do gênero oposto. Há
um alinhamento entre “ser macho”, “encarnar signos tidos como masculinos”, “desejar
alguém do sexo e do gênero femininos” e “ter práticas sexuais com alguém do sexo e do
gênero femininos” que torna nossas vidas coerentes. Do mesmo modo, também há um
alinhamento entre “ser fêmea”, “encarnar signos tidos como femininos”, “desejar alguém
do sexo e do gênero masculinos” e “ter práticas sexuais alguém do sexo e do gênero
masculinos”. Segundo Judith Butler,

A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições
discriminadas e assimétricas entre “masculino” e “feminino”, em que
estes são compreendidos como atributos expressivos de “macho” e
“fêmea”. A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero
se torna inteligível exige que certos tipos de “identidade” não possam
“existir” – isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas
em que as práticas do desejo não decorrem nem do “sexo” nem do
“gênero”. Nesse contexto, “decorrer” seria uma relação política de direito
instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o
significado da sexualidade. Ora, do ponto de vista desse campo, certos
tipos de “identidade de gênero” parecem ser meras falhas do
desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, precisamente por não se
conformarem às normas da inteligibilidade cultural. Entretanto, sua
persistência e proliferação criam oportunidades críticas de expor os
limites e os objetivos reguladores desse campo de inteligibilidade e,
consequentemente, de disseminar, nos próprios termos dessa matriz de
inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de desordem do gênero.
(2014, p. 39)

Como eu assinalei anteriormente, as personagens Teresa e Estela não foram
rejeitadas por uma parcela significativamente grande de telespectadores apenas em função
da lesbianidade delas. Ao analisar a composição das personagens, bem como a homofobia
ou a lesbofobia enquanto uma resposta conservadora a elas, mais do que à novela como um
todo, é imperioso refletirmos sobre as intersecionalidades entre a feminilidade, a
lesbianidade e a velhice que marcam as posições de sujeito que as personagens ocupam e
que as subordinam aos regimes de normalização aí implicados, traduzidos na misoginia, na
lesbofobia e no ageísmo.
Avtar Brah sublinha “a importância de uma macroanálise que estude as
interrelações das várias formas de diferenciação social, empírica e historicamente, mas sem
necessariamente derivar todas elas de uma só instância determinante” (2006, p. 331-332).
Ao ilustrar como a perspectiva unitária e essencialista das identidades coletivas, que
constituem as bandeiras de luta dos movimentos sociais, muitas vezes negligenciam as
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interseccionalidades entre as múltiplas diferenças que constituem nossas posições de
sujeito, a autora conclui que

Identidades são inscritas através de experiências culturalmente
construídas em relações sociais. A subjetividade – o lugar do processo de
dar sentido a nossas relações com o mundo – é a modalidade em que a
natureza precária e contraditória do sujeito-em-processo ganha
significado ou é experimentada como identidade. As identidades são
marcadas pela multiplicidade de posições de sujeito que constituem o
sujeito. Portanto, a identidade não é fixa nem singular; ela é uma
multiplicidade relacional em constante mudança. Mas no curso desse
fluxo, as identidades assumem padrões específicos, como num
caleidoscópio, diante de conjuntos particulares de circunstâncias pessoais,
sociais e históricas. De fato, a identidade pode ser entendida como o
próprio processo pelo qual a multiplicidade, contradição e instabilidade
da subjetividade é significada como tendo coerência, continuidade e
estabilidade; como tendo um núcleo – um núcleo em constante mudança,
mas de qualquer maneira um núcleo – que a qualquer momento é
enunciado como o “eu”. (2006, p. 371)

Se as personagens fossem jovens e bonitas, de acordo com os padrões de beleza
(delimitados através de regimes de normalização narcísicos atravessados, delimitados e
marcados pelo machismo, pelo falocêntrismo, pela misoginia, pela homofobia, pela
lesbofobia e pelo ageismo), o impacto negativo dessa representação da lesbianidade nos
telespectadores possivelmente não seria tão negativo, uma vez que a emissora exibiu
algumas telenovelas com representações de gênero e sexualidade inintelígiveis (entre
personagens muito bem e personagens muito mal elaborados) com as quais muitos
telespectadores se familiarizaram, entre elas as personagens Clara Rezende e Rafaela
Godoy, interpretadas, respectivamente, por Alinne Moraes e Paula Picarelli, em Mulheres
apaixonadas (2003), escrita por Manoel Carlos.
É interessante salientar que o arranjo familiar caracterizado pela relação entre duas
idosas desestabiliza o modelo de família tradicional calcado na reprodução das matrizes
patriarcal e heteronormativa que regulam a oposição binária entre os gêneros e que
postulam a tese de que o homem deve ser o provedor da família, ao passo que elas, casadas
há trinta e cinco anos, não podem ser vistas nem como “uma fase que vai passar” e,
tampouco, como “senhoras recatadas do lar”.
Tomando o corpo como objeto de análise, Joana de Vilhena Novaes e Junia de
Vilhena analisam como a velhice e a gordura (poderia ser a deficiência, como analisa
Denise Teresinha da Rosa Quintão (2005)) desestabilizam os valores narcísicos que
atravessam os regimes de normalização que nos capturam e nos sentenciam a um destino
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generificado, exigindo de nós uma série de correspondências binárias. As autoras afirmam
que

O status do corpo é adquirido através de sua jovialidade (eternização da
juventude), de sua beleza (cria-se uma nova categoria de exclusão: a
feiura), da aparência de felicidade (estando aí incluída a imagem de
sucesso […]), de seu poder de atração sexual (só à juventude atribui-se
este poder, sendo a mídia o principal agente disseminador desse discurso)
e finalmente, do quão longevo parece ser a tentativa desenfreada em
retardar os efeitos do envelhecimento (medicina/tecnologia aliadas no
combate à morte). (2006, p. 2).

Citando a tese de Rodin da feiura enquanto “uma ‘falha’ do olhar”, Junia de
Vilhena, Sergio Medeiros e Joana de Vilhena Novaes reafirmam que “a feiura não seria
então a falta de beleza e sim a incapacidade de percebê-la” (2005, p. 138-139).
Compreendendo a materialidade do corpo como um produto histórico e linguísticodiscursivo dos conflitos entre a objetivação cultural e a significação psicológica, os autores
concluem que,
Como lugar de inscrições de significados, o corpo precisa ser lido e
interpretado, pois encarna a lei social. […] o corpo é então compreendido
como uma exteriorização do interior psíquico do sujeito, fazendo, dessa
maneira, a fronteira entre o individual e o social. Amplamente inserido no
regime de signos sociais, o corpo cresce em sua expressividade tornandose um lugar privilegiado, no qual se intensifica o controle social, já que
na modernidade, o controle sobre o indivíduo tornou-se mais sutil. (2005,
p. 138).

Em um mapeamento sobre a perfomartividade de gênero de personagens
ininteligíveis de telenovelas da Globo exibidas entre os anos de 1998 e 2008, Leandro
Colling elabora algumas categorias analíticas para classificar o perfil comportamental
desses personagens a partir da seguinte indagação: “que normas ou conjunto de normas o
pesonagem reitera e/ou reforça?”:

Resultado 1: forte carga de estereótipos e outras características que
contribuem para a reduplicação dos preconceitos e da homofobia;
Resultado 2: caracteriza os personagens com alguns elementos da
comunidade queer, constrói um tratamento humanístico e contribui para o
combate aos preconceitos e a homofobia;
Resultado 3: caracteriza os personagens dentro de um modelo
heteronormativo que contribui para a reduplicação dos preconceitos e da
homofobia;
Resultado 4: caracteriza os personagens dentro de um modelo
heteronormativo, mas constrói um tratamento humanístico e contribui
para o combate aos preconceitos e a homofobia.

349

Resultado 5: indica uma representação dúbia e produz dúvida sobre o
tratamento dado. (2010, p. 2)

Não vou me ater às análises do autor, mas às personagens em questão nessa
pesquisa: Teresa e Estela, de Babilônia. A partir dos critérios que o autor utilizou para
classificar o perfil comportamental dos persoangens que ele analisou, infiro que as
personagens em questão se ajustam em alguma medida ao resultado 4, mas, embora
normalizadas em relação aos signos de gênero (ou mesmo em relação às posições de
classe), as posições de sujeito que elas ocupam estão marcadas por três diferenças: elas são
mulheres, lésbicas (mesmo sendo aparentemente heterossexuais) e idosas, como já
assinalei.

Considerações finais

É necessário e urgente darmos conta da complexidade na dinâmica entre a produção
e a reprodução no processo de representação de valores e experiências de vida nas
telenovelas, e na dinâmica entre a objetivação cultural produzida pelas telenovelas através
do consumo e a significação psicológica dos telespectadores que a consomem e que dão
múltiplos sentidos a elas, nem sempre em conformidade com o que assistem. As produções
teóricas sobre as telenovelas são escassas, o que reforça a necessidade de pesquisas como
as de Esther Hamburger e de Silvia Helena Simões Borelli. Esther Hamburguer nos
provoca ao afirmar que
[…] não é trivial que estudiosos do Brasil Colônia, Império, ou início da
República, acostumados a lidar com as interpretações canônicas de cada
um desses momentos da história, se debrucem sobre o que há de mais
comercial na indústria cultural brasileira, em busca de alguma densidade
que ajude a compreender o movimento das interpretações do país na
história recente. (2011, p. 61)

Silvia Helena Simões Borelli, por sua vez, conclui que
[…] apesar de a televisão já ter comemorado 51 anos de história (19502001) e de a telenovela constar de sua grade de programação, desde a
origem – a primeira delas, Sua vida me pertence, de Walter Foster, foi ao
ar na extinta TV Tupi, em 1951 –, e permanecer, até hoje, como uma de
suas principais atrações, a academia levou cerca de três décadas para
começar a refletir sobre o lugar ocupado pela telenovela no campo
cultural brasileiro e na vida cotidiana dos receptores. (2001, p. 29)
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O cotidiano precisa ser pensado enquanto um acontecimento discursivo e, portanto,
histórico, e, é claro, como um espaço repleto de disputas por siginificação e de
contradições e circunscrições subalternas redefinidoras da realidade. As telenovelas
constituem-se como um elemento significativo não apenas para a cultura de mídia, mas
para a representação ou para tentativa de representação dessas disputas, independente de as
consumirmos ou não. Portanto, considerando que elas fazem parte de uma cultura de mídia
e da nossa realidade, não podemos ignorá-las. Nessa perspectiva, Esther Hambuguer
afirma que “a partir de conflitos de gênero, geração, classe e região, a telenovela fez e faz
crônicas do cotidiano que a levaram a se transformar em palco privilegiado para a
problematização de interpretações do Brasil” (2011, p. 84).
Alguns autores costumam dizer que estamos vivendo um momento histórico de
crises generalizadas de valores e paradigmas. Se por um lado o desvelamento e a
recrudescência de valores fundamentalistas (que atuam de forma significativa na rejeição
do “beijo gay” nas telenovelas, por exemplo) reforçam a ideia construcionista de que as
normas precisam ser constantemente reiteradas para serem legitimadas, por outro as lutas
pela representatividade diante da tentativa de apagamento das experiências de vida
ininteligíveis reforçam a ideia de que as normas sempre existiram, mas sempre foram e
sempre serão subvertidas. Talvez fosse mais prudente afirmar que estamos vivendo um
momento histórico de críticas constantes a valores hegemônicos que sinalizam a
necessidade da construção de novos valores. Em relação à cena que conferiu materialidade
às disputas por significação entre Teresa e a diretora da escola onde Rafael estudava,
coaduno com a concepção de Guacira Lopes Louro de que “a vocação normalizadora da
educação vê-se ameaçada” (2001, p. 542)…
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Resumo
Anna Muylaert com seu filme “Que horas ela volta?” nos convoca a ampliar o campo de debate, já
existente no Brasil, a respeito das trabalhadoras domésticas e os marcadores sociais da diferença. O
filme apresenta um enredo construído a partir da perspectiva da trabalhadora doméstica Val –
interpretada por Regina Casé – nos permitindo acessar uma realidade histórica que discute e
questiona a divisão sexual do trabalho e os principais marcadores que caracterizam trabalhadoras
domésticas e patrões dentro da sociedade, dita, moderna. A partir do filme, almejamos colocar no
centro do debate o trabalho doméstico contemporâneo e como suas conformações interferem
diretamente no modus operandi das relações de trabalho e na dinâmica da construção dos afetos
que se desenrolam dentro de uma estrutura hierarquizada. Para elucidar nossa abordagem
levantamos algumas questões que ainda carecem de desvelamento: Quais são as características
desse tipo de trabalho no Brasil contemporâneo? Quais são os limites impostos para a construção
dos afetos dentro de uma rede de relacionamentos hierarquizada? Como é configurada a
invisibilização das demandas emocionais e os aspectos inerentes a uma tendência para a
coisificação da trabalhadora doméstica? A partir disso, comparamos a história de Val com a
realidade, apontando para um campo das relações de trabalho que precisam ser observadas com
atenção, de maneira interseccionalizada, a fim de diminuir as disformias resultantes de analises
generalizantes. Por fim não intentamos realizar uma análise fílmica, mas, capturar na produção
elementos que estão imbricados historicamente nas experiências comuns e nas representações
sociais de um grupo subalternizado e invisibilizado. Como resultante, apresentamos as
características comuns a grande parte das mulheres que ocupam esses postos de trabalho e como se
constituem suas identidades dentro desse cenário.
Palavras-chave: Trabalho. Mulheres. Identidade.

Introdução
O trabalho, mesmo sendo uma categoria de análise apreendida pela sociologia a
partir do século XX, precede esse marco temporal e se apresenta como eixo central da
compreensão de inúmeros dilemas sociais levantados por pensadores no decurso do tempo.
A constituição da identidade dos indivíduos e das coletividades a partir da relação
estabelecida e desempenhada no trabalho é encontrada nas narrativas históricas mais
variadas. Na Grécia antiga os pensadores eram separados dos políticos, que por sua vez
eram diferenciados dos servos. As narrativas bíblicas nos entregam no novo testamente
cristão as doze tribos de Israel como representantes de atributos – e responsabilidades –
diferentes na relação com a coletividade, entre as tribos existiam os destinados à cantar, a
liderar, a plantar e caçar etc.
Esse fenômeno não muda com a constituição de novas sociedades e acompanha o
advento da expansão territorial, os avanços tecnológicos, o desenvolvimento de novos
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processos culturais, a mundialização dos interesses e a transnacionalização das relações
sociais, econômicas e políticas. Todos esses eventos foram responsáveis por dar novos
contornos às relações, às construções identitárias, tanto individuais quanto coletivas,
permitindo que essas adquirisses novos aspectos, outras disposições e composições.
O trabalho, enquanto categoria, permanece, reemerge dentro de contextos
diferentes, com aplicações e parâmetros diferentes, mas, com sua influência sobre a
construção dos indivíduos dentro da sociedade, agora dita moderna 75, tendo centralidade.
Como defende Claus Offe:

A finalidade da teoria sociológica pode ser resumida, em geral, como o
exame dos princípios que moldam a estrutura da sociedade, programam
sua integração ou seus conflitos e regulam seu desenvolvimento objetivo,
sua autoimagem e seu futuro. Se considerarmos as respostas fornecidas
entre o final do século XVIII e o final da I Guerra Mundial às questões
relativas aos princípios organizativos da dinâmica das estruturas sociais,
certamente chegaremos à conclusão de que ao trabalho foi atribuída uma
posição-chave na teoria sociológica. (OFFE, Claus. 1986. p.1)

Dito isto, e usando esse argumento para justificar nosso interesse na temática, nos
deparamos com a produção cinematográfica de Anna Muylaert – Que horas ela volta? –
lançado no Brasil em 27 de agosto de 2015, que retrata a história da personagem Val,
trabalhadora doméstica – interpretada por Regina Casé.
O longa-metragem nos permitiu acessar, novamente, uma realidade histórica que
discute e questiona a divisão sexual do trabalho e os principais marcadores que
caracterizam trabalhadoras domésticas. A partir do filme, almejamos colocar no centro do
debate o trabalho doméstico contemporâneo e como suas conformações interferem
diretamente no modus operandi das relações de trabalho e na dinâmica da construção dos
afetos que se desenrolam dentro de uma estrutura hierarquizada. A reflexão que propomos
parte de alguns questionamentos: Quais são as características desse tipo de trabalho no
Brasil contemporâneo? Quais são os limites que separam o trabalho doméstico e o care?
Quais são os limites impostos para a construção dos afetos dentro de uma rede de
relacionamentos hierarquizada? Como as relações de/no trabalho constituem a identidade
75

Quando tratamos a sociedade contemporânea como a “dita moderna” estamos tratando de nossa posição
que ainda concebe a controvérsia que envolve a aplicação do conceito de modernidade. Como Bruno Latour
explica em seu livro Jamais fomos modernos: “A modernidade possui tantos sentidos quantos forem os
pensadores ou jornalistas. Ainda assim, todas as definições apontam, de uma forma ou de outra, para a
passagem do tempo. Através do adjetivo moderno, assinalamos um novo regime, uma aceleração, uma
ruptura, uma revolução do tempo. Quando as palavras "moderno", "modernização" e "modernidade"
aparecem, definimos, por contraste, um passado arcaico e estável. Além disso, a palavra encontra-se sempre
colocada em meio a uma polêmica, em uma briga onde há ganhadores e perdedores, os Antigos e os
Modernos. "Moderno", portanto, é duas vezes assimétrico: assinala urna ruptura na passagem regular do
tempo; assinala um combate no qual há vencedores e vencidos.” (LATOUR, Bruno, 1994. p.15)
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da trabalhadora doméstica?
Essas perguntas direcionarão nossa perspectiva que mesmo reconhecendo as
relações entre trabalhadora e empregadora como sendo marcadas pelas desigualdades
sociais e hierárquicas, é necessário interpretar essas intersecções de maneira não
maniqueísta, levando em conta o risco assinalado por Jurema Brites, quando diz que:

O trabalho doméstico é um fenômeno que faz a intersecção de vários viés
e graus de desigualdade com tal envergadura, que quem se dedica a
compreensão toma, por conseguinte, posturas se não engajadas, ao menos
indignadas que ele propaga. [...] Se esse é um viés tem sido importante
para articular movimentos sociais e políticas públicas ou, ainda, auxilia
na construção de novas mentalidades, pode por vezes, correr o risco de
tornar-se demasiadamente maniqueísta, deixando assim, fugir as
complexidades necessárias a serem analisadas para desvendar como são
perpetuadas as injustiças sociais ao longo dos séculos. (BRITES, 2013, p.
443)

Nosso interesse não reside na concepção de uma análise fílmica, mas, em
transportar para a realidade representações percebidas no filme, que podem nos ajudar a
compreender e explicar parte dessa rede de relações construída em torno da relação entre
trabalhadoras domésticas e patrões.

O trabalho doméstico, a casa e a mulher

Em diversas sociedades o trabalho doméstico consiste em uma atividade
desempenhada, em larga medida, por mulheres. No Brasil esse cenário não é diferente, o
trabalho doméstico é uma atividade, majoritariamente, desempenhada por mulheres. No
livro “O emprego doméstico no Brasil” desenvolvido pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em 2013, temos o apontamento de que
no ano de 2011 das 6,6 milhões de pessoas que estavam no setor de serviços domésticos,
6,1 milhões (92,6%) eram mulheres. Os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílios (PNAD) realizada em 2014 apresenta uma estimativa menor. Em 2014
tínhamos aproximadamente 5,2 milhões de pessoas no setor e deste total 92,4% eram
mulheres. Uma redução de aproximadamente 15% no número total de trabalhadoras
domésticas em todo Brasil. Essa redução pode representar o reflexo dos marcos legais que
tornaram a contratação de uma trabalhadora doméstica mais onerosa, além do índice de
desemprego76 baixo e uma economia ainda aquecida, tornaram o mercado de trabalho
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O índice de desemprego em 2014 foi de 4,8% de acordo com resultados do IBGE. Uma das médias
mais baixas da história do Brasil.
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potencialmente mais atrativo, uma vez que outras oportunidades de trabalho que
contemplassem essas mulheres podiam ser acessadas com maior facilidade.
Ainda de acordo com a PNAD, em 2014 o número de trabalhadoras domésticas
com carteira assinada era de 51,30% em contraposição à 54,20% de homens que, ocupam
os mesmos cargos. A média do rendimento mensal em dinheiro que esse grupo de
trabalhadores recebia normalmente ficou estimada em R$698,12. Esse valor fica
distribuído entre os Estados da federação, sendo que apenas 6 deles pagam valores acima
do salário mínimo estipulado para o ano vigente (colocar aqui o valor do salário minimo
em 2014): Distrito Federal tem o maior salário (R$957, 08), seguido por Santa Catarina
(R$898,36), São Paulo (879,42), Paraná (R$809,93), Rio de Janeiro (R$799,72 e Rio
Grande do Sul (780,03). Os seis Estados com salários mais baixos são liderados pelo
Maranhão (R$386,77), que vem acompanhado por Piauí (R$407,21), Paraíba (R$423,98),
Bahia (R$451,81), Rio Grande do Norte (R$473,66) e Ceará (R$474,22).

Fonte: PNAD 2014

O nível de educação formal, também foi levantado e os números apontam baixo
grau de instrução para grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. No
Brasil o percentual de pessoas “sem instrução” está em 9,8%. O Estado da federação com o
maior número é Alagoas, com 19,50% do total de ocupantes de cargos do serviço
doméstico sem instrução, ele é seguido por Piauí (17,60%), Acre (17,20%), Paraíba
(16,80%) e Ceará (15,20%). O Rio Grande do Sul apresentou o menor número, 4,50%.
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Fonte: PNAD 2014

O maior número de pessoas deste grupo está enquadrada no grau de instrução que
vai do ensino fundamental incompleto ao médio incompleto.

Fonte: PNAD 2014

Com esse grau de instrução as trabalhadoras domésticas conseguem desempenhar
funções de baixa complexidade, tem capacidade regular de leitura e matemática, mas, não
estão aptas a buscar ascensão profissional de maneira vertical e sua mobilidade dentro do
mercado fica limitada.
Esse resultado é baseado no conceito que determina quais categorias são
englobadas dentro da definição de trabalho doméstico. O próprio DIEESE, utilizando a
legislação vigente, define o trabalho doméstico como:
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O trabalho em geral realizado por pessoa contratada para desempenhar as
tarefas de uma residência – é reconhecido pela execução de serviços
gerais em domicílio privado, mas o termo também se refere a funções
mais especializadas como cozinheiras, governantas, babás, lavadeiras,
vigias, motoristas, jardineiros, acompanhantes de idosos, caseiros, entre
outros. Trata-se de um trabalho com características próprias, sem
finalidade lucrativa, em que o empregador é uma pessoa física. (DIEESE,
2012, p.145)

A partir dessa definição os marcos legais no Brasil que regulamentam a profissão
da trabalhadora doméstica seguiram o decurso do tempo com várias tentativas de
organização da gestão legal em torno do labor dessa classe. A primeira lei foi promulgada
em 11 de Dezembro de 1972 sob o nº 5.859 e descrevia os principais conceitos que
caracterizam essa profissão e as regras gerais para contratação de uma trabalhadora
doméstica. Determinavam os parâmetros para férias e recolhimento dos valores
relacionados ao fundo de garantia da trabalhadora.
Em 26 de Fevereiro de 1973 o Decreto nº 71885 confirmava os direitos editados
sob a lei de 1972 e direcionava a competência jurídica para tratamento de interveniências
na relação entre contratante e contratado para a Delegacia Regional do Trabalho (DRT). O
decreto nº 92.180, de 19 de dezembro de 1985 instituía a garantia de vale-transporte para
trabalhadoras domésticas. A lei nº 10.208, de 23 de março de 2001, facultava o acesso ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em 19 de julho de 2006, a lei nº 11.324
foi promulgada e tratava sobre a possibilidade de dedução no imposto de renda, oferecida
para pessoas físicas que decidissem formalizar o contrato de trabalho com a trabalhadora
doméstica.
Em 1º de junho de 2015 foi promulgada a lei complementar de nº 150 que de forma
inédita apresentou como sendo direito das trabalhadoras domésticas os direitos já
experimentos por outras classes trabalhistas no Brasil. A lei versa sobre jornada de
trabalho, intervalos intrajornada e interjornadas, férias, horas extras, entre outros. A lei nº
150 define como trabalhadora doméstica aquela que “presta serviços de forma contínua,
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no
âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta
Lei” (LEI COMPLEMENTAR Nº 150). Observar os marcos regulatórios desenhados no
último século deixa evidente o descolamento do tratamento dado a outros corpos
funcionais em comparação à corporação de trabalhadoras domésticas, o que assinala a
desvalorização e o lugar de subalternidade à que é relegado. Esse esforço secular de não
reconhecimento social que influencia e determina o reconhecimento legal da profissão
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remonta a um período histórico que possui suas raízes firmadas no regime escravagista.
Por outro lado, não é possível negar os avanços conquistados e os movimentos em
torno da discussão do tema. Perceber e enumerar os avanços legais, de cunho jurídico,
mesmo que a prática tenha mostrado uma evolução lenta em relação à implementação e
garantia dos direitos determinados na legislação é importante, inclusive, para que
possamos compreender o campo que influência diretamente a construção da identidade
dessas mulheres.
Diante dessas constatações iniciais, compreendemos que esse número expressivo de
mulheres no trabalho doméstico está relacionado à divisão sexual do trabalho, que em
linhas gerais pode ser apreendida na observação da separação de trabalhos por
classificação de gênero, ou seja, existem ocupações e espaços determinados no ambientes
de trabalho para mulheres e homens, mesmo depois da inserção da mulher no mercado de
trabalho a divisão sexual do trabalho é uma categoria que permanece presente e deve ser
levada em conta.
Segundo Helena Hirata e Daniéle Kergoat (2007) com a inserção da mulher no
mercado de trabalho ela passa a conciliar as esferas do público (trabalho) e o doméstico
(casa), essa articulação entre as duas esferas é apreendido pela literatura como o modelo de
conciliação. A estabilidade financeira – adquirida com o aumento da profissionalização
feminina e possibilidade de uma boa remuneração – elas passam a externalizar a função do
âmbito doméstico a outra mulher, num modelo de delegação.
Nessa nova configuração da divisão sexual do trabalho, o modelo de delegação é
uma prática que também ocorre com as trabalhadoras domésticas, uma vez que a
trabalhadora deixa o seu lar, seus filhos para trabalhar em outra casa, delegando assim a
tarefa doméstica e o cuidado com os filhos a cargo de outra mulher – que pode ser da sua
rede familiar ou de amizades. Há uma diferença entre a externalização das funções, pois, a
mulher que contrata uma trabalhadora para desempenhar as funções domésticas e o
cuidado com os filhos terá a garantia da organização do seu lar, pelo fato do retorno do
serviço contratado.
Já a trabalhadora doméstica por sua vez não tem garantias legítimas que sua vida
doméstica e familiar esteja em ordem enquanto ela está fora de casa, pois, essa delegação
muitas vezes é baseada nos laços familiares e de amizade, como uma espécie de favor ou
ajuda oferecida. Assim, sempre haverá um lar que estará desorganizado, tendo a
responsabilidade de sua organização iniciada e encerrada em uma mulher. São dimensões
diferentes, mas que se aproximam e se vinculam, onde o papel masculino não é
questionado ou inserido na divisão das tarefas domésticas na maioria das vezes.
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Para a mulher que ascende socialmente e que contrata uma trabalhadora doméstica,
as atividades desempenhadas por esta, como as tarefas domésticas – e em alguns casos
também o cuidado com as crianças – constituem uma atividade indispensável para a
organização e funcionamento desse lar, principalmente no que diz respeito ao cuidado com
as crianças. Há de se considerar que o cuidado com as crianças, desenvolvido por terceiros
contratados para desenvolver esta função é apreendido pela literatura sob a definiçã o de
care e envolve demandas que vão além da atividade física. Esse tipo de atribuição exige da
trabalhadora a disposição para tratar e atender as demandas emocionais, o laço que é
formado entre o cuidador e aquele que recebe o cuidado, no caso das babás, por exemplo.
Existem laços de afeto estabelecidos entre ela e a criança.
A teórica americana Eileen Boris (2014) chama atenção para a inviabilização das
demandas emocionais do care, assim como algumas implicações do trabalho doméstico.
Essas duas atividades são fundamentais por proporcionar a ordem da casa, enquanto a
mulher está no trabalho, ou seja, trabalhos indispensáveis para o bom funcionamento da
sociedade. De maneira geral a invisibilização dessas especificidades do trabalho
doméstico, bem como do care, impossibilita concebermos este trabalho como produtivo.
Dessa forma a falta de atenção dada a esses detalhes reforça o caráter de subalternidade
desses trabalhos, e consequentemente leva a desvalorização e remunerações baixas.
Em uma pesquisa recente Elisabete Bilac (2014) faz uma comparação das horas
gastas nas atividades domésticas entre homens e mulheres. Ela tipifica o levantamento em:
mulheres com filhos, chefes com cônjuges, cônjuges e filhas, economicamente ativas (os)
ou não. Os resultados apontam que mesmo nos casos em que os homens não
economicamente ativos exerçam as atividades domésticas, ainda assim são as mulheres –
também não economicamente ativas – que gastam mais tempo nas mesmas tarefas,
reforçando mais uma vez a ideia de que o trabalho doméstico é uma atividade feminina.
Fica evidenciado que a divisão sexual do trabalho constitui um dos traços que marcam e
delineiam o trabalho doméstico. Mas, além dessa característica há outra peculiaridade, que
é a espacialidade. O trabalho doméstico – conforme mencionado anteriormente – é
realizado no âmbito do privado, na residência de quem o contrata. Em décadas passadas
era muito comum a trabalhadora doméstica residir no local de trabalho, na atualidade esse
comportamento foi minimizado.
A espacialidade e a relação social estabelecida entre as duas mulheres –
empregadora versus trabalhadora – é marcada pela desigualdade. Um dos indicativos dessa
construção pode ser discutido inicialmente a partir do próprio ambiente do trabalho
doméstico que são, geralmente, residências de padrões distintos da vida das trabalhadoras
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domésticas. Na pesquisa elaborada por Janaína Jordão (2008) acerca da relação das
trabalhadoras domésticas com mídia, beleza e consumo, a pesquisadora constatou entre as
entrevistadas a contrariedade na realidade do trabalho e o consumo, pois as trabalhadoras
estão inseridas em um ambiente com uma realidade bem oposta as suas, “manuseiam
produtos que elas não têm condição de adquirir” (2008, p.10), por exemplo.
Além da desigualdade material, existem as desigualdades das escolaridades entre as
empregadoras e as trabalhadoras, nesse mesmo estudo Janaína Jordão (2008) nota que as
empregadoras são mulheres escolarizadas, com formação superior – o que lhes dá acesso a
um trabalho modelo de trabalho com uma boa remuneração, permitindo-lhes, inclusive,
pagar pelo trabalho doméstico. Já as trabalhadoras domésticas, em sua maioria, são
mulheres que não concluíram o Ensino Básico (Fundamental e Médio), sendo esse um dos
motivos que as próprias interlocutoras da pesquisa admitem como uma das causas da
inserção no universo do trabalho doméstico e que não foi – ou seja – uma escolha feita em
detrimento de outras desempenharem esse tipo de função. De acordo com a autora:

A maioria não vê este trabalho como profissão, e gostaria de exercer
outras profissões, como vendedoras, advogadas, delegadas, bancárias,
modelos, e outras [...] Às vezes, as profissionais parecem não saber
exatamente no que consiste a profissão almejada [...] Isso parece sinalizar
que não importa qual, as trabalhadoras domésticas prefeririam ter outra
profissão [...] Em vários casos, as entrevistadas citam a falta de emprego
como empecilho para a migração profissional [...] Assim a profissão de
doméstica não é uma escolha, mas sim uma falta de alternativa, que é
gerada pela ausência dos estudos na vida dessas entrevistadas.
(JORDÃO, 2008, p. 92-93).

Como o trabalho doméstico não exige nenhum tipo de escolarização, grande parte
das trabalhadoras não possuem o Ensino Básico completo, de acordo com DIEESE (2013)
em 2011 48,9% das trabalhadoras não haviam concluído o Ensino Fundamental e 23,1%
delas tinham o Ensino Médio incompleto, sendo assim o trabalho doméstico uma realidade
mediata, por não apresentar nenhuma exigência quanta a escolarização e qualificação
formal.
Que horas ela volta?

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de
dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio,
ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho,
morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois,
quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila
Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de
prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços
abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando
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livremente, como não deveria, a situação se complica (PARIS FILMES,
2015).

O filme “Que horas ela volta?” é ambientado em um bairro de classe média alta da
cidade de São Paulo. Tem em seu elenco Regina Casé no papel de Val, uma mulher que
saiu de casa em busca de melhores condições de vida para ela e para a família, com baixa
escolaridade e muita vontade de manter a filha que ainda mora em Pernambuco sob os
cuidados de familiares, Val trabalha cuidando dos afazeres da casa e do filho do casal
contratante, Fabinho. Fabinho é um jovem que cresceu ao lado de Val, não tendo um
relacionamento bem desenvolvido com o pai e pela recorrente ausência da mãe, Fabinho
constrói com Val laços afetivos. Dona Bárbara, como é tratada por Val, é a mãe de Fabinho,
esposa de um homem depressivo, profissional e patroa de Val. Uma mulher, que é retratada
no filme como ressentida, superficial e ciumenta. Jéssica, a filha de Val, que chega em São
Paulo com o objetivo de prestar vestibular para arquitetura é surpreendida com a notícia de
que a mãe reside na mesma casa onde trabalha e que, efetivamente, mora no “quartinho dos
fundos”.
A trama é desenvolvida a partir da ótica de Val, por isso se desenrola em sua grande
parte na cozinha, no quintal ou nos espaços da casa que são visitados apenas para limpeza
e organização. Val desempenha várias funções, limpeza, conservação, preparo dos
alimentos e os cuidados com Fabinho, que no decorrer da trama cresce e se torna
adolescente. O enredo do filme gira em torno dos conflitos gerados pela chegada de Jéssica
na casa dos patrões de Val. Ela não aceita o código de conduta imposto e a todo tempo
exige um tratamento idêntico ao dado a outras pessoas que fossem recebidas como
visitantes da casa.
As ações sociais desenvolvidas por Val apresentam fortes indícios a respeito da
construção de sua identidade através da relação de e no trabalho. Para Claude Dubar
(2006), as identidades profissionais são constituídas na configuração relacional – Eu e o
Outro – e também através das trajetórias de vida construídas no trabalho. As atitudes da
personagem demostram a existência de uma lógica internalizada que faz com ela reproduza
determinadas ações de forma consciente, como por exemplo, o não comer na mesa, não
utilizar a piscina e etc. Essas e outras atitudes demonstram o lugar dela naquele ambiente.

A arte imita a vida?

Ao procurar cumprir o objetivo principal desse artigo que é a transposição da
experiência retratada pelo filme para a realidade das trabalhadoras domésticas no Brasil,
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levantamos nossa primeira crítica: o filme acontece nos dias atuais, mas, já começa com
certo grau de anacronismo. Val mora com os patrões e dorme no “quartinho dos fundos”,
contrapondo esse primeiro indicativo com a realidade mapeada pela literatura, o filme não
traduz um comportamento de uma parcela significativa das trabalhadoras domésticas no
Brasil. Como argumentado anteriormente os marcos regulatórios tiveram impacto nesse
processo, gerando o progressivo desaparecimento da trabalhadora doméstica que dorme no
local de trabalho e a diminuição relativa de mensalistas, por causa dos encargos sociais
cujo pagamento agora é regulamentado, além da regularização em carta profissional. Em
grandes cidades a maioria das domésticas são, hoje, diaristas e não mensalistas.
A relação de Val, Dona Bárbara e Jéssica, que compõem o tripé feminino do filme,
representa um modelo clássico de delegação. Constatamos este fato na produção fílmica
nas duas personagens, vendo Dona Bárbara que é uma mulher bem sucedida
profissionalmente, que tem a possibilidade de contratar outra mulher para desempenhar as
tarefas domésticas e o cuidado com o seu filho Fabinho, enquanto ela está trabalhando fora
de casa. E Val, a trabalhadora doméstica que deixa sua terra natal na busca por trabalho em
uma grande cidade, e que também delega a responsabilidade sua filha Jéssica aos cuidados
de outra mulher.
Desprende-se desse modelo as relações de hierarquias e desigualdades existentes
entre as duas mulheres – Dona Bárbara e Val – confirmando, a experiência de muitas
mulheres na mesma situação. As duas mulheres – de dois universos diferentes – estão
inseridas no mercado de trabalho, só que uma exerce um tipo de trabalho que requer
escolarização e profissionalização, enquanto a outra exerce o trabalho doméstico, atividade
que não requer um conhecimento específico, marcado pelas características de
subalternidade.
Mas, se por um lado, podemos reconhecer evidências que comprovam esse
reconhecimento na esfera do real de representações realizadas no filme, por outro, não
podemos dizer o mesmo da construção feita na trama para representar Dona Bárbara. Seu
perfil parece ter sido desenhado para comportar todos os estereótipos de uma vilã aos
moldes das histórias clássicas. A forma como os discursos são construídos no filme deixam
Dona Bárbara exposta ao escrutínio e retiram qualquer chance de construção de empatia
pela personagem.
Esse aspecto parece ser importante para o filme, pois, era importante para a trama
evidenciar Val como sendo a mulher digna de atenção e de empatia, mas, na prática, Dona
Bárbara é uma mulher que, não ocupa o posto de vilã, mas, o posto de mulher. A mulher
que precisou fazer escolhas entre a maternidade e o trabalho, o casamento e o sucesso
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profissional. E, agora, precisa lidar com os resultados. O filme nesse aspecto marca de
maneira maniqueísta os personagens, não conseguindo representar a complexidade de suas
construções.
Mesmo construído perfis muito diferentes para ambas no filme, um traço as
aproxima: as demandas emocionais da filha de Val e do filho de Dona Bárbara. Tanto
Fabinho quanto Jéssica mantém uma distância emocional de suas mães, o que resulta num
relacionamento conflituoso. O personagem Fabinho tem muita mais intimidade com Val do
que com sua mãe, já a personagem Jéssica, por exemplo, trata Val pelo nome, a relação
entre as duas é marcada pela estranheza, graças à magoa nutrida por Jéssica por causa do
distanciamento da mãe.
O comportamento de Jéssica é oposto ao de sua mãe, a garota comporta-se
rompendo protocolos sociais pré-estabelecidos, que determinam os modos de vida
anteriores à agência do indivíduo, Jéssica como filha da empregada deveria se comportar
como tal. Nas relações sociais onde prevalece a divisão sexual do trabalho, existem
algumas expectativas, principalmente, no que diz respeito à mulher. No caso de Jéssica os
trabalhadores da casa, Dona Bárbara e os demais integrantes da casa, presumiam que ela
deveria ajudar Val nos afazeres domésticos, mesmo ela não possuindo vínculo
empregatício.
Além disso, a ocupação do espaço gera outra expectativa, Jéssica deveria circular
apenas nas áreas da cozinha e do “quartinho dos fundos”, reforçando a ideia de que os
demais espaços não lhe pertencem. Mais que isso, Jéssica não estaria socialmente apta à
utilizar as demais dependências da casa, pois, sendo ela filha de uma trabalhadora
doméstica, não cabe em sua socialização falar sobre decoração modernista, por exemplo.
Essa perspectiva de encarceramento simbólico, da não permissão de trânsito livre pela
casa, aponta para as dificuldades experimentadas por parcelas da população que se
movimentam entre as esferas da pirâmide social.
O desfecho da trama acontece com o rompimento de um círculo vicioso. Val pede
demissão do trabalho para ficar mais tempo com Jéssica. Ela já sabe que é avó, e que o seu
neto ficou em Pernambuco. Val não se conforma com tal situação e nessa oportunidade ela
decide que Jéssica deve buscar Jorge, então passa a ser a avó que cuida do neto, enquanto a
mãe do menino trabalha ou estuda, possivelmente. Esses últimos elementos ficam à
disposição da criatividade do telespectador.
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Conclusão

Elaborar uma análise a respeito da capacidade de agência de indivíduos e a forma
como se desenvolvem as tensões inerentes à disputa por protagonismo e por representação
é difícil e exige uma capacidade técnica somada à um aparato conceitual robusto. Esse
trabalho não atinge esse nível de sofisticação, mas, se propôs a um esforço descritivoanalítico que contribui para a inferência de algumas conclusões.
A construção identitária da trabalhadora doméstica na contemporaneidade está
permeada por signos contrastantes. Um corpo social composto prioritariamente por
mulheres com pouca escolaridade, remuneração precária, inseridas numa lógica de
relacionamentos marcada pelo capitalismo e pelas padronizações de consumo e de
mercado, tendo dificuldades de acesso a direitos considerados básicos, como a carteira de
trabalho devidamente assinada, FGTS e seguro-desemprego.
Frente a essas constatações percebemos o trabalho doméstico, ainda, entendido com
uma atividade desvalorizada e subalterna, e que as mulheres que integram essa categoria
são oriundas de classes economicamente desprivilegiadas e com maiores graus de
vulnerabilidade social. No filme toda essa estrutura coloca Val numa posição de
inferioridade, que é expressada nos espaços que a personagem circula, por exemplo.
Por outro lado reconhecemos a mulher que ocupa a posição de trabalhadora
doméstica, também, como uma agente ativa nessa rede de relacionamentos que é tecida em
torno dos vínculos estabelecidos e de decisões conscientes que geram determinados
resultados. O filme nos ajuda a sintetizar essa perspectiva quando mostra Val declarando
que não pode se sentar na mesa ou ocupar a sala de estar, mas, que ao final entra na piscina
da casa, opta por pedir demissão e buscar o neto que mora em outro Estado do Brasil. Uma
mulher que é constituída pelo meio que as circunda, mas, que interferem e constroem,
também, esse meio.
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Resumo
A combinação da luta das mulheres com o movimento ecológico deu origem ao ecofeminismo na
França na década de 1970 relacionando ciência, mulher e natureza. Com o surgimento das ecovilas
e do movimento feminista pelo meio ambiente no mesmo período aborda-se a subordinação da
mulher em diversas culturas, sua exploração por falta de criatividade da sociedade patriarcal, como
também a subordinação da natureza a partir da artificialização, do uso da técnica. Ambas
associadas à reprodução da vida são vítimas das agressões desse modelo de sociedade. Entendendo
que o poder machista tem oprimido na relação dos gêneros e ao mesmo tempo na relação com a
natureza, neste artigo buscamos abordar as vertentes históricas destes tratos, os avanços alcançados
com os movimentos campesinos de resistência ao modelo opressor e resgate das formas originais
da agricultura de harmonia e paz onde o cuidado feminino é fundamental para a existência de uma
sociedade equilibrada, com maior inteligência ecológica. O estudo é realizado através de consulta
bibliográfica buscando livros e artigos que abordem a luta feminista e ecológica ligada,
principalmente, aos movimentos campesinos e de trabalhadoras em busca de reconhecimento da
igualdade dos gêneros nas relações sociais e produtivas. Conclui com a contribuição teórica de
Regina Célia Di Ciommo (2003) com o artigo “Relações de gênero, meio ambiente e a teoria da
complexidade” onde a autora aborda as questões de gênero construídas pela sociedade numa
interação de informações entre natureza e cultura com uma análise utilizando a teoria da
complexidade da qual compartilha o educador e pensador francês Edgar Morin. Utilizamos também
Valdete Boni com o estudo de caso “O Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina e
sua Identidade (eco)feminista” com o qual aborda o agrupamento de vários movimentos femininos
envolvendo trabalho rural, ecofeminismo e campesinato.
Palavras-chave: ecofeminismo; camponesas; organização.

1 Introdução
Movimentações sociais são evidências de percepções de sujeitos que não se
contentam com a ordem estabelecida e se organizam para questionar as dominações que
lhes pesam sobre os ombros. Assim, tanto nas cidades como no campo, as pessoas
preparam seus atos de resistência e enfrentam forças opressoras da forma que conseguem,
sem se darem por vencidas, mesmo tendo que enfrentar forças hegemônicas. Mulheres
camponesas tem se organizado em defesa de seus direitos, em defesa de sua dignidade de
gênero e em defesa do lugar onde mantêm seus vínculos com a terra, a natureza e tudo o
que lhes dão identidade. Elas vêm de comunidades tradicionais que geralmente são
forçadas a saírem de seus territórios, devido às ações promovidas pelo modelo político
econômico, qual tende a padronizar os espaços uniformizando ou destruindo os lugares de
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vida desses povos. Se unem para preservar suas identidades resistindo ao que lhes é
apresentado como única via possível, se agrupam em torno de ideais comuns e lutam pelos
seus direitos, geralmente negados pelo Estado ou omitidos pela lógica política dominante.
(BONI, 2013).
Para Siliprandi (2009), as agricultoras enfrentam obstáculos do imaginário social
que as colocam como submissas e o preconceito contra feministas pela alegação de que as
propostas destas não tem nada a dizer aos movimentos rurais. No entanto, elas persistem e
à sua maneira vão disputando seus espaços com os homens dentro das organizações.
Dentro do que é definido como ecofeminismo, sofrem críticas do próprio movimento
feminista, uma vez que a preocupação com questões ambientais termina sendo questionada
de acordo com a linha de pensamento, tendo como a mais atacada a que coloca a mulher
como aquela que naturalmente tem o cuidado com a natureza, devido ao dom específico do
gênero. Para muitas feministas, a mulher é cuidadosa porque foi condicionada
culturalmente para isso e não porque o cuidado é um dom feminino.
Observando a questão dos enfrentamentos de gênero, sem deixar escapar essas
particularidades que muitas vezes dividem opiniões dentro do movimento feminista,
abordaremos neste trabalho as relações que definem a vertente ecofeminista, sobretudo nos
movimentos pela agroecologia, como atuam e o que realmente os motivam. Para tanto,
pretendemos nos apoiar em obras literárias publicadas sobre o tema e suas ligações: livros,
artigos e também notícias circuladas em portais da rede mundial de computadores, além de
dados documentais diversos, aos quais podemos ter acesso pelos repositórios e bases de
informação ao público em geral.

2 Origem das preocupações feministas com as questões ecológicas e ambientais

Justifica-se por determinantes culturais, as quais segundo o entendimento
predominante tendem a definirem os espaços de gênero, mas é certo que a condição da
mulher faz com que ela se atente ao ambiente onde se dá a reprodução familiar. Não que o
homem não precise estar atento às determinantes da perpetuação da espécie, mas,
geralmente, a mulher se envolve de forma mais aprofundada com as questões relativas à
alimentação e à saúde dos filhos, por exemplo. Até mesmo porque é a mulher a maior
impactada pela geração da vida, a qual se forma em seu corpo e é alimentada durante os
primeiros períodos de formação. Por fim, o sucesso de cada um de nós depende
diretamente dos cuidados que nossa mãe nos dedica desde a concepção até ao momento em
que podemos nos virar sozinhos. Por mais que nossos pais contribuam para que tudo corra
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bem em relação a esse processo, quem nos abriga em seu corpo e decide verdadeiramente
se somos ou não bem vindos a esse mundo desde os primeiros momentos da nossa
formação como ser vivo são nossas mães. E isso, de alguma forma deve ser levado em
consideração quando se discute a importância da mulher na formação da sociedade de um
modo geral, desde o fundamento de cada indivíduo. Obviamente, a perspectiva que
prevalece é a do sujeito social relativamente constituído a partir de sua formação, sendo
discutidas as vertentes definidas pelas ideias patriarcais sobre as quais predominam,
segundo Siliprandi (2009), formas de organização das sociedades ocidentais, onde a
mulher se identifica com a natureza e o homem com a cultura, criando uma hierarquização
de gênero entre dominante e dominado.
Para Siliprandi (2009), o que fundamenta o feminismo é a reação à dominação
histórica do homem sobre a mulher, na perspectiva de que estas sejam reconhecidas como
sujeitos com identidades sociais. Segundo a autora, as lutas feministas são milenares e
remontam a pelo menos os tempos da Grécia do século V a.C.. Comentando os estudos ela
descreve:

Pesquisadoras feministas apontam a existência de proposições de
igualdade entre as mulheres e os homens desde, pelo menos, a Grécia do
século V a.C. , quando os sofistas ilustrados debatiam com Aristóteles,
por exemplo, sobre o alcance da democracia. Para este último, as
mulheres eram seres inferiores e incapazes em relação aos homens livres;
alguns sofistas, porém, usando os princípios da isonomia, a igualdade
diante da lei, argumentavam que na natureza não existiriam distinções
entre homens livres, mulheres e escravos, e, portanto, as leis e costumes
que assim os consideravam estavam contra as leis da natureza.
(SILIPRANDI, 2009, p. 40).

Diante do exposto fica evidente que o problema da submissão, da subordinação
feminina não é nada novo. Se as pesquisas encontram evidências da prática de machismo
há mais de 2.500 atrás e, sobretudo de manifestações de resistência, a história deixa claro
que as lutas feministas podem abranger diversas vertentes, inclusive de acordo com os
períodos em que estas lutas se dão. No entanto, a história evidencia que a sociedade nem
sempre foi dominada por modelos patriarcais, pois, há também apontamentos de estudos
sobre a existência de sociedades matriarcais ou igualitárias. O culto às deusas em
civilizações antigas, por exemplo, indicam a importância da figura feminina na sociedade
daquele período (EISLER, 2007).
Nas vertentes políticas das lutas feministas contemporâneas escolhemos destacar
aquela que diz respeito ao meio onde essas mulheres vivem, à importância das interações
dos diversos componentes que possibilitam a vida no planeta e o reconhecimento em
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relação aos limites necessários da interferência humana no conjunto que nos permite
usufruir do que o planeta nos fornece. Nesse sentido, destacamos a percepção das mulheres
camponesas que optaram pela defesa das formas de manejo ecológico quando se trata da
obtenção dos itens de abastecimento humano básico: alimentícios, energéticos e utensílios
de um modo geral. Aqui a percepção feminina parece superar qualquer tipo de razão, uma
vez que nos atenta para o quanto a ecologia é importante na garantia de uma vida saudável
em um ambiente que se sustente. (SILIPRANDI, 2009).
Os estudos de ecologia se mostram a cada dia mais complexos, na medida em que
se avançam sobre as relações que temos com o ambiente e tudo o que nos envolve, desde o
ar que respiramos, os vegetais e animais que nos fornecem biomassa, até os minerais que
retiramos do solo para construir nossos artifícios mais tecnificados dos quais utilizamos na
nossa tumultuada vida contemporânea. Se as mulheres que interagem em seus ambientes,
mesmo em seus lugares mais longínquos das mais distantes paisagens sertanejas são
capazes de perceberem que a vida precisa do melhor cuidado, provavelmente sua
sensibilidade materna as auxilia nessa importante percepção. (DI CIOMMO, 2003).
Com os acontecimentos relativos ao que ficou conhecido como a Revolução Verde,
a intensificação da produção agrícola através do uso constante de mecanização e pacotes
tecnológicos originados da indústria estadunidense/europeia, depois de vivenciarem um
ambiente de intensa degradação ambiental com diversos prejuízos, inclusive aos
trabalhadores do campo, o êxodo rural, a favelização, a pobreza urbana que se abatia sobre
os sujeitos que migraram das áreas rurais para as periferias das cidades, alguns
movimentos foram se organizando em torno de possibilidades viáveis e resultados foram
aparecendo.
Para Siliprandi (2013), as mulheres camponesas foram percursoras de uma
mudança de concepção em comunidades agricultoras, altamente significativa, uma vez que
apresentou alternativa aos modelos predatórios os quais estabeleceram a agricultura
industrializada. Após apresentar a agroecologia (agricultura de base ecológica) a autora
chama a atenção relatando que

...nas experiências agroecológicas existentes, é evidente a participação
efetiva das mulheres. É comum ouvir dos técnicos que trabalham no setor
que, muitas vezes, foram elas que iniciaram a “conversão” das
propriedades rurais para sistemas sustentáveis, em hortas e pomares de
uso doméstico, suas preocupações com as questões de saúde e
alimentação das famílias, e que os homens só passaram a se interessar por
essa forma de produzir depois de verem os resultados positivos dessas
experiências. (SILIPRANDI, 2013, p. 331).
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Demostrando que o cuidado é fundamental para a sustentabilidade, as mulheres
apontam o caminho a seguir, iluminando a sociedade, ainda que, devido práticas machistas
existentes nas relações de gênero, não foram inicialmente reconhecidas, apenas valorizadas
pelas atividades que realizam como esposas e mães, ignoradas como importantes
produtoras e experimentadoras. (SILIPRANDI, 2013).
A agroecologia é uma forma de valorizar o conhecimento e os recursos locais nos
arranjos produtivos seguindo critérios de manejo como os que descrevem Leff (2002), o
uso da ecotecnologia, o potencial produtivo de biomassa pelo processo de fotossíntese
como prática de melhoramento dos solos em seus diversos aspectos de sistema equilibrado
no que se referem aos parâmetros físicos, químicos e biológicos ideais para compor a boa
fertilidade. Demanda muito conhecimento científico, de cunho multidisciplinar,
perpassando pelas diversas áreas do conhecimento: a pedologia, a biologia, a climatologia,
a botânica, a biogeografia, etc. No entanto, compõe práticas que comunidades tradicionais
adquiriram a partir da acumulação de saberes milenares, ao ponto que a sistematização
científica não seja suficiente na absorção e descrição dos fenômenos. Como afirma Leff
(2002),

Os saberes agroecológicos são uma constelação de conhecimentos,
técnicas, saberes e práticas dispersas que respondem às condições
ecológicas, econômicas, técnicas e culturais de cada geografia e de cada
população. Estes saberes e estas práticas não se unificam em torno de
uma ciência: as condições históricas de sua produção estão articuladas em
diferentes níveis de produção teórica e de ação política, que abrem o
caminho para a aplicação de seus métodos e para a implementação de
suas propostas. Os saberes agroecológicos se forjam na interface entre as
cosmovisões, teorias e práticas. A Agroecologia, como reação aos
modelos agrícolas depredadores, se configura através de um novo campo
de saberes práticos para uma agricultura mais sustentável, orientada ao
bem comum e ao equilíbrio ecológico do planeta, e como uma ferramenta
para a autosubsistência e a segurança alimentar das comunidades rurais.
(LEFF, 2002, p. 37).

Nesse contexto a mulher que como a natureza tem sido violentada para dar seus
frutos percebe a loucura dos modelos produtivistas predatórios e se organiza para a
orientação de uma transição prática dos modos de relacionar com o meio, explorando os
recursos dos quais se necessita.

3 Da árdua submissão das mulheres do campo a importância dos atos de resistência
É certo que o trabalho sertanejo não é fácil nem aos homens os quais se encarregam
de enfrentar a dureza dos cultivos nos campos e nem às mulheres as quais recebem a tarefa
de cuidar da casa, zelar dos filhos e ainda satisfazer todas as vontades do marido para que
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este não chegue em casa reclamando de sua falta de atenção ou desinteresse pela vida
doméstica. Embora na contemporaneidade muitas destas tarefas sejam dividas de forma
menos seletiva e as mulheres tenham decidido não aceitarem mais a subordinação de seus
companheiros, os problemas relacionados a essas práticas ainda existem, porque o
machismo está entranhado em nossa sociedade. Siliprandi (2013) descreve de um modo
geral esses problemas listando-os:
A “feminização” da pobreza, a segregação ocupacional, a pequena
presença em espaços de poder, a dupla jornada de trabalho, o tráfico de
mulheres, o recrudescimento da violência de gênero mesmo em países
onde as condições legais e econômicas são relativamente mais
igualitárias, são apenas algumas das evidências de como as iniqüidades
vividas pelas mulheres estão vinculadas a padrões sociais e culturais
sexistas ainda não superados, profundamente arraigados e constituintes
das subjetividades. (SILIPRANDI, 2009, p. 65).

No entanto, quando voltamos os olhos especificamente ao campo, o cenário atual
aponta que o fato da mulher permanecer no meio rural ter se tornado em muitos casos
opção de escolha fez com que esta tivesse mais autonomia nas relações com os parceiros.
No entanto, essa discussão demanda dados empíricos para um melhor embasamento e isso
não seria viável a esse breve estudo. Então optamos por buscar informações relacionadas
aos sujeitos sociais que essencialmente tenham superado essas dicotomias de gênero onde
homem e mulher lutam juntos ou tem a mulher como chefe da família. Destacaremos o
cenário onde essas mulheres assumem o papel de decisão ao lado de seus parceiros ou até
mesmo sozinhas e não como meras coadjuvantes no processo de empoderamento social
dos sujeitos. De acordo com Di Commo (2003)

Uma abordagem crítica das concepções dualísticas deverá insistir para
que as mulheres sejam tratadas exatamente como completos seres
humanos e como partes completas da cultura como os homens, mas
necessita também mostrar que ambos devem mudar suas concepções
dualizadas da identidade humana e desenvolver uma cultura alternativa, a
qual reconheça a ligação histórica da identidade humana com a cultura,
passando a aceitar sua identidade também com a natureza. A concepção
dualística da natureza como inerte, passiva e mecanicizada seria também
mudada por esse desenvolvimento. (DI CIOMMO, 2003, p. 426-427).

Essa concepção avança sobre o que Flores e Trevisan (2015) aborda quanto a
origem do movimento feminista. Destacam que se relativiza o modelo de exploração
irresponsável predominante ao machismo e vem a ideia de libertação da mulher e da
natureza fundamentando o movimento. Os autores apontam que a literatura ecofeminista
francesa remonta ao fato da agricultura ser predominantemente uma atividade das mulheres
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antes da invenção do arado e da irrigação os quais fizeram com que os homens se
apropriassem da prática.
De fato se observarmos a forma predominante de exploração da natureza, podemos
afirmar que se comete um estupro, uma violência contra a vida, uma vez que não há
respeito e cuidados necessários na utilização dos bens que a terra nos oferece. Se na
relação tradicional camponesa, principalmente das mulheres com seus quintais é tomado
todo o cuidado com o solo em relação a manutenção de sua fertilidade, protegendo-o
contra a erosão e combinando os cultivos, há harmonia entre o ser humano e o ambiente
natural, por outro lado a exploração produtivista de cunho industrial onde se intensificam
os cultivos com o único objetivo que é o de produzir o maior volume possível para o
mercado, as particularidades do agroecossistema não são observadas e, obviamente, não
são consideradas relevantes. Portanto, o alerta geral de atenção para a degradação
ambiental deve servir para homens e mulheres que contribuem para a promoção do modelo
predatório, uma vez que hoje em dia há mulheres também com cargos nas esferas de poder
de decisão sobre estes feitos (BOMBARDI, 2011).
Esse formato de exploração irresponsável predomina no meio rural atingindo em
cheio às comunidades tradicionais forçando-as a se adequarem ao modelo ou simplesmente
expulsando-as de suas terras e é daí que surgem os movimentos de resistência. Para Fabrini
(2007),

Existe um conjunto variado de movimentos camponeses que fazem
resistência e luta contra os esquemas de expropriação e subordinação dos
quais se destacam os seguintes: movimentos dos assalariados
temporários, posseiros, mulheres agricultoras, e agora, camponesas,
atingidos por barragem, indígenas, sem-terra, etc. (FABRINI, 2007, p.
15).

O autor destaca que há uma articulação global desses movimentos em rede e, dessa
forma, conseguem ser bastante expressivos em relação ao que propõem. E aqui nem é
citada a questão do gênero, o que reforça nosso entendimento de que o problema aflige a
todos e por isso todos lutam juntos sem distinção. No entanto, o ecofeminismo é bastante
expressivo e, contribuindo com a discussão, Siliprandi (2009) descreve a presença desses
movimentos nas articulações:

Os movimentos feministas, em suas distintas redes e articulações, têm
estado presentes nos Fóruns Sociais Mundiais com as suas bandeiras
históricas – autonomia econômica das mulheres, direitos reprodutivos e
sexuais, igualdade real, pobreza, violência sexista, acesso aos espaços de
poder – assim como trazendo novas reflexões sobre os efeitos da
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globalização sobre as condições de vida das mulheres. Ganharam especial
relevância os movimentos de mulheres agricultoras do terceiro mundo –
camponesas e indígenas – envolvidas em conflitos pelo acesso aos
recursos produtivos ameaçados pelo avanço de grandes empresas
agroalimentares, especialmente de sementes, e em lutas por soberania
alimentar; assim como os movimentos contra a mercantilização do corpo
da mulher em suas várias acepções, levantando questões como os
estereótipos da mulher-objeto cotidianamente veiculados pelos meios de
comunicação, até o recrudescimento da violência de gênero, o tráfico de
mulheres e a prostituição internacional. (SILIPRANDI, 2009, p. 88).

Enquanto o movimento mundial das mulheres se mostra altamente articulado,
estando presente em todas as partes do planeta e marcando destaques nos fóruns mundiais,
a resistência camponesa não pode ficar de fora, porque as questões ligadas à soberania
alimentar são também de interesse mundial. As corporações que controlam a indústria de
alimento mundial estão em toda a parte do planeta, sendo responsáveis diretas pelos
conflitos no campo. E enfrentar essas gigantes demanda muita articulação. A hegemonia
do modelo produtivo ao qual se referem como o agronegócio, movimenta uma cadeia de
produção das técnicas e práticas de cultivo dando impulso aos fluxos de capital nos
territórios, concentrando os meios, inclusive terras, expropriando constantemente ao sujeito
camponês. (FREDERICO, 2013). Constitui-se aí uma disputa pelo espaço onde os menos
capitalizados não tem outra alternativa a não ser se articularem politicamente por outros
meios para resistir e as mulheres lutadoras se organizam pelo seu espaço e lugar.

4 O uso das redes para a aproximação das forças camponesas e sua projeção mundial

Não é novidade alguma que o modelo politico/econômico predominante tem
gerado excluídos por toda a parte do globo enquanto concentra as riquezas nas mãos de
poucos deixando, ainda, um rastro de devassidão pelo mau uso dos recursos causando
esgotamentos. Tem sido assim desde as civilizações pré-capitalistas, mas mesmo com
todos os artifícios criados para promover uma maior circulação das riquezas produzidas
não fomos capazes de fazer com que os bens necessários chegassem a todos, até mesmo
porque quem concentra esses bens nunca se satisfaz, o que, obviamente expropriará
alguém criando os sujeitos marginalizados.
Enquanto houver gente a margem da sociedade, certamente haverá

gente

insatisfeita também. Portanto, a insatisfação incomoda e faz o sujeito buscar alternativas ao
modelo que o sufoca. Os sujeitos que são de alguma forma excluídos da organização dos
privilegiados, com certeza buscarão se organizar em outros grupos. Isso é evidente.
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Excluídos por não se enquadrarem no modelo de organização daqueles que
aceitam a lógica perversa da exploração sem limites em nome de uma acumulação também
sem limites, os sujeitos agem por outra lógica possível. Silveira (2013), escrevendo sobre
esses movimentos, aponta:

...A participação nestas redes possibilita maior empoderamento, pois
propicia que os indivíduos tornem-se sujeitos de seus destinos pessoais,
transformando-se em atores políticos. As redes também favorecem a
conexão com outras redes em diferentes escalas, daí o slogan “agir local e
pensar global”, onde o alcance das reivindicações transcende as
tradicionais fronteiras das nações. O associativismo civil procura ampliar
o espectro da cidadania sendo exemplos emblemáticos o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), o Movimento Zapatista de
Libertação Nacional (EZLN), a Via Campesina, o Greenpeace, o Fórum
Social Mundial, a Rede Ecovida de Agroecologia, os Fóruns de
Economia Solidária, entre
outros. (SILVEIRA, 2013, p. 177).

A expressão do slogan utilizado pode nos levar a perceber o quanto estão seguros
do que querem e o quanto sabem o que estão fazendo esses sujeitos. Geograficamente essa
percepção da importância local do global ou a importância do global para o local, explicita
a concepção de espaço e território, mas sobretudo do lugar em que se insere o sujeito. Para
os camponeses e comunidades tradicionais o lugar representa o mundo. No entanto, o
camponês da atualidade não pode ser um sujeito isolado em seu lugar. O lugar lhe dá
identidade e lhe permite se projetar para o exterior com sua particularidade para a troca de
experiências. Para Tuan (1983), “o lugar é um mundo de significado organizado” (TUAN,
1983, p. 198), o que nos ajuda a compreender o quanto é importante o lugar para a
identificação desses povos.
Quando abordamos estes atores políticos, obviamente temos que enfatizar a
questão do território em disputa, uma vez que sua luta constante é também para que não
sejam desterritorializados. Como nos aponta Haesbaert (2014), no contexto da América
Latina o território está relacionado diretamente a lógica zonal, o que logo nos remete
novamente ao lugar. O autor discute se os movimentos que seguem essa lógica são
conservadores ou não e conclui exatamente que por serem movimentos de povos
tradicionais não fogem à importância do lugar:

...As lutas por território, especialmente aqui no contexto da América
Latina, dão-se, sem dúvida, também, sobre delimitações de recortes
zonais. Isso representaria um retrocesso, um movimento territorialmente
conservador? É claro que uma forma espacial não define, a priori, se um
processo social é mais conservador ou mais progressista. Mas como se
tornou quase lugar comum afirmar que delimitações, separações claras
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são marcas de uma sociedade retrógrada e conservadora, é bom
repensarmos as implicações desses recortes, em sentido não apenas
teórico mas também prático. Ainda que lutas sociais de transformação,
obviamente, não se resumam à busca de delimitações zonais, estas têm
adquirido um grau de centralidade, especialmente em movimentos como
os dos chamados povos tradicionais. (HAESBAERT, 2014, p. 3).

Reconhecendo que as lutas não se resumem à busca de limitações zonais,
Haesbaert (2014) destaca que é uma característica comum nesses movimentos e lembra
que na prática os povos tradicionais se pautam muito mais pelos territórios-rede do que
pelos territórios-zona, como ele assim os define. No entanto, o autor fala de territórios
múltiplos, fazendo menção, inclusive, aos territórios delimitados por novas organizações
espaciais denominados de contenção territorial, fundamentado por grupos de força estatal
ou outros tipos de relação de poder. Para ele,

...Conjugam-se aí dinâmicas de contenção com (contra) lógicas
subalternas de dominância zonal. Aqui, é importante lembrar que essas
zonas às quais são relegados muitos grupos “tradicionais”, que à primeira
vista parecem ser conquistas desses grupos, são também e sobretudo
resquícios, espécie de resíduo ou sobra após a devastação brutal que o
colonialismo promoveu em território americano. Nesse sentido, também
podem ser vistas como formas de contenção territorial, na medida em que
contêm a expansão desses grupos e tentam confiná-los em áreas muitas
vezes periféricas e/ou extremamente precarizadas. (HAESBAERT, 2014,
p. 11).

Fica explícito que mesmo com as conquistas destes povos diante da organização
estatal, seus territórios estão sempre sendo delimitados, colocando-os longe do que era
antes das dominações coloniais e por isso estarão sempre em movimento.
As mulheres, tradicionalmente, são as mais impactadas quando são violados os
seus direitos pelo lugar, quando são desterritorializadas perdendo seus espaços de
estabilidade para criarem suas famílias, uma vez que normalmente são elas quem carregam
por fim a responsabilidade de criar seus filhos, sobretudo os ainda em condições
vulneráveis. É comum homens abandonarem os lares e todo o peso de se criar uma família
recair sobre as mães, irmãs e avós. De acordo com matéria publicada no Portal Brasil em
08/05/2015, as mulheres comandam 40 % dos lares brasileiros. A matéria destaca que
“segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), em mais de 42% destes lares, a
mulher vive com os filhos, sem marido ou companheiro”. (PORTAL BRASIL,
08/05/2015).
Nas áreas rurais as praticas agrícolas com o uso de agrotóxicos tem provocado a
morte de muitos dos companheiros das mulheres agricultoras, as quais passam a assumir de
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repente o papel de chefe das famílias camponesas. Além do modelo predominante ser
altamente excludente, por concentrar os meios de produção, ainda contamina trabalhadores
e trabalhadoras rurais com esses venenos. Bombardi (2011), comparando dados do sistema
nacional de registros de intoxicações onde a média foi de 170 mortes anuais por
intoxicação por agrotóxicos no período de 1999 a 2009, constata que mesmo que este seja
um número bastante elevado, há subnotificações nos registros, pois, analisando vários
estudos relacionados ao assunto conclui que o número de mortes seria ainda maior. A
autora cita a estimativa do Ministério da Saúde na qual foi levantado que apenas 2 % dos
casos são notificados, o que constataria um número em torno de 50 vezes maior, caso
fossem todos notificados.
São diversos os fatores relacionados ao modelo de exploração predominante que
apontam os prejuízos causados aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e às
comunidades tradicionais de um modo geral, que não dariam para serem abordados aqui.
No entanto, o que foi exposto já nos dá uma ideia do quanto essa gente tem motivos para
se organizarem buscando resistir, sobretudo ao dualismo que termina por legitimar a
dominação, tanto da natureza quanto da mulher. Di Ciommo (2003), embasada nos
pensamentos de Edigar Morin (1987), aponta que a natureza é complexa, com todas as
partes se complementando umas nas outras: homem, mulher, indivíduo, sociedade, etc,.
Essa percepção vem a calhar com o contexto atual onde predomina a interação dos sujeitos
e sua organização por uma luta comum.

5 Considerações finais

Observando a crítica que o movimento feminista faz à exploração irresponsável da
natureza indicando o desprezo pela criatividade feminina como uma das falhas principais
da dominação machista, aproveitamos para reforçar que a percepção da mulher em relação
a necessidade do zelo pelo equilíbrio ecológico pode nos livrar de grandes catástrofes,
quais a humanidade terá de enfrentar se não mudarmos a forma de relacionar com o meio
ambiente, se não deixarmos para trás esse modelo predatório pautado pelo produtivismo
desenfreado em função da acumulação capitalista.
Estamos perdendo a identidade uniformizando à força os padrões de interação, os
padrões de relacionamento com o outro, dizimando a diversidade social e ambiental, as
culturas, as crenças e os costumes. Com o financismo ditando as regras para a produção,
violar direitos é rotina nas ações políticas dos saqueadores da vida, dos “estupradores” da
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natureza. Mas, a organização articulada prossegue com seus atos de resistência onde
homens e mulheres motivados pela busca do bem comum prevalecem em suas lutas.
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Resumo
O trabalho apresenta perspectivas sobre as mulheres rurais vulneráveis socioeconomicamente,
enquanto grupo social que integra a população camponesa. Desenvolvemos análises sobre carência
de poder, exploração e imperialismo cultural vivenciados por mulheres rurais na
contemporaneidade brasileira. A investigação articula fontes bibliográficas atualizadas sobre o
tema, em uma abordagem descritiva, com método dedutivo. Pretende-se questionar criticamente o
sentido predominante de justiça social e o papel da institucionalidade – em especial do direito
agrário estatal – quanto aos desempenhos produtivos e sociais das camponesas. Entre os objetivos
também se apresenta o relacionamento entre gênero e ruralidade. As mulheres rurais apresentam
peculiaridades que as distinguem entre si. Contudo, elas se aproximam por compartilharem
experiências de condições injustas e, nesta análise, especialmente na realização de trabalhos
agrários. Desta maneira, parte-se da hipótese de que as camponesas compõem um grupo social
oprimido e dominado, em um sistema político-econômico patriarcal capitalista. A racionalidade
androcêntrica se pauta na separação de papéis sociais vinculados aos homens e às mulheres. Órgãos
e atividades sexuais, bem como os corpos tendem a ser delineados pela racionalidade hegemônica.
A dominação é viabilizada pela justificativa biológica, que corresponde à naturalização do que se
cria socialmente. As expectativas desenvolvidas nas pessoas, por vezes, vão corresponder à
realidade, na medida em que o contexto social induz o senso comum a entender determinadas
posturas e ações como femininas. Portanto, conclui-se que, no campo, as construções sociais de
estereótipos e modelos de mulher rural possuem repercussão intensa e tendem a invisibilizar certos
trabalhos e papéis sociais e políticos das camponesas.
Palavras-chave: Direito agrário. Mulheres rurais. Dominação masculina.

Introdução

A base deste estudo integra uma abordagem sobre mulher rural no Brasil com
reflexão ampla sobre suas condições socioeconômicas. A análise desenvolvida encara a
questão de gênero no campo contemporaneamente, a partir de pressupostos do direito
agrário.
Em contraste à ciência moderna, considera-se que os estudos das mulheres
precisam ser conscientemente parciais e partir da base, das próprias mulheres, não sendo
hierárquicos. Por conta disso, este trabalho está elaborado de modo descritivo e,
concomitantemente, crítico, mediante pesquisa bibliográfica e método dedutivo de análise.
Entre os principais objetivos da investigação, tem-se o interesse de situar a
discussão terminológica que distingue gênero e patriarcado. A intencionalidade deste
estudo parte da dúvida quanto ao que se entende pela questão da mulher no campo? Quais
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são as formas de opressão que estão presentes no seu cotidiano e o que o direito agrário
tem a ver com isso?
Por hipótese, apresenta-se a questão de que o patriarcado capitalista é
hegemônico, inclusive jurídica e economicamente, e se estrutura especialmente no
desempenho produtivo e submissão de mulheres rurais.
O desenvolvimento tem gerado pobreza e muitos problemas ambientais. Até
porque, o acúmulo de capital e a produção de excedentes apenas ocorrem mediante a
geração de pobreza e de pessoas sem posses. Mulheres rurais integrantes de um grupo
social reconhecido como camponesas são percebidas na significativa vulnerabilidade
socioeconômica que as caracteriza. Tal percepção e o incômodo que suscita motivam o
desenvolvimento deste trabalho.
Na primeira parte da análise há justificativas teóricas para o uso do termo gênero e
do termo patriarcado. A desigualdade social entre mulheres e homens afigura-se como
elemento importante de precisão conceitual, bem como o fato de se considerar o contexto
rural. Neste aspecto, o debate sobre empoderamento, inclusive econômico, das mulheres
rurais faz-se necessário.
O trabalho aborda a discussão sobre as facetas da opressão, com destaque para as
que mais atingem as mulheres rurais. Portanto, as atividades agrárias das mulheres tendem
a ser invisibilizadas socialmente e a despolitização também se apresenta como uma das
manifestações de violências contra mulheres do campo.

1 Pluralidade conceitual de gênero: críticas e defesas sobre o uso do termo
O termo gênero apresenta classificações distintas, conforme entendimentos sobre
seu sentido. Na década de 1980, Joan Scott (SENKEVICS, 2012a) contribuiu para
fragilizar a polarização – que ainda predominava – entre os sentidos de gênero e sexo. A
historiadora estadunidense considera que “gênero é uma percepção sobre as diferenças
sexuais [...]” (SENKEVICS, 2012a). As diferenças tendem a ser hierarquizadas
socialmente, por meio do raciocínio dual. Scott é pós-estruturalista no debate sobre gênero,
admitindo fatores de desconstrução e ressignificação relacionados ao tema. Há diferenças
entre os corpos, mas importa analisar as construções de sentidos para tais distinções e
questionar sobre suas consequências sociais.
Os estudos da socióloga brasileira Heleieth Saffioti, conforme se observa no
desenvolvimento deste tópico, criticam o uso exclusivo do termo gênero (SENKEVICS,
2012b). A autora aproxima as discussões de patriarcado e capitalismo. Nesse sentido, o
patriarcado se situa em contexto histórico mais recente do que o sentido de gênero, pois
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este se faz presente desde o início da humanidade e não explicita as desigualdades nas
relações de gênero.
O desenvolvimento teórico de Pierre Bourdieu (SENKEVICS, 2012c) não
abordou diretamente a categoria “gênero”. Mas tratou de dominação masculina enquanto
uma das expressões da violência simbólica, que consiste no poder de legitimar
determinados sentidos, ocultando relações de força.
Em diversa perspectiva, a filósofa Judith Butler (SENKEVICS, 2012d) considera
que o uso do termo gênero tem sido meio discursivo e cultural para restringir o sexo ao
âmbito natural, não passível de críticas. Socialmente, tende-se a manter os significados
binários, a exemplo da oposição masculino – feminino. Deste modo, gênero é um elemento
do qual se derivam sentido.
A partir da antropologia, nos Estados Unidos, Gayle Rubin (SENKEVICS, 2012e)
afasta a naturalidade das situações opressivas vivenciadas pelas mulheres. A autora, no
sistema sexo-gênero, vincula o primeiro ao contexto da natureza e enfatiza a carga
histórica e social do gênero, enquanto construção discursiva.
Para Machado (2000), a expressão “relações de gênero” é mais apropriada do que
patriarcado77. Não se tratam de sentidos contrários, mas diferentes. “Relações de gênero”
apresenta

maior abrangência de significado do

que patriarcado. Este remete

necessariamente à existência de dominação masculina das mulheres.
Relações de gênero dizem respeito às relações entre mulheres e homens, sem se
biologizar ou se naturalizar questões vinculadas ao sexo das pessoas. Porém, o uso do
termo patriarcado é admitido por Machado (2000), com a ressalva de que restringe as
contradições e mudanças presentes na realidade. Assim, o uso de um termo não exclui o
uso do outro.

Gênero é uma categoria engendrada para se referir ao caráter fundante da
construção cultural das diferenças sexuais, a tal ponto que as definições
sociais das diferenças sexuais é que são interpretadas a partir das
definições culturais de gênero. Gênero é assim uma categoria
classificatória que, em princípio, pode metodologicamente ser o ponto de
partida para desvendar as mais diferentes e diversas formas de as
sociedades estabelecerem as relações sociais entre os sexos e
circunscreverem cosmologicamente a pertinência da classificação de
gênero. Este conceito pretende indagar metodologicamente sobre as
formas simbólicas e culturais do engendramento social das relações
sociais de sexo e de todas as formas em que a classificação do que se
entende por masculino e feminino é pertinente e faz efeito sobre as mais
diversas dimensões das diferentes sociedades e culturas. (MACHADO,
2000, p. 5).
77

O termo patriarcado tende a ser empregado com preferência especialmente pelas autoras Saffioti (2015),
Shiva e Mies (1997) e por Shulamith Firestone.

382

Gênero pode ser consolidado de modos distintos a depender do contexto social. O
desenvolvimento inicial da expressão relações de gênero está situado na atuação de
movimentos feministas ao romperem com a naturalização dos sexos, decorrendo disso a
possibilidade de se construir ou desconstruir sentidos sobre gêneros. “O primeiro estudioso
a mencionar e a conceituar gênero foi Robert Stoller (1968).” (SAFFIOTI, 2015, p. 114).
Entretanto, somente a partir da publicização de estudos de Gayle Rubin, por volta de 1975,
a questão de gênero começou a ser mais discutida com tal denominação. O debate sobre
gênero ingressou no Brasil especialmente por meio da circulação de artigo desenvolvido
por Joan Scott.
De acordo com Saffioti (2015), o sentido de gênero é flexível, amplo, carrega
intencionalidade de se apresentar como neutro, distanciando-se de base histórica e política
consolidada. Gênero está vinculado à noção de sexo das pessoas. Até porque, as
perspectivas de natureza e âmbito social não podem ser desvinculadas. Entre as
justificativas para o uso do termo gênero observa-se a negação de que existe essência
biológica e de que as determinações anatômicas são inquestionáveis. A partir destes
elementos, a autora discorda do fato de se usar o conceito de gênero isoladamente. A
adoção do termo gênero não posiciona o debate sobre poder ou desigualdade (OLIVEIRA,
2006), mas pode contribuir na compreensão da complexidade das relações humanas.
Gênero comportaria uma carga ideológica maior do que o sentido de patriarcado,
apesar de ambos os conceitos poderem ser empregados ao mesmo tempo ou sendo
suficiente a adoção do termo patriarcado. Esta denominação traz explícita a realidade
exploratória e de dominação histórica vivenciada pelas mulheres. “Trata-se, pois, da
falocracia, do androcentrismo, da primazia masculina.” (SAFFIOTI, 2015, p. 148). A
desigualdade que prevalece socialmente materializa-se nos privilégios conferidos aos
homens, os quais, em inúmeras situações perpetuam práticas controladoras e de medo,
tipicamente patriarcais. O termo patriarcado seria suficiente para consagrar o sentido de
falocracia, dominação masculina, androcentrismo e falo-lo-centrismo.
Em perspectiva distinta, o sistema patriarcal se baseia em modelo de sociedade
que seria anterior ao capitalismo, conforme Oliveira (2006). A autoridade paterna,
considerada pessoalmente, apresentava-se como detentora do poder familiar e social. O
controle sobre mulheres e sobre animais irracionais não possuía diferenças significativas.
A hierarquia vigente na estrutura social capitalista, ao conferir prerrogativas aos
homens, apoia-se em noção universalista de cidadania em que a racionalidade é masculina.
Além disso, “El ciudadano universal es también blanco y burgués.” (YOUNG, 2000, p.
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187). A modernidade criou os modelos de Estado, de direito e de família atuais em que a
desigualdade de gênero ainda é uma realidade.
Estruturas institucionais reproduzem formas de domínio de mulheres. O aparato
estatal moderno precisa de pessoas em sua organização administrativa e na proteção
fronteiriça. O setor econômico depende de consumidores e mão de obra barata. As
mulheres enquanto reprodutoras da força de trabalho e potenciais consumidoras servem de
modo submisso ao Estado (SHIVA; MIES, 1997). A construção idealizada da mulher –
correspondente ao grupo de mulheres integrantes da burguesia, cujo padrão de imagem
haveria de ser encarado como único tolerado socialmente –, foi imposta ao senso comum,
especialmente a partir dos séculos XVIII e XIX, contribuindo com a expansão do
capitalismo. Assim,

En el siglo XIX la ideología burguesa de género asignó a cada uno su
propia esfera física y social, la esfera de la política y el comercio para los
hombres, la esfera del hogar y la familia para la mujer. En tanto
moralmente inferior, ligada al instinto maternal y la particularidad del
amor, las mujeres no podían alcanzar las alturas de la disciplina, la virtud
y el autocontrol requeridos a los hombres respetables. Pero las mujeres
también debían observar estrictos códigos de decoro, muchos de los
cuales estaban ligados al cuerpo y la sexualidad. (YOUNG, 2000).

Separação de posições na sociedade e exigências comportamentais são
características da modernidade. A subordinação das mulheres ocorre ao mesmo tempo em
que se atribui poder e direitos políticos aos homens pertencentes à classe hegemônica
(SAFFIOTI, 2015). As discriminações por motivos étnicos e de sexo também expressam
situações de subordinação de sujeitos. Racismo e sexismo 78 apresentam fatores que os
aproximam (YOUNG, 2000; SAFFIOTI, 2015). Do racismo desenvolveu-se a estrutura
escravista em que mulheres e homens eram tratados de modo diferenciados. Portanto,
racismo e sexismo teriam a mesma base histórica.
A intensificação da desigualdade por motivo de gênero 79 fomenta o desempenho
de movimentos feministas que tendem a atuar política e culturalmente. Um dos lemas de
muitas pessoas identificadas como feministas – o pessoal é político – ressalta que as
atividades sociais e o cotidiano não podem ser afastados da crítica, da reflexão e do debate
público (YOUNG, 2000).
As relações opressivas entre mulheres e homens se desenvolvem por diversos
meios, que os movimentos feministas pretendem escancarar. De acordo com o
78

O sexismo corresponde ao preconceito por motivo de identificação sexual e ao poder de expressá-lo.
Parte-se do vínculo entre gênero e sexo, na medida em que a sexualidade não apresenta sentido ao ser
isolada da realidade social (SAFFIOTI, 2015).
79
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posicionamento do feminismo de cunho separatista 80, além de as opressões precisarem ser
escancaradas, a realidade controlada pelos homens e suas normas deveria ser objeto de
resistência e não acessada, pois os prejuízos às mulheres são intensos e incluem o
tratamento inferiorizado e as situações de violação física e psíquica. Já para a perspectiva
de feminismo humanista (YOUNG, 2000) e para a que se destacou até a década de 1970 a
argumentação de que existem diferenças entre mulheres e homens revela-se como atitude
opressiva contra as mulheres.
As situações de violência contra a mulher se inserem em contexto socioeconômico
em que, predominantemente, as mulheres são ensinadas a terem docilidade no tratamento e
os homens a se apresentarem como agressivos e corajosos (SAFFIOTI, 2015). Nessa
abordagem, Young (2000) explica que a distância imposta às mulheres quanto à atuação no
espaço público atrela-se à noção moderna de que precisariam se dedicar aos assuntos de
afeto e questões corporais, familiares.
O poder de determinar funções e espaços a serem ocupados pelas mulheres
estrutura-se no modo de conhecimento racional, abstrato, criador de leis que viabilizam um
modelo de sociedade, a hegemônica e opressiva. O posicionamento crítico de determinados
grupos de mulheres questiona tal racionalidade e os padrões estéticos impostos. A
expressão tomada de consciência – empregada por movimentos de mulheres desde 1960
(YOUNG, 2000) – reflete o compartilhamento de experiências vivenciadas e aproxima os
inconformismos semelhantes entre si.
A partir da reflexão ampliada, Young (2000) explica que movimentos de mulheres
afirmaram a consciência de que o âmbito pessoal possui cunho político. O acesso ao poder
ocorre de maneira desigual, aprofundando a opressão. Isso justifica a defesa de que
determinados grupos sociais sejam tratados politicamente com especificidade, em
atendimento à justiça social. Trata-se da política da diferença, que prima por mudanças
institucionais para viabilizar efetiva participação política de mulheres, indígenas e negros.
A participação sócio-política das mulheres pode ser interpretada a partir de noções
de empoderamento. O acesso ao poder pressupõe a delimitação do sentido da palavra.
Neste caso, duas noções se destacam. Poder enquanto possibilidade de controlar pessoas ou
coisas, sendo passível de transferência ou tomada. E poder com sentido relacional, de
explicação foucaultina, existindo quando usado nas relações humanas (OLIVEIRA, 2006).
Empoderamento corresponde à obtenção de poder, em nível interno e externo à
pessoa. As relações de gênero envolvem relações de poder. No entanto, as mulheres
80

Feministas separatistas defendem instituições compostas somente por mulheres. Apresentaram notável
atuação nos Estados Unidos, por volta de meados da década de 1970. O feminismo separatista influencia
parte do desenvolvimento do feminismo contemporâneo, conforme Young (2000).
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predominantemente ainda se encontram em condições submissas e desiguais com relação
aos homens. Principalmente quanto às mulheres de classes sociais baixas, a mudança de
vida e a mudança social perpassam a oportunidade de se empoderarem.
Por volta da década de 1980, a expressão empoderamento passou a ser mais usada
para ampliar as dúvidas sobre benefícios de projetos desenvolvimentistas, que tendem a
contribuir com a opressão de mulheres, especialmente de mulheres socioeconomicamente
vulneráveis (OLIVEIRA, 2006). Deste modo, um documento elaborado por feministas
para a Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, em Nairobi,
1985, referiu-se ao termo empoderamento para incentivar que as mulheres do Terceiro
Mundo alterassem o contexto social em que se inseriam, inclusive com mudanças em suas
vidas privadas (DEERE; LÉON, 2000).
O empoderamento de mulheres fragiliza as estruturas de dominação masculina, de
determinado modelo familiar, tipicamente burguês. A fragilização é reforçada por
conquistas em termos de economia doméstica e no espaço externo em relação à casa, por
mudanças de consciência, sendo passível de se ampliar para âmbitos legislativo,
educacional, político.
Nesse sentido, o empoderamento da mulher sob a ótica econômica diz respeito à
possibilidade de deter e administrar recursos produtivos e realizar atividades financeiras
autonomamente (OLIVEIRA, 2006). Até porque, ainda tende a ocorrer uma invisibilidade
do desempenho produtivo da mulher na agricultura. A concepção compartilhada
socialmente de que atividade agrícola se realiza por agricultor reflete-se em parte
significativa das estatísticas estatais sobre agricultura que não fazem distinção de dados por
sexo.
A carência de poder é frequente entre mulheres do campo e explicita um histórico
contexto social de desigualdades que as atingem. Esta situação tem sido construída por um
modelo de organização, inclusive institucional, tipicamente masculino. Portanto, faz-se
possível a adoção preferencial do termo patriarcado para as reflexões sobre a questão da
mulher no campo. Importa perceber a atuação agrícola de camponesas como modo de
resistência à invisibilidade imposta pela dominação masculina.

2 O paradigma da dominação masculina sobre mulheres
A reflexão jurídica sobre determinado grupo de camponesas81, na realidade
81

O estudo desenvolve-se com foco em camponesas enquanto mulheres rurais que praticam atividades
agrícolas, predominantemente ao lado de seus familiares. A despeito de também serem consideradas
camponesas, indígenas, quilombolas, pescadoras, ribeirinhas e quebradoras de coco que vivem em espaço
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brasileira contemporânea, demanda uma abordagem crítica quanto às desigualdades por
motivo de gênero que persistem. Mulheres rurais desenvolvem atividades agrárias, por
vezes, em condições injustas. A injustiça é gerada por fatores étnicos, classistas, etários e
patriarcais, podendo se manifestar de maneira consciente ou inconsciente 82.
Ao se considerar o contexto da ruralidade como alvo de estudo, por meio de uma
análise sobre o desempenho produtivo de mulheres, parte-se da explicação de Veiga
(2013), com o reconhecimento acerca da amplitude de entendimentos possíveis acerca da
diferença entre os espaços urbano e rural. O autor explica que, no Brasil, prevalece a
compreensão de serem urbanas as sedes de municípios ou de distritos. Portanto, os espaços
rurais seriam, residualmente, os não inseridos no contexto urbano referido.
Entretanto, mais coerente seria considerar a intensidade de alteração humana em
determinados lugares para distinguir urbano de rural. Os espaços urbanos caracterizar-seiam pela maior “pressão antrópica” e, onde esta pressão não for muito intensa haverá
espaço rural. Nesse sentido, “são rurais tanto as fontes de baixa entropia quanto a
biodiversidade, das quais dependerão as futuras gerações.” (VEIGA, 2013, p. 282).
A consideração de que camponesas integram um grupo social 83 oprimido e
dominado, em um sistema político-econômico patriarcal capitalista, viabiliza determinados
pensamentos sobre justiça que podem compor a crítica a esta estrutura complexa. Assim,
uma “concepción de la justicia que desafiara la dominación y la opresión
institucionalizadas debería ofrecer una visión de un ámbito público heterogéneo que
reconociera y afirmara las diferencias de grupo.” (YOUNG, 2000, p. 24).
As mulheres camponesas não se apresentam de modo padronizado, mas possuem
peculiaridades que as distinguem entre si, a depender da região do país em que se situam,
da faixa etária que compõem, de características étnicas, das atividades que desenvolvem,
entre outros fatores. A percepção das diferenças existentes entre as camponesas permite
descrever a teoria liberal, bem como os seus supostos opositores, que são as teorias crítica
e da democracia participativa, como intolerantes à diferença entre grupos e interna aos
grupos sociais, na medida em que tendem à unificação do estado.
rural, não recebem análise específica devido ao recorte metodológico escolhido e pela limitação temporal
para a realização da pesquisa.
82
Nesta perspectiva, a possível inconsciência de ações injustas contra mulheres rurais pode ser relacionada
com o conceito de habitus de Bourdieu. Na interpretação de Betti (2011), este conceito explicita que as
pessoas incorporam determinadas estruturas sociais e as reproduzem em pensamentos, atitudes e sentimentos.
Assim, uma parte dos estímulos externos é interiorizada, dinamicamente. O habitus é construído em âmbito
social e incorporado objetiva e subjetivamente pelas pessoas.
83
Nesse trabalho, considera-se grupo social: “Un grupo social es un colectivo de personas que se diferencia
de al menos outro grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida. Los miembros de un grupo
tienen afinidades específicas debido a sus experiencias o forma de vida similares, lo cual los lleva a asociarse
entre sí más que con aquellas otras personas que no se identifican con el grupo o que lo hacen de otro modo”.
(YOUNG, 2000, p. 77).
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Desta maneira, a opção teórica e prática, por se invisibilizar as diferenças, revelase socialmente injusta. Ressalta-se que as camponesas estão entre a população mais pobre
– fato que se distancia da justiça social –, em termos nacionais e internacionais. Até
porque, a população mais pobre se localiza no campo. A população de classe baixa é
atingida com maior intensidade 84 pela diminuição contínua de ar e água puros, de
alimentos saudáveis, terras agricultáveis e silêncio (SHIVA; MIES, 1997).
A injustiça da pobreza tem como oposto a “justicia social [que] significa la
eliminación de la dominación y la opresión institucionalizadas.” (YOUNG, 2000, p. 3132). A dominação, neste estudo, apresenta o sentido indicado por Young (2000): “un
fenómeno estructural o sistemático que impide a la gente participar en la determinación o
de las condiciones de sus acciones […].” (p. 58). A dominação se estabelece por motivos
diversos, alterando sentidos, considerando-se inclusive ser despojada das relações de força.
Apesar de a desigualdade socioeconômica ser significativa, não é a única forma de
injustiça que atinge as camponesas. Portanto, as teorias de justiça não deveriam se limitar
ao paradigma 85 distributivo – em essência individualista –, o qual defende que a justiça
social efetivar-se-ia com a distribuição de benefícios e encargos entre os integrantes da
sociedade. Trata-se de análise que fragmenta a realidade, pois desconsidera o contexto
social e institucional determinante da distribuição de bens, riquezas e posições sociais entre
as pessoas. Entre as instituições destacam-se o Estado, o trabalho, a família, a sociedade
civil e outras estruturas e ações, relacionadas ao modelo produtivo vigente e ao conjunto de
símbolos, linguagens e normas que permeiam as relações sociais.
O sentido distributivo de teorias contemporâneas da justiça, por vezes, inclui
elementos imateriais entre os bens passíveis de distribuição, no intuito de se consolidar
uma sociedade justa em um Estado que se apresenta como imparcial para realizar as
divisões de bens. Porém, tal inclusão de imaterialidade para se distribuir torna estáticos
fatores que são relacionais e dinâmicos, a exemplo dos direitos e das oportunidades. Em
relação aos direitos, acrescenta-se: “No es correcto concebir los derechos como posesiones.
Los derechos son relaciones, no cosas; son reglas definidas institucionalmente que
especifican lo que la gente puede hacer en relación con los demás.” (YOUNG, 2000, p. 48)
De modo alternativo, a noção de justiça, para Young (2000), vincula-se à ética
comunicativa, envolvendo possibilidades de participação, debates e tomadas de decisões.
84

De acordo com publicação das Nações Unidas (2008), entre as pessoas pobres no mundo, mulheres rurais
são as mais pobres. Elas são muito atingidas com a redução da fertilidade da terra e com as mudanças
climáticas. Além disso, a substituição de produção tradicional por cultivos comerciais atinge negativamente
quem desenvolve agricultura em pequenas propriedades.
85
“Por ‘paradigma’ entiendo una configuración de elementos y prácticas que definen una investigación:
presuposiciones metafísicas, terminología no cuestionada, preguntas características, líneas de razonamiento,
teorías específicas y su ámbito y modo de aplicación característicos.” (YOUNG, 2000, p. 33).
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As normas seriam justas para as pessoas na medida em que pudessem integrar a elaboração
e avaliação destas normas, sem sofrerem coerção neste desenvolvimento.
A dominação – conforme definida acima – seria uma manifestação da injustiça
por se afigurar como obstáculos institucionais à autodeterminação das pessoas. A opressão,
também faceta da injustiça institucional, expressa os óbices ao desenvolvimento autônomo
das pessoas. Além disso, opressão corresponde a processos:
[…] sistemáticos que impiden a alguna gente aprender y usar habilidades
satisfactorias y expansivas en medios socialmente reconocidos, o
procesos sociales institucionalizados que anulan la capacidad de las
personas para interactuar y comunicarse con otras o para expresar sus
sentimientos y perspectiva sobre la vida social en contextos donde otras
personas puedan escucharlas. (YOUNG, 2000, p. 68).

No entanto, opressão e dominação seriam passíveis de supressão, mediante
procedimentos coletivos de justiça sob o enfoque da ética comunicativa. Mediante esta
perspectiva, a justiça seria base para a capacitação das pessoas e para o desenvolvimento
de ações comunicativas e cooperativas.
O sentido de opressão estabelecido por Young (2000) considera o que a autora
percebeu entre os movimentos sociais dos Estados Unidos desde 1960, especialmente por
ser este país o foco de sua abordagem nas sociedades capitalistas ocidentais.
Predominantemente, a opressão pode ser reconhecida em cinco manifestações:
marginalização, exploração, imperialismo cultural, carência de poder e violência. Mas as
opressões, por serem difusas e atreladas às diversas instituições sociais, não se extinguem
com vigência de novas leis nem com a troca de governantes.
A marginalização ocorre quando algumas pessoas não são aceitas no mercado de
trabalho, ou não podem atuar de maneira eficaz e válida na sociedade, tornando-se
vulneráveis socioeconomicamente. Já a exploração se consolida com a aquisição do
resultado do desempenho laboral de um grupo social por outro.
As manifestações de injustiça contra mulheres são diversas, a exemplo da divisão
sexual do trabalho, inclusive ainda são poucas as mulheres que alcançam cargos e funções
de status e com alta remuneração. Além disso, persiste o tratamento de algumas funções
como sendo femininas e outras masculinas, em questões de trabalho. No entanto, destacase que a divisão sexual do trabalho possui caráter histórico, apesar de a estrutura social
predominantemente ocultar sua historicidade ao naturalizar tal divisão.
A racionalidade androcêntrica se pauta na separação de papéis sociais vinculados
aos homens e às mulheres. Órgãos e atividades sexuais, bem como os corpos tendem a ser
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delineados pela racionalidade hegemônica. A dominação é viabilizada pela justificativa
biológica, que corresponde à naturalização do que se cria socialmente (BOURDIEU,
2012). Nesse sentido, as expectativas desenvolvidas nas pessoas, por vezes, vão
corresponder à realidade, na medida em que o contexto social induz o senso comum a
entender determinadas posturas e ações como femininas.
Quanto ao imperialismo cultural (YOUNG, 2000), percebe-se a hegemonia de
determinados grupos sociais no sentido de invisibilizar outros grupos ou os envolver em
estereótipos, por vezes, atrelados a fatores biológicos e de aparência física.
Predominantemente, as opiniões das pessoas corresponderão às opiniões dos membros de
grupos hegemônicos, reproduzindo-se a violência simbólica – que é eficaz por se projetar
na inconsciência (BOURDIEU, 2012) – e os instrumentos, mesmo que invisíveis, de poder.
As mulheres camponesas são atingidas pelo imperialismo cultural e, portanto, faz-se
questionável que o direito estatal e, especificamente, o direito agrário tenham capacidade
de minimizar o problema, ao regulamentar a produção de alimentos e o vínculo entre as
pessoas e a terra (MARQUES, 2015).
Por outro lado, a carência de poder apresenta-se como opressão sofrida
tipicamente por pessoas que são subordinadas em relações trabalhistas, pois não têm
permissão para serem autônomas, nem expressarem criatividade, dominarem técnicas ou
disporem de algum tipo de autoridade (YOUNG, 2000). A violência oprime determinados
grupos sociais por se diferenciarem do grupo hegemônico socioeconomicamente. As
mulheres, não de modo homogêneo, sofrem estas divisões da opressão, descritas por
Young (2000). De acordo com esta autora, a crítica às manifestações de dominação e
opressão integra a reflexão ampla sobre justiça. Diferentemente, o paradigma moderno de
justiça restrito ao caráter distributivo tende a despolitizar as pessoas.
A despolitização impede ou reduz a possibilidade de que as pessoas percebam a
confusão ou intensa similaridade entre atividades públicas e privadas, desenvolvidas no
contexto do capitalismo da sociedade de bem-estar. Para algumas pessoas a manutenção da
despolitização e da dominação institucionais garante a manutenção de bens materiais.
Quanto às pessoas que não são possuidoras de recursos materiais ou financeiros, a
institucionalidade vigente não é questionada porque, muitas vezes, dependem dela.
Na economia, a divisão sexual se expressa simbólica ou materialmente, inclusive
as mulheres são associadas às coisas passíveis de serem trocadas. Bourdieu (2012), por
vezes, parece expressar incomodamente as mulheres como um grupo não diferenciado
internamente. Ressalta de modo genérico a socialização das mulheres para lhes tornar
submissas e silenciosas. Paralelamente, os homens também sofreriam, mesmo que de modo
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inconsciente, as dificuldades do sistema em que precisariam sempre se afirmar enquanto
viris86. No entanto, o autor admite que a posição social e a cultura influenciem no modo
como o poder simbólico é assimilado pelas pessoas.
O modelo capitalista de sociedade, além de despolitizar as pessoas, promove
notável destruição, em especial por colonizar as terras, a natureza e as mulheres. As
mulheres e as sementes seriam os últimos alvos da colonização. Trata-se de sistema
patriarcal-capitalista (SHIVA; MIES, 1997). O capitalismo patriarcal estabelece dicotomia
entre a exploração da natureza e a exploração das mulheres, a despeito de se tratar do
mesmo sentido de opressão. Bourdieu (2012) relacionou esta estrutura política e
socioeconômica ao que indicou como “patriarcado público” (p. 105), pois as instituições
estatais se atrelam ao patriarcado.
Todavia, a estrutura institucional opressora do Estado pode ser desafiada por certa
abordagem de justiça. “Si la justicia se define negativamente como la eliminación de las
estructuras de dominación, entonces justicia implica proceso democrático de toma de
decisiones. La democracia es una condición de la libertad en el sentido de
autodeterminación.” (YOUNG, 2000, p. 156-157).
A subjugação de mulheres e da natureza é legitimada e instrumentalizada pela
ciência, em especial desde a Revolução Científica, século XV, pautada no Ocidente e no
patriarcado, a despeito de se considerar universal (SHIVA; MIES, 1997). Até porque, “É
característico dos dominantes estarem prontos a fazer reconhecer sua maneira de ser
particular como universal.” (BOURDIEU, 2012, p. 78). Formas de conhecimento não
ditadas pela cientificidade moderna – com sua violência e detenção de poder – são
consideradas ignorância pelos padrões sociais hegemônicos. Tal restrição é proposital e diz
respeito à estrutura político-econômica em que a ciência se insere.
No âmbito rural, a subalternidade imposta socialmente às mulheres tende a ser
ainda mais intensa. As mulheres rurais correspondem a mais de 14 milhões de pessoas no
Brasil (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2015), de acordo com os
dados do IBGE/2013. Trata-se de 7,4% da população brasileira que, predominantemente,
tem acesso limitado aos serviços públicos essenciais.
A masculinização do campo ocorre aliada à invisibilidade estabelecida em torno
do trabalho feminino. Contudo, a contribuição externa para o desenvolvimento de
condições de autonomia socioeconômica para as mulheres rurais pode ser viabilizada por
meio de políticas de crédito para o desempenho produtivo independente (HERNÁNDEZ,
86

Nesse sentido, “A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente relacional, construída diante dos
outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e
construída, primeiramente, dentro de si mesmo.” (BOURDIEU, 2012, p. 67).
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2010).
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com
recorte dedicado à mulher (PRONAF-Mulher) – a partir do Plano Safra 2003/2004 – pode
fomentar o controle autônomo das atividades agrícolas, bem como sua renda, pelas
próprias mulheres rurais. Em suma, as principais atividades agropecuárias realizadas pelas
mulheres rurais envolvem a criação de aves e pequenos animais e a produção em
horticultura e floricultura. A produção em lavouras e pecuária tende a ser pequena, se
comparada à produção masculina (BRASIL, 2006).

Considerações finais

A carga histórica e cultural presente na realidade camponesa do Brasil compõemse como base de sustentação para o uso do termo patriarcado nesta pesquisa. A
desigualdade de condições sociais ainda se faz presente, tornando vulneráveis
socioeconomicamente muitas mulheres rurais.
As construções de diferenças sociais entre homens e mulheres são expressas
especialmente em instituições como escolas, famílias, igrejas, e submetem mulheres às
hierarquias típicas do sistema político-econômico hegemônico. Relações opressivas para
trabalhadoras rurais por vezes são naturalizadas, por meio de estruturas de racionalidade
binária que reforça a atribuição de papéis para mulheres.
As mulheres tendem a não participar de espaços públicos e a integrarem contextos
sociais

de

submissão.

O

que

se

considera

socialmente

como

feminilidade

predominantemente corresponde às representações dos homens, cujas expectativas são
atendidas com a obediência e simpatia feminina.
Todavia, a dominação masculina não pode ser naturalizada. O debate
terminológico apontado acima, com sentidos de gênero e patriarcado oferece argumentos
para a defesa de práticas sociais contra-hegemônicas, multiplicadoras de ações de
empoderamento.
Diversas manifestações opressivas são reconhecidas entre as mulheres rurais. Fazse necessário escancarar a invisibilidade das inúmeras atividades agrícolas que
desempenham. Até porque, o modelo de institucionalidade vigente – em que o direito
agrário funciona como um dos instrumentos – sustenta burocraticamente uma noção
inferiorizada da mulher rural.
Em suma, importa que o espaço da ruralidade seja questionado para que políticas
públicas como a concessão de crédito para as mulheres rurais fomentem a autonomia
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socioeconômica, para ampliar-lhes o protagonismo político e reduzir os índices de pobreza
no campo.
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Resumo
O objetivo desse artigo é tratar do potencial do método de narrativa biográfica nos estudos
feministas para questionar o caráter essencializador e patologizador das definições hegemônicas de
gênero e do sofrimento feminino. O trabalho apresenta dados de pesquisa de doutorado a respeito
do sofrimento psíquico feminino, na qual, a partir de narrativas biográficas, mulheres destacaram
eventos vitais que causaram a depressão. Suas vivências incluíram luto, estupro, aborto, convívio
com marido alcoólatra, violência doméstica, privação econômica, casamentos e maternidades não
desejados. Assim, o método de narrativa biográfica permite contrapor discursos organicistas sobre
o sofrimento feminino às experiências reais de mulheres inseridas em relações repletas de
desigualdades e violências.
Palavras-chave: estudos feministas, método biográfico.

Introdução
Sabe-se que a prevalência de doenças entre os sujeitos é comprometida por
marcadores sociais. Por exemplo, homens e mulheres adoecem psiquicamente de modo
distinto. Em todo o mundo, as mulheres apresentam maiores taxas de prevalência de
transtornos de ansiedade e do humor. Pesquisas realizadas pela Organização Mundial de
saúde (OMS), que levaram em conta o gênero do deprimido, revelaram que o risco de
sofrer algum transtorno mental durante a vida é 1,5 vez maior para as mulheres do que para
os homens. No caso da depressão, elas adoecem 2,5 vezes mais. No Brasil, a depressão já
está entre as três doenças crônicas que mais preocupam as autoridades de saúde, atrás
somente da hipertensão e da diabetes (PNS, 2013).
Diversas investigações sobre a incidência da depressão mostram que distintos
fatores influenciam no adoecimento, tais como o nível socioeconômico, o pertencimento
étnico-racial, a escolaridade, idade, estado civil e gênero. Pobres adoecem mais do que
ricos; negros mais do que brancos; casados, divorciados e viúvos mais do que solteiros e
mulheres mais do que homens. O transtorno aparece geralmente entre os 20 e os 40 anos.
Morar sozinho também tem se mostrado um facilitador para desenvolver depressão.
(WEISSMAN, 1993; LIMA, 1999; PERON, 2004; JUSTO e CALIL, 2006; PEGORARO,
2008).
Mesmo diante de dados que evidenciam a vulnerabilidade social de determinados
sujeitos, a perspectiva da medicina oficial no ocidente se mantém profundamente
organicista, centrando as explicações para o sofrimento psíquico em disfunções cerebrais e,
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ao tratar de mulheres, alterações hormonais. Esse tipo de postura mascara os componentes
socioculturais responsáveis pelos danos à saúde emocional e psíquica das mulheres.
Esse trabalho procura destacar que a adoção de uma abordagem qualitativa nos
estudos da depressão, via método biográfico, ao partir das vivências reais das mulheres,
mostra-se reveladora da dinâmica do adoecimento psíquico como resultante de relações
sociais que compõem as histórias dos sujeitos.

A psiquiatrialização e medicalização do sofrimento feminino
Segundo a explicação psiquiátrica, alguns fatores genéticos, biológicos e a
personalidade podem explicar a maior vulnerabilidade de certas pessoas à depressão. No
entanto, as causas para explicar a razão das taxas mais elevadas de depressão nas mulheres
destacam diferenças biológicas e fatores hormonais, incluindo a terapêutica hormonal de
substituição, os contraceptivos orais e os efeitos do ciclo menstrual, gravidez e da
menopausa.
Não podemos nos esquecer de que na perspectiva médica, ao lado do cérebro, o
útero e os ovários tem sido órgãos definidores da loucura feminina. O útero teve lugar de
destaque em uma das principais patologias psíquicas de todos os tempos: a histeria. Nunes
(2010) observou como a histeria configurou-se um processo maciço de medicalização do
corpo, controle da vida e da sexualidade femininas, visando conter seus “excessos e
ardores” e adestrando as mulheres para a maternidade.
Mas não só o sistema reprodutor feminino foi tomado como referência biológica de
sua fraqueza psíquica. Indo além dos fatores hormonais, neurocientistas como Nishizawa
(1997) apontaram como determinantes da maior proporção de depressão entre as mulheres
a diferença entre as taxas de síntese de serotonina no cérebro entre homens e mulheres.
Segundo o estudo realizado por esse neurologista, haveria um maior número de sítios da
recaptação de serotonina no cérebro de mulheres, no entanto, ocorreria também uma maior
taxa de síntese de serotonina no cérebro de mulheres do que no de homens. Ou seja, a
maneira como o cérebro das mulheres funciona deixaria menos serotonina disponível na
fenda sináptica, provocando mais depressão entre elas. Segundo Azize (2011) explicações
neurocientíficas remetem a esforços de localização cerebral do sofrimento psíquico desde o
século XIX.
Rohden (2003) também mostrou que, já no século XIX, o cérebro era referência
para explicar e legitimar diferenças e desigualdades entre homens e mulheres. Nos
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discursos médicos do século XIX, o cérebro seria o principal marcador biológico
responsável pela formação das diferenças de gênero.
Atualmente, a depressão é uma evidencia de que, mais uma vez, há a biologização
do sofrimento psíquico feminino, que acarretava na invisibilização de sintomas sociais
desse sofrimento. Roudinesco e Plon (1997), por exemplo, lembram que a epidemia da
histeria ocorreu entre 1880 e 1900, época da crise da sociedade industrial. Contudo,
médicos e moralistas viam no sofrimento, agitação e agressividade feminina um reflexo
dos seus "furores uterinos", especialmente quando suas ações ameaçavam a ordem
estabelecida. Ou seja, diante de reações questionadoras das mulheres, a medicina respondia
com uma psicopatologia.
Para a sociologia, mais importante do que entender se a depressão ocorre ou não no
corpo é compreender quais são os discursos que a localiza nele e com que objetivos. Não
que o caráter biológico da depressão deve ser completamente negado, mas considerado
junto uma série de fatores que concorrem para seu surgimento.
Ussher (2010) destaca que para conhecer da melhor forma possível o fenômeno da
depressão é preciso considerar as contribuições dos fatores biomédicos, psicológicos e
socioculturais. Perceber que a depressão, como uma patologia, produz efeitos somáticos.
Mas levar em conta também as pesquisas feministas que mostram a medicalização da
miséria das mulheres, que legitima a intervenção médica, mas nega os aspectos políticos,
econômicos, históricos e socioculturais do seu adoecimento.
Pesquisas antropológicas e sociológicas que procuraram por razões sociais para a
prevalência da depressão em mulheres apontam como causas principais a experiência de
violência doméstica, de grande estresse provocado pela ampla quantidade de
responsabilidades atualmente acumuladas, como o trabalho e os cuidados com a família, a
privação econômica e a insatisfação com relacionamentos amorosos (JACK, 1991;
ALMEIDA-FILHO et. ali., 2004; BAPTISTA, 1999; MARTIN et. ali., 2007).
Em uma pesquisa realizada com 2055 mulheres em Feira de Santana, na Bahia,
Araújo, Pinho e Almeida (2005) investigaram a relação entre realizar trabalhos domésticos
e ser diagnosticada com algum transtorno mental comum. Segundo essa pesquisa, eram as
mulheres pobres, com filhos, que trabalham fora e realizam tarefas domésticas sem ajuda
que mais adoeciam de transtornos mentais. Outro elemento que também contribuía para o
adoecimento psíquico das mulheres era sofrer violência doméstica, ter realizado aborto e
ter sido vítima de estupro. Os principais sintomas apresentados por essas mulheres estavam
relacionados a depressão, diagnóstico mais comum entre elas.
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No que diz respeito aos efeitos psíquicos da violência, Adeodato et. ali. (2005), em
pesquisa sobre violência e depressão, observou que o perfil da mulher agredida é: jovem,
casada, católica, com filhos, poucos anos de estudo e baixa renda familiar. Álcool e ciúme
foram os fatores mais referidos como desencadeantes das agressões, tendo 84% das
mulheres sofrido agressão física. Foi observado que 72% delas apresentaram quadro
sugestivo de depressão clínica; 78% tinham sintomas de ansiedade e insônia; 39% já
pensaram em suicídio e 24% passaram a fazer uso de ansiolíticos após o início das
agressões.
É importante lembrar que a violência física, que geralmente é acompanhada de
violência psicológica, também é apontada como um fator que pode levar à depressão. As
mulheres vítimas de abuso crônico, geralmente, recorrem a mecanismos de defesa como
estratégias de adaptação e de sobrevivência, tais como dissociação do pensamento, a
negação e a anulação dos sentimentos, o que exerce um efeito mutilador sobre as
capacidades cognitivas e sobre a capacidade de ação efetiva, comportamento semelhante
aos sintomas de depressão elencados nos manuais psiquiátricos. Sendo assim, “sintomas”
de estar sendo violentada são muito parecidos com os de estar deprimida. (NARVAZ E
KOLLER, 2004; KRONBAUER E MENEGHEL, 2005).
Mesmo neurologistas com suas explicações cerebralistas como Weiss, Longhurst e
Mazure, (1999) advertiram sobre a predisposição de crianças estupradas para a depressão.
Eles pesquisaram meninas por levarem em contas dados que mostram que elas são muito
mais vítimas de violência sexual do que os meninos. Em sua pesquisa, notaram que
violência sexual na infância está altamente associada à depressão na idade adulta, segundo
eles, porque o trauma da violência causaria danos permanentes em regiões cerebrais com
funções afetivas. Uso o exemplo desse estudo para destacar a possibilidade de uma
explicação médica que reconhece que o social afeta o corpo, não somente o contrário é
correto.
Todas essas pesquisas mostram como reações a vivencias duras são transformadas
em sintomas pela medicina. Na verdade, incoerente seria esperar que as mulheres
experimentassem essas condições de vida e não apresentassem quadros de nervosismo,
tristeza, alterações de apetite, desesperança, desinteresse pelas atividades cotidianas,
capacidade de concentração diminuída, perda da libido, memória prejudicada, fadiga e
cansaço constante, vulnerabilidade a doenças somáticas, diminuição da autoestima, perda
da capacidade de sentir prazer pelas coisas da vida, sensação de insegurança, pessimismo,
retraimento social, tendência ao isolamento, choro fácil, insônia, ansiedade, angústia e
pensamentos suicidas.
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Utilizar esses sintomas como diagnóstico de um transtorno mental, qualificado
como distúrbio químico-cerebral e hormonal pode configurar mais uma violência contra as
mulheres, assim como a promoção de seu aquietamento via intervenção química.
Em pesquisa realizada em unidades básicas de saúde sobre a medicalização de
mulheres por médicos clínicos, Carvalho e Dimenstein (2003) notaram que as queixas
relatadas que motivaram o uso dos medicamentos psicotrópicos, envolviam tanto
sofrimento físico, quanto psíquico e social. No entanto, no consultório médico, esses
problemas são traduzidos em sintomas e medicalizados. O medicamento ocupava a função
de regulador emocional dessas mulheres, fazendo-as suportar as condições de vida
impostas. Das dezesseis mulheres entrevistadas por Carvalho e Dimenstein, seis tomavam
medicamentos a mais de uma década. Os medicamentos eram descritos pelas mulheres
como as ferramentas que as ajudavam a se acalmar, a não se abater tanto pela tristeza, a se
comportar socialmente demonstrando menos agitação, a conseguir tomar conta da casa e
dos filhos.
A proposta aqui é analisar a depressão não pensando o adoecimento de corpos mas
em um sofrimento que acomete os sujeitos nas suas trajetórias de vida e, mais do que isso,
em um modo mesmo de subjetivação. Para isso, é necessária uma abordagem dos sujeitos
inseridos nas suas histórias, mostrando como sofrimento é um reflexo do viver na
sociedade.
Método biográfico – como acessar o sofrimento
Segundo um dos pioneiros da utilização do método biográfico, o italiano Franco
Ferrarotti (1991), a vantagem epistemológica do método biográfico é que o processo de
reconstrução que a narrativa desencadeia coloca os colaboradores do estudo na posição de
autores e intérpretes de sua história, de suas emoções e de suas decisões. A subjetividade
constitui dentro desse quadro uma via de acesso ao conhecimento científico.
O método biográfico tornou-se valorizado a partir da ótica de que as pessoas são
árbitros de sua própria presença no mundo e por isso devem ter a última palavra sobre ela.
Desse modo, os textos produzidos pelos pesquisadores devem sempre refletir os discursos
das pessoas que procuram dar significado e forma às suas histórias.
Schutze (2010) afirma que as histórias de vida permitem recuperar as tramas,
buscar nos bastidores, abordar as estruturas de eventos significativos para os sujeitos.
Acrescenta que a experiência da elaboração de uma autonarrativa pressupõe uma espécie
de reflexão sobre o que aconteceu, uma interpretação dos fatos passados. Sendo assim, o
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indivíduo lançaria mão de um código de interpretações de suas experiências passadas e
presentes. Nesse caso, a narrativa é um meio, não um fim. Ela contribui para que se
perceba a relação entre o objetivo e o subjetivo, as ações dos sujeitos e o modo como eles
as justificam.
Gaulejac (1999) traduz o modo como devemos entender o relato de uma história de
vida como expressão de três dimensões essenciais: os desejos e angústias inconscientes; a
sociedade a qual o sujeito pertence; e a dinâmica existencial que o caracteriza. Portanto, o
relato é um modo de falar sobre o vivido e, a partir daí, dizer como o sujeito habita a
história e como ele a sente. Ele abre uma possibilidade de captar o social, o cultural, o
emocional, o consciente e o inconsciente. Assim, Gaulejac destaca a necessidade de
analisar o afetivo, o emocional, o social e o psicológico nas histórias de vida relatadas.
Por outro lado, é preciso considerar ainda que a oportunidade de narrar a história de
vida exige alguém que intencionalmente queira ouvir, compreender, permitir a
manifestação de vozes até então silenciadas (COLE E KNOWLES, 2001),.
Os

estudos

feministas,

entre

outros,

promoveram

importantes

debates

epistemológicos nas universidades ao apontarem que qualquer pesquisa parte da adoção de
uma perspectiva pelo pesquisador ou pesquisadora. Estes, definirão a partir de sua atuação
cientifica problemas, sujeitos e ferramentas que permitirão produzir conhecimento.
As verdades acadêmicas não são independentes das relações de poder que ocorrem
na academia e nas sociedades em geral. A critica feminista à ciência foca no aspecto que,
sob a alegação de objetividade e generalidade, o conhecimento cientifico que tem sido
produzido tem invisibilizado temas, negligenciado dados e interpretado politicamente seu
objeto de estudo.
Assim, os estudos feministas admitem a parcialidade que todas as pesquisas têm,
assumidamente ou não, para produzir um novo corpo de conhecimento, caracterizado por
acadêmicas como Donna Haraway (2009) como “conhecimento situado”. Seu objetivo é
caracterizar pontos de partida, perspectivas, teorias e ferramentas de pesquisa que
permitirão compreender diversos temas e sujeitos até então negligenciados nas
universidades. Mais do que isso, fazer de sujeitos até então subalternizados nesses
processos de produção de conhecimento os protagonistas das pesquisas.
O método autobiográfico, em particular, possibilita o protagonismo das mulheres na
narrativa do vivido, capta seus sentimentos, fantasias, impressões envolvidos em suas
histórias de vida. Ele permite, assim, desafiar as redes do saber-poder generalizador e
invisibilizador que tem sido produzido na academia.
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Mas, quero chamar atenção para um aspecto do método biográfico que é a
possibilidade de recusa do essencialismo epistemológico, ainda tão comum nos estudos
sobre mulheres. O que se pretende captar com esse método são os significados e as
subjetividades que emergem do que foi vivido.
Diante de um objeto que tem sido abordado a partir dos efeitos do cérebro e dos
hormônios sobre o sofrimento feminino, o método biográfico avança ao permitir que as
mulheres interpretem e narrem como a depressão surgiu e que efeitos produziu em suas
vidas. Esse método constitui-se ferramenta preciosa para compreendermos melhor como
sofrimentos sociais e psíquicos são reflexos das histórias de vida dos sujeitos.
Depressão – quando a vida adoece
As informações apresentadas a seguir são resultado de pesquisa de doutorado
realizada na UnB a respeito do acometimento da depressão e itinerários terapêuticos dos
sujeitos para lidar com ela (OLIVEIRA, 2016). Foram entrevistadas 10 pessoas que
narraram suas vidas. Exponho sete dessas narrativas, as fornecidas por mulheres. Escrevo
no passado para apresentar o perfil delas no momento em que ocorreram as entrevistas.
Ágata era uma mulher negra, de 31 anos, formada em artes cênicas, casada e estava
grávida da primeira filha. Justificou sua depressão por duas razões em especial: ter sido
molestada na infância por um tio e ser violentada pelos maridos quando adulta. Um dos
maridos de Ágata era alcoólatra, ela não suportava o casamento, mas sentia culpa por
querer se divorciar de alguém tão dependente dela. Considerava que a depressão era um
reflexo de sua trajetória submetida à violência dos homens desde a infância.
Ametista era uma mulher branca, de 32 anos, formada em design de interiores,
casada, tinha dois filhos.

Quando criança presenciava o pai espancar a mãe com

frequência. Os pais se divorciaram e passou ela a sofrer violência física do irmão. Esperava
ser protegida pela mãe, que a culpava de provocar a raiva do irmão violento, que evitaria se
fosse mais submissa. Casou-se e acreditava que encontraria alegria ao se afastar da família
em que cresceu, mas o luto por causa da morte da melhor amiga e a maternidade fizeram
com que ela entrasse em uma depressão que ela não conseguia aliviar. Disse que desde a
morte da prima teve crises mais ou menos intensas, sempre pioradas quando engravidava
ou dava a luz. Mas um dos fatores que intensificou seu sofrimento foi passar muitos anos
submetida a um tratamento psiquiátrico que a deixava drogada a ponto de não conseguir
trabalhar nem cuidar dos filhos.
Cristal era uma mulher parda, de 28 anos, formada em química, solteira e sem
filhos. Contou que sempre foi muito inteligente, boa aluna, mas que não conseguia
estabelecer bons relacionamentos com as pessoas principalmente pela timidez, por isso,
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cresceu sem amizades, teve poucos namoros e não se casou. A solidão era um dos
principais componentes de sua dor. Mas havia outros dois: se sentia desvalorizada pela
família e no mercado de trabalho. Mesmo formada não conseguia emprego na sua área
considerada muito masculina e teve que se contentar com empregos de nível médio mesmo
depois de formada.
Esmeralda era uma mulher branca, de 47 anos, com ensino médio, casada e com um
filho. Desde criança via e falava com pessoas que ninguém mais via. Ela sentia muito
medo dessas visões, vivia atormentada e contava para familiares o que acontecia para obter
ajuda. No entanto, o que isso provocou foi muita discriminação. As meninas da escola não
queriam ser suas amigas, os primos e primas não brincavam com ela e a chamavam de
estranha e muitos familiares a acusavam de ter alguma relação com o demônio. Sua
infância foi assustadora e solitária. No entanto, o fato mais marcante de sua vida foi ver a
mãe que tinha os mesmos “sintomas” ser levada usando uma camisa de força para o
manicômio, com o diagnóstico de esquizofrenia, e nunca mais voltar pra casa. A partir
daquele dia, Esmeralda percebeu que não poderia contar nem para seu pai sobre suas
visões, sob pena de ter o mesmo destino da mãe. Sua historia vai ao encontro do que foi
mostrado na pesquisa de Berquó e Cunha (2000), da tendência nos homens de
abandonarem mulheres doentes, não cuidarem delas. Diante do sofrimento da mãe da
Esmeralda a reação do pai foi interna-la em um manicômio. Depois que se casou, o marido
conseguiu convence-la a procurar um psiquiatra, a partir daí, foram cinco anos tão
intensivamente drogada que afirmou não saber quando era dia ou noite. Somente depois
que encontrou uma religião que definiu seu problema como um dom, o da mediunidade, e
fez do que era um mal um instrumento de trabalho mediúnico, foi que pode abandonar os
medicamentos e viver com mais tranquilidade. Segundo ela, a depressão está presente na
sua vida desde a infância.
Jade era uma mulher branca, de 30 anos, cientista social, casada e grávida da
primeira filha. Ela narrou uma infância muito sofrida por ter sido criada por pais
alcoólatras e violentos. Por estarem sempre embriagados, transferiam para ela desde
criança os cuidados com a casa e com a irmã mais nova. Na adolescência, foi estuprada
pelo primeiro namorado e engravidou. Quando contou o fato para a mãe, foi tomada por
mentirosa, obrigada a abortar e a manter em segredo todos os acontecimentos relativos a
essa gestação. A dor de ter sido estuprada, tomada por mentirosa e a culpa pelo aborto
fizeram com que desenvolvesse depressão. Sua vida daí em diante era repleta de
instabilidade, marcada por intensas crises depressivas.
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Rubi era uma mulher branca, de 29 anos, com ensino médio, solteira e sem filhos.
Nasceu de uma mulher solteira e muito pobre. Foi entregue para ser criada pela avó, que
era uma mulher bastante severa e nada afetuosa, que não permitia que ela tivesse amizades
nem contato com nenhum dos pais. Teve uma infância com extrema pobreza de bens
materiais e de afeto. Quando adolescente pediu para morar com a mãe, que aceitou, mas a
tratava com profunda indiferença. Casou-se jovem para sair da casa da mãe, mas deparouse com um marido também ausente e um casamento que a fazia muito infeliz. A historia de
Rubi tinha um ponto marcante, pois tentou suicídio pela primeira vez aos 9 anos de idade e
desejava a morte até adulta. Por causa das crises depressivas tinha dificuldade de se manter
em um emprego. Também sofreu muito com o tratamento psiquiátrico e os efeitos
colaterais dos remédios.
Por fim, Olivina era uma mulher branca, de 48 anos, com ensino médio, viúva e
com dois filhos. Cresceu em situação de extrema pobreza. Olivina era católica fervorosa,
casou-se com o primeiro namorado, o único amor de sua vida e teve dois filhos. No
entanto, quando seus filhos entravam na adolescência ficou viúva. Seu marido morreu com
HIV e ela descobriu que estava contaminada. Viúva, muito doente, submetida a um
tratamento que provocada efeitos colaterais terríveis e sofrendo discriminação da família e
dos vizinhos por ser soropositiva entrou em um quadro severo de depressão. Ela entrava e
saia de crises e tratamentos para depressão há 18 anos.
Todas as mulheres entrevistadas partilhavam alguns aspectos da vida: sofreram
violência física e/ou sexual na infância ou quando adultas; vinham de famílias pobres;
cresceram socialmente isoladas, muito restritas a família nuclear.
Quatro dessas mulheres possuíam mais um aspecto em comum e que foi visto como
vulnerabilizador: a maternidade. Por um lado, havia a relação conflituosa com as mães,
como Ametista, Jade e Rubi. Também havia a própria gravidez e maternidade como
vulnerabilizadora, como ocorreu com Ametista, Jade e a saída do filho de Olivina de casa.
Diferente do que as ciências médicas afirmam sobre a relação entre depressão e alterações
hormonais na maternidade, vários conflitos relacionados a essa experiência é que foram
apontados como causadores de sofrimento.
Silenciamento e submissão também foram posturas marcantes nos depoimentos das
mulheres. Submeter-se para conseguir companhia, afeto ou aprovação seja da família ou do
parceiro amoroso. Mas havia também o silenciamento das discriminações e violências
sofridas. Silencio garantido pelo medo de que falar não geraria apoio, empatia ou justiça,
mas julgamento, violência ou intensificação da culpa.
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Para as mulheres também o mercado de trabalho mostrou-se limitador. O desejo de
sair da pobreza ou da dependência financeira da família esbarrava em condições de
trabalho precárias, salários baixos, ambientes inóspitos, instabilidade. Jade, por exemplo,
conseguiu sair da casa dos pais para ir trabalhar em Brasília, mas, depois de meses sem
receber salário, voltou endividada. O sonho da autonomia transformou-se em pesadelo.
Olivina trabalhava, mas recebia salário suficiente apenas para sobreviver com seus filhos.
Seus tratamentos eram viabilizados pelo apoio de amigos e doações de terapeutas, que a
atendiam gratuitamente. Instabilidade no emprego também foi recorrente na vida de
Ametista e Rubi.
Aliás, a depressão está também relacionada com a precariedade e instabilidade no
trabalho. O caso de Cristal é o mais marcante nesse sentido, estudiosa, inteligente e
qualificada teve que trabalhar até de caixa de supermercado depois de formada porque não
conseguia emprego. Depois, teve que se encaixar em um emprego braçal na indústria de
remédios, sendo química formada. O ambiente e a desvalorização no trabalho gerou sua
pior crise. Mas, o desejo central delas era conquistar ou manter o afeto e valorização
familiar.
Obviamente, os danos psíquicos causados por situações como essa foram severos.
Unem-se mal-estar social, pela escassez afetiva e material, ao mal-estar subjetivo, a
construção de uma imagem negativa de si mesmo e de sua vida. Contradições sociais
tornam-se contradições subjetivas.
Ametista, Jade e Ágata relataram histórias que nos defrontam fortemente com a
cultura e sociedade de nossa época. Tratam da dor de três mulheres que tiveram que lidar
desde a infância com a violência física e sexual, praticadas pelo irmão, pai, mãe, tio,
namorado ou marido. Essas mulheres enfrentaram desde a infância uma situação que atinge
devastadoramente as mulheres no mundo inteiro: a violência. Violência que perdura
porque conta com o silêncio e a impunidade, suas vítimas geralmente não disfrutam de
apoio social ou institucional.
Essas mulheres vítimas de agressão não viram seus violentadores ser punidos. Ao
contrário disso, tiveram que fazer do abuso um segredo que as perturbaria por muitos anos
e carregar toda a tristeza que o acompanhava. No caso de Ametista, não havia segredo,
apenas uma sensação de que estava enfrentando sozinha uma violência legitimada, porque
vinha de um homem.
A depressão de Jade, Ágata e Ametista foi resultado também de uma sociedade que
não consegue proteger suas mulheres e crianças nem punir seus violadores. Uma sociedade
que não ampara uma viúva doente com filhos pequenos por discriminação em relação a sua
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doença. Em que a miséria material e afetiva marca a vida de crianças. Jovens estupradas
são tomadas por mentirosas e obrigadas a abortar. O mercado de trabalho não recebe
igualmente profissionais de ambos os gêneros.
Além disso, quando tomadas pelo sofrimento a ponto de não aguentarem mais suas
vidas procuram ajuda médica e o que recebem é uma dosagem alta de drogas que as fazem
perder a capacidade de pensar, sentir, realizar suas atividades cotidianas. Todas as
entrevistadas narraram situações em que o tratamento para a depressão era tão
incapacitante quanto a própria doença. A abordagem médica era, em muitos casos, um
agregador de mal-estar. As queixas eram de que os remédios para depressão causavam
tanto mal ao corpo e a mente quanto a própria depressão. As historias dessas mulheres
estavam repletas de experiências que as fizeram perder a vontade de viver e a estima por
elas mesmas.

Considerações finais
O interessante nas histórias de vida é que cada sujeito é singular, mas carrega em si
o social. Se, por um lado, parece impressionante num universo amostral relativamente
pequeno encontrar biografias tão díspares, por outro, poderíamos eleger diversos aspectos
que aproximam essas histórias. No entanto, o mais importante a salientar é que não se trata
de sete cérebros disfuncionais ou sete aparelhos reprodutores e seus hormônios, mas de
sete mulheres e suas vidas.
Como nos mostrou as narrativas, as mulheres interpretavam que sua depressão
emergiu especialmente de aspectos socioculturais e eventos dolorosos que causam rupturas
biográficas importantes. Abuso, abandono, violências física e sexual, discriminação,
hostilidade e pobreza extrema foram vivenciadas pelas entrevistadas. Desvalorizada,
rejeitada e violentada, as mulheres voltam sua depreciação para si mesmas. Elas se tornam
seu principal objeto de desprezo e revolta. O desejo que resta é o de morte. Deprimidas,
não intencionam se livrar de qualquer pessoa mais do que de si mesmas.
Como defendido por Ehrenberg (2008) e Gaulejac (2007), a depressão não é mais
uma doença do que um sintoma. Sintoma de uma sociedade doente, que provoca
sofrimentos e depois os patologiza, individualiza e medicaliza. Seu enfrentamento exige a
criação ou reforço de mecanismos coletivos que questionem os aspectos socioculturais,
políticos e econômicos responsáveis por causar esse sofrimento sociopsíquico.
A prevenção e tratamento da depressão não devem envolver apenas intervenções
individualizadas, mas lutas por melhorias na qualidade de trabalho, por uma sociedade
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menos consumista, individualista, violenta (o que inclui a violência física, psicológica,
simbólica, entre tantas sofridas pelos sujeitos) e sexista.
Podemos destacar ainda que as entrevistadas apresentavam situações de vida
bastante semelhantes as das que contribuíram para a depressão de mulheres em dados
apresentados por outras pesquisas: trabalho, maternidade, violência sexual, convivência
com o alcoolismo, silenciamento e medicalização para não provocar conflitos. Mesmo
doentes cuidavam de pessoas doentes da família (ARAÚJO, PINHO e ALMEIDA, 2005;
ADEODATO et. ali., 2005)
Enfim, quero enfatizar aqui depressão como o sofrimento resultante da história
pessoal do sujeito. A depressão é, portanto, um sofrimento psíquico, subjetivo, cultural,
ético e político. Considerar a depressão como na perspectiva de sofrimento por carregar a
própria história, é analisar o sofrimento para além de um trauma em particular, mas de
como toda a sua trajetória pessoal vai sendo construída a partir de elementos que deixaram
feridas psíquicas profundas.
É coerente pensar a depressão como uma relação dolorosa e conflitante com a
própria história, com sua biografia. Não só o cansaço de agir para manter a si mesmo, mas
faze-lo com todo o fardo de tudo que outros já te fizeram, que você já fez a si e por si
mesmo.
Conceber a depressão apenas como resultado de disfunções cerebrais acarreta em
um esvaziamento do caráter subjetivo e sociocultural desse sofrimento. O deprimido é,
sobretudo, sujeitado no sofrimento.
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SUJEITOS (DES)FEITOS PELA PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO:
EXPLORANDO TENSÕES EM DUAS NARRATIVAS PRÓXIMAS
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Resumo
Narrativas de experiências cotidianas entre dois personagens masculinos, acontecimentos
conflitantes entre dois bio-homens, crises das fronteiras dos desejos “permitidos”, insinuações
“inapropriadas”. Esses movimentos caracterizam um jogo possível nos contos “Frederico
Paciência” (1980 [1947]) de Mário de Andrade e “Aqueles dois” (2002 [1982]) de Caio Fernando
Abreu, que logo colocam o leitor diante das tensões entre amizade, gênero e desejo (não
necessariamente nessa ordem) vivenciadas por pares de personagens masculinos. Nesse sentido, o
trabalho que por ora se apresenta, partindo dessas tensões que aproximam os referidos contos, trata
de explorar como a constituição do sujeito de gênero é denunciada nas narrativas, sobretudo
quando o desejo heterossexual dos pares de sujeitos com uma identidade masculina aparentemente
estável está sempre ameaçado a se desfazer por meio do excesso da relação de amizade. Para tanto,
entendendo que essas tensões levam os sujeitos a serem compreendidos contra e para além de uma
“expressão” e/ou “essência”, seguimos o pensamento de Judith Butler (2006, 2008a, 2008b) sobre a
performatividade do gênero para traçar uma análise em que esses sujeitos (de gênero) são
denunciados como performativos e, logo, como efeitos normativos e não como expressivos. No
final, a análise proposta mostrará como a identidade masculina dos sujeitos, sobretudo quando
tensionada pelos textos, se revelam como exteriores a eles mesmos, implicada num processo que
tanto precede quanto excede os personagens em questão. Assim, a masculinidade das duplas de
amigos é reescrita em continuidade com o mundo da escola em “Frederico Paciência” e o mundo
da cidade, sobretudo o mundo do trabalho, em “Aqueles dois”, de forma que ambos os textos
convergem para uma mesma problematização da ordem normativa entre sexo, gênero e desejo,
instituída pelo falogocentrismo e pela heterossexualidade compulsória, que é estilizada nos sujeitos
de gênero.

Palavras-chave: Performatividade. Gênero. Literatura.
“el género proprio no se ‘hace’ en soledad. Siempre se está ‘haciendo’ con o
para otro, aunque el otro sea sólo imaginario. Lo que se llama mi “proprio”
género quizá aparece en ocasiones como algo que uno mismo crea o que,
efectivamente, le pertenece. Pero los términos que configuran el proprio género
se hallan, desde el inicio, fuera uno mismo, en una socialidad que no tiene un
solo autor (y que impugna radicalmente la propia noción de autoría)”.
Judith Butler (2006)

Narrativas de experiências cotidianas entre dois personagens masculinos,
acontecimentos conflitantes entre dois bio-homens, crises das fronteiras dos desejos
“permitidos”, insinuações “inapropriadas”. Amizades “perigosas”, desejos em “chamas”,
sujeitos (des)feitos pela performatividade de gênero, perturbações da heterossexualidade
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compulsória87. É certo que esses movimentos caracterizam um jogo possível nos contos
“Frederico Paciência” de Mário de Andrade, publicado originalmente na coleção Contos
novos (1947)88, e “Aqueles dois” de Caio Fernando Abreu, publicado pela primeira vez
como parte do seu livro Morangos mofados (1982)89. Com procedimentos escriturais
semelhantes, os referidos textos colocam o leitor diante das tensões entre amizade, gênero
e desejo (não necessariamente nessa ordem) vivenciados por pares de personagens
aparentemente masculinos e supostamente heterossexuais. Mais do que isso, ao enveredarse por essas tensões, o leitor perceberá que tal gesto significa sempre cortejar a zona do que
parece ter um significado, mas nunca tem um significado final, ou que seja transcendental.
Assim, os referidos textos são um chamado (um acinte) a travar um jogo, uma batalha, não
só com o próprio texto, mas consigo mesmo.
Certamente, os citados contos não são simples, embora que suas narrativas sejam.
“Frederico Paciência” é um conto em primeira pessoa, onde o narrador, Juca, rememora as
lembranças da amizade com aquele que dá nome ao texto, Frederico Paciência, apelidado
de Rico. Juca é, portanto, um narrador personagem, implicado em sua própria narrativa,
uma narrativa que não é fácil de ler, não só por causa de sua recorrente tensão que está
sempre por vir, mas também porque, repetidamente, os termos nos contos tendem a se
intercalar, formando uma espécie de tropos. Ao lado disso, “Aqueles dois” é um conto em
terceira pessoa, onde o narrador tende a se perder na sua própria narrativa, uma vez que,
frequentemente, as falas dos personagens tendem a entrar na narrativa repentinamente
como “sua”, o que vincula estrategicamente também o leitor a voz do outro, uma
vinculação que não pode ser negada de antemão.
Esses textos apresentam, portanto, cada qual a sua maneira, mas de uma maneira
muito próxima, pares de amigos homens como uma identidade masculina aparentemente
estável. Todavia, essa identidade é só apresentada para ser invariavelmente deslocada, uma
vez que a relação dos respectivos pares — uma relação que vemos acontecer durante vários
“atos” — tende, ela própria, em meio ao socius, se diluir e apontar rasuras entre as
unidades supostamente bem delimitadas de “ser de um gênero”, “ser de um desejo” e “ser
de uma amizade”. Nesse duplo jogo, é interessante como o socius e, logo, a sociabilidade
das normas de gênero (BUTLER, 2006, 2008b), são expostos em sua própria contingência
e abertos a seu questionamento, crítica e, inclusive, relativismo, a maneira estética e ética
87

Os termos performatividade de gênero e heterossexualidade compulsória pertencem ao universo teórico da
filósofa Judith Butler. Esses termos serão empregados no decorrer do trabalho, entretanto, para um melhor
esclarecimento sugerimos a leitura de Butler (2006, 2008b, 2008b).
88
Utilizaremos aqui a décima edição do livro publicada pela Editora Itatiaia, de 1980.
89
Iremos utilizar a versão do conto presente em Fragmentos: 8 histórias e um conto inédito, publicado por
L&PM, em 2002.
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da literatura. Aqui, onde os textos se apresentam como perigo, onde violentam o leitor e se
colocam como fruição (cf. BARTHES, 2002), é que acreditamos ser o lugar de um
trabalho, de um suplemento (cf. DERRIDA, 2005).
Nesse sentido, o trabalho que por ora se apresenta, partindo dessas tensões que
aproximam os referidos contos, trata de explorar como a constituição do sujeito de gênero
é denunciada nas narrativas, sobretudo quando o desejo heterossexual dos pares de sujeitos
com uma identidade masculina aparentemente estável está sempre ameaçado a se desfazer
por meio do excesso da relação de amizade. Para tanto, entendendo que essas tensões
levam os sujeitos a serem compreendidos contra e para além de uma “expressão” e/ou
“essência”, seguimos o pensamento de Judith Butler (2006, 2008a, 2008b) sobre a
performatividade do gênero para traçar uma análise em que esses sujeitos (de gênero) são
denunciados como performativos e, logo, como efeitos normativos e não como
expressivos.

Masculinidade e amizade (des)fazendo-se

De início, para tentar investir nessa leitura analítica possível, devemos considerar o
contexto em que os referidos textos se apresentam, quer dizer o socius textual que os textos
tanto colocam quanto tratam de problematizar:

Uma [bomba] ficou famosa, porque eu protestei gritado em casa, e meu
Pai resolveu tirar a coisa a limpo, me levando com êle ao colégio.
Chamado pelo diretor, lá veio o marista, irmão Bicudo o chamávamos,
trazendo na mão um burro de Virgilio em francês, igualzinho ao que me
servira na cola. Meio que turtuviei mas foi um nada. Disse arrogante:
— Como que o senhor prova que eu colei!
Irmão Bicudo nem me olhou. Abriu o burro quase na cara de Papai,
tremia de raiva:
— Seu menino traduz latim muito bem!... Mas não sabe traduzir francês!
Papai ficou pálido, coitado. Arrancou:
— Seu padre me desculpe. (ANDRADE, 1980, p. 106).
Suas mesas ficavam lado a lado. Nove horas diárias, com intervalo de
uma para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul (ou teria sido
Saul?) meses depois chamaria de “um deserto de almas”, para não
sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem
querer justificá-los – ou, ao contrário, justificando-os plena e
profundamente, enfim: que mais restava àqueles dois senão, pouco a
pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que
aconteceu. Mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam.
(ABREU, 2002, p. 127).
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Em “Frederico Paciência”, o contexto principal é o da escola, uma escola
comandada por padres e é a partir desse lugar que Juca rememora suas lembranças,
primeiro sozinho e, depois, com a chegada de Frederico Paciência. No excerto citado, o
narrador está falando sobre uma “bomba” (reprovação) que recebeu na prova de francês,
tendo o pai ido a escola tirar esse “problema” a limpo. É curioso como se trata de três
figuras masculinas que estão ligadas, a cada par possível, de uma maneira diferente: (a) o
filho homem protesta em casa e o pai atende seu chamado; (b) o pai se dirige a escola e se
coloca diante da autoridade do padre, sendo que este, por vez, esclarece que (c) o filho
havia boicotado a prova. No final das contas, embora cada posição de sujeito masculina
seja sempre um ponto para se exercer um poder falogocêntrico, o pai acata as palavras do
padre como as palavras “verdadeiras”, como se elas tivesse uma força de lei muito maior
do qualquer outra. Em todo o conto, é marcante ora a presença da instituição escolar, ora a
presença dos padres, como constituinte da identidade e da relação de amizade em vários
atos repetidos.
Ao lado disso, em “Aqueles dois”, dado que os personagens são adultos, o contexto
em questão é o do trabalho, com uma relativa extensão ao mundo da cidade em si. No
trecho mencionado, que narra o lugar de aproximação entre dois amigos, o narrador trata o
ambiente com repulsa, chamando a repartição de “deserto de almas”, uma expressão
cunhada por um dos personagens. A figura da repartição e com isso, a dos demais
funcionários e a do chefe, são marcantes nesse conto, sendo que, como na escola de
Frederico e Juca, a amizade de Raul e Saul irá começar, se repetir e se diferenciar em meio
e através do local de trabalho.
Desse modo, esses lugares se mostram como hostis aos personagens ou, pelo
menos, a parte deles:

No ginásio a nossa vida era uma só. Frederico Paciência me ensinava, me
assoprava respostas nos momentos de apêrto, jurando depois com riso
que era pela última vez. A permanência dêle em mim implicava aliás um
tal qual esfôrço da minha parte pra estudar, naquele regime de estudo
abortivo que, sem eu ainda atinar que era errado, me revoltava.
(ANDRADE, 1980, p.110).
Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto,
Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados,
cantando baixinho “Tu me acostumbraste”, entre inúmeros cafés e meio
maço de cigarros a mais que o habitual. (ABREU 2002, p. 126-127).

Nas palavras de Juca, a escola representa um “regime de estudo abortivo”, que,
afinal, era “errado”, mas que se torna suportável graças à presença de Frederico. Ao
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mesmo tempo, para Raul e para Saul, principalmente quando da ausência desse último, a
repartição sempre representa um “deserto de almas”, um lugar deserto, sem vida.
Curiosamente, o narrador deixa claro que na repartição existem muitos funcionários, mas
pela ótica dos personagens, essas outras pessoas se apresentam como vazios, a ponto de um
apenas se reconhecer no e junto ao outro. Nesses textos, vê uma relação opressora do
espaço, uma relação que é, afinal, constituinte, que possibilita e constitui a amizade dos
pares de amigos, ao mesmo passo que a relação de amizade se volta contra o espaço e sua
hostilidade. Os sujeitos vivem, portanto, nesse constante impasse.
Nos trechos abaixo esse ambiente opressivo é novamente colocado em tensão,
primeiro, quando Juca mostra um exemplar de um livro supostamente “proibido” para
Frederico, segundo, quando a mãe de Raul morre e Saul sonha com a repartição:

Um dia ele [Frederico Paciência] me surpreendeu com um livro. [...] Era
uma “História da Prostituição na Antiguidade”, dessas edições
clandestinas portuguêsas que havia muito naquela época. E heróico,
embora sempre horrorizado, passei o livro a êle. Folheou, examinou os
títulos do índice, ficou olhando muito o desenho da capa. Depois me deu
o livro.
— Tome cuidado com os padres.
— Ah... Está dentro da pasta, êles não vêem.
— E si examinarem as pastas...
— Pois se examinarem acham! (ANDRADE, 1980, p. 110).
No Norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele
precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saul vagava fonema que
não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos,
protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo em
novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto
acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana. E teve um sonho:
caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras. À
exceção de Raul, todo de branco, abrindo os braços para ele. Abraçados
fortemente, e tão próximos que um podia sentir o cheiro. Acordou
pensando estranho, ele é que devia estar de luto. (ABREU, 2002, p. 136).

Percebe-se que a “escola” e o “trabalho” não estão nesses textos gratuitamente,
sobretudo em termos de relações de gênero. Assim, é interessante perceber como esses
lugares não criam apenas a condição de uma relação de amizade, mas também como a
mantem num processo repetido e regulado, em que a amizade, o gênero e o desejo são
recortados, separados e normatizados. Nesses contos, a questão de como se é um ser do
gênero masculino, de um desejo heterossexual e de uma amizade (que não ultrapassa os
limites “proibidos” e desfaz o ser de um gênero e de um desejo supostamente estável) em
virtude da escola e do trabalho é central. Podemos ver os personagens negociando quase o
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tempo todo com esses lugares, não no sentido intencional, mas no sentido de constituição,
onde a intenção (ainda) não é possível.
Lembremos que em Aparelhos ideológicos de estado, Louis Althusser (1992)
oferece um valioso estudo sobre os aparelhos repressivos e ideológicos que perpassam o
funcionamento do Estado, apontando, entre eles, a Igreja, a Polícia, a Religião, ao que
poderíamos adicionar também a Escola e o Trabalho. Segundo Althusser (1992), em seu
exemplo mais citado, quando um policial aborda alguém na rua e diz “Ei, você aí!”, esse
“alguém” se vira na hora e se torna sujeito de uma interpelação em nome da Lei, uma lei
coercitiva e punitiva. O autor sugere também que, antes mesmo de nascer, a criança já é
submetida a uma configuração ideológica familiar que irá fazer encontrar seu “lugar”, isto
é, tornar-se o sujeito sexual. Em todos os casos, Althusser (1992) está tratando de sua tese
central, a de que a ideologia funciona transformando os indivíduos em sujeitos.
Em “Frederico Paciência” e “Aqueles dois”, é possível dizer que uma interpelação
do “sujeito sexual” está longe de terminar na cena inicial da configuração familiar, senão
que ela continua a ser efetuada ao longo de vários outros aparelhos repressivos e
ideológicos. Assim, nos contos estudados, a Escola e o Trabalho se colocam como lugares
em nome de uma Lei, uma lei repressora, que, todavia, interpelam os personagens,
tornando-os sujeitos. Em “Frederico Paciência” é notável a Lei divina e institucional junto
a Escola, chamando os sujeitos a ocuparem seus lugares de gênero, ainda mais quando esse
lugar pode se desfazer. Os padres ocupam o lugar da autoridade, eles são a autoridade e,
portanto, aqueles que interferem, que dão a última palavra, que separam uma briga, que
podem recolher um “livro proibido”, em nome da Lei. Já em “Aqueles dois” tudo é em
nome da Lei do Trabalho e essa Lei está povoada também pelas normas de gênero. Assim,
nos dois contos, os espaços representam por si só uma lei proibitiva, uma lei que é
sancionada pelo próprio espaço e por seus agentes.
Desse modo, em “Frederico Paciência” e “Aqueles dois” os personagens não são
apenas interpelados por um sujeito que representa a lei (a autoridade), mas também pelo
próprio espaço, que na possibilidade da descontinuidade da identidade masculina, revela -se
como masculinista e falogocêntrico. Nesses contos, essa interpelação não se dá de uma
única vez, mas numa série repetida de cenas e pelas quais os sujeitos não podem separar
seu gênero, seu desejo e sua relação de amizade. Reescrevendo o processo de interpelação
em termo de gênero, nas linhas de Butler (2008b), podemos dizer que esse não acontece
em uma única cena e que também não é um processo determinístico, já que a própria
interpelação tende a fazer os sujeitos rejeitar o contexto da interpelação mesma. Esses
lugares de constituição do sujeito do gênero levam a entender que o gênero não funciona
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como uma ideologia, se bem que atravessa aparelhos repressivos e ideológicos, mas como
uma complexa relação de poderes que fazem os sujeitos possíveis em meio a um processo
reiterativo e interminável.
Ainda sobre o contexto masculinista e falogocêntrico que estão em jogo nesses
textos, lembremos também quando em Vigiar e punir, Michel Foucault (1995) estudou os
lugares de disciplinamento do corpo, de assujeitamento dos indivíduos, destacando a
prisão, a escola, a fábrica etc. De acordo com Foucault (1995), existe um poder disciplinar,
característico da era moderna, que se exerce sobre os corpos dos indivíduos e que os
normatiza ao longo de toda a arquitetura moderna ocidental. Esse disciplinamento,
segundo o autor citado por último, é uma tecnologia do poder, uma modalidade de poder
que, afinal, é microfísico, isto é, atravessa toda a sociedade (FOUCAULT, 1995). Nos
excertos dos contos colocados logo abaixo podemos perceber um contexto de exercício
esse poder, da vigilância e punição dos corpos:

Diante de uma amizade assim tão agressiva, não faltaram bôcas de
serpentes. Frederico Paciência, quando a indireta do gracejo foi tão clara
que era impossível não perceber o que pensavam de nós, abriu os maiores
olhos que lhe vi. Veio uma palidez de crime e êle cegou. Agarrou o
ofensor pelo gasnete e o dobrou nas mãos inflexíveis. (ANDRADE, 1980,
p.114).
Falavam com Frederico Paciência, o sacudiam, davam nêle, mas êle
quem disse acordar! Só os padres que acorreram com o alarido e um
bedel atleta, conseguiram apartar os dois. O canalha caiu desacordado no
chão. Frederico Paciência só grunhia “Êle me ofendeu, êle me ofendeu”
(ANDRADE, 1980, p. 114).
Na segunda-feira não trocaram uma palavra sobre o dia anterior. Mas
falaram mais que nunca, e muitas vezes foram ao café. As moças em
volta espiavam, às vezes cochichavam sem que eles percebessem
(ABREU, 2002, p. 134).
Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias – e tinha
planejado juntos quem sabe Parati, Ouro Preto, Porto Seguro –, ficaram
surpresos naquela manhã em que o chefe de seção os chamou, perto do
meio-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao assunto: tinha
recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, os
dois ouviram expressões como “relação anormal e ostensiva”,
“desavergonhada aberração”, “comportamento doentio, psicologia
deformada”, sempre assinadas por Um Atento Guardião da Moral. Saul
baixou os olhos desmaiados, mas Raul levantou de um salto. Parecia
muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e a
outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca,
antes que o chefe, depois de coisas como a-reputação-de-nossa-firma ou
tenho-que-zelar-pela-moral-dos-meus-funcionários, declarasse frio: os
senhores estão despedidos. (ABREU, 2002, p. 139-140).
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Quer dizer, os corpos dos personagens se mostram como vigiados e regulados por
uma arquitetura de disciplinamento, que produz os micropoderes que, depois, os corpos
cobram como “naturais”. Entre esses micropoderes, podemos destacar o gênero, que é
igualmente uma tecnologia e produzido nos corpos (LAURETIS, 1994). Nesse processo, o
gênero de Juca e Frederico se mostram em disciplinamento pelo espaço escolar e o gênero
de Raul e Saul se mostram igualmente em disciplinamento pelo espaço de trabalho. Esses
lugares são apresentados como tendo uma lógica, uma lei e uma autoridade e, por isso
mesmo, capaz de produzir sujeitos, sujeitos de gênero, já que a escola e o trabalho
regulam, vigiam e castigam os corpos a fim de produzir neles masculinidade ou
feminilidade, um desejo heterossexual e uma amizade entre sujeitos do mesmo gênero que
não pode desfazer essa “continuidade” do gênero mesmo.
A escola de Frederico e Juca e o trabalho de Saul e Raul são, portanto, contextos
por onde se produzem, de forma repetida, o gênero nos corpos, sendo que, além de
incorporar um ideal de masculinidade nos corpos e um ideal de desejo, também produzem
um ideal de amizade e punem os corpos caso exista alguma transgressão das normas de
gênero. Em “Frederico Paciência”, a amizade transgressora é punida com a fala,
provavelmente a injúria, já em “Aqueles dois”, essa punição vai mais longe, resultando na
demissão dos amigos. Nesse último, o contexto se mostra ainda mais masculinista,
falogocêntrico e da heterossexualidade compulsória quando o chefe insinua que a relação
dos dois é “relação anormal e ostensiva”, “desavergonhada aberração”, “comportamento
doentio, psicologia deformada”, sendo que a firma tem uma “reputação” e que ele deve
zelar pela “moral” de seus funcionários. Na iminência de uma ruptura com o sistema
heterocentrado, Frederico e Juca, Raul e Saul, são tidos como “abjetos”, como “anormais”,
como os que devem ser castigados pela lei heterossexual normativa (BUTLER, 2008a).
Nesse sentido, em “Frederico Paciência” e “Aqueles dois”, o gênero, o desejo e a
amizade, se mostram construídos, disciplinados e incorporados desde um exterior, que não
é a essência dos sujeitos, mas as relações de poder no qual eles próprios se tornam sujeitos
e estão se tornando o que “são”. Longe de estar em cena a “intenção” ou “expressão” dos
sujeitos, o que está em jogo nesses contos é o resultado de um assujeitamento, de uma
constituição do ser mediante uma operação repetida do poder. Nesse sentido, podemos
dizer que o gênero masculino de Frederico e Juca, Raul e Saul, um gênero que sempre se
entende como autosufiente, estável e coerente, é, na verdade, performativo: uma série
repetida de feixes de poder que estilizam o corpo na sua suposta “naturalidade” do gênero
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(BUTLER, 2008b). Os sujeitos de gênero se mostram como constituídos por uma relação
exterior e repetida, que não é resultado de nenhum processo “interno” e “essencial”:

La socialidad espacial a la que pertenece la vida corporal, la vida sexual y
el ser de género (que es siempre, hasta cierto punto, ser en el género para
los otros) establece un campo de saturación ética con otros, y un sentido
de la desorientación de la primera persona, es decir, de la perspectiva del
ego. Como cuerpos siempre somos algo más que nosotros mismos y algo
diferente de nosotros mismos. (BUTLER, 2006, p. 46)90

Os contos analisados levam o gênero a sua descontinuidade na medida em que,
como assinala Butler (2006), o gênero não é um fato natural nem construído por
autodeterminação ou de forma sozinha, por mais que dizemos e que queiramos que ele seja
nosso “próprio” gênero (ou “meu gênero”, para recuperar a cena narcísica). O que existe de
“próprio” ou de “meu” no gênero está, na verdade, implicado em processos onde essa
noção de autoria se desfaz, já que são performativos. Assim, quando falamos que “somos
de um gênero” sempre estamos nomeando um problema muito maior do que supomos: o
ser do gênero é lavrado nas relações sociais, constituído no crisol das normas que o
engendram. Ser de um gênero é sempre ser para o outro (um outro real que, todavia,
também foi e está sendo constituído pelas normas de gênero) assim como para o outro
enquanto relações e instrumentos disciplinares.
Post-scriptum: o gênero performativo
Dizer que o gênero é performativo não é o mesmo que dizer que o gênero é uma
performance, quer dizer, uma intenção suficiente (elegida) e teatral. Pelo contrário, em
“Frederico Paciência”, bem como em “Aqueles dois”, o que vemos é a problematização de
relações que são exteriores e repetidas na ordem do ser do gênero. Assim, essa classe
natural do ser não está na ordem das coisas, em sua suposta “naturalidade” e
“essencialidade”, mas sempre construído e constituído pelas relações de poder que o
engendram. Nos contos analisados, cada momento a ser (ser do gênero masculino, ser do
desejo heterossexual e ser de uma amizade entre homens) é sempre, de forma repetida, ser
junto com o espaço coercitivo da escola (no primeiro conto citado) e do trabalho (no
segundo conto analisado). Na medida em que a suposta expressão dos sujeitos não pode ser
tomada fora dos circuitos em que eles são significados, interpelados e disciplinados, não
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Tradução livre: “A socialidade espacial a que pertence a vida corporal, a vida sexual e o ser do gênero (que
é sempre, até certo ponto, ser no gênero para os outros) estabelece um campo de saturação ética com outros,
e um da desorientação da primeira pessoa, quer dizer, da perspectiva do ego. Como corpos sempre somos
algo mais que nós mesmos e algo diferente de nós mesmos.” (BUTLER, 2006, p. 46, tradução nossa).
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faz sentido assinalar esse processo como mera “expressão”, mas como o resultado de um
processo insidioso, que é da ordem das relações de poder.
Quando o gênero aparece, justamente porque está em via de “desaparecer”, no
mundo da escola e do trabalho, é porque esses lugares atuam como tecnologias do gênero,
como feixes de poder que estilizam o gênero no corpo. Todavia, esses lugares e esses
processos são exteriores ao sujeito de gênero, mostrando que não repousam em nenhuma
topologia interna e que os sujeitos retirados desses processos não fariam “sentido”. Ser de
um gênero, o que implica, desde já, ser de um desejo e de um tipo de amizade específica,
significa sempre ser em virtude de um outro que, todavia, está também constituído por
essas normas ou é o meio pelo qual essas normas podem ser reiteradas. Em “Frederico
Paciência” e em “Aqueles dois”, o que temos contanto é justamente o limbo de viver entre
essas normas, de ser constituído por elas, mas não ser determinado de uma vez por todas.
As normas estão sempre em vias de se desfazer e em vias de desfazer o próprio sujeito, o
que opera uma descontinuidade com uma cena global de controle e coerência, e coloca o
sujeito na órbita da melancolia (BUTLER, 2008b). Entretanto, é aqui onde pode haver uma
possibilidade mínima de agência, que não parece ser empreendida pelos sujeitos dos
contos (pelo menos no caso de “Frederico Paciência”, já que em “Aqueles dois” nós não
sabemos qual é realmente o final).
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Resumo
A abordagem cultural na geografia escolar, não é contemplada como conteúdo no Currículo
Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, sendo abordada somente como tema
transversal. Contudo, para que a transversalidade aconteça é preciso que as licenciaturas habilitem
os professores e que o Estado ofereça materiais adequados ao seu desenvolvimento na escola. De
acordo com os dados já levantados na pesquisa, a partir de entrevistas realizadas com 16
professores de geografia, da rede estadual de ensino, nenhuma das ações acontece na prática,
fazendo com que temas como diversidade, gênero e etnia sejam trabalhados apenas em datas
comemorativas sem uma reflexão continua e aprofundada capaz de gerar frutos concretos. A
presente reflexão que, deriva de um projeto de pesquisa em desenvolvimento, visa investigar como
a abordagem cultural é trabalhada nas escolas publicas de Pires do Rio (GO) junto á segunda fase
do ensino fundamental e o ensino médio na disciplina Geografia e propor a construção de um
material didático que possa contribuir para a efetivação desta discussão na geografia escolar. Para
tanto, será feita pesquisa de campo através de pesquisa diagnóstica das escolas envolvidas,
aplicação de entrevistas semiestruturadas com os professores de geografia das escolas campo e
aplicação de questionários com os alunos.
Palavras-Chave: Geografia. Cultura. Geografia Escolar.

Introdução

A Geografia Cultural que nasceu no final do século XIX juntamente com a Geografia
Humana, apresentou como uma das principais preocupações a investigação dos fenômenos
sociais e culturais como uma contraposição ao positivismo lógico, buscando uma visão
mais holística dos fenômenos estudados.
Na atualidade a abordagem cultural na geografia toma corpo, sendo utilizada para as
investigações que abrangem diferentes temáticas como diversidade, etnia, gênero e entre
outras que por sua importância social, histórica e econômica são incorporadas como
conteúdo transversal obrigatório nos principais documentos relacionados a estruturação da
educação escolar no Brasil como a LDB e o PCN. Contudo, a partir das experiências que
tivemos nas escolas da rede pública de Pires do Rio (GO), enquanto Orientadora de
Estágio Supervisionado e Coordenadora de PIBID, discutir tais temáticas neste ambiente
não é uma tarefa fácil, visto que as licenciaturas são carentes de profissionais que abordem
o assunto tornando assim a formação de professores fragilizada neste aspecto, além da falta
de materiais didáticos adequados a disponibilizados para os professores para tratar sobre
tais temáticas.
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Nesta perspectiva tais temas são tratados de maneiras isoladas em dias comemorativos
como o dia internacional da mulher, o dia do índio, o dia da consciência negra e assim por
diante, sendo carentes de uma reflexão mais profunda e contextualizada.
Diante disto o presente projeto de pesquisa visa investigar como a abordagem cultural é
desenvolvida nas escolas publicas de Pires do Rio (GO) e propor a construção de um
livreto ilustrado e impresso, para ser disponibilizado para as escolas campo, que contenha
sugestões didáticas que possam contribuir para a efetivação desta discussão na geografia
escolar. Para tanto será feita pesquisa de campo através de aplicação de entrevistas
semiestruturadas com os professores de geografia da rede publica de ensino, bem como
com os alunos para diagnóstico.
Após a sistematização dos dados serão realizadas pesquisas bibliográficas e a
construção do material didático que será impresso e disponibilizado para os professores
participantes poderem ter um suporte teórico e prático a fim de tratarem dos assuntos em
pauta nas escolas campo de ensino fundamental e médio.
A construção do material contara com a colaboração da direção do campus com a
impressão dos livretos. A ilustração será realizada por um artista plástico de região que
participara visando apenas participação dos direitos autorais assim como a profissional que
fara a revisão ortográfica.

Referencial teórico

De acordo com Laraia (1986), o conceito de cultura parte de um dilema entre a
diversidade biológica e a diversidade humana. Essa preocupação existe a cerca de quatro
séculos antes de Cristo, quando Confúsio diz que a diferença entre homens não se resume á
suas características biológicas, mas sim á seus costumes. Por isso a ideia de que cultura
representa o conjunto de conhecimentos, crenças, leis e hábitos dos grupos humanos que as
pessoas aprendem socialmente, superando a naturalização dos costumes, se populariza em
nossa sociedade.
Nesta perspectiva, duas importantes teorias são construídas, sendo estas o
determinismo biológico e o determinismo ambiental.
O determinismo biológico prega que as pessoas nascem com hábitos que são inatos
e relacionam a raça a determinadas características comportamentais e culturais do
indivíduo com classificações hierárquicas, por isso ideias de que os nórdicos são mais
inteligentes que os negros, de que os judeus são bons comerciantes mas, são avarentos, os
portugueses são muito trabalhadores mas são pouco inteligentes e que os brasileiros
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herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxuria dos portugueses
ainda são muito comuns em nossa sociedade.
Além desses elementos preconceituosos que o determinismo biológico traz,
podemos apontar as relações de gênero que também são distorcidas no contexto dessa
teoria, porque se naturaliza o que socialmente é próprio para homens e próprio para
mulheres. Sendo assim, existem cores especificas para mulheres e homens, trabalhos,
posturas, formações dentro outras divisões que levam em consideração apenas o sexo e
ignoram o gênero. Esta postura então faz com que haja um grande preconceito contra o
grupo biologicamente mais fraco fisicamente, que são as mulheres, que por muito tempo
foram vistas como inferiores também intelectualmente, cuja única função social plausível
era gerar filhos e cuidar da família.
Outra importante abordagem histórica sobre conceito de cultura, de acordo com
Laraia (1986), é o determinismo geográfico. Essas teorias foram desenvolvidas
principalmente por geógrafos no final do século XIX e início do século XX, sendo que seu
pensamento principal prega que o meio natural determina o comportamento e a índole das
raças humanas.
O determinismo geográfico, assim como o biológico é responsável pela
disseminação de uma série de processos racistas e classistas, visto que as pessoas que
vivem nos trópicos passaram a serem vistas como preguiçosas e pouco produtivas,
enquanto pessoas que vivem em climas frios são tidas como pessoas inteligentes,
civilizadas e produtivas.
Esta teoria foi utilizada para justificar escravidões de grupos humanos, guerras e
conflitos e ainda hoje é utilizada em processos de subjugações humanas. Grupos de
estudiosos, principalmente antropólogos, refutam esta teoria justificando que, grupos
humanos que vivem em meios naturais semelhantes apresentam aspectos culturais
essencialmente diferentes.
As teorias modernas sobre cultura por sua vez, divergem do pensamento
determinista, visto que Benedict (1972), afirma que a cultura é como uma lente através da
qual o ser humano enxerga o mundo. Sendo assim, se é possível ver o mundo a partir de
uma lente a base para a interpretação desse mundo parte de seus conhecimentos pessoais
que são obtidos socialmente a partir da vivencia.
Nessa perspectiva Laraia (1986) aponta para outro importante conceito que é o
etnocentrismo, que consiste na dificuldade de aceitar a diversidade humana. Essa postura
gera ao longo da história humana, hostilidade entre os povos que chegam a guerras,
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conflitos e violência entre os grupos humanos, formando assim identidades distintas e
muitas das vezes convergentes.
Dessa forma, pensar na superação do etnocentrismo passa pela compreensão da
diversidade, que por si compreende fatores como etnia, gênero, classe social, condições
físicas e intelectuais do ser humano que devem ser refletidas e compreendidas além do
conhecimento empírico.
Na ciência geográfica as tendências ao desenvolvimento de pesquisas que abordem
questões dessa agenda, tomam corpo juntamente com a Geografia humana, a partir da
Geografia Cultural no final do século XIX.

O objetivo da abordagem cultural é entender a experiência dos
homens no meio ambiente e social, compreender a significação que
estes impõem ao meio ambiente e o sentido dado às suas vidas. A
abordagem cultural integra as representações mentais e as reações
subjetivas no campo da pesquisa geográfica. (CLAVAL, 2002 p.
20)

Sendo assim, a geografia cultural sai da condição de uma subárea da Geografia
Humana e passa a representar uma área afim, com o mesmo status de importância da
Geografia Política, Econômica, Agrária entre outras, tendo como principal característica a
análise das representações mentais e da subjetividade dos grupos humanos em uma
perspectiva metodológica pautada na fenomenologia. Contudo, isto não quer dizer que as
análises sejam alheias a importantes elementos históricos e sociais como a política e a
economia, visto que a cultura não representa uma entidade independente muito menos
totalitária, a abordagem cultural busca consistência de análise na intersecção de diversos
fatores que compõe o conjunto humano.
Nesta perspectiva de acordo com Claval (2002) é possível apontar algumas
concepções de cultura , tais como cultura como um resultado do saber social que é
mutável e não é totalitário; ou um conjunto de princípios, regras, saberes que compõe cada
grupo humano de maneira imutável e por fim cultura seria o conjunto de atividades e
costumes que são identidade a um grupo humano.
Estas concepções representam formas de pensar a cultura de grupos humanos como
aporte teórico para reflexões geográficas, contudo nesta pesquisa, buscaremos superar o
totalitarismo cultural numa tentativa de relacionar esse conceito a fatores sociais, políticos
e econômicos ao longo da analise.
Outra abordagem atual sobre cultura passível de reflexão nesta proposta de
pesquisa, é a ideia de cultura líquida de Bauman (2013), que tece uma análise da cultura
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ante o espaço virtual e toda a ideia de homogeneização e superficialidade que a mesma
sofre com a rapidez com que as informações são veiculadas a partir da evolução da TV e
da internet. Nesta perspectiva o autor aponta o dilema entre homogeneização e valorização
da cultura local, entre a rapidez com que a moda consumista se instala e é substituída e
com o esvaziamento dos valores locais e regionais.
Hall (2011), por sua vez irá abordar a identidade cultural neste contexto, discutindo
a ideia de identidade nacional ante ao processo de globalização, também abordando o
dilema entre valorização da cultura nacional a partir do conceito de etnia e a ideia de
homogeneização da cultura e das identidades a partir do processo de globalização.
Diante do exposto é possível então, compreender porque a temática cultural está
sendo tão valorizada nas ultimas décadas nas agendas que visam modernizar e tornar o
ensino mais significativo para os alunos na escola por parte do MEC, materializado nos
documentos que normatizam os conteúdos e os procedimentos educacionais no Brasil,
como a LDB e o PCN. Contudo, a partir de observações informais que realizamos nas
escolas públicas de Pires do Rio (GO) durante a coordenações de ações vinculadas ao
estágio supervisionado, onde atuo a mais de seis anos como orientadora, bem como no
PIBID onde atuei por três anos como coordenadora, na prática escolar existe uma grande
dificuldade por parte dos professores em abordar tais assuntos devido principalmente a
falta de formação acadêmica e a falta de materiais didáticos adequados.
Sendo assim, a presente proposta de pesquisa visa investigar como a abordagem
cultural é desenvolvida nas escolas publicas de Pires do Rio (GO) e propor a construção de
um material didático impresso que possam contribuir para a efetivação desta discussão na
geografia escolar.

Discussões e resultados
O PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), foi elaborado no ano de 1999 pelo
MEC (Ministério da Educação e Cultura) a partir da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) a fim
de estabelecer uma base comum no currículo mínimo das disciplinas oferecidas aos alunos
do ensino fundamental e médio, além de estabelecer diretrizes, métodos, procedimentos,
metas e assuntos relevantes a serem trabalhados no ensino nacional.
O PCN foi elaborado procurando respeitar as diversidades regionais, culturais e
políticas que existem no país e por outro lado discutir nas escolas assuntos do interesse
nacional e que ajudem os jovens a terem acesso ao conjunto de conhecimentos necessários
ao exercício da cidadania. (BRASIL, 1998).
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Para tanto, o PCN propõem, dentre outras ações a transversalidade, que consiste
em temas fundamentais para a formação de um cidadão crítico, participativo e livre de
preconceitos.
Os Temas Transversais do PCN são considerados de extrema importância para
serem discutidos em sala de aula, pois dizem respeito à conceitos e valores que
fundamentam a democracia e à cidadania, correspondendo a questões de grande
importância para a sociedade brasileira”, Lobato (2005, p. 12).
Os critérios para escolha dos temas foram as urgências sociais dos mesmos, que
levam em consideração questões que podem afrontar a dignidade humana e deteriorar a
qualidade de vida das pessoas em abrangência nacional, buscando assim, contemplar
questões que atingem vários pontos do país.
Os Temas Transversais são bastante complexos e isso se percebe na dificuldade que
os docentes apontam em trata-los junto aos conteúdos obrigatórios, observado nas
conversas informais realizadas previamente a proposição da pesquisa que origina a
presente pesquisa. Sendo assim, o PCN propõe transversalidade nas discussões a partir da
interdisciplinaridade. (BRASIL, 1998, p. 27).
O conjunto de Temas Transversais inclui ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. O PCN assume que determinados temas têm
mais afinidade com certas áreas e por isso podem ser mais explorados por elas.
Os temas devem ser tratados junto aos conteúdos do currículo formal, sendo
inseridos ao contexto da matéria que está sendo tratada com os alunos. Na presente
proposta de pesquisa, que intenciona abordar a discussão de

gênero de acordo com

Reginaldo e Oliveira (2013), Paula e Nascimento (2013) e Silva (2003), etnia e diversidade
no ensino de geografia de acordo com Claval (2002), Laraia (1986), Bhauman (2013) e
Hall (2011) os temas transversais relacionados serão: pluralidade cultural, que trata dos
costumes e diversidade dos grupos humanos e orientação sexual que engloba de acordo
com entre outras discussões as relacionadas ao gênero.
Sendo assim, é possível abordar tais assuntos em diversos conteúdos listados no
Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, (2012) como pode ser
observado na tabela 1 a seguir:
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TABELA 1. ANO E CONTEÚDOS PASSÍVEIS DE TRANSVERSALIZAÇÃO COM OS
TEMAS PLURALIDADE CULTURAL E ORIENTAÇÃO SEXUAL NO CURRÍCULO
REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, (2012)
ANO
CONTEÚDO
Sexto ano do Ensino Espaço geográfico: Urbana e Rural
Fundamental
Sétimo ano do Ensino População brasileira e cultura, Trabalho e migração e
Fundamental
mobilidades, Regionalização do território brasileiro, Goiás no
contexto econômico e cultural brasileiro, A Industrialização, a
urbanização e modernização no campo.
Oitavo ano do Ensino O Brasil no Continente Sul Americano, O continente Africano.
Fundamental
Nono ano do Ensino Geopolítica
Fundamental
Primeiro ano do Ensino Relação Sociedade (homem)/ natureza.
Médio
Segundo ano do Ensino A dinâmica socioespacial brasileira.
Médio
Fluxos e deslocamento populacional no mundo.
Manifestações culturais
Espaço mundial: configuração, conflitos e perspectivas.
Globalização no espaço geográfico brasileiro.
Regionalização brasileira.
Terceiro ano do Ensino Espaço mundial: configuração, conflitos e perspectivas,
Médio
Geopolítica mundial, Guerras e conflitos atuais, A dinâmica
socioespacial brasileira, Fluxos e deslocamento populacional no
Brasil, Ocupação e formação territorial, Formação do povo
brasileiro e goiano e diversidade étnicocultural, Importância do
indígena e do afro descendente para a formação do povo
brasileiro - em observação a Lei n.11.645 de 10 março de 2008,
Contexto Econômico e Cultural brasileiro e goiano, Aspectos
geográficos e históricos do município onde a escola se localiza,
A atual configuração do espaço geográfico mundial: Organização
social, econômica, cultural e política dos países.
Fonte: Goiás (2012)
Organização: M. V. Paula (2016)
Com isso pretende-se após a realização de pesquisas diagnósticas de demanda do
tema, elaborar um material didático impresso, que possibilite aos professores das escolas
participantes estabelecer discussões a respeito das teorias de gênero, etnia e diversidade no
ensino de geografia.
A perspectiva de trabalho adotada no material didático que será construído a partir
da exposição de uma opção de plano de aula que contemple a discussão de uma temática
cultural vinculada ao campo teórico abordado pela pesquisa, junto a um conteúdo oficial
do currículo referencia do Estado de Goiás, como exemplo a seguir:
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PLANO DE AULA

TEMA: Gênero e globalização, discutindo o fenômeno contemporâneo de mulheres como
provedoras dos lares.

OBJETIVOS

Objetivo geral: Refletir sobre a identidade de Gênero perante o fenômeno da Globalização
e a inversão de papeis sociais de homens e mulheres, historicamente institucionalizado pela
cultura patriarcal, acerca do provimento dos lares.

Objetivos específicos:




Conceituar Gênero;
Refletir sobre a cultura patriarcal;
Apontar as atuais mudanças nos papeis sociais de homens e mulheres a partir da
realidade local para depois abordar a global.

CONTEÚDO: Globalização no Espaço Geográfico Brasileiro.

DESENVOLVIMENTO DO TEMA: Em um primeiro momento dialogar sobre os alunos
acerca do conceito de gênero e patriarcado. Depois a partir do cartoon que segue, discutir a
inversão de papeis masculinos e femininos, bem como questões de diversidade e etnia, a
partir da imagem que retrata uma família de pessoas negras.
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RECURSOS DIDÁTICOS: Projeção com Data Show e Cartoon.

AVALIAÇÃO: Mural de profissões. Construir um mural com vários tipos de profissões
exercidas por homens e mulheres sem restrições de ocupação por gênero.

BIBLIOGRAFIA:

MORGANTE, Mirela Marin. NADER, Maria Beatriz. O patriarcado nos estudos
feministas: um debate teórico. Anais do XVI Encontro Regional de História da Anpuh –
Rio: saberes e práticas científicas, 2014.

SILVA, Joseli Maria. Um ensaio sobre as potencialidades do uso do conceito de gênero na
análise geográfica. Revista de História Regional. Rio de Janeiro, n. 8, p. 31-45, 2003.

É importante observar que não pretendemos oferecer receitas prontas. Os
professores e professoras das escolas participantes tem a liberdade de diversificar as
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referencias e recursos sugeridos. Contudo ao oferecer textos e recursos a ideia e fomentar a
discussão e aguçar a criatividade dos profissionais, alunos e alunas envolvidos no projeto.
Considerações finais

A abordagem cultural na ciência geográfica na primeira metade do século XX
estava profundamente ligada ao papel das técnicas, como um importante elemento de
constituição da relação da humanidade e meio ambiente. A partir da década de 1940 com o
desenvolvimento da ecologia, um ramo da biologia que estuda os seres vivos e suas
interações com o meio ambiente onde vivem, a abordagem da geografia entre humanidade
e meio ambiente ganha uma nova perspectiva. Esta ideia de equilíbrio entre homem e meio
exige novas reflexões que a Geografia Humana precisa considerar, muitas delas que
povoam o universo da percepção e da subjetividade.
Nesta perspectiva o cultural toma corpo, sendo refletido a partir da fenomenologia,
porém buscando a criticidade do fenômeno e a moral geográfica, que leva o pesquisador a
estudar as minorias e suas especificidades.
Todo este arcabolso teórico ainda se encontra em processo de desenvolvimento na
ciência geográfica o que dificulta ainda mais sua abordagem no Universo escolar.
Contudo, é preciso que seja feito um esforço conjunto entre as instituições
Universidade e Escola, com o intuito de levar esta reflexão para a vida dos alunos e alunas,
na busca por uma significação do ensino de geografia, bem como pela construção de uma
sociedade que saiba respeitar a diversidade, se livrando dos ódios sexistas e homofóbicos,
responsáveis por lamentáveis episódios de bullying nas escolas que levam a violência,
doenças de cunhos psicológicos e psicossomáticos, bem como a suicídios e ataques com
armas em processos extremos de dor. Responsáveis por abusos contra mulheres que vão de
insultos a estupros mesmo dentro das intuições de ensino. Responsáveis por espancamento
e assassinato de gays por intolerância. Responsáveis por opressão e construção de
comportamentos lamentáveis de homens que são psicologicamente violentados desde a
infância pela construção profundamente deturpada de sua masculinidade opressora,
preconceituosa e violenta.
Todo este quadro não deve ser ignorado pela Universidade e pela escola, na busca
desenfreada por uma formação conteudista que visa apenas à preparação dos alunos e
alunas para o ingresso na Universidade.
A demanda escolar precisa ser mais audaciosa, a busca pela formação do cidadão
crítico e participativo não pode ignorar as discussões de diversidade, gênero e etnia. A
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busca por uma sociedade mais justa, não pode ser construída sob os pilares da intolerância
e do preconceito ainda dominantes na sociedade contemporânea.
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A COMUNIDADE LGBT E A DITADURA CIVIL-MILITAR: A RELACÇÃO
ENTRE REPRESSÃO E A PERSISTÊNCIA DA HOMOFOBIA NO BRASIL
PINTO, Rhanielly Pereira do Nascimento 1
Resumo
Este trabalho traz em perspectiva a relação entre a violência sofrida pela comunidade LGBT na
década de 1960 e 70 com a ditadura e a maneira com a qual essa violência proporcionou junto à
movimentos internacionais a criação de uma consciência de grupo até então inexistente. Também
procura relacionar a violência de Estado e sua justificativa a uma memória tanto da ditadura
quanto dos discursos de ódio hoje existentes no Brasil para com a população LGBT . Portanto
sendo ainda um estudo incipiente sobre as formas de resistência e repressão sobre o Estado para com
os LGBT este estudo traz um apanhado dessas maneiras encontradas por esta comunidade em
combater a ditadura e exigir seus direitos.
Palavras-chave: homofobia; ditadura; LGBT

Introdução
Na atualidade quando se pensa no direito das minorias², automaticamente se
destaca a grande contradição vivida no Brasil. A julgar pelo fato de vivermos num país
democrático, concluiríamos que todos que nele estão inseridos possuem igualdade
jurídica, ou seja, todos são iguais perante ao Estado. No entanto, ao contrário da premissa
da democracia burguesa, o que se têm na realidade, é uma tentativa sistemática de
repressão e exclusão dos direitos destas minorias.2 91
Podemos exemplificar esta contradição do Estado democrático no Brasil em
relação a esses grupos conhecidos como minoria, citando a fala de um de nossos
representantes do parlamento, que tecnicamente deveria entender e aplicar os princípios
básicos da democracia, contudo o que se tem é:
“Eu estou me lixando para esse pessoal. Criaram aí a frente parlamentar
de combate à homofobia, frente gay aí. O que esse pessoal tem para
oferecer para a sociedade? Casamento gay? Adoção de filhos? Dizer que
se seus jovens, um dia, forem ter um filho que se for gay é legal?"(Jair
Bolsonaro) 3

Fato é que a comunidade LGBT no Brasil vêm lutando a passos lentos para conseguir os
seus direitos enquanto grupo, e o que chama atenção é que pelo fato de estarmos vivendo em
1

Graduando em História pela Universidade Federal de Goiás Regional Catalão, e-mail:
rhaniellypereira@hotmail.com. Orientando da Professora Drª Lilian Marta Grisólio.
2
Consideramos aqui minoria os homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros
que compõem o grupo dos LGBT
3
Disponível em:<http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/03/estou-me-lixando-para-esse-pessoal-dizbolsonaro-sobre-movimento-gay.html>. Acesso: fev.2016
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uma democracia, esses direitos deveriam ser naturalmente observados e garantidos pelo
Estado. O não cumprimento disso faz com que tentemos testar algumas hipóteses sobre a
própria formação do movimento LGBT e no que diz respeito aqui a própria formação da
consciência de grupo dos homossexuais.
É neste momento que se faz necessário pensar historicamente, percebendo que essa o
processo de redemocratização, ao qual estamos inseridos, é um processo histórico
relativamente novo, e o que antecede esse momento histórico é a imersão da sociedade numa
ditadura civil-militar.
A grande questão posta neste estudo, é pensar como a ditadura brasileira se relacionou
com a causa LGBT e ainda buscar perceber se há uma relação com o atraso da formação de
uma consciência de grupo e de militância. O processo de militarização que ocorreu no Brasil
procurou adequar o país a uma certa ideia de moralidade e padrões de comportamento
aceitáveis pela Igreja e demais núcleos ligados as alas mais conservadoras. É sabido, por
exemplo, que em 1969 existiu uma “Comissão de Investigação Sumária”, do Ministério das
Relações Exteriores, que funcionava como um órgão de repressão e perseguição a
homossexuais, alcoólatras e pessoas consideradas emocionalmente instáveis e que deveriam
ser banidas do Itamaraty.
Dessa forma, buscamos nessa pesquisa compreender se na formação de um
movimento de luta pelos direitos da comunidade LGBT se dá pela forte repressão e
enfrentamento do Estado Ditatorial. Também buscamos investigar a ausência do debate sobre
a questão entre os grupos de esquerda que se para além de não lutar pelos direitos dos
homossexuais ainda agiam com discriminação dentro dos próprios movimento.
É interessante aqui perceber ainda que a maioria dos países da América Latina
passaram por uma Ditadura Militar e posteriormente, um processo de redemocratização assim
como o Brasil. Isso nos leva também a questionar, nessa pesquisa em desenvolvimento, se os
avanço dos direitos LGBT na América Latina tem uma relação com a maneira destas
ditaduras tratarem a questão. Será que a forma de resistência deste grupo social foi
estruturalmente diferente na América Latina e por isso estariam estes mais avançados no que
diz respeito aos direitos dos LGBT do Brasil? Essas questões são possíveis desdobramentos da
pesquisa ora apresentada.

A Ditadura Civil-Militar
O mundo a partir da década de 1950 vivia a polarização proposta pela Guerra Fria, que
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em linhas gerais significava a disputa de um modelo político-econômico para os países. De
um lado deste conflito havia os EUA que representava o modelo do capital portanto, a defesa
do capitalismo, e de outro a URSS que defendia um modelo de socialismo para as nações.
Desta maneira, havia uma sistemática atuação de defesa da suas áreas de influência, sendo que
em relação aos EUA a maior área de influência era, e ainda é, América Latina.
O governo predecessor ao golpe, no Brasil, defendia algumas reformas para os
trabalhadores, tendo como maior exemplo uma proposta de reforma agrária e também de
distribuição de riqueza. Percebe-se então que a classe dominante, se vendo ameaçada pelas
reformas, se aliou aos militares e também contou com o apoio do governo norte- americano
para a efetuação do golpe.
O quadro predecessor ao Golpe de 64 era totalmente desfavorável aos interesses dos
Estados Unidos da América. Daí o interesse da maior potência mundial em influenciar o cenário
político brasileiro a percorrer um caminho mais economicamente liberalista e cada vez mais
aberto ao capital estrangeiro. Sobre este cenário descrito no livro de Coggiola, temos o
seguinte:
“Diante de tal quadro, desfavorável ao progresso dos interesses econômicos
dos Estados Unidos, não fica difícil associar a queda do governo Goualrt à
intervenção política dos norte-americanos. Durante os períodos de
preparação e imediatamente posterior a efetivação do golpe foi intensa a
atuação da embaixada norte- americana no combate político ao governo
constitucional. [...] Lincoln Gordon [...] sugeria nomes para compor
ministérios, censurava as escolhas de 'esquerdistas' para as assessorias do
presidente, criticava abertamente projetos e iniciativas governamentais”.
(COGGIOLA, 2001, p. 13)

Podemos aqui ainda explicitar mais uma análise do próprio processo do Golpe de 64
como sendo parte de um processo não só macro, como já citamos, mas também uma
perspectiva de luta de classes de um processo que se iniciara bem antes com a Revolução de
30. Há nesse momento uma repetição e transposição de um modelo ao qual observamos várias
vezes no tempo em grande parte das nações.
Dessa maneira, o historiador Paulo Alves de Lima Filho e afirma:
O golpe de Estado de março de 1964 veio coroar a evolução da assim
chamada Revolução de 30, transformando-se em momento decisivo do
desfecho do processo da revolução brasileira, questão historiográfica
central desse período, moldando-a ao padrão imperialista do capital
mundialmente dominante. Solução histórica a passar às classes
trabalhadoras a plena responsabilidade tanto pela realização das tarefas
históricas que as burguesias e sua revolução não realizaram (e nunca mais
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realizariam) assim como daquelas outras, específicas à sua emancipação
enquanto classe. Ou seja, sua emancipação significaria a libertação de
toda a sociedade. (FILHO, 2004, p.515)

Sob este último fato, é possível entender que tanto as ditaduras latino americanas
- quanto o próprio EUA – promoviam neste momento histórico uma “defesa a democracia, a
família e contra o terror do comunismo”. Dada a justificativa e o golpe instalado, temos
durante os primeiros anos um processo para reduzir o poder de ação do próprio Congresso,
sem falar na obviedade do cerceamento dos direitos civis.
A ditadura brasileira foi se endurecendo gradualmente até chegar em vigor o AI- 5
onde temos uma caracterização forte do que observamos enquanto memória ao terror
ditatorial. Talvez este seja o símbolo mais forte da ditadura não só pelo AI-5 em si mas
também todos os outros 17 atos que na sua maneira mais denotativa institucionalizaram de
forma jurídica o cerceamento dos direitos civis, portanto individuais no Brasil. Há aí uma
contrariedade da justificativa burguesa e norte-americana colocadas em cena. Como defender
uma democracia se esta sobretudo se baseia nas liberdades individuais e coletivas?
Os autores Victor Leandro Chaves Gomes e Hélio de Lena nos informam em seu
trabalho “A construção autoritária do regime civil-militar no Brasil” uma leitura sobre os atos
e particularmente é interessante a análise a maneira na qual os atos foram afunilando ainda
mais o sentido da ditadura.

O AI-1, complementado pelo AC, marcou não apenas a legitimação do
regime, mas também abriu espaço para a corporificação de toda uma
legislação arbitrária que nos anos posteriores se consumou. Lúcia Klein e
Marcus Figueiredo (1978) interpretaram a constituição do regime
afirmando que se trata de um “período em que a defesa da segurança
nacional se consolida como princípio absoluto e passa a requerer a
neutralização de grande parte das normas até então em vigor! (p.26). (
GOMES; LENA, 2014, p.90)

O AI – 1 foi publicado no dia 9 de abril de 1964 e marca o início de um processo
ditatorial que se estabelece ao procurar prerrogativas de legitimação de seu estado enquanto
viabilizador da revolução político-social para manter os bons costumes e salvar o Brasil. O AI2 publicado no dia 27 de outubro em 1965 demonstra este mesmo esforço de propor uma
legalidade ao golpe e justifica-lo a partir de status quo de revolução.
Neste segundo ato institucional fica claro o objetivo de emancipação do governo ao
rechaçar os movimentos armados num compromisso com a sociedade. A este ponto há a
reafirmação da legitimação do governo e a explicação de que só o governo propõe mudanças
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constitucionais provando por demais este seria o próprio exemplo de uma revolução e não de
um golpe.
A ditadura se torna mais repressiva com a publicação dos próximos AI. O terceiro ato
publicado 5 de fevereiro de 1966 marca a decisão da ditadura de manter a vida política restrita
ao próprio governo, sem uma oposição forte. Já o AI-4 fora editado para que pudessem reabrir
o Congresso para votar num novo texto de Constituição.

É peculiar observar que à medida que os AI foram sendo promulgados, o
diálogo com a sociedade foi diminuindo. Se o AI-1 continha uma ampla
exposição dos princípios norteadores da “revolução”, a convocação do
diálogo aberto com os cidadãos era necessário. Entretanto já o AI-4
contava com apenas quatro considerações que informavam a sociedade das
ações tomadas. (GOMES; LENA, 2014, p.94)

Finalmente o AI-5 que publicado é que fica claro a prerrogativa em legitimar da
violência do Estado. Este ato institucional além de afunilar mais ainda, o que podemos
chamar de Estado Ditatorial, mudou contudo a forma do diálogo proposta pelo próprio regime
militar em 1964, o que antes era uma Revolução para manter a tradição, bons costume e a
defesa do próprio Estado Democrático passou a ser uma informatização e uma prestação fraca
das ações do mesmo. Tornando o próprio Ato Institucional um exemplo da violência
institucionalizada.
Em linhas gerais há um Estado golpista a partir ano de 1964-67 em uma fase que
denominamos como a própria transição para o período mais crítico da ditadura militar. Dos
anos de 1967 há 1975 há uma segunda fase da ditadura onde a repressão ocorreu fortemente
em todos os tipos de resistências, sendo elas políticas ou de caráter artístico,e é nesta fase
onde se governou o país no modelo mais clássico que temos sobre como é uma ditadura,
sendo este período exemplificado pela repressão das guerrilhas, guerra à subversão e até uma
tentativa maior de controle da classe média. Por último os anos de 1975-1985 vão ser
caracterizados por uma abertura gradual.
No governo do general João Baptista Figueiredo começou a “distensão”, ora
oferecendo de volta os direitos dos trabalhadores, ora recuando. O novo presidente aprovou a
Anistia Política, fazendo com que as pessoas que tinham fugido do país, poderiam voltar.
O governo foi abrindo para a redemocratização do país, onde vários partidos fora m
juntando-se para lutar pela democratização. O movimento sindical paulista começou a se
organizar de uma maneira diferente, se desatrelando do Estado, os metalúrgicos do ABC
começaram a fazer greves, sendo um dos líderes mais proeminentes o Luís Inácio da Silva.
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Estes trabalhadores ainda sofreram com da Ditadura Militar e muitos deles ainda foram
presos, o Estado ainda interviu nos sindicatos, pois o processo de abertura estava caminhando
rápido demais, segundo a ala conservadora.
Em 1984 a transição chegou ao fim, à população foi novamente às ruas pedindo
eleições diretas para presidente, porém questão votada no Congresso e rejeitada pela maioria
dos deputados. Tancredo Neves se candidatou a presidente e José Sarney como vicepresidente, ganhando a eleição indireta, no entanto em virtude de sua morte, José Sarney
assumiu à presidência. Era o processo de redemocratização iniciando de forma indireta e torta
no Brasil.

A Relação Violência-Resistência
Entendido finalmente que a ditadura fora um período de repressão e de extrema
violência para com vários grupos sociais fazemos um recorte. A população LGBT
majoritariamente na década de 70 conhecida como comunidade GLS teria sofrido fortemente
durante a ditadura não só por destoar dos padrões hegemônicos sociais como também possuir
particularidade que somam mas por permanecerem como símbolo da quebra dos bons
costumes da família brasileira causa na qual se acreditou como sendo uma das justificativas
do golpe de 1964.

Enquanto o regime militar se endurecia nos anos 1960, as polícias estatais
continuavam a aderir a um esquema no qual sexo entre homens pertencia a
um submundo obviamente estigmatizado e degenerado povoado por “
pederastas”, alcoólatras, prostitutas, deficientes mentais e vários desviantes
e inconformados. ( COWAN,. 2014, p.32)

A partir daí é possível perceber que várias apreensões policiais poderiam constar
como motivo da prisão ou do próprio trabalho por ser considerado ao indivíduo um
“comportamento homossexual”. É neste ponto a problemática do lugar do LGBT nesta
sociedade aparece. E o Relatório da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro pode nos
auxiliar explicitando que:

Partido Comunista e outros grupos da esquerda mantiveram naquela época
conceitos conservadores sobre a homossexualidade como um
“comportamento burguês” e defenderam o argumento do que uma
revolução socialista acabaria com este “desvio sexual.” Para a direita, a
homossexualidade ameaçava a segurança, a família católica e a
moralidade. Para as esquerdas, as pessoas que mantinham relações sexuais
e afetivas com outras pessoas do mesmo sexo ou que tinham
438

comportamentos de gênero que não correspondiam com os padrões sociais
associadas com o seu sexo biológico representavam a decadência do
capitalismo. (RIO DE JANEIRO, 2015,p.152 )

Fica claro aqui, a ausência da potencialidade de participação política dos LGBT e a
condenação a própria prática homossexual. O crescente uso de violência do Estado contra a
comunidade LGBT se tornou então uma prática comum dentro da ditadura e é necessário
deixar claro que essa violência se baseava em três grandes aspectos:
1) a retirada dos espaços de sociabilidade dos LGBT;
2) a violência institucional e jurídica;
3) a violência social;
Este primeiro aspecto é mencionado por James N Green e Renan Quinalha no
Relatório da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e deixa claro que as tentativas de
retirarem os locais de sociabilidade da comunidade. A isso se somam os locais ocupados das
pessoas LGBT na TV, nos jornais e a participação destas pessoas no carnaval o que era algo
inseparável da comunidade. Como exemplo podemos citar os jornais O Snob e o Lampião da
Esquina. Este primeiro logo após o AI-5 fora extinto principalmente a partir da pressão e da
censura da ditadura, já o segundo sofreu diversos momentos de resistência e repressão. Sobre
O Snob a Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro esclarece:

Logo depois do AI-5, pararam de editar o jornalzinho por causa de um
incidente com a polícia na Cinelândia e da preocupação em ser confundido
com publicações subversivas” das esquerdas clandestinas. Segundo Agildo
Guimarães, o editor d’O Snob, o acirramento da violência estatal também
os atingira: passaram a ser interpelados (“agarrados”, segundo Agildo)
quando distribuíam seus jornais e boletins, pois os agentes da repressão
julgavam que fossem panfletos da resistência ao regime. Receoso, Agildo
decidiu suspender a publicação. (RIO DE JANEIRO, 2015,p.153)

Se por um lado este fato representa a ação da violência do Estado, por outro é
possível observar que a própria existência de um jornal para o público LGBT dentro da
ditadura se configura tanto como o início de uma elaboração de consciência destes
indivíduos enquanto grupo, como uma resistência as perspectivas violentas deste Estado.
Fica evidente um esforço de repressão total com aparato de toda instituição governamental
mas também uma elaboração a passos lentos de uma comunidade com prerrogativas
especificas.
Como segundo aspecto a ser abordado aqui, fica a necessidade de explicar a
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violência jurídica e institucional da ditadura para com este grupo.

Em 1969, 15 foram os diplomatas cassados, sendo que sete deles o foram
sob a justificativa explícita de “prática de homossexualismo, incontinência
pública escandalosa”. Conforme matéria publicada pelo jornal O Globo,
“em vez de perseguir esquerdistas, como fizeram outros ministérios na
época, o Itamaraty mirou nos funcionários cujo comportamento na vida
privada afrontaria os ‘valores do regime’”. (BRASIL.2014, p.303-304)

É então confirmada a ausência do direito ao trabalho confirma aqui uma sequência
violenta de fatos que denotam também a violação dos direitos humanos nesta comunidade.
Por último fica claro também como estes dois primeiros fatores terminam por possibilitar a
violência social sofrida pelos LGBT. Renan Quinalha faz um apanhado da soma das táticas
repressivas do governo e nos esclarece:

Além da repressão política que se abateu sobre toda a sociedade, a
comunidade LGBT foi um alvo privilegiado das violências: perseguição a
travestis expostas ao olhar vigilante da repressão, sobretudo nos pontos de
prostituição, onde eram enquadradas nos crimes de vadiagem ( por não
terem emprego com registro_ ou de perturbação da ordem pública; censura
a imprensa, ao teatro, as artes e a outras formas de expressão que
simbolizavam de forma aberta as sexualidades dissidentes, muitas vezes
com o respaldo do sistema de justiça; homofobia e lesbofobia
institucionalizadas... ( QUINALHA, 2014, p.248)

Entendido o aparado do Estado sob a comunidade LGBT faz-se necessário agora
tentar entender como houve uma resistência desse grupo e de que forma se deu essa
resistência sob a sombra do conjunto de atos tomados pelo governo contra o comportamento
homossexual. E neste sentido é preciso voltar no maio de 1968 e entender quais foram as
formas de resistência.
O movimento de contracultura foi neste ponto o motivo do aflorar de uma possível
oposição ao Estado. Desta forma podemos destacar o grupo Somos, o Lampião da Esquina, o
Dzi Croquetes e a Tropicália. Esse conjunto de ferramentas e manifestações forjou essa
primeira fase deste grupo.

É preciso finalmente, reconhecer como foi essencial para a formação dos
primeiros grupos do movimento a publicação mensal do Lampião da
Esquina, que saiu nas bancas de jornal a partir de abril de 1978. A leitura
deste jornal era uma prática imprescindível para as pessoas que fundaram o
Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, em maio de 1978, em
São Paulo, cujos membros adotariam o novo nome Somos em fevereiro de
1979. ( GREEN, 2014, p.183)

440

O jornal Lampião da Esquina possibilitou não só a existência da possibilidade da voz
dos LGBT como também viabilizou uma comunicação direta aos indivíduos da comunidade
num sentido de denunciar, exigir e satirizar o governo ditatorial. É necessário ainda perceber
que o Lampião é mais conhecido por estar num momento histórico de reabertura da ditadura
diferentemente do jornal O Snob que haveria sofrido diversas repressões e tivera seu
fechamento de maneira rápida na década de 1960.
O contexto histórico do jornal é somado pela consistência de maio de 1968, com a
renovação da sociedade e dos movimentos sociais e também viabiliza uma explicitação do
retrato da época demonstrando que agora aquele momento vivido existiam não só os LGBT
como estes estavam aos poucos se coordenando. Nesse ponto outros exemplo de resistência
foram a Tropicália e o Dzi Croquetes em 1973.

A roupa audaz, o corpo masculino em movimento com gestos tidos como
femininos e as expressões de liberdade incutidas nos seus shows ofereciam
um modelo alternativo de masculinidade e de feminilidade que rompia com
a rigidez social da época. O sucesso de Maria Betânia e de Gal Costa e os
rumores sobre suas sexualidades, entre outros exemplos, criaram modelos
alternativos para jovens lésbicas que estavam descobrindo o mundo da
sociabilidade entre as mulheres. ( GREEN,2014, p.185)

O ano de 1968 abriu precedentes para se pensar a própria sexualidade apesar de o AI-5
ter

reprimido

as

possibilidades

do movimento e

todas

essas ideias terem

sidosressignificadas só em 1978. É possível perceber como o movimento foi sido construído a
partir da abertura do próprio Estado ditatorial. E se o Lampião abrira caminho para a voz
social o lugar de sociabilidade a partir da década de 1970 surge como um combate ao AI- 5 e
como uma possibilidade comum a saída da ditadura.

A expansão da sociabilidade LGBT nos lugares noturnos ao longo dos anos
1970 e o consumismo ligado às diversidades dirigidas aos gays e as
lésbicas criavam um público-alvo para o ativismo, mas também barreiras
para a politização. Os gays e lésbicas das classes médias que poderiam
colaborar com a organização em grande medida, rejeitavam a proposta
política do Somos.(GREEN, 2014, p.189)

A primeira onda do movimento LGBT se consolida finalmente quando há a greve geral
do ABC onde o grupo Somos vai fazer o primeiro Encontro de Grupos de Homossexuais
Organizados na Escola Paulista de Medicina em 1980. Há aí por último um significado de
emancipação do grupo LGBT sendo enxergado como um grupo que precisa de prerrogativas
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políticas e direitos. É neste caminho que neste mesmo momento de transição para a saída do
golpe que a esquerda começará a incorporar a questão “dos homossexuais” como parte da luta
para a revolução social como no caso da Convergência Socialista.
Considerações Finais
Apesar de se tratar de um estudo ainda incipiente, é possível concluir que o Estado
durante a ditadura se utilizou das mais variadas faces da violência para reprimir a população
LGBT, evitando assim que o grupo se articulasse como movimento e consequentemente, fosse
excluído socialmente. Isso reforça a importância social de estudos como este que contribuem
com a quebra da memória dos “bons costumes” da ditadura. É necessário que se tenha em
mente ainda que a primeira onda do movimento LGBT não se constituiu de todas as
reivindicações e defesa de toda a diversidade que atualmente se apresenta.
Entendemos assim, que a atuação do estado repressivo, bem como de um movimento
de esquerda eivado de preconceitos nas décadas de 60 e 70, não apenas colocaram esse
grupo numa situação de marginalização social, como criaram mecanismo de exclusão de
direitos, formas de repressão e criminalização com uso da violência institucional. Isso,
conforme aqui observado, dificultou a organização do movimento LGBT, os debates
necessários, a explicitação dos direitos e necessidades do movimento e criação de um
ambiente de respeito à diversidade.
É importante aqui ainda enfatizar que o caráter da primeira onda do movimento LGBT
era muito mais discutida num âmbito GLS portanto haveria uma ausência das discussões
sobre os travestis, transexuais e transgêneros, no entanto a violência contra estes foi
comumente praticada. Estes casos de homofobia, lesbofobia, transfobia são explicitamente
mais enraizadas na sociedade, gerando inúmeras situações cotidianas de violência. Assim, a
ditadura civil-militar ao agir de forma repressora e violenta, invibializou a instituição de um
movimento organizado LGBT e abriu espaço para uma continua prática de discriminação que
migrou para o regime democrático de direito como um valor natural.
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Resumo
No presente trabalho intitulado: A transgressão do patriarcado e a inversão de gêneros em Carmilla
de Sheridan Le Fanu , apresentaremos uma análise sobre o papel da mulher diante da sociedade
patriarcal e sua possível libertação através da inversão de gêneros, uma vez que, o ser feminino
inserido no status quo vive submetido a rígidas normais sociais e seu papel é delimitado de acordo
com a legitimação da normatividade, e a mesma consegue se libertar por meio da inversão de gêneros.
Assim, a obra em estudo Carmilla (1872), de Sheridan Le Fanu, traz uma reflexão do papel feminino
na sociedade patriarcal. Além disso, é perceptível observarmos que a mulher que não se adequa a seu
papel esperado pelo status quo e que assume a sua sexualidade é considerada como um ser
monstruoso, pois, carrega a dualidade. Dessa forma, refletiremos a respeito do papel da mulher na
sociedade, bem como sobre a dupla natureza da mulher, e em seguida, analisaremos essa ambiguidade
feminina sob a perspectiva gótica que acolhe o ser subversor mulher fatal. Por fim, este trabalho
vinculado à pesquisa desenvolvida no Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG- Regional Catalão
e com o suporte de bolsa concedida pela CAPES verificaremos ainda elementos relevantes sobre o
tema supracitado como: identidade feminina, homossexualismo, vampirismo e gótico, e utilizaremos
como suporte teórico Nunes (2000), Smith (2013), Altick (1973), Botting (1997), Dottin-Orsini
(1996), Beavouir (2012), entre outros.
Palavras-Chave: Transgressão; Gêneros; Mulher.

Primeiras palavras
O estudo que apresentamos enseja demonstrar a temática da mulher e do vampiro
como figuras transgressoras que ameaçam o status quo e promovem a reflexão do espaço
feminino na sociedade patriarcal inserida no romance Carmilla (1872), de Joseph Sheridan Le
Fanu.
Historicamente, a mulher é considerada como portadora de mistério e ameaças ao
mundo convencional. De acordo com Beauvoir(1970, pg. 24), a mulher sob o codinome de
fêmea é marginalizada pelo homem. O termo fêmea pronunciado pelos representantes do
patriarcado torna-se um elemento negativo, pois, assim, eles “a confina no seu sexo”. Esse
sendo considerado abominável pelo homem. A mulher deixa o homem numa posição
desconfortável , visto que, ele concede o espermatozoide e ela o castra. Nesse sentido, na
sociedade de controle torna-se justificável a prescrição do papel feminino. Portanto, para se
adequar às rígidas normas sociais precisou ser contida ao longo dos séculos e receber o
contorno de prescrição e proscrição, por isso mesmo para fazer parte do universo patriarcal e
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hegemônico do sexo masculino desempenha papéis funcionais e utilitários como ser uma boa
esposa, dona de casa e responsável pela perpetuação da sociedade.
Sobre este aspecto, Silva (2010, p. 19) nos assevera que o sexo feminino ao longo do
tempo mantém uma intrínseca ligação com a natureza, pois a mulher é considerada portadora
da vida e morte. Ela possui a capacidade de dar a vida a novos seres para o status quo, mas
também sintetiza a morte em seu corpo através de seu ciclo biológico. Dessa forma, o sexo
frágil sempre foi visto como sinônimo de ambiguidade e esse caráter foi retificado e
legitimado no século XIX pela era vitoriana.
Foi durante o período vitoriano (1837-1901) que o Império Britânico alcança um
grande progresso econômico e industrial empreendido pela Revolução Industrial. Em pouco
tempo, a cidade de Londres, cerne do progresso, cresce assustadoramente. Na mesma medida
que surge tanto progresso resplandecem também os problemas sociais ocasionados pela alta
densidade demográfica e a perversão da moralidade (SILVA, 2010.).
Assim, com o intuito de conter essa degenerescência que aflige a perfeição da
normatividade, segmentos da sociedade se unem às promessas feitas pelo conhecimento
científico para solucionar, ou pelo menos, diminuir esse lamaçal que insiste em ameaçar o
modelo vitoriano.
É neste quadro que a mulher passa a ser marginalizada e culpabilizada pelos
problemas sociais, pois, conjuga em seu corpo vida e morte. Uma vez localizado o problema é
preciso ataca-lo com uma boa dose de prescrição. Desta feita, se institui que o corpo
feminino, o lar, e o seio familiar serão pontos de estabilidade moral e ético que moldará a
sociedade a partir de sempre.
Diante disso, teremos as funções do homem e mulher bem demarcados na sociedade.
Enquanto que o homem era o provedor do lar, a mulher tinha a função de procriar e perpetuar
a sociedade. E assim, se cristaliza a ideia que a mulher deve ser contida por ser um ser que
possui uma sexualidade excessiva e de propensão a degeneração (NUNES citado por SILVA,
2010, p. 20)
Consequentemente, a mulher como portadora de ambiguidades passa a ser vista como
quem carrega o bem e o mal.
Dessa forma, a literatura gótica do século XIX passa a produzir obras que retificam
esse papel subversor da mulher e refletindo o papel do ser feminino na sociedade.
Vale ressaltar que esse trabalho se justifica pelo fato de que a literatura gótica
consegue mediar um diálogo entre opressão e liberdade, apresentando sob o viés de denúncia
o papel reproduzido pela mulher do século XIX. E assim, ao introduzir a figura subversiva da
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femme fatal, consegue demonstrar não só a problemática de uma sociedade utilitária, mas
também conclama as mulheres para o caminho da liberdade.
Portanto, ao longo desse estudo, apresentaremos considerações a respeito da
identidade feminina, homossexualismo, vampirismo e gótico, temas que serão abordados por
meio do corpus selecionado. Utilizaremos como suporte teórico Nunes (2000), Smith (2013),
Altick (1973), Botting (1997), Dottin-Orsini (1996), entre outros.
Vale ressaltar que, esse estudo prioriza as questões femininas, uma vez que a
personagem principal da obra em análise Carmilla é uma vampira, mulher fatal que transgride
socialmente, culturalmente e sexualmente o papel esperado por uma mulher do século XIX.
Dessa forma, o trabalho pretende trazer reflexões a respeito da condição da mulher envolta em
uma sociedade patriarcal que endossa o papel utilitário do ser feminino. E por outro lado, no
momento que entra em cena o gótico como nova percepção e perspectiva, surge a mulher sem
amarras podendo assumir a sua verdadeira identidade.
1 Mulher: Ser de fronteira
De acordo com Silva (2010, p. 19), o ser feminino transporta ocultismo, mistério e
poder de criar e de destruir justamente por ser um dual, estabelecendo o paradoxo de vida e
morte.
Por ser uma criatura incompreensível, ela foi logo recebendo a prescrição social e o
encargo utilitário, conforme atesta a mentalidade da época:

O feminino plural era, portanto, ilusório. De um lado os homens, diversos, e
diante deles esse tipo único, essa síntese, a Mulher. Bastava analisar uma
delas para conhecer o grupo, e todas as nuances físicas, psicológicas, sociais
eram, tão-somente, ilusão de ótica: nelas tudo era natureza, e apenas isso.
Schopenhauer servia de garantia: as mulheres, escrevia ele, “só têm uma
utilidade”, a propagação da espécie, e, portanto, “entre as mulheres as
diferenças de classe são infinitamente mais tênues que entre os homens...
Sua única função coloca-as, muito mais marcantemente, em pé de
igualdade” (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 26).

Segundo Dottin-Orsini, diante da incompreensão do ser feminino e do temor da carga
emocional e existencial que é a mulher, os homens, como dirigentes do patriarcado,
sentenciam que elas são iguais, não carregam identidades e possuem a única função de
perpetuação da espécie. Atitude cômoda enxergar a mulher apenas com essa função social de
gerar cidadãos para uma sociedade de contenção.
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Nesse contexto, de progresso a mulher está no fogo cruzado entre a retidão e sua
perversão, pois, no momento que tenta mostrar a sua pluralidade enquanto sujeito mais uma
vez receberá o endosso da contenção.
Na base desse debate se encontrava a influência da mulher enquanto reprodutora de
novos membros sociais e de que maneira a ciência poderia assegurar a geração de cidadãos
saudáveis. Logo, duas vertentes se estabeleceram: “uma situando um possível desregramento
sexual, moral e social da mulher na sua constituição anatômica e fisiológica e a outra
destacando possíveis estigmas degenerativos que existiriam de forma latente no corpo
feminino” (NUNES, 2000, p. 93). Em ambos os casos, porém, prevalecia a crença de que ela
era um ser de sexualidade bruta, algo expresso no seu ciclo menstrual. Daí que o feminino
passou a ser associado “às crianças, homens primitivos e alienados na condição de seres de
segunda classe (ALTICK, 1973, p. 57, tradução nossa). Essa associação se intensificou na
virada do século dezenove para o vinte quando, desta vez amparada pelo discurso cientifico
misógino, se retomou com nova força a ideia medieval de que mulher poderia seu uma santa
ou um demônio.
Dessa forma, a criatura feminina tinha duas possibilidades de escolha. Continuar a
reproduzir o seu papel de perpetuar a espécie de forma abnegada, ou lutar para mostrar que
têm habilidade em desempenhar outras funções diante da conjectura de progresso. No entanto,
optar por essa segunda escolha envolvia punições sociais. A mulher que se recusava a
permanecer no conforto de seu lar e continuar a desempenhar o seu papel era rotulada de
monstro. E assim, ela passa a assumir a sua identidade dual.
Neste sentido, e como sempre ocorreu ao longo da história da humanidade, a arte
refletiu este contexto histórico-cultural, resultando na representação de fêmeas fatais que
encontraram na tradição romanesca do romance gótico - uma forma literária “corruptora da
ordem social” (BOTTING, 1997, p. 6, tradução nossa) - um perfeito espaço de expressão.
Atesta Mireille Dottin-Orsini sobre este ponto: “A literatura da segunda metade do século
XIX mostra claramente que a mulher mete medo, que é cruel, que pode matar” (DOTTINORSINI, 1996, p. 13). Dentro deste quadro, e com base na sua recorrente presença na
produção literária europeia do período, nenhuma outra personificação de mulher fatal
catalisou maior fascínio e temor que a vampira, como bem exemplifica, apenas para citar
alguns casos, os poemas A noiva de corinto (1797), do alemão Johann Wolfgang von Goethe
e A Lamia (1819), do inglês John Keats, além do conto francês A morta apaixonada (1836),
de Théophille Gautier.
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A mulher portadora de sua identidade ambígua será representada pela mulher fatal e
vampira. Figuras fictícias que carregam o discurso transgressor das ultimas décadas do século
XIX.
A era vitoriana foi uma época muito significativa, pois o grande desenvolvimento
econômico e industrial está diretamente relacionado com os problemas sociais enfrentados,
como nos assevera Silva:

Sob o reinado da rainha Vitória, a Inglaterra se tornaria um império cujos
domínios se estenderiam por todo o globo. “ O sol nunca se põe no império
britânico” era uma frase comum ouvida nas ruas de Londres. Inebriada pela
posição de líder mundial obtida com os feitos da Revolução Industrial e do
Imperalismo, a classe média voltou seus olhos para o mundo, ao passo que
nas trevas o primeiro serial killer expunha a hipocrisia da sociedade. Nesta
era de assassinos, caçadores, pobres, industriais, cientistas e vampiros, a
Inglaterra prepararia o seu caminho para o século XXI (SILVA, 2005, p.
222).

A Inglaterra do século XIX experimentou uma época de ouro, pois o desenvolvimento
empreendido pela Revolução Industrial e o Imperialismo acarretou uma avanço e hegemonia,
deixando a Inglaterra numa posição de liderança em relação a outras nações do mundo. Viver
em um grande império desses e fazer parte dessa nação tornou-se um orgulho imenso. Então
os seus cidadãos começam a ter um sentimento de grandeza e passam a viver à altura dessa
grande nação. Logo, começaram as padronizações de comportamentos sociais que simbolizam
a grande sociedade Vitoriana.
Nesse espaço, o papel do homem e da mulher bem-nascida eram bem definidos. Ele
era o provedor do lar e ela por sua vez, assume a função patriarcal assim definida: cuidar do
lar e procriar.

A família nunca foi tão reverenciada e sentimentalizada quanto na Era
Vitoriana. O lar transformou-se num templo de perfeição, regido por aquela
que representava o ideal de fidelidade, maternidade, zelo pelo grupo
familiar; era uma espécie de refúgio onde os homens podiam deixar de lado
suas máscaras de advogados, soldados etc., para serem apenas homens.
(MORAIS, 2004, p.28).

Por esta passagem podemos perceber que nesse período vitoriano os valores morais
eram muito difundidos. A família e o lar ocupavam lugar de destaque na sociedade,
simbolizando o ideal de felicidade, fidelidade e acima de tudo da maternidade, no qual a
mulher era sempre oprimida.
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Esse era o contexto histórico-social do século XIX. E nesse mesmo período, a
literatura gótica ressurge para refletir essa situação de opressão:

Os excessos góticos nada mais são do que, a fascinação pela transgressão e a
ansiedade acima dos limites culturais e fronteiras, e continua a produzir
emoções ambíguas e significando contos obscuros, de desejos e poder.
Narrativas tortuosas e fragmentadas, relatando incidentes misteriosos,
imagens horríveis... fantasmas, monstros, demônios, cadáveres, esqueletos,
aristocratas perversos, monges e freiras[...] As paisagens góticas são
desoladas, isoladas e cheias de ameaças... Decadente, ermo e cheio de
passagens secretas, o castelo ligava-se a outros edifícios medievais- abadias,
igrejas e cemitérios [...] (BOTTING, 1996, p.1-2). 92

É sabido que a literatura gótica nasce no século XVIII, mas se revitaliza no século
XIX para discutir o período vitoriano repleto de marginalizações. Assim, uma das
características principais da literatura gótica está nos excessos, transgressão e ambiguidade.
Os exageros em descrições de ruínas decadentes, por exemplo, não é à toa. Através de todo
essa ambudância de elementos pode-se estabelecer a transgressão e a ambiguidade, já, que a
literatura gótica vem para refletir e transgredir uma situação imposta pelo status quo. E
inserido nessa vertente literária, temos o vampiro como possibilidade de reflexão, já que se
trata de um morto vivo que não faz mais parte da sociedade e se levanta de sua tumba para
transgredir e espalhar a lascívia:

Encarnando o paradoxo, ele é um morto-vivo (undead, em inglês),
transtornando a oposição entre vida e a morte. Tendo uma existência
material, que o capacita a infligir um dano mortal à sua vítima, o vampiro
não reflete no espelho, excedendo, portanto, as alternativas de presença e
ausência. Os conceitos relacionados ao sexo masculino e feminino também
são borrados: tanto vampiros quanto vampiras penetram suas vítimas, mas só
após terem sido penetrados por outro vampiro. Entretanto, ao mesmo tempo,
é o passivo (a vítima) quem fornece o fluído vital. O amado (a vítima
vampirizada) torna-se filho do vampiro que o mordeu, tornando também
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Gothic excesses, none the less, the fascination with transgression and the anxiety over cultural limits and
boundaries, continue to produce ambivalent emotions and meanings in their tales of darkness, desire and power
[...] Tortous, fragmented narratives relating mysterious incidents, horrible images... spectres, monsters, demons,
corpses, skeletons, evil aristocrats, monks and nuns[...] Gothic landscapes are desolate,alienating and full of
menace... Decaying, bleak and full of hidden passageways, the castle was linked to other medieval edificesabbeys, churches and graveyards [...] (BOTTING, 1996, p. 1-2). Citações pertences a língua inglesa e sem
traduções no Brasil serão traduzidas pela autora deste trabalho.
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imprecisa a diferença entre os papéis familiares (BARROS, 2011, p. 1).

Como ser transgressor ele estabelece a relação vida e morte. Em suas mãos propaga
subversão transformando e invertendo valores legitimados pela sociedade. Os limites e
fronteiras são confundidos. Vampiros e vampiras invertem os papeis sociais e sexuais da
sociedade vitoriana, aquém de qualquer classificação são penetradores sugando vida, sangue e
sexo.
De acordo com Daryl Jones, a principal diferença entre vampiros masculinos
e femininos é o tipo de fluídos que eles ingerem. Eu defendo que a vampiro
fêmea é mais ameaçadora pois ela pode receber tanto sêmen quanto sangue.
Sêmen e sangue transportam e simbolizam vida e a possibilidade da vampira
fêmea de receber ambos fluídos duplica o seu perigo e a capacita à praticar
duas formas de vampirismo (FREITAS, 2011, p. 35).93

Em linhas gerais o vampiro já representa uma ameaça. No entanto, quando se trata de
um vampiro feminino esse dano se intensifica, pois, consegue conjugar o papel masculino e
feminino. No momento que a vampira passa a inverter duplamente o papel do homem e da
mulher há claramente um sentido sexual em seus ataques, pois, sangue e sêmen tingem os
limites, simbolizando poder através do sexo. E aí, teremos a constituição de poder ligada entre
sexo utilitário e sexo autônomo:

Poder é essencialmente o que é ditado pelo poder do sexo. O que significa
primeiramente que sexo é substituído pelo poder em um sistema binário:
lícito e ilícito, legítimo e ilegítimo. Em segundo lugar, poder prescreve uma
“ordem” para o sexo que opera ao mesmo tempo como uma forma de
inteligibilidade: Sexo é para ser decifrado na rede de suas relações com a lei.
E as ações do poder estabelecem as regras: O que segura o poder no sexo é a
manutenção através da linguagem, ou a ação do discurso que cria um fato
que é articulado, uma regra de uma lei. O que fala, e o que é regra. A forma
pura de poder reside na função do legislador e seu modo de ação ao sexo.
Uma característica do discurso jurídico. (FOUCAULT citado por FREITAS,
2011, p. 29). 94

93

According to Daryl Jones, the main difference between male and female vampires is the type of fluid they
intake. I argue that the female vampire is more threatening as she can receive semen as well as blood.1 Semen
and blood carry and symbolize life and the female vampire‟s possibility of receiving both fluids doubles her
danger and capacitates her to practice two forms of vampirismo ( FREITAS, 2011, p. 35- Tradução nossa).
94
Power is essentially, what dictates its law to sex. Which means first of all sex is placed by power in a binary
system: licit and illicit, permitted and forbidden. Secondly, power prescribes an “order” for sex that operates at
the same time as a form of intelligibility: sex is to be deciphered on the basis of its relation to the law. And
finally, power acts by laying down the rule: power’s hold on sex is maintained through language, or rather
through the act of discourse that creates, from the very fact it is articulated, a rule of the law. It speaks, and that
is the rule. The pure form of power resides in the function of the legislator; and its mode of action with regard to
sex is of a juridico-discursive character (FOUCAULT citado por FREITAS, 2011, p. 29- Tradução nossa).
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Segundo Foucault citado por Freitas, há uma intrínseca relação do sexo com poder e
com a lei, pois, é o poder que estabelece as regras para o sexo, o que fatalmente contribui para
a configuração do sexo como um processo dual, uma vez que, o sexo passa a ser circundado
entre leis de legitimidade e ilegitimidade se prestando assim a ordem social também.
Dessa forma, toda essa configuração do sexo com poder e lei que vimos anteriormente
é consoante ao sexo utilitário legitimado pelo status quo. Entretanto, toda essa rede de
relações de poder é subvertida nas mãos do vampiro.
Podemos compreender que o sexo praticado na sociedade normativa sempre será
ditado pelo poder que é disseminado pelas leis de proibição e permissão. Respeitar as
engrenagens do sexo e poder é angariar o seu lugar no meio social.
No entanto, a realização do sexo pela criatura da noite obviamente não ocorre dentro
desses limites, pois, como figura transgressora ela inverterá e desnaturalizará todas as bases
ligadas ao poder. É preciso entender que o sexo praticado aqui é desvinculado de qualquer
legitimação ou de leis de proibição. Ao contrário, o ato sexual é autônomo, livre de qualquer
amarra. Mas, há sim um tipo de poder monstruoso, elemento edificante que estabelece um
paradoxo entre a criatura vampírica que detém o poder da morte sobre a vida e que submeterá
a sua vítima a novas experimentações. Assim, o sangue e o sêmen serão fluídos identificados
não mais como símbolos da perpetuação, mas, como possibilidade de gozo, isto porque o
vampiro derrubará todas as fronteiras transformando os fluídos em instrumentos que
inverterão os gêneros.
Ingere o sangue e sêmen, tornando-a assim uma inversão de papeis, pois, no seu
ataque ela irá penetrar, injetar- desempenhando os dois papeis do homem e da mulher.

2 Análise da obra
Nesse sentido, é muito significativo para o século XIX, ter uma obra como Carmilla,
de Sheridan Le Fanu ao tratar do homossexualismo feminino. Representa um questionamento
do papel da mulher dentro do patriarcado. A novela traz a história da vampira Carmilla - a
vampira de Karnstein que prioriza seus ataques em jovens meninas.
È uma obra literária que detalha com clareza o papel dessas jovens mulheres- futuras
provedoras da sociedade em contraposição da vampira que deseja ardentemente tomar para si
o que elas têm a oferecer: sangue e inocência:
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Lembro-me que meu pai e se pôs de pé, ao lado de minha cama, falando num
tom de voz alegre, fazendo várias perguntas à babá, rindo a valer diante de
uma das respostas; e lembro-me dele dando uma tapinha no meu ombro...
Lembro-me que mais tarde, naquele mesmo dia, um senhor de aspecto
nobre, trajando batina preta, entrou no quarto, acompanhado da babá e da
arrumadeira, e se dirigiu, primeiramente, às duas, e depois conversou
comigo, com amabilidade (LE FANU, 2010, p. 47).

Nota-se nessa passagem como é construída a sociedade patriarcal. Quando ainda era
criança, Laura tem o seu primeiro pesadelo com Carmilla e sofre o primeiro ataque. Ela fica
tão assustada que nem a babá e suas preceptoras são capazes de lhe devolver a paz. No
entanto, Laura só se acalma na presença do pai e de um distinto padre, ou seja, há o discurso
implícito da superioridade masculina diante de incidentes e catástrofes e, apenas eles,
provedores da vida, podem restituir a serenidade de uma mulher.
Dessa forma, a obra em estudo utiliza os elementos góticos para personificar a
transgressão que estava a caminho nomeada de Carmilla
Sentamo-nos num banco tosco, embaixo de um magníﬁco conjunto de tílias.
O sol estava se pondo, com todo o seu esplendor melancólico, detrás do
horizonte silvestre, e o riacho que corre ao lado da nossa casa, e passa por
baixo da velha ponte a qual já me referi, seguia seu curso sinuoso em meio a
um grupo de árvores nobres, quase aos nossos pés, reﬂetindo na corrente o
rubor do céu, cada vez mais esmaecido... À direita, a mesma via atravessa a
ponte alta e pitoresca, perto da qual se ergue uma torre em ruínas, que no
passado guardava a entrada do castelo; além da ponte, eleva-se uma colina
íngreme, coberta de árvores e exibindo nas sombras algumas rochas
cinzentas cobertas de hera ( LE FANU, 2010, p. 52-53).

A descrição do espaço gótico repleto de melancolia, decadência aliado a uma natureza
desolada prevê a chegada de uma figura transgressora, que de acordo com:

A natureza torna-se também um lugar profícuo para a criação da atmosfera
gótica. O aspecto sombrio das florestas é quase sempre destacado como o
esconderijo ideal para todo tipo de ameaça, encarnada em seres naturais ou
fantásticos (MENON, 2011, p. 5).

Assim essa natureza desolada composta pela floresta fechada que circunda a Estíria
ajuda a construir a atmosfera gótica e lócus de Carmilla, a vampira de Karnstein.
A personagem Carmilla como figura transgressora representa a nova mulher do século
XIX, pois vive de forma autônoma sem se prender a nenhuma categorização, como atesta
Cohen “eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente incoerentes
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resistem a tentativas para incluí-lo em qualquer estruturação sistemática. E, assim, o monstro
é perigoso [...].” (COHEN, 2011, p. 30).
Carmilla é vista como uma mulher abjeta e monstruosa porque assume a sua
sexualidade e não vive sob as rígidas normas sociais. É um ser marginalizado que representa
perigo para Laura, uma mulher vitoriana. E essa ameaça deve ser contida:

Critica-se a trabalhadora, a intelectual e todas aquelas que exerciam alguma
atividade fora do lar. Qualquer tentativa de autonomia feminina era
desqualificada e culpabilizada com o argumento de que seria contra a
Natureza. As normas educativas procuravam exercer um controle absoluto
da sexualidade feminina, que deverá ser adestrada e utilizada para o sucesso
do casamento e da maternidade (NUNES, 2000, p. 68).

No século XIX, a mulher que não assumia o seu papel ligado ao casamento e
maternidade era considerada desqualificada por estar agindo contra a natureza. E Carmilla é
um exemplo claro dessa mulher alheia à natureza, ao casamento e a maternidade:
Criador! Natureza! – disse a jovem, respondendo a meu amável pai. – E esta
praga que assola a região é natural. Natureza. Tudo vem da Natureza... não
é? Tudo o que existe no céu, na terra e embaixo da terra opera e vive
segundo os comandos da Natureza? Creio que sim. (LE FANU, 2010, p. 81).

Assim como a mulher que não atende as normas sociais, a vampira também é rotulada
de antinatural, isto é, exemplifica com clareza a reação de Carmilla ao se enfurecer diante da
natureza e do Criador pois, como criatura subversora, ameaçará a natureza e toda a criação
semeando desordem. A vampira como mulher a frente de seu tempo, inverterá todos os papeis
masculinos e femininos, como podemos observar:
As passadas ﬁcavam cada vez mais aceleradas, o quarto cada vez mais
escuro, e acabou ﬁcando tão escuro que eu só conseguia enxergar os olhos
da tal coisa. Senti quando ela pulou, suavemente, na minha cama. Os dois
olhos grandes se aproximaram do meu rosto e, de repente, senti uma ponta
da ardida, como se duas grandes agulhas penetrassem, a dois ou quatro
centímetros de distância (LE FANU, 2010, p. 92).

Laura é atacada mais uma vez, e descreve a dor que sentia no momento do ataque
como uma pontada ardida assemelhando como duas grandes agulhas que a penetram. Ora é
sintomática essa menção, pois, agulhas são associadas a símbolo fálico. Se o agente desses
ataques é um vampiro feminino quer dizer que há uma inversão de papeis da maternidade e do
homem, que de acordo com Silva,
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O ataque de Carmilla a meninas e moças pode ser interpretado como um
ataque direto ao futuro da comunidade no sentido de que ao matar pessoas
do sexo feminino a vampira priva esse grupo social daquelas responsáveis
pela geração de novos membros. Essa leitura é particularmente relevante
quando os recém-nascidos são mortos por outras criaturas femininas, como
tais, estão ligadas a instituição da maternidade (SILVA, 2010, p. 26).

Assim, a preferência de Carmilla ao atacar moças, futuras representantes e geradoras
da classe social, inverte o papel da maternidade e da perpetuação ao ser responsável por sugar
o sangue e metaforicamente o sêmen, dois fluídos ligados à perpetuação da espécie:

Por muito tempo, o sangue constituiu um elemento importante nos
mecanismos do poder, em suas manifestações e rituais. Para uma sociedade
onde predominam os sistemas de aliança, a forma política do soberano, a
diferenciação em ordens e castas, o valor das linhagens, para uma sociedade
em que a fome, as epidemias e as violências tinham a morte iminente, o
sangue constituiu um dos valores essenciais[...] (FOUCAULT, 1999, p.
138).

O sangue inserido no status quo é um elemento institucional que se presta a
categorização social, sacrifício, poder e aliança. Além disso, simboliza o reconhecimento
social. Segundo Foucault, historicamente o sangue sempre representou sinônimo de aliança e
perpetuação de poder. Ainda segundo Foucault (1999.), temos aí uma sociedade sanguínea
que abarcará funcionalidades variadas com o intuito de compartilhamento social e político.
Entretanto, quando o ser monstruoso toma posse desse fluído ele subverte o seu papel
e o transforma em alimento e mecanismo sexual, pois, como o ser de fronteira borra todos os
limites, tornando-os imprecisos e transfigura esse fluído para o seu bel-prazer, como podemos
observar na obra em estudo: “Você esteve à morte? Sim, um amor... muito cruel... um amor
estranho, que quase me tirou a vida. O amor exige sacrifícios. Não há sacrifícios sem sangue
(LE FANU, 2010, p. 92). Nessa passagem podemos observar como a vampira Carmilla
subverte o papel institucional do sangue, vida, morte e sacrifício. Como foi supracitado
anteriormente o sangue e seu sacrifício são pensados e realizados visando o bem da
comunidade normativa. No entanto, quando o monstro toma para si esse repositário da alma
ele inverterá a forma de obtê-lo, ou seja, o sacrifício ocorrerá de forma bem peculiar nas mãos
do vampiro.
Assim, o ato de sacrificar ou imolar uma alma pura e inocente nos ritos fundamentais
das sociedades primitivas era um ato de nobreza pois, doar o próprio sangue em nome de um
bem comum era um ato de consagração.
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Entretanto, Carmilla fala de sacrifício de sangue em benefício próprio. Ela é um ser
autônomo que deseja o fluído inocente de Laura, mas, ela necessita que sua vítima
vampirizada se doa completamente a ela como forma de estabelecer uma relação
sadomasoquista, dor e prazer configurados.
Além disso, temos aí presente explicitamente o paradoxo vida e morte. A vampira de
Karnstein parece enaltecer a morte em relação à vida. O que fica claro uma crítica latente aos
costumes do patriarcado, pois, para ela morte é sinônimo de liberdade, enquanto que a vida é
aprisionamento e sufocação.
Portanto, a mulher recebe a figuração de vampira na literatura gótica para refletir sobre
uma nova possibilidade de vivência: a autonomia.

3 Considerações finais
Esse trabalho teve por finalidade demonstrar que a literatura gótica do século XIX ao
refletir sobre o contexto social da época questiona a posição demarcada e patriarcal da
mulher. E, aliado a isso, temos a vampira como espelho da nova mulher que estava surgindo.
Não mais a mulher ligada ao matrimônio e maternidade, mas o eu feminino capaz de viver de
forma autônoma.
È relevante observarmos que ao longo da história da humanidade, a mulher sempre foi
rotulada de ser inferior, de sexualidade exacerbada e de personalidade dupla pois, como
transporta em seu corpo a capacidade de vida e morte é um ser que não se podia confiar como
atesta o discurso da época.
Assim, a mulher um ser que causava medo e repulsa ao homem justamente porque não
conseguia compreende-la. E, para mantê-la sob controle, o sexo feminino recebe o estigma de
assassinas, bruxas e vampiras. Podemos perceber aí uma intrínseca relação de poder entre
gêneros, como nos assevera Muraro (2005, p.6-14),Enquanto a mulher tem o poder biológico
de carregar a vida e morte, o homem, por sua vez, possui o poder cultural, ou simplesmente,
um embate entre o racional e intuitivo. No entanto, em civilizações mais remotas, esse poder
da mulher era respeitado, mas a medida que a sociedade foi se desenvolvendo e tomando
forma o pensamento patriarcal a configuração se modifica.
Interessante observarmos que é na evolução da sociedade que se encontram as relações
de dominação e a necessidade de marginalizar a mulher.
Diante das transformações e necessidades culturais da sociedade ao longo do século
XIX todo esse processo é simbolicamente representado na vida do homem. Entretanto, a
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mulher precisa ser contida por sintetizar a natureza de forma literal ao configurar em seu
corpo vida, morte, emoção, inteligência, prazer, desejo. Mas na sociedade patriarcal a mulher
transforma-se no cerne da família, deve ser contida e receber as sanções impostas. O lar é um
reduto que a santifica. O próprio Freud, dizia que “ a natureza tinha sido madrasta para a
mulher porque ela não era capaz de simbolizar tão perfeitamente como o homem”, ou seja, a
mulher por possuir sensibilidade, poder intuitivo de sentir carrega uma cumplicidade e uma
fidelidade com o natural e o biológico, então, passa a reproduzir justamente o que sente no
meio natural. Ao contrário do homem, um ser racional apolíneo que apenas simboliza de
forma abstrata o que vê. E assim, basicamente essa diferença entre a maneira de percepção
entre os sexos que forjará a dominação na sociedade patriarcal (MURARO, 2005, p. 11).
Outra questão que merece destaque diz respeito que a mulher já vem castrada ao
nascer. Que segundo Muraro (2005, p.11), no processo de maturidade da menina ocorre
metaforicamente uma castração, pois, não é portadora do falo- símbolo que evidencia o poder
patriarcal e sexual. Sem ele não é possível ter identidade própria. Mas consegue de forma
sensível e intuitiva se resolver entre a relação de dominância e subserviência do e da mãe,
respectivamente. Assim, mantém-se fiel as suas características sensitivas, como na obra em
estudo podemos verificar que Laura- a moça vampirizada, criada sob as regidas normas do
patriarcado, descreve sem nenhum trauma a separação com a mãe em decorrência de seu
falecimento. E passa a viver com o pai de forma que a figura masculina funcionaria como um
complemento de sua segurança. No entanto, mesmo vivendo sob olhar masculino do pai e do
patriarcado mantém o seu lado sensível, tanto que o ser subversivo se aproveita dessa
manifestação para se apossar do que lhe parece mais caro: a síntese do feminino.
Dessa forma, torna-se relevante o estudo que se apresenta, pois, traz profundos
questionamentos e reflexões da mulher na era vitoriana, pontuando o confronto entre a
vitoriana e a criatura livre sem amarras. E, através da literatura do século XIX, em especial a
literatura gótica, traz o discurso do ser marginalizado em relação a uma sociedade dominada
pela masculinidade na vida social, do conhecimento científico. E nos perguntamos: Aonde
fica o espaço da mulher?
Por fim, podemos concluir que a vertente literária gótica e seu principal personagem: o
vampiro sintetiza essa busca de autonomia da mulher quando trabalha com a transgressão e
autonomia.
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IDENTIDADE DE UMA MULHER IDOSA NO ROMANCE A OBSCENA SENHORA
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Resumo
Neste artigo, verifica-se como a personagem feminina da obra A Obscena Senhora D, de Hilda Hilst,
se relaciona com os estágios da velhice vivenciada, observando-se o modo radical com que escolheu
viver ladeada pela pressão preconceituosa atribuída porquê passa o gênero feminino na sociedade
contemporânea. Nesta perspectiva, a análise do comportamento externo e interno da Senhora D, na
composição do processo de construção identitária, evidencia a reelaboração da sua identidade
feminina ao se optar pelo isolamento metafórico de estar no vão da escada de sua casa. As escolhas
da personagem ao longo do romance funcionam como matizes fundamentais que denunciam, o tempo
todo, o trato preconceituoso e violento que a mulher idosa recebe da sociedade que a cerca. Esta
análise foi baseada em estudos da área da literatura, sob a perspectiva da relação estabelecida entre a
personagem e questões de cunho social, já que a mesma evidencia a velhice como fator social. O cerne
desta análise se sustenta em estudos realizados por Bosi (1994;2003) e Cícero (2007), sobre a
tricotomia sujeito/velhice/identidade e a relação que as mantém ligadas a função exercida pela
memória nesse processo de readaptação ou construção da identidade neste romance transgressor
(1982). Desta forma, faz-se uma leitura da situação do velho no meio social quando em conflitos que
envolvem situações de gerontofobia, estabelecendo-se relações entre suas vivências externas com o
mundo subjetivo, onde a memória é o fio condutor da sua existência, sendo ela o modificador e
exemplificador de suas próprias experiências.

Palavras-chave: Identidade. Mulher. Velhice.

O presente trabalho tenciona possibilitar ao leitor nova visão sobre a importância dos
estudos sobre a velhice para melhor compreensão do comportamento do indivíduo velho no
meio social. Com foco nisso, este artigo objetiva, principalmente, a abordagem detalhada da
temática sobre a velhice que envolve a personagem Senhora D 95 da obra A Obscena Senhora
D, de Hilda Hilst, bem como sua importância para solucionar problemas psicossociais no
mundo real.
Hilda Hilst 96 nasceu a 21 de abril de 1930, filha de Apolônio de Almeida Prata Hilst e
de Bedecilda Vaz Cardoso. Seu pai, fazendeiro, ensaísta, jornalista e poeta, passou parte da
sua vida num sanatório, devido à esquizofrenia que sofria. Situação que perturbava Hilda
Hilst. Bacharel em direito, Hilst dedicou toda a sua vida às letras como poeta, dramaturga e
ficcionista, fazendo da Casa do Sol sua morada e principal ponto de inspiração no momento
da escrita de suas obras.

95

Nome dado à personagem, Hillé, do romance A Obscena Senhora D (2001) pelo seu amante Ehud, D de
derrelição que significa desamparo, abandono.
96
Biografia disponível no site: http://www.releituras.com/hildahilst_bio.asp (Projeto Releitura).
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Importa ressaltar a importância da segunda fase 97 de Hilda Hilst no mundo literário: a
fase obscena, extravagante ou escandalosa. Este período foi consolidado através da obra o
Caderno de Lori Lamby (1990), que representa o abandono pela autora da escrita séria e
comportada. A obra que terá atenção especial neste artigo é fruto dessa nova fase
experimentada por Hilst. A análise da obra é um caminho que possibilitará nova visão sobre a
mulher velha no interior da sociedade e qual a necessidade que ela realmente privilegia nesta
fase. Para isso, visa-se a contribuição de Bosi (1994; 2003) sobre a tricotomia
indivíduo/velhice/memória, tendo em foco as vivências e questionamentos da personagem,
Senhora D, ao experimentar a terceira idade, tendo em conta a relação que a mesma mantém
ou alimenta entre essa fase e a memória, já que esses dois fatores são constantes no
desenvolvimento do romance.
O desenrolar da narrativa se dá em torno da personagem, Hillé, que com sessenta anos
de idade não se conforma com o destino que se vai tomando sua vida e por isso resolve viver
no vão da escada após a morte do companheiro Ehud. Na tentativa de encontrar respostas para
seus questionamentos a Senhora D vive ao longo do romance numa intensa reclusão social,
não se dá muito bem com seus vizinhos, não sai de casa e muito menos se preocupa com a sua
aparência física. Ao longo do romance a personagem recebe três nomes: Senhora D, Senhora
P e Hillé o que prova a não identificação da figura feminina idosa no meio social ou a
necessidade de se encontrar no meio em que vive perante a sociedade. Portanto, a Senhora D
diante desses questionamentos e inconformidades resolve se isolar do mundo, criando dentro
da sua própria casa seu próprio universo, vivendo como as suas vizinhas mesmas dizem numa
podridão, casa suja e desorganizada, janelas fechadas e quando resolve abri-las faz questão de
expor figuras monstruosas e assustadoras, evidenciando a sua opção por uma vida isolada,
convivendo apenas com suas lembranças.
Nesse sentido, é pertinente dizer que a memória permite à personagem Senhora D
reviver o passado, recriando o presente nas incertezas de um futuro que há de vir. A forma
como a Senhora D vê a velhice e o modo como é vista pela sociedade são fatores crucias para
a escolha do tipo de atitudes a serem desenvolvidas por ela nessa fase. Esta fase é observada
como problema que inutiliza o ser no mundo social, e é nesse sentido que a personagem acaba
por optar pela relação não sucedida com o mundo a seu redor, recorrendo sempre ao calento
da memória, sendo esta a sua companheira de sempre. Pensando assim, faz todo sentido o
97

A primeira fase da autora é atravessada pelo uso de uma literatura séria, comportada. É consolidade por obras
que reflete uma linguagem sútil e menos ousada, pode-se dizer que esta fase compreende o período de 1950 a
1990. Disponível em http://www.releituras.com/hildahilst_bio.asp .
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apego da personagem à memória, porque a sua função é justamente a de lembrar ou trazer à
tona momentos já vividos anteriormente.
A visão social que se tem da velhice acaba por influenciar as atitudes dos velhos,
causando-lhes, muitas vezes, angústias, depressões, desânimo e perda do gosto de viver. E é
dessa forma que o fator de envelhecimento acaba se tornando um problema para a Senhora D
em seu mundo subjetivo, atingindo também o mundo ao seu redor. Nesse caso, estudos como
este acabam ajudando na desconstrução de paradigmas preconceituosos a respeito da mulher
idosa.
Essa relação tricotômica entre indivíduo/velhice/memória faz parte do processo de
construção da identidade experimentado pela protagonista do romance em causa, isso porque
cada sujeito tende a renovar e adaptar a sua identidade à situação contextual que experimenta.
Pensando nisso, o processo de construção identitário não pode ser visto como algo que venha
a determinar ou fixar a identidade em cada indivíduo, mas deve ser observado como algo que
permite ao sujeito a reelaboração ou adaptação da sua identidade, uma vez que o sujeito, e
nesse caso a Senhora D, sente a necessidade de se adaptar às várias situações que se vão
inscrevendo em seu caminho.
Nesse caso, ocorre uma ligação entre indivíduo e mundo externo, isto é, a relação pode
ser conflitual, já que é ela fator crucial na determinação da identidade da protagonista do
romance, sendo a identidade o resultado dessa dinâmica, esta funciona como resposta da
Senhora D ao mundo externo. A personagem dá conta disso, a adaptação ou manutenção da
visão que se tem do mundo é uma tarefa um tanto necessária porque sofre uma pressão interna
e externa que a obriga a se adaptar ao tempo experienciado e isso acaba por influenciar o
modo que realmente escolhe para viver, sendo escanteada por não se sentir parte ou
valorizada no meio social. Daí os vários problemas enfrentado pela Senhora D: ora internos e
conflituosos, ora externos e excludentes.
A Senhora D vive em constante adaptação ao meio em que se desenvolve. Esse
processo adaptativo permite a ela uma renovação comportamental perante a sociedade, isso
porque a protagonista evolui de acordo com o passar dos anos, ainda que seja um avanço
negativo. Ligado a esse processo renovável por que passa a personagem principal do romance
está a terceira idade, sendo esta uma das fases à qual está sujeita. Essa ligação flui
vagarosamente, tomando conta dela sem que ela perceba. Mas uma coisa é rapidamente
notada, a escolha pelo modo de vida e a transformação das atitudes em relação a comunicação
que se mantém com a sociedade que o circunda. Com base nisso Bosi (1994) afirma que
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uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência
familiares, escolares e profissionais. Ela entretém a memória de seus
membros, que acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa a limpo.
Vivendo no interior de um grupo, sofre as vicissitudes da evolução de seus
membros e depende de sua interação. (BOSI,1994, p. 408)

Como se pode constatar na citação acima, as experiências vividas pela personagem no
convívio dentro e fora de casa fazem parte da memória que também é daqueles que com ela
estiveram no momento de produção dessas experiências, isso significa mudança individual
partindo do convívio coletivo. Tal situação permite a renovação, modificação e diferenciação
do comportamento social da Senhora D em relação aos demais. Tudo isso confere à
personagem a transformação evolutiva de si mesma, resultado do modo como interage com os
membros do seu grupo, apesar dessa interação resultar em problemas externos que a excluem
do meio normal de vida. Por isso, resolve dedicar-se à procura de certezas para questões
socio-humanas que nessa fase lhe parecem mais cabíveis responder, e como consequência
dessa opção radical se isola do mundo de forma a coexistir apenas com lembranças
selecionadas e fixadas na memória, agarrando-se aos bons momentos que passou junto ao
amado Ehud.
Nesse caso, diz-se que o indivíduo, e já agora a Senhora D, quando inserido no mundo
social está condicionado a experiências múltiplas motivadas pelo convívio e o contato mais
profundo com a sua comunidade ou grupo de recepção, ou seja, essas experiências permitem a
ela uma interação profunda com o meio em que vive. Desta feita, os vários grupos sociais em
que se insere o sujeito ao longo da sua vida tendem a influenciar o tipo e modo de vida que
escolhe para viver, seja o grupo primeiro, a família, ou os demais meios em que se desenvolve
como indivíduo social. É dessa forma que se vai formando uma memória coletiva arduamente
enriquecida pelas vicissitudes provenientes da evolução grupal em que se insere, sofrendo a
partir daí as transformações necessárias para uma boa adaptação de si mesma para com o
mundo ao seu redor. Em todo caso, importa ressaltar que tais experiências são fatores cruciais
na formação identitária da personagem e do modo como deixa evidenciar as correções que faz
daquilo que lhe convêm, renovando-as a sua maneira.
Por isso, fala-se da importância do ser parte participativa da sociedade em que vive a
protagonista, e isso, dá conta de outras dimensões e aspectos cruciais na transformação
identitária de cada pessoa, ou seja, devido a esse processo evolutivo e transformador da
identidade humana é possível verificar fatores externos, enraizados no seio da comunidade de
recepção que condicionam também esse processo, e um desses fatores são as dimensões
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culturais existentes ali, que no romance transparecem como máscaras sociais usadas para
cobrir quem verdadeiramente se é. Portanto, o velho carrega em sua biografia momentos que
são fortemente marcados e fixados em sua memória, organizados ali com mais ou menos
intensidade.
A estrutura biográfica da Senhora D privilegia locais importantes que servem de
sustento para as mudanças identitárias que se vão inscrevendo na sua história, a depender do
tipo de sentimento que a mantém ligada entre a percepção que se tem do mundo ao seu redor
e a forma como a fixa na memória. Exemplo disso é a intimidade que mantém com o vão da
escada, fazendo dali um canto especial acolhedor, sendo a casa o universo, a cidade e o vão da
escada o espaço privilegiado. Tudo isso se comprova através dos conceitos de Bosi sobre a
biografia individual,

Dentro da biografia há alguns momentos privilegiados: o nascimento, as
crises da juventude, a formatura, o casamento, a chegada ou a perda de
pessoas amadas… E há espaços privilegiados: a casa da infância, os trajetos
do bairro, recantos da cidade, lugares inseparáveis dos eventos que neles
ocorrem. A cidade possui alguns focos sugestivos que amparam nossa
identidade, percepção e memória. (BOSI, 2003, p. 114)

Reforça-se a afirmação de Bosi pensando-se que a identidade é sempre construída
através da dimensão social presente na cultura a qual está sujeito a personagem, e já agora um
dos meios visíveis para se perceber essa influência é o recurso ao uso da memória, não a
memória em si, mas também a memória oral, já que no romance a memória se vai
consolidando através da oralidade, sendo esta a resposta positiva ou não as experiencias
vividas anteriormente por ela. Nesse caso, a Senhora D, ao buscar esse recurso, está, na
verdade, tentando reorganizar a desordem causada por cada fase por que passa, sendo assim,
não poderia ser diferente ao experimentar a velhice. Já que, para ela o envelhecimento acaba
por torná-la frágil demais para manter o mesmo ritmo vivido em fases anteriores, daí a
procura por um novo modo de vida.
Devido a essa procura, a personagem vive uma intensa crise identitária, uma vez que,
desde o início do romance, se declara, ainda que implicitamente, como ser que não
compreende a si mesma e por isso não compreende os outros “eu Nada, eu Nome de
Ninguém, eu à Procura da luz numa cegueira silenciosa, sessenta anos à procura do sentido
das coisas ”(HILST, 2001, p. 17). Nesse momento em que fala a protagonista há provas
evidentes da ânsia na busca de si mesma, não se encontra no momento em que experimenta e
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por isso não vê sentido em nada, se sente como nada, e nada aqui já significa o tudo que ela é
em confronto com a outra que gostaria de ser.
A memória da Senhora D não envelheceu com ela, está em constante renovação. É ela
o fio condutor do novo universo criado e vivenciado pela protagonista do romance na velhice,
ainda que esse fio condutor necessite, por exemplo, do reforço externo fixado no interior e
renovado de acordo com cada época para depois serem exteriorizados, devolvidos ao mundo
ao seu redor e vivenciados por ideias atuais por ela mesma. É perceptível essa ocorrência no
romance quando Hillé se lembra dos prazeres sexuais mantidos com Ehud. Ou seja, revive
esses momentos prazerosos e carnais de acordo com o que se pensa atualmente e não com a
concepção de antes, quando aconteciam tais satisfações. Pensando nisso, pode se dizer que a
memória trabalha com inteira liberdade, não se prende a todos os acontecimentos,
simplesmente os seleciona de forma a cristalizá-los interiormente. É de fato uma seleção
criteriosa o que faz a Senhora D com suas lembranças, lembra de coisas que por vezes lhe
servem de repulsa, mas que foram bons momentos vividos por ela, “ e apalpava, escorria os
dedos na minha anca, nas coxas, encostava a boca nos pelos, no meu fundo, dura boca de
Ehud, fina úmida e aberta se me tocava” (HILST, 2001, p. 18).
Desta feita, a personagem do romance em causa é um ser que necessita e vive somente
das experiências vivenciadas por ela no passado, mas essas experiências são pedaços
selecionados de um bloco de atividades desenvolvidas por ela em companhia de pessoas que
ela mesma cuidou de selecionar para viverem ao seu lado, ainda que na lembrança, até o fim
de sua vida, “ agora que Ehud morreu vai ser mais difícil viver no vão da escada” (HILST,
2001, p. 18), e quando sente que não tem mais a presença física daqueles que foram
registrados em sua memória, através do sentimento que tem por eles, percebe a sua própria
degradação. Neste momento é perceptível a dependência que a personagem tem do seu
amante, isso consolida fortemente a propagação do estereotipo pregado pela sociedade de que
a mulher só existe ao lado do homem. É vendo a morte do amado que a Senhora D percebe a
sua própria morte, vivendo-a antecipadamente.
Nesse caso, pode-se falar da importância do lembrar quando o indivíduo é acometido
por essa fase tão estereotipada, já que para muitos e para a própria personagem a velhice é um
fardo pesado e negro que ao ser acometida por essa fase experimenta sentimentos negativos
que lhe empurram para um quadro depressivo muito forte. Tal situação permite à personagem
o desenvolvimento de sentimentos de desânimo em relação ao mundo, às pessoas e até a si
mesma, não sente gosto pela vida e por isso decide viver na escuridão do vão da escada.
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É ali, no vão da escada que ela se mostra, muitas vezes, fraca para suportar esse fardo
que ela mesma julga pesado. Por isso, a Senhora D decide cortar relações comunicativas com
o externo, “ não pactuo com as gentes, com o mundo, não há um sol de ouro no lá fora,
procuro a caminhada sem fim” (HILST, 2001, p. 25), mostrando-se tão decidida quanto ao
modo de vida que escolheu para viver, apesar de ela mesma declarar sua morte
antecipadamente. Tal decisão é tão firme que a protagonista não se mostra em nenhum
momento redutível aos aspectos sociais que regem a socialização de todo ser humano com o
mundo ao seu redor, apesar de se relacionar com eles de forma negativa, expulsando a todos
do seu ciclo vivencial.
Portanto, ao invés de ser brutalmente atacada pelo envelhecimento, a Senhora D vai
aos poucos se extinguindo. A personagem sente esse envelhecimento de forma parcial,
primeiro percebe a mudança física, depois sente o não gosto pelas coisas que lhe eram
habitual e assim se vai experimentando o extinguir de si mesma. Claro que ao se dar conta
disso começam os problemas e os vários questionamentos. E é justamente nesse momento que
se percebe a importância de novos aspectos para a readaptação da personagem ao mundo
exterior e interior, embora conhecido, já agora vivenciado de outra maneira.
Devido à fase que atravesa sua vida, a personagem acaba por sofrer ao longo do
romance agressões verbais que se configuram como atos preconceituosos e desmoralizantes
contra a figura feminina dentro de uma sociedade cruel e venenosa que propositalmente a
exclue do meio social. Tal atitude se sustenta no fato de a Senhora D não atender as
exigências do padrão pregado e eraizado na memória coletiva social, sendo está representada
pela vizinhança que circunda a personagem. Está situação desconfortante acaba por
condicionar negativamente os pensamentos da protagonista sobre a velhice, reforçando cada
vez mais a decisão de viver no vão da escada, mantendo assim o seu afastamento do meio
social.
Devido à falta de compreensão da sociedade para com o velho, muitos resolvem se
trancar em um mundo escuro e nostálgico, buscando apenas refazer o passado, dando a ele o
devido tratamento modelador que agora lhes interessa vivenciar. Ou seja, partindo da
personagem em avaliação percebe-se que um dos recursos usados por ela para refazer o
passado é pensar com maturidade as vivências experienciadas no passado. Isso atribui ao ser
velho, valores que a própria personagem não soube perceber, o de exercer na sociedade o
papel de eixo que liga os polos mais importantes entre passado e presente, funcionando como
mediador deste e daquele tempo que já passou. São eles os responsáveis pela propagação da
cultura passada aos novos tempos que vão surgindo. Mas em todo caso, a Senhora D parece
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não entender muito bem isso, porque a sua decisão maior é cortar qualquer laço de
comunicação amigável com a geração atual, diante disso, se vai cobrindo de atitudes, muitas
vezes inaceitáveis para uma pessoa da sua idade. Mas o que ela quer mesmo é ser só sua e
viver só consigo mesma. Talvez seja este o momento em que as pessoas se encontram com
seu próprio “eu”, ou, pelo menos desejam encontrá-lo.
Na situação em que se encontra Hillé é nítida a função tão importante que a memória
desempenha em sua vida. Vez que a memória funciona ali como um instrumento necessário
para se construir o presente, este processo está ligado firmemente ao passado e tudo aquilo
que já se sabe que não se pertence mais. A personagem sabe muito bem disso, por isso, busca
sempre reviver com ideias atuais momentos já vividos no passado. Para tanto, a memória é
um fator condicionante do modo de vida optado por Hillé, é ela o elo de ligação entre passado
e presente, pessoas e incomunicabilidade social. É essa dicotomia que enfatiza os valores
culturais preservados com a Senhora D, sendo esse um processo contínuo, trabalhado dia -adia.
No entanto, para não se perder, a personagem acaba por optar pelo resgate e reajuste
de tudo aquilo que hoje em sua vida lhe pareça desordem, voltando-se apenas para dentro de
si próprio. Desde então, a Senhora D precisa reafirmar suas lembranças recheadas de
sentimentos para que a sua reprodução não seja simplesmente repetição do que já passou e
sim uma nova versão daquilo que foi, sendo no presente o diferente.
A memória, na visão de Bosi, é um fator gerador do futuro, uma vez que esta deixa de
lado o caráter restaurador, assumindo um outro. É ela um trabalho sobre o tempo vivido e
conotado “pela cultura e pelo indivíduo”, é nesse sentido que a memória opera com grande
liberdade no momento da escolha dos acontecimentos no tempo e no espaço. De acordo com a
leitura que Bosi (2003) faz do tema velhice, adianta-se que a Senhora D, quando
experimentando a velhice acaba por exercer o papel de mediador entre a sua geração e as
gerações atuais. Nesse sentido, as atitudes constantemente renovadas permitem a ela a
conciliação entre as experiências passadas, gravadas na memória, e as novas experiências.
Estas funcionam como resultados da readaptação daquelas para com o tempo atual, aqui o
sujeito busca reajustá-las ao modo de vida que melhor lhe convêm. É de suma importância o
sentimento introduzido por ela no momento em que renova essas atitudes, uma vez que as
lembranças para serem atualizadas necessitam de todo impulso sentimental para que não
sejam mera repetição do passado e sim uma reaparição.
A velhice funciona na obra hilstiana como um problema social que acaba
influenciando de forma negativa a vida da personagem Hillé, nesse caso, a personagem
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enfrenta problemas de relacionamento com o mundo ao seu redor devido à forma como
encara esta fase. Através da personagem hilstiana podem ser identificados tais problemas,
estes que existem e é uma constante na vida de muitas pessoas pelo mundo afora no mundo
real, e essa é a oportunidade de se discutir e analisar de forma minuciosa a ficção, na tentativa
de solucionar problemas sociais da realidade. Daí a importância dos estudos de Cícero (2007)
quando diz que “é portanto o caráter de cada um, e não à velhice propriamente, que devemos
imputar todas essas lamentações.” Ou seja, o drama por que passa a Senhora D não é
propriamente algo imposto pela velhice, mas são problemas desenvolvidos devido ao caráter
de si própria que carrega em seu ser uma tendência negativa para a não aceitação desta fase,
aceitando muitas vezes o massacre da sociedade para com a mulher idosa.
Os vários conflitos enfrentados pela Hillé ao longo do romance são frutos da não
aceitação do avanço da idade e das marcas dessa idade em sua fisionomia física e espiritual.
Esses conflitos são tão intensos que a personagem acaba se confundindo com questões
transcendentais, se deixando levar pelos questionamentos referentes à dicotomia vida/morte e
acaba por sofrer a incompreensão daqueles que a circundam “ um dia me disseram as suas
obsessões metafísicas não nos interessam, Senhora D, vamos falar do homem aqui agora”
(HILST, 2001, p. 26). Analisando este trecho se percebe o descaso que sofre a personagem
por partilhar suas convicções e medos sobre o que é morte e o que é vida, a Senhora D sofre
uma exclusão externa que a atinge diretamente, sem dó e nem piedade.
Diante de tais ocorridos a personagem se vê numa situação que a motiva à exclusão
voluntária, onde decide por si mesma pelo afastamento do meio social, sendo tal atitude
causadora de um quadro depressivo capaz de a transformar em um único desejo: o de ser
outra para si a ponto de sentir desprezo pela sua própria pessoa. Por isso, a protagonista se
revela como pessoa derrotada, vencida por si e pelos demais “sou triste de olhar, quero dizer
não terás muita luz no olho se me olhares, a cabeça procura sempre o chão” (HILST, 2001, p.
27).
Na fase atual Hillé repudia tudo que antes lhe parecia normal, mas toda essa repulsa se
justifica na ideia de que toda mulher idosa sofre agressivamente o desvalorizar da sociedade
em relação à sua figura e em relação a posição ocupada pela mulher no meio social em
situações como estas. Sendo esta uma fase mais madura da vida, tudo que se faz agora é
pensado e repensado, como se as consequências agora pesassem mais que o normal. Portanto,

a casa materna é uma presença constante nas autobiografias. Nem sempre é a
primeira casa que se conheceu, mas é em que vivemos os momentos mais
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importantes da infância. Ela é o centro geométrico do mundo, a cidade
cresce a partir dela, em todas as direcções. Fixamos a casa com as dimensões
que ela teve para nós e causa espanto a redução que sofre quando vamos
revê-la com olhos de adulto. (BOSI, 1994, p. 435)

Partindo desse raciocínio, as vivências construídas ao longo da vida da Senhora D se
vão fixando em sua história como autobiografias, que funcionam como suporte transformador
no momento da renovação a qual se sujeita na velhice. Daí a importância dos espaços
privilegiados por ela no momento da renovação identitária, como diz Bosi (1994) a casa é de
suma importância nesse processo, porque é dentro dela que Hillé se configura como quem foi
e quem é agora. Portanto, a casa no romance transcende a estrutura física, construída de
cimento e atinge a casa interior, o lar privilegiado pela memória. Sua casa foi construída
através de ações desenvolvidas ao longo de sua vida, e agora essas mesmas ações são
restauradas através da memória que as expõe de forma transformadora, tanto para ela como
para as pessoas que a circundam.
Esse processo permite à Senhora D modelar suas atitudes perante a sociedade com
base em necessidades próprias, não se preocupando com a pressão que a sociedade impõe. Ela
ainda que sofra a pressão preconceituosa das pessoas que compõem seu ciclo social “ porca,
exibida cadela, ainda bem que é só no padieiro dela que mostra as vergonhas” (HILST, grifos
nossos, 2001, p. 28), não se entrega aos desejos das forças inimigas de modo a satisfá-los.
Repare na força dos adjetivos usados pela vizinhança para caracterizar a Senhora D, isso se
configura numa denúncia gritante sobre o modo como é tratado o gênero feminino idoso no
meio social. Tal atitude funciona como fator crucial que condiciona o isolamento voluntário
da personagem.
Essa agressão preconceituosa que a vizinhança atribui a personagem se intensifica ao
longo do romance, as vizinhas continuam a proferir dizeres sobre a Senhora D

é uma sapa velha. Viu a pele pintada? É sarda. Ainda tem umas boas tetas.
Credo, teta de sapa. Podemos botar fogo na casa durante a lua nova. Com
casas quase coladas? Dá-se um jeito, fogaréu que vai dar gosto (HILST,
2001, p. 20).

O discurso preconceituoso das vizinhas, aqui representantes da sociedade em geral, é
tão intenso que chega a provocar o desejo de extingui-la de vez, já que agora não basta
somente a exclusão social, mas o extinguir físico da personagem.
Tendo em conta as perspectivas socias presentes na obra, as atitudes e julgamentos
proferidos à Hillé por meio de seus vizinhos são provas da imposição da imagem que a
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sociedade faz da mulher velha. E, com isso, impõem sobre o velho restrições de como se
vestir, decência de hábitos e respeito pelas aparências. Nesse caso, é perceptível a influência
que a sociedade tem sobre seus participantes, uma vez que a sociedade funciona como um
bloco que contém vários grupos de diferentes modos.
Já agora, Hillé representante de um grupo, estranho e assustador aos olhos dos outros
participantes de outro grupo, e as vizinhas como seres pertencentes ao grupo social tomado
por preconceitos. Tal ocorrência evidencia a forma como Hillé pensa sobre si e a respeito do
outro, da mesma forma acontece com as vizinhas, elas revelam seus conhecimentos sobre si, o
outro e o mundo. Essa relação ainda que estranha entre os dois grupos é resultado da forma
como cada um interioriza e interpreta o mundo ao seu redor. Esta situação encontra sustento
em bases que dão origem a uma guerra marcada por forças contrárias entre os grupos em
contato. Por isso,

as guerras pelo reconhecimento, quer travadas individual ou coletivamente,
em geral se desenvolve em duas frentes, embora tropas e armas se
desloquem entre as linhas de fronteira, dependendo da posição conquistada
ou atribuída segundo a hierarquia de poder. Numa das frentes, a identidade
escolhida e preferida é contraposta, principalmente, às obstinadas ou
impostas no passado. Na outra frente, as pressões de outras identidades,
maquinadas e impostas (estereótipos, estigmas, rótulos), promovidos por
“forças inimigas”, são enfrentadas e – caso se vença a batalha – repelidas”
(BAUMAN, grifos do autor, 2005, p. 105).

O que de fato ocorre no romance, partindo da análise feita com base no discurso de
Bauman na citação acima, é que a personagem se encontra numa situação de guerra ora
individual e, quando tenta a todo custo adotar uma identidade diferente ou que venha a
contrapor a anterior, imposta pela sociedade, ora coletiva. Está última se configura dentro de
um contexto grupal que influencia de modo negativo a formação de uma nova identidade, ou
seja, as guerras coletivas são de fatos mais significativas, vez que estas são claramente
percebidas como estereótipos, estigmas ou rótulos desenvolvidos na memória coletiva contra
a mulher idosa.
Nesse caso, as guerras se findam numa vitória que se configuram em dois planos: o da
rejeição total as forças ditas inimigas pela personagem quando ela decide cortar qualquer
vínculo normal com a sociedade a sua volta, ainda que essa relação seja mantida através de
atitudes e palavrões e; o da pressão ou imposição das forças inimigas que são praticadas pela
vizinhança que forçam de todas as formas a manutenção da comunicação entre os dois grupos
de modo a imporem a visão e os modelos que deveriam ser seguidos pela Senhora D.
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Claro que as atitudes das vizinhas não passa de mera resposta preconceituosa proferida
à Senhora D devido ao seu estado de velha, contribuindo apenas para o seu declínio e
enfraquecimento perante a sociedade. Sendo assim, se verifica o descaso social e
incapacitante daqueles que um dia foram o motor em movimento da evolução do mundo, com
toda avidez e juventude. Já agora, devem ser considerados como condutores desse motor, até
porque a função do velho é a de manter viva a sociedade ligada aos aspectos culturais,
históricos e políticos das gerações passadas em consonâncias aos aspectos atuais. Daí, a
importância de preservá-los como participantes ativos da sociedade, sendo representantes das
forças e avidez construídas na juventude.
Por isso, a Senhora D decidiu viver seus últimos dias presa à procura de si mesma, na
tentativa de encontrar aquela que não sendo poderia vir a ser. Devido a isso, com estranheza,
aceitou o novo título: Senhora D, não como quem que se encontrava a partir dali, mas como
alguém que entendeu a força do D derrelição, que simboliza o seu próprio desespero em busca
de respostas a si mesma, representando o seu abandono ao mundo externo e o desamparo
encontrado no seio social nessa fase que atravessa sua vida.
Nessa fase nota-se que a personagem necessita de uma companhia, por isso valoriza
tanto as lembranças que tem do amado, sofrendo a morte dele decreta antecipadamente a sua,
isso porque se sente tão ligada a ele que não consegue se libertar de tal sofrimento. É como se
ela experimentasse a sua própria morte e matasse tudo ao seu redor “ deito sobre a palha no
meu vão de escada, toco dentro das águas os peixes pardos, esfarelam-se, é preciso recortar os
novos, talvez deva usar um papel mais encorpado para resistirem mais tempo dentro d'água”
(HILST, 2001, p. 33), os peixes pardos feitos de papéis aqui podem ser vistos como
representantes de uma decadência vivida pela personagem ao longo da narrativa. Mas, essa
decadência é no romance apresentada de duas maneiras: a morte de Ehud que enfatiza e
reforça sua desilusão face ao momento experimentado e a condição de velha que fragiliza
suas forças perante a sociedade. Então, o fato dos peixes não resistirem muito tempo à água
revela a fragilidade que a própria personagem experimenta por fazer parte do ciclo da velhice,
sabendo que querendo ou não esta fase traz consequências físicas e biológicas para o corpo,
visto que o corpo já não segue a rigor a mente, desobedecendo os seus próprios comandos.
Apesar de toda nostalgia que assola o espírito da Senhora D, a velhice funciona para
ela como facilitador que tende a impulsioná-la a responder a necessidade de renovação
sempre, e a sua resposta chega sorrateiramente, sem que ela mesma compreenda a sua
chegada, quando ela afirma “não, não compreendia nem compreendo, no sopro de alguém,
num hálito, num olho mais convulsivo, num grito, num passo dado em falso, no cheiro quem
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sabe de coisas secas, de estrume, um dia um dia um dia” (HILST, 2001, p. 19), declara sua
incapacidade diante da contemplação pelo que vê, desvendar o ser humano com suas
vontades, impulsividades e loucuras é na verdade meta utópica, uma vez que para ela a
caminhada é sem fim. Desta forma, se recusa a experimentar aquilo que julga não entender,
por isso se localiza num espaço de tempo que ora retrocede e ora antecipa. E assim se vai
resistindo as pressões externas como quem que já tendo conhecido agora não mais pode
dispor do que não conhece, julgando até mesmo não saber o que é “corpo, mãos, bocas, sexo”
(HILST, 2001, p. 23). Essas incertezas pairam sobre a mente da personagem e lhe causam
transtornos emocionais configurados através dos conflitos gerados internamente, estes
repercutem na sua vida externa, gerando estranheza e desequilíbrio face a realidade.
Hillé viveu ao longo do romance sofrendo sua morte social, forçando a sua
readaptação ao novo universo criado por ela para enfrentar as fragilidades provindas da
terceira idade. Chegou a aceitar um novo título, já agora criado por ela mesma, parecendo
identificar-se com mais facilidade ao nome de Senhora P ao invés de Senhora D: “olha, até a
porca vem vindo a Senhora P é esse o nome que Hillé deu à porca Hillé era turva, não?”
(HILST, 2001, p. 89). Ainda que na reta final de sua vida a personagem não se reduz à busca
incessante por si mesma e por isso se entregua ao fim carregando consigo seus
questionamentos, mas ao cessar de sua estada no mundo físico percebe-se que o desejo de
encontrar o tudo, o divino, o porco como ela mesma chama é realizado. E este é o momento
de encontro consigo mesma, já agora não é ela a que lembra, mas sim a que é lembrada por
aquele que ela tanto falava e julgava que entendia seu estado de vida, como única pessoa que
a entendia nessa fase “eu moro longe. mas conheci Hillé muito bem. como cê chama? me
chamam de Porco-Menino. Porquê? Porque eu gosto de porcos. Gosto de gente também”
(HILST, 2001, p. 90).
Conclui-se que a mulher idosa, já agora representado pela personagem Hillé, é a
representação fiel da experiência. Experiência esta que permite ao velho, ao longo de sua
vida, uma inscrição no meio social de acordo com o tipo de sentimento que se destina aos
objetos e ao mundo referenciado por ele no processo de cristalização de fragmentos da
história gravados na memória. Por isso, as atitudes dos velhos são significativas quando em
processo de avaliação, vez que questões sociais como estas, que envolveram a personagem em
sua trajetória ao longo do romance, condicionam o modo de vida escolhida pelo velho para
viver até seu último dia de vida, embora no caso da Hillé tenha havido um desligamento
social antes mesmo da separação pela morte dela para com o mundo físico, e isso é devido ao
seu caráter e modo como lida com situações preconceituosas no meio social e não
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propriamente a velhice. É a visão negativa que a própria personagem tem da velhice que a
influencia viver isolada do meio social.
É pertinente pensar que tal atitude funciona como reflexo do poder que tem um velho
em controlar de certa forma suas atitudes em relação ao pensamento dos outros sobre o idoso,
a personagem demostra atos de superação e resistência contra tais comandos externos. Deste
modo, é ela a detentora de seu destino presente, ainda que não detenha controle sobre o
futuro, mas é na renovação do passado que ela encontra a estabilidade no momento atual,
partindo de um ponto que lhe serve de apoio para tais transformações: o vão da escada.
A velhice envolve o velho, naturalmente, a um caminho de descompassos lentos que
se vão consumindo aos poucos os resquícios físicos instaurados pela juventude, por isso o
velho responde vagarosamente aos comandos externos, acelerando-os internamente. Portanto,
o velho não espera o reconhecimento das suas capacidades físicas e sim o entendimento
positivo das necessidades e desejos que já são para ele prioridades, apenas.
Portanto, a memória no seu exercício de lembrar foi fator fundamental na constituição
das identidades da personagem no desenrolar da narrativa. Contudo, a ligação fortemente
marcada pela influência externa motivada pelos estereotipos e preconceitos atribuida ao
gênero feminino condicionou o isolamento excludente da Senhora D ao longo de toda a
narrativa, por isso se confirma que o caráter da personagem foi fundamental para situá -la na
esfera social, ainda que de modo muito particular, já que a Senhora D criou subjetivamente o
seu próprio espaço. Tal atitude denuncia o quão agressivo é o olhar da sociedade para com o
gênero feminino em condição de idosa, isso se configura no processo de construção identitaria
que leva o ser a ocutar-se do padrão social exigido pela comunidade de pertença.
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COMO AS FORMAS DE PODERES E ESPAÇOS INFLUENCIAM NA CATEGORIA
DE GÊNERO.
NETO, Antônio Rodrigues da Silva 98
NOBREGA, Marcelo Rodrigues da 99

Resumo
O principal objetivo desse artigo é apresentar a relação que a categoria gênero tem com os tipos de
poderes e como ela está inserida no espaço geográfico. Para realizar a análise tomamos por base os
estudos dos poderes de Foucault, e também os estudos do espaço geográfico realizado por Milton
Santos. Os poderes abordam os tipos de força que as instituições estabelecem e também as forças que
os cidadãos obtêm, relacionando os poderes com a influência do patriarcado. No espaço geográfico
podemos falar como a questão de gênero começou a ter visualização na sociedade e como ela está se
desenvolvendo nos dias atuais. O espaço alienado e também o espaço derivado são influencias e sua
produção pelo patriarcado. Usando os estudos dessas formas de espaço, temos uma noção de como
podemos desconstruir esses valores criados pela alienação de uma cultura que prevalece. Nesse artigo
a interdisciplinaridade e de grande importância, pois colabora para desconstruir a ideia do patriarcado,
focando na contribuição da geografia. Os diversos tipos de violência, principalmente a violência
estrutural também é abordada neste trabalho a partir de distribuição desigual de renda presente na
diferença entre os salários da mulher em comparação com o salário do homem.

Palavras-chave: gênero, poder, violencia.
1. Introdução
A palavra poder é definida como: o ato de ter a possibilidade, influência ou
autorização para exercer qualquer tipo de soberania. Essas relações podem estar relacionadas
a instituições, grupos sociais, grupos familiares, relações entre empregador e empregado e,
qualquer outro tipo de relação que se estabelece no contexto formal ou informal, entre pessoas
ou entre instituições.
Quando o poder é relacionado a questão de Gênero, se tem um novo patamar nessa
discussão, e é possível abordar as relações entre diferentes grupos étnicos, e de que forma
esses diferentes grupos buscam exercer seus poderes. Para se chegar a essa relação entre
Gênero e poder, é preciso fazer uma análise sobre a atual realidade da sociedade em que
estamos inseridos, e de que forma esta sociedade contemporânea busca demonstrar as relações
de poderes que são exercidas.
Analisando os estudos de Foucault em relação a essa questão, é notável que a maioria
da sociedade tem uma concepção de que o poder é algo que oprime, que manipula, e que é
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temido. Porém isto acaba o mascarando, fazendo com que a população não tenha
conhecimento do que realmente é exercer o poder e o seu verdadeiro significado, permitindo
que determinados grupos se apoderem dessa visão equivocada, e a exerçam dessa forma, com
o intuito de manipular e oprimir.
Nos estudos sobre espaço geográfico podemos observar como a questão Gênero está
inserido em nossa sociedade através de espaços derivados e alienados, intitulados e enraizados
em nossa sociedade através dos colonizadores sobre os colonizados em função de uma cultura
patriarcal comumente com uma ideologia Europeia, analisada por meio da história geográfica
e descrita muito bem por Milton Santos.
Nesse artigo podemos citar a interdisciplinaridade e sua comunicação com diversas
áreas do saber. Revisar as formas de violências contra os direitos das mulheres e analisar se
aquele tipo de ato é influência de um espaço alienado, violência estrutural ou uma violência
individual, criada por um indivíduo com problemas psicológicos e sociais por meio da própria
relação com o meio onde vive e se esse problema faz parte de uma cultura patriarcal.

2. Gênero, espaço geográfico e interdisciplinaridade

Para começar a se fazer a discussão sobre gênero primeiro precisamos compreender a
forma como é utilizada essa palavra. Esse termo a princípio começou a ser adotado como uma
referência as diferenças entre sexos, ou seja, a diferenças entre homens e mulheres. Muitas
pesquisadoras colocam que para se realizar estudos sobre as mulheres também é preciso
estudar os homens, não se pode compreender qualquer um dos sexos sem estudar o outro, por
isso se começou a adotar essa palavra para realizar esses estudos. Scott define que:
O termo “gênero”, além de um substituto para o termo mulheres, é também
utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é
necessariamente informação sobre os homens, que um implica o estudo do
outro. Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte
do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino.
(SCOTT,1990, p. 75).

Talvez as pessoas não percebam, mas a questão do gênero está ligada a todas
disciplinas. Na história faz parte de uma ciência, nos estudos políticos parte para outro campo
do saber. Uma das maiores dificuldades para os trabalhos de investigação de natureza
interdisciplinar é superar a própria linguagem que nos constituiu enquanto comunidades
específicas de conhecimento como a geografia, a antropologia, a sociologia, a economia e
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demais, como argumenta, (Porto-Gonçalves, 2003, p.6). Em todos os campos de pesquisas
precisamos ter um foco central, isto não nos leva a pensar que temos que trabalhar somente
com uma questão, mais com uma relação de saberes, gerando uma interdisciplinaridade sem
nos tirar dos principais objetivos dos nossos estudos.
No século XVIII quando o capitalismo começou a prevalecer como uma economia
global, ele também acabou gerando o conceito de divisão do trabalho, com essa divisão a
cultura da individualidade não ficou somente no trabalho mais também no mundo acadêmico,
determinando que certo campo não comunicasse com diversas áreas.

Na constituição desses diferentes territórios de conhecimento conformaram
se verdadeiras ‘barreiras alfandegarias’ com seus territórios de poder em
quanto tais. O positivismo cuidou que cada fronteira, com a área especifica
de seu objeto de estudo, fosse delimitada de modo mais preciso e
rigidamente possível (PORTO, V. Carlos, 2006, p.6)

O individualismo nos leva a pensar que Gêneros não faça parte da geografia, mais sim
da filosofia, ciências sociais e da antropologia. Cita em seu artigo que “As mulheres também
fazem parte do espaço geográfico” (Silva ,2015, p.187), Na nossa concepção o espaço
geográfico tem como base a relação, homem x natureza, a partir dessa relação acaba se
criando a necessidade que é base da transformação por meio do trabalho, a parti do momento
que se cria a palavra gênero e começa a ter um discursão na sociedade, nesse exato momento
já está inserido no espaço geográfico.
Na gramática, o gênero é compreendido como uma forma de classificar fenômenos,
tendo distinções e não uma descrição objetiva de traços inerentes, (Scott - 1995). As
feministas pegaram esse termo não para distinguir o sexo, mais sim para lutar pela igualdade
entre homens, mulheres, gays, transexuais, negros e etc.
A Geografia está totalmente ligada ao gênero pois, faz parte de uma organização da
sociedade gerada pelo espaço. Uma sociedade não se organiza primeiro para depois constituir
o seu espaço geográfico ou vice-versa. Toda sociedade ao se constituir enquanto tal constitui
seu espaço geográfico. (Coronil, 1997). Com isso nos leva ao pensamento de que os estudos
de gênero foram para resolver problemas moldados por uma sociedade patriarcal, esta luta
está totalmente ligada ao espaço geográfico.
Por meio da alienação de uma cultura externa, Milton Santos, em 1971, na obra do
Geografo do terceiro mundo, faz uma releitura desse conceito, transformando em espaço
derivado. Na mudança da palavra paisagem para espaço, porque não há somente apenas as
formas derivadas, mas também o espaço como instancia, o que inclui as funções, os processos
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e as estruturas. Citando, Milton Santos, “A cada necessidade imposta pelo sistema em vigor, a
resposta foi encontrada, nos países subdesenvolvidos, pela criação de uma nova região ou a
transformação das regiões preexistentes”. (Santos,1971)
O espaço derivado seria essa dependência que os países desenvolvidos criaram sobre
os subdesenvolvidos, a globalização trabalhando de forma desigual. É fundamental essa
questão de globalização dada por um fator externo, visto que a derivação não é somente
histórica, mas também constante o tempo todo.
Hildelbert Island, em o espaço geográfico (1979), lança o conceito de espaço alienado,
que reforça a ideia de espaço derivado, trazendo a verdadeira alienação de espaço por meio de
fatores externos que agem sobre eles, os fatores externos seria o neocolonialismo a
dependência de países subdesenvolvidos pelos países desenvolvidos. Espaço alienado seria
essa criação do exterior, não só a criação, mas também sua integração no mercado a
sobrevivência do país, enfim regiões onde nem os índios nem o poder público pode controlar.

Afinal, a Europa só se afirmar como centro geopolítico e cultural do mundo
a partir da constituição da América enquanto periferia colonial (1492) com
seu e sua prata com sua tropicalidade, condição natural favorável, mas não o
suficiente, sabemos, para o plantio da cana e outros produtos; e por meio do
braço escravo modernamente implantado ou por meio da servidão indígena
modernamente direcionada para atender os ditames de acumulação de capital
do conquistador. (PORTO, V. Carlos. 2006, p.16)

Tudo isso leva a pensar sobre o espaço derivado e o espaço alienado, o espaço
derivado por fim seguiria uma lógica e o alienado acabaria não seguindo uma lógica, pelo
mesmo fato de ser contraditório, um exemplo claro de espaço derivado e espaço alienado são
os bairros pobres de uma cidade, onde os moradores estão fora de uma lógica das políticas
públicas de um governo, não tendo acesso a uma infraestrutura básica, mas ao mesmo tempo
acaba seguindo o sistema capitalista.
A relação dos espaços alienados com o termo gênero é muito grande, pois a resistência
para discutir assuntos como relações homo afetivas, adoção de crianças por casais do mesmo
sexo e casamento civil igualitário tem como resistência um fator histórico que é a cultura
trazida pelos europeus que tem como base a religião cristã. A influência dos colonizadores
acaba criando uma cultura enraizada nas mentes das pessoas, com preconceitos
No campo de estudos femininos, o termo patriarcalismo foi comumente utilizado para
explicar a condição feminina na sociedade e as bases da dominação masculina. O uso de
patriarcado enquanto um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres permite
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visualizar que a dominação não está presente somente na esfera familiar, tampouco apenas no
âmbito trabalhista, ou na mídia ou na política. O Patriarcalismo compõe a dinâmica social
como um todo, estando inclusive, inculcado no inconsciente de homens e mulheres
individualmente e no coletivo enquanto categorias sociais.

Quando falamos relações de Gênero, estamos falando de poder. À medida
que as relações existentes entre masculino e feminino são relações desiguais,
assimétricas, mantêm a mulher subjugada ao homem e ao domínio patriarcal
(COSTA, 2008, p.4)

Segundo Marodin (1997), numa determinada estrutura social encontram-se prescritas
uma série de funções e papéis para homens e mulheres que estão tão internalizados que são
considerados próprios ou naturais de seus respectivos gêneros. Assim, ao se relacionar o
conceito de relações de gênero à noção de construção social, possibilita-se a periodização
histórica dessas relações, a qual é capaz de evidenciar as formas que a interação social entre
homens e mulheres adquire ao longo do tempo.
Como já foi observado, para Saffioti, o feminismo marxista pode ser dividido entre
aqueles que admitem a subordinação do patriarcado ao sistema capitalista – as socialistas de
Delphy e aqueles que se utilizam do conceito patriarcado unicamente na forma de ideologia
que parece ser o caso da visão de base e superestrutura.
Isso explica que o capitalismo com a divisão do tralho emergiu ideias de que o homem
como trabalhador teria que ser o chefe da família, enquanto o papel da mulher era ficar em
casa, ser dona do lar e cuidar de sua família, ideias que acabaram enraizando no sistema
capitalista de produção, e tem como base a religião e sua construção moral sobre o modo de
estrutura familiar.

2.1 Gênero, Poder e violência

As diferenças de gênero podem se referir basicamente a diferenças entre pessoas de
diferentes sexos. Essas diferenças acabam sendo impostas pela sociedade com a distribuição
de papéis que devem ser seguidos por homens e mulheres. O papel ideal imposto pelo
patriarcado é, que o homem deve ser o chefe da família, responsável pela renda da casa e por
colocar alimento na mesa, e as mulheres as cuidadoras dos lares e dos filhos, servindo como
uma espécie de apoio para o homem trabalhar.
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O fato de as mulheres serem criadas e inseridas em uma sociedade patriarcal contribui
para a aceitação dessa subordinação ao ser masculino. Essa subordinação é aceita pela
normalização dessa função que a sociedade determina que seja da mulher, e pela
transformação dessa personalidade feminina em uma espécie de cultura, onde é passada de
geração em geração.
Algumas mulheres que contestaram esse papel que a sociedade impôs a elas, começam
a questionar com mais vigor no decorrer do século XX o motivo pelo qual as mulheres devem
ser submissas aos homens, e não detém os mesmo direitos que estes. Essa desigualdade de
gênero é vista somente uma pequena parte da sociedade feminina, o que acaba tornando essa
luta desequilibrada, sendo que a maioria das mulheres, por influência da família ou de religião
acaba achando justo o papel social que receberam.
Graças a essa pequena parte da sociedade feminina, a luta por direitos foi
intensificada, e com isso vários foram os benefícios conquistados. Entre os benefícios
conquistados no Brasil se destaca o direito ao voto, que foi estabelecido no decreto 21.076 do
Código Eleitoral provisório de 1932. Esse direito só foi conquistado graças a uma enorme
mobilização da sociedade feminina.
A partir dessa obtenção de direitos é cada vez mais marcante e presença de mulheres
no cenário político brasileiro. Ainda que em minoria as mulheres vem aparecendo cada vez
mais e com papéis bastante influentes, como por exemplo a presidência da república,
representada por uma mulher, eleita democraticamente com mais de 54 milhões de votos.
Além da presidência, no cenário político se destaca duas governadoras, 11 senadoras, 45
deputadas federais e 134 deputadas estaduais (IBGE ano de 2014).
Com base nesses dados, é notável que a mulher acaba se inserindo no cenário nacional
e a cada vez mais mostra o quanto a figura feminina contribui para o desenvolvimento e
crescimento do país. Contudo, mesmo aparecendo mais inserida nos papéis civis da
sociedade, a mulher ainda sofre com a influência do patriarcado, e com aquilo que é imposto
por ela.
No mercado de trabalho as mulheres acabaram ocupando um maior espaço em
diversas áreas que antes seriam impossível haver mulheres inseridas, como por exemplo a
construção civil. Porém uma parte da sociedade machista acaba descriminando o papel da
mulher no mercado de trabalho tentando colocar limites e desmerecer seu trabalho.
Esses limites que essas pessoas buscam impor, acabam criando certa relação de poder,
que se pode chamar de poder coercitivo. Esse tipo de poder segundo Etzioni (1961) se dá
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através de sanções físicas, que é aplicado em sua maioria como uma forma de intimidação,
ameaças e até a própria agressão que ocorre inclusive em locais de trabalho.
Comparando essas relações entre homens e mulheres no mercado de trabalho e
também sobre as constantes lutas que as mulheres se inserem na busca por igualdade, se nota
que o “poder” está presente por todos os lados, em diversas relações, enfatizando que este é
algo heterogêneo que se manifesta de diferentes formas em diversos setores, ao contrário do
que muitos pensam de que o poder é algo exclusivo e centrado na figura do estado. Raffestin,
analisa essa questão da seguinte forma:

O poder se manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca ou de
comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois pólos fazem
face um ao outro ou se confrontam. As forças de que dispõem os dois
parceiros (caso mais simples) criam um campo: o campo do poder. Para
compreender isso, pode se recorrer à imagem do ímã e dos fragmentos de
limalha que se orientam e assinalam linhas de força, O campo da relação é
um campo de poder que organiza os elementos e as configurações.
(RAFFESTIN, 1980, p.53).

Com isso, vê-se que o poder pode ser fruto da relação que é construída, entre duas
pessoas (caso simples) ou entre uma sociedade (caso complexo). A relação que é criada entre
homem e mulher, no mercado de trabalho ou na política, pode ser fruto da ignorância, criando
o poder coercitivo, através da força física, ou também pode ser criado o poder remunerador,
através do controle de recursos materiais.
O poder remunerador para Etzioni, é fundado sobre o controle dos recursos, e também
sobre a destinação de salários ou de gratificações. Esse poder na relação entre homens e
mulheres, é visível ao analisarmos a questão de salário, onde o homem recebe mais para
efetuar o mesmo trabalho que uma mulher. Isso não significa que os homens possuem mais
poderes do que as mulheres, mais pode significar que quem é o responsável pela destinação
dos recursos financeiros, acaba achando mais justo que o homem receba mais do que a
mulher, porém não tem fundamento algum que justifica essa escolha.
Um estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), retrata
essas diferenças entre salários na américa latina relacionados a gêneros e também a etnias. No
estudo é mostrado que homens ganham em geral 10% a mais do que mulheres, e quando são
homens e mulheres da mesma idade e formação a diferença cresce para 17%. Na pesquisa
também é mostrado que a população branca em geral, ganha até 28% a mais que a população
negra e indígena. No Brasil a diferença de salários entre homens e mulheres chega até a 30%,
sendo a maior disparidade entre os países pesquisados.
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Portanto essa desigualdade de salários acaba construindo outra relação de poder, na
qual quem ganha mais teoricamente deveria ser o detentor de maior poder, influência,
conhecimento, energia e informação. Só que analisando o próprio estudo do BID, é notável
que mesmo quando se tem, mulheres com melhor formação acadêmica e mais experiência em
relação a seus companheiros de trabalho, a diferença de salário continua, evidenciando que
não existe meritocracia.
Para os defensores da meritocracia, esse é o modelo mais justo de se criar uma
hierarquia. Nesse sistema a pessoa com maior conhecimento e habilidade seria o beneficiário
dos melhores cargos e remunerações. Com isso, a produção em fábricas, iria aumentar devido
a funcionários querendo demonstrar maior eficiência, funcionários públicos trabalhariam com
motivação para conseguirem os melhores cargos e remunerações, e assim por diante, criando
cada vez mais pressão para aumentar a produção e eficiência e menor convivência amistosa
nos campos de trabalho.
A meritocracia acaba sendo uma utopia porque o mérito nunca foi motivo na hora de
escolha de funcionário para ocupar o melhor cargo. O que acaba sendo analisado, é
justamente a questão de gênero, etnia, família, classe social, grupo de amigos, etc. Com isso é
muito difícil se ver uma mulher em cargo de chefia, um negro, um indígena, um homossexual
ou travesti. Os empresários usam seu poder para colocar em melhores cargos quem se encaixa
nos padrões da meritocracia, criando ai uma frustração nas pessoas que acabam sendo
excluídas por estarem fora desses padrões da meritocracia.
Decorrendo sobre esses assuntos relacionados a escolhas baseadas em gêneros, se vê
que são diversas as relações, em que é colocado em prática o poder, revelando mais uma vez
que o poder não é algo único e centrado, e sim algo que é fruto da ocasião. Para entender
melhor essas relações de poder Foucault explica da seguinte forma:

Quando fala-se de poder, as pessoas pensam imediatamente a uma estrutura
política, um governo, uma classe social dominante, o mestre frente ao
escravo, etc. isto não é de nenhum modo aquilo que eu penso quando falo de
relações de poder. Eu quero dizer que, nas relações humanas, qualquer que
sejam - que trate de comunicar verbalmente, como fazemo-lo agora, ou que
trate-se de relações amorosas, institucionais ou econômicas -, o poder
continua presente: eu quero dizer a relação na qual um quer tentar de dirigir
a conduta do outro. Estas são, por conseguinte, relações que pode-se
encontrar em diversos níveis, sob diferentes formas; estas relações de poder
são relações móveis, ou seja elas podem alterar-se, elas não são dadas de
uma vez para sempre (Foucault, 2001, p. 1538 apud Marinho, 2008, p.15).
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Como é citado por Foucault, as relações de poder são estabelecidas inclusive em
relações amorosas, onde se relacionam duas pessoas e uma pode exercer certos tipos de
poderes sobre a outra. Essa relação apesar de ser composta por apenas duas pessoas, ocasiona
uma maior manifestação de poder, devido ao fato de que um casal requer confiança, paciência
e amizade, só que muitas das vezes isso não ocorre ocasionando em brigas e
desentendimentos, em que o uso do poder volta a ser usado de forma coercitiva como citado
anteriormente.
Esse poder coercitivo, é a forma usado para descrever basicamente a violência
doméstica. Um homem usa da força física, da brutalidade, para tentar exercer o poder sobre a
sua esposa ou namorada, criando uma relação perigosa, onde uma pessoa quer impor e
dominar a outra para se mostrar como o ser dominante da relação. Essa relação que é criada
em busca de maior poder e dominância em um relacionamento, acaba indo em contraposição
com o que Foucault acredita ser o poder.
O poder não é algo que limita, que demarca, ou que deve ser temido como algo
negativo na sociedade. Portanto o poder é algo que se conquista através do conhecimento, do
diálogo, da influência. A força física jamais deve ser utilizada como modo de obtenção de
soberania ou poder sobre aqueles que não possuem o mesmo porte físico.
No ranking de crimes contra mulheres, o Brasil aparece entre os dez primeiros
colocados, mesmo com a criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) a violência
continua vitimando milhares de mulheres a cada dia. Em pesquisa realizada pelo Sistema de
Indicadores de Percepção Social (SIPS) do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada),
mostra que 91% das pessoas concordam que homem que bate em mulher deve ir preso, só que
por outro lado 26% concordam que mulheres que utilizam roupas que mostre o corpo
merecem ser atacadas, o que gera uma realidade absurda, onde homens se acham no direito de
estuprar uma mulher devido a roupa que esta está vestindo. Em 2011 o Sinan (Sistema de
Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde notificou 12.087 casos de
estupros no Brasil.
Milhares de mulheres acabam sendo vítimas da violência no Brasil. Em estudos
realizados sobre a questão do território e a violência se vê que em regiões periféricas os
índices de violência, em geral, são bem maiores do que em outras regiões.
No caso da violência contra mulheres na maioria dos casos os executantes estão sobre
efeito de álcool, portanto se tem algumas exceções nessas estatísticas, um exemplo é o estado
do Piauí, que tem um dos menores PIBs (Produto interno bruto) estando em 23º, porém é o
estado com menos casos de assassinatos contra mulheres no Brasil. Já o estado do Espírito
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Santo que tem o 11º PIB dos estados Brasileiros é o estado com maior taxa de homicídios
contra mulheres. Quando se analisa as regiões do Brasil, a maior taxa de homicídios contra
mulheres se encontra na região Nordeste, e consequentemente é uma das regiões com menor
PIB do Brasil, a segunda maior taxa está no centro-oeste, onde se tem estados entre os 10
maiores PIBs. (Dados IBGE)
3. Considerações finais
Observando

os

fatos

descritos

no

artigo,

podemos

observar

como

a

interdisciplinaridade é importante na questão do gênero, pois o mesmo trabalha com todas
áreas do saber, contribuindo de uma forma efetiva pela luta dos direitos coletivo e individuais
de cada pessoa, rompendo aspectos de um sistema individualista que tem como base a divisão
de classes.
A alienação trazida pelo espaço derivado que é a influência da cultura do colonizador
sobre o colonizado, criou o pensamento patriarcal que é o pensamento autoritário, individual e
egoísta enraizado nas mentes das pessoas. Mas os movimentos dos direitos sociais com muita
luta vem desconstruindo essas ideias e fortalecendo os direitos das minorias e as liberdades
individuais e coletivas.
Com base na análise do Poder realizada por Foucault foi possível notar o quanto essa
questão influência nas relações de gêneros. É notável que em uma sociedade patriarcal é
bastante complexo analisarmos o porquê de se ter diversas preferências baseadas em gênero
sexual, diferenças raciais e por classe social. O Poder que é imposto por alguns grupos
“dominantes” da sociedade acaba sendo aplicado como forma de opressão.
É notado que o poder e a violência acabam se relacionando e devem ser combatidos. O
poder, como já foi dito, não é centralizado, é fruto da relação, portanto não pode ser
propriedade de poucos, e nem se pode distribui-lo com base em grupos sociais ou raciais. Já a
violência contra mulheres é relacionada a questão de comportamento individual dos
executantes que na maioria das vezes se encontram sobre efeito de álcool, criando ai algumas
exceções de estados com baixo poder econômico e com as menores taxas de homicídios
contra mulheres.
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Resumo
A agricultura familiar corresponde a uma unidade de produção agrícola na qual propriedade e trabalho
estão ligados a família. Nesse sentido, a família é proprietária dos meios de produção e ao mesmo
tempo assume o trabalho no estabelecimento (LAMARCHE, 1993; WANDERLEY, 2001). Acreditase que o trabalho familiar se constituiu numa relevante estratégia de reprodução social. Schneider
(2003) diz que as estratégias de reprodução social são explicadas como resultado das escolhas, opções
e decisões dos indivíduos em relação à família e da família em relação aos indivíduos. Nas
comunidades rurais do município de Catalão (GO), o trabalho familiar e, consequentemente, o
trabalho das mulheres é fundamental para a manutenção das unidades familiares. As mulheres
desempenham um papel significativo nas atividades agropecuárias e, ainda, são as principais
responsáveis pela manutenção do núcleo familiar. Apesar da importância do trabalho feminino nas
unidades familiares, autores como Carneiro (2001), Brumer (2004), Garcia (2004) e Boni (2005)
expõem que as atividades agropecuárias desenvolvidas pelas mulheres são consideradas como “ajuda”.
Diante disso, verifica-se o processo denominado de ‘invisibilidade’ do papel das mulheres na
agricultura familiar. Nesse contexto, enfatiza-se a importância do papel da mulher para as estratégias
de reprodução das unidades familiares do município de Catalão (GO). As bases teórico-conceituais do
trabalho assentam-se em autores, como: Lamarche (1993), Wanderley (2001), Carneiro (2001),
Brumer (2004), Garcia (2004) e Boni (2005), além dos trabalhos regionais de Mendes (2005) e Silva
(2015). Verifica-se que o papel da mulher nas atividades agropecuárias são essências nas comunidades
rurais do município de Catalão (GO). Além de auxiliar na lavoura e na criação de animais, ainda, são
responsáveis pela produção caseira de farinha de mandioca, polvilho, pamonhas, queijos, requeijão,
doces e quitandas destinadas ao consumo familiar e à comercialização.

Palavras-chave: Estratégias de reprodução social. Trabalho das mulheres. Comunidades
rurais do município de Catalão (GO).
1 Introdução
O meio rural brasileiro, a partir da década de 1970, passou por intensas
transformações, decorrentes do processo de modernização da agricultura. Esse processo teve
por intuito aumentar a produção e a produtividade agrícola, mediante a utilização de insumos,
máquinas e implementos modernos. Todavia, foi na década de 1980 que as áreas do Cerrado,
em particular o estado de Goiás e o município de Catalão foram incorporados ao processo de
expansão da modernização da agricultura.
De modo geral, esse processo de modernização da agricultura não ocorreu de
forma homogênea. Assim sendo, privilegiou alguns cultivos, sobretudo, aqueles direcionados
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à exportação e à produção de combustíveis (cana-de-açúcar); favoreceu os médios e grandes
produtores rurais e aqueles situados nas regiões Sul e Sudeste; e a mecanização não atingiu
todas as etapas do processo de produção. Essa realidade é verificada em Goiás, assim os
investimentos foram direcionados para os grandes e médios produtores rurais em detrimentos
dos pequenos, concentrou-se na porção Sul do estado e incentivou o cultivo de alguns
produtos como soja, milho e cana-de-açúcar.
Diante desse contexto, os agricultores familiares para permanecerem no meio
rural têm acionado diversas estratégias de reprodução social. Umas das estratégias é a
diversificação de produtos agrícolas e a criação de animais. Salienta-se, ainda, outras fontes
de rendimentos que possibilitam a reprodução do segmento como renda não agrícola,
benefício da Previdência Social Rural, participação em feiras livres, dentre outros. Averíguase, também, a importância do trabalho familiar e em especial do trabalho feminino.
Nesse sentido, nota-se a relevância de se discutir o trabalho da mulher no meio
rural e na agricultura familiar. Apesar do trabalho da mulher dentro de casa e nas atividades
agropecuárias não ser considerado produtivo, mas como ajuda ou complemento ao trabalho
desempenhado pelo marido, seu trabalho contribui economicamente para os rendimentos,
constituindo assim uma importante estratégia de reprodução social.
O artigo tem por objetivo enfatizar a importância do papel da mulher para as
estratégias de reprodução das unidades familiares do município de Catalão (GO). As bases
teórico-conceituais da pesquisa assentam-se em autores, como: Lamarche (1993), Wanderley
(2001), Carneiro (2001), Brumer (2004), Garcia (2004) e Boni (2005), além dos trabalhos
regionais de Mendes (2005), Silva (2011 e 2015), dentre outros.
O recorte espacial do estudo é as comunidades rurais do município de Catalão
(GO), que se localiza na região de planejamento Sudeste Goiano. A partir do estudo de
Mendes (2005) e Silva (2011 e 2015) foram identificadas 21 comunidades rurais no território
catalano: Pedra Branca, Olhos D’água, Matinha, Riacho, Tambiocó, Sucupira, Coqueiro,
Macaúba, Morro Agudo, Cisterna, Ribeirão, Custódia, Mata Preta, Coruja, São Domingos,
Pires, Olhos D’água, Anta Gorda, Contendas, Cruzeiro dos Martírios e Paulistas.
2 As estratégias de reprodução social: o trabalho da mulher nas comunidades rurais do
município de Catalão (GO)
A agricultura familiar é caracterizada, sobretudo, como o segmento em que os
meios de produção e o trabalho estão ligados à família. No entanto, deve-se ponderar a
heterogeneidade desse segmento. Os agricultores familiares devem ser compreendidos a partir
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de estudos analíticos, considerando suas especificidades e diferenciações econômicas e
sociais.
A agricultura familiar não é uma categoria social recente no país, mas sua
identificação como tal no Brasil tem propiciado diversas interpretações quanto ao seu
significado nos últimos anos. No Brasil, os estudos utilizando a terminologia “agricultura
familiar” tiveram maior ênfase a partir de meados da década de 1990, fato decorrente dos
embates dos movimentos sociais acerca do papel desse segmento no processo de integração
comercial e econômica do país e do desenvolvimento de trabalhos científicos nas diversas
áreas como Economia, Sociologia, Geografia, dentre outras. Ressalta-se, ainda, o papel das
políticas públicas na legitimidade do termo, principalmente, com a criação do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (Pronaf), criado em 1996.
No estudo compreende-se por agricultura familiar o segmento que detenha
propriedade rural com área menor do que quatro (04) módulos fiscais, utilize
predominantemente mão de obra familiar e tenha percentual mínimo de renda originada de
atividades econômicas do estabelecimento rural, tendo por base a definição da Lei 11.326
(BRASIL, 2006). Todavia, considera-se autores como Lamarche (1993), Tedesco (2001) e
Wanderley (2001), para ressaltar que nessas unidades produtivas, a propriedade rural/terra e
trabalho estão intimamente ligados à família. Esses autores enfatizam que esse segmento
assume uma grande diversidade de situações, dependendo de um conjunto de fatores como
culturais, econômicos, políticos e naturais.
Cumpre mencionar que os agricultores familiares enfrentam diversos problemas
externos e internos à comunidade rural em que vivem, tais como: dificuldade de inserção ao
mercado e de acesso às políticas públicas, falta de assistência técnica, estado precário das
estradas/acessos, baixa escolaridade, falta de mão de obra, carência de maquinários, ausência
de saneamento básico e assistência médico-hospitalar. Acrescenta-se a isso os impasses
sociais como envelhecimento da população, migração dos jovens, dentre outros.
Apesar dos impasses sociais e das dificuldades enfrentados pelos agricultores
familiares, observou-se que a reprodução social destes nas comunidades estudadas é
viabilizada por várias estratégias. Assim, a partir das transformações no espaço agrário
brasileiro e das dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares e, consequentemente, no
município de Catalão (GO), torna-se relevante a compreensão da importância das estratégias
acionadas pelo segmento para a sua reprodução social.
Quanto às estratégias dos agricultores familiares, Tedesco (2001) e Wanderley
(2001) ressaltam que os agricultores familiares vêm se adaptando às sociedades modernas
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devido a sua facilidade de adequação e as inúmeras estratégicas adotadas. Em relação à
integração na agricultura moderna, Tedesco (2001) afirma que eles passaram a adotar
diferentes tipos de estratégias para enfrentar os desafios. Para o autor:

[...] o agricultor familiar adota estratégias e aciona formas de racionalidades
possíveis, enfrenta os desafios com as condições objetivas e os instrumentos
que lhe são possíveis e ao seu alcance, dentre os quais a dimensão da
historicidade que lhe é inerente e a incipiente participação nas políticas
públicas. (TEDESCO, 2001, p. 13).

Assim, a agricultura familiar lança mão de várias estratégias. As estratégias
podem ser definidas como um conjunto de ações racionais, em que cada membro da família
tem a necessidade de assegurar, ao mesmo tempo, a própria reprodução, e a do grupo, tendo
sempre a consciência dos mecanismos que podem proporcionar tais objetivos, como a
tradição e a vinculação ao processo moderno de viver e produzir (LAMARCHE, 1998).
Schneider (2003) salienta que as estratégias são explicadas como o resultado das
escolhas, opções e decisões dos indivíduos em relação à família e da família em relação aos
indivíduos. É preciso ponderar que essas estratégias ocorrem nos limites de determinados
condicionantes sociais, culturais, econômicos e até mesmo espaciais, que exercem pressões
sobre as unidades familiares. Nessa perspectiva,

[...] a tomada de decisões e as opções, sejam quais forem, de indivíduos e
famílias, possuem um referencial que na prática se materializa segundo as
relações sociais, econômicas e culturais em que vivem. Assim, embora se
tratem de estratégias conscientes e racionais, essa consciência é mediatizada
por uma racionalidade informada pela realidade, que tanto é a expressão das
relações materiais presentes, como daquelas herdadas de seu passado e
transmitidas culturalmente. (SCHNEIDER, 2003, p. 172).

Nesse contexto, as estratégias não são causais, mas resultado da ação humana
frente às contingências e situações objetivas. As estratégias de reprodução social são
entendidas como elementos centrais para a compreensão das transformações na dinâmica da
agricultura familiar, na qual os agricultores têm conseguido a permanência no campo.
Schneider (2003) corrobora com a discussão ao afirmar que os mecanismos e as estratégias
têm viabilizado e estimulado as formas familiares no campo.
A reprodução social é um processo dinâmico, isto é, dá-se por meio das
transformações e adaptações ao longo do tempo. Acredita-se que, para compreender as
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estratégias de reprodução social dos agricultores é necessário entender as condições e as
possibilidades de ação às quais este segmento tem enfrentado.
Para Sant’Ana (2003), as estratégias atendem a determinados projetos
estabelecidos pelas famílias. O autor, ao estudar as estratégias dos produtores familiares de
três municípios (Jaci, Valentim Gentil e Marinópolis), pertencentes à Mesorregião de São
José do Rio Preto, expõe que as estratégias são processos, construções que nunca atingem
uma forma definitiva, isto é, são fluídas. O projeto pode estar orientado para a manutenção da
família na terra e criar as condições de sua reprodução social ligada à terra, mas as condições
concretas podem engendrar estratégias que contrariam parcialmente esses projetos, pois foram
avaliados como as mais adequadas ou as únicas possíveis naquele contexto. Todavia, não
significa que o projeto tenha sido abandonado subjetivamente e que não possa ser retomado
mais tarde.
As relações na agricultura se mostram como um processo dinâmico, portanto não
estático, sofrendo diferentes influências, de acordo com cada peculiaridade. Essa
multiplicidade e heterogeneidade constantes denotam diferentes formas e racionalidades
vinculadas à propriedade e as experiências anteriores, bem como o contexto macro que
dinamizam, em mais ou menos, na tomada de decisão por determinadas estratégias na sua
unidade de produção, de acordo também a uma forma de gerir mais integrada ao mercado ou
mais autônoma. Em outras palavras, cada realidade na agricultura familiar pode ser encara da
de forma distinta, portanto, com estratégias diversas para conduzir sua reprodução social no
meio rural (REDIN, 2011). Redin (2011) objetivou compreender e explicar os fatores que
influenciam os agricultores familiares do município de Arroio do Tigre (RS) a optarem pela
produção familiar fumageira como estratégia de reprodução social.
As estratégias dos agricultores devem ser pensadas a partir da relação com os
aspectos políticos, econômicos e culturais. Assim, Alves (2004, p. 224), em estudo sobre a
dinâmica agrária do munícipio de Ortigueira (PR) e reprodução social dos agricultores
familiares das comunidades rurais de Pinhalzinho e Vila Rica, afirma que as estratégias estão
diretamente ligadas ao modo de vida e as tradições desses sujeitos sociais, não somente como
um reflexo das imposições estruturais da sociedade, tanto na esfera política, econômica,
cultural e tecnológica, externos à unidade produtiva “[...] mas como ações desenvolvidas pela
família na unidade de produção e nas relações de sociabilidade presentes no lugar e no seu
cotidiano.”
Verifica-se que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares
das comunidades rurais, eles conseguem permanecer e reproduzir socialmente em virtude de
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uma série de estratégias. A seguir será abordado as características socioeconômicas, as
estratégias que garantem a reprodução social, os principais impasses sociais e os problemas
do segmento nas comunidades Custódia, Ribeirão, São Domingos e Tambiocó, município de
Catalão (GO).

3 O trabalho da mulher na agricultura familiar no município de Catalão (GO)

Nas comunidades rurais pesquisadas, se verificou que o trabalho familiar se
constituiu numa importante estratégia de reprodução social. De modo geral, os homens são os
principais responsáveis pelas lavouras e criação dos animais. Todavia, as mulheres
desempenham um papel fundamental no trabalho relacionado as lavouras e a criação de
animais.
Boni (2005), em estudo sobre o trabalho das mulheres nas agroindústrias
familiares na região Oeste de Santa Catarina, afirma que na propriedade rural, enfatiza que o
trabalho do homem está ligado à produção e o da mulher, à reprodução. Os homens se
dedicam ao trabalho na lavoura e na criação dos animais e, ainda, às atividades que se
destinam ao comércio. Para o autor, o trabalho da mulher está “mais próximo” da casa: as
pequenas criações (vacas de leite, galinhas e porcos); a horta; o cuidado e educação dos filhos.
Esses são os trabalhos considerados “leves”.
Para Boni (2005), na separação entre produção e reprodução o homem, chefe de
família, é considerado o responsável pela produção e à mulher e aos filhos foram legados os
encargos de “ajudantes”. Nessa perspectiva, grande parte das atividades que as mulheres
exercem, seja como trabalho não remunerado, seja como doméstico, permanece oculta e sem
reconhecimento social. Assim, as mulheres ocupam uma posição subordinada e seu trabalho
geralmente aparece como ‘ajuda’, mesmo quando elas trabalham tanto quanto os homens ou
executam as mesmas atividades que eles.
Brummer (2005), ao enfatizar a situação da mulher na agricultura do Rio Grande
do Sul, também, ressalta o importante papel desempenhado pela mulher na dinâmica das
famílias, não somente como elemento da produção ou do trabalho, mas também como
elemento da reprodução social.
A partir de pesquisas realizadas nas comunidades rurais do município de Catalão
(GO) se verificou que as mulheres/agricultoras familiares encontram-se com idade elevada,
reflexo do processo em curso denominado como ‘envelhecimento da população’.
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Nessa perspectiva, de acordo com dados apresentados por Silva (2011) 100, a
maioria (72%) das mulheres da comunidade Cruzeiro estão, predominantemente, entre 41 e
60 anos e na comunidade Paulistas o maior percentual (76%) das mulheres estão com idade
entre 51 e 60 anos; para Ferreira (2012)101, na comunidade Macaúba 69,44% das mulheres
têm mais de 30 anos, sendo que desse percentual 30,55% estão entre 56 e 60 anos; Matias
(2014)102 mostra que na comunidade Anta Gorda e Olhos D’água a maioria das mulheres está
com idade acima de 41 anos, sendo respectivamente 53,84% e 57,14% e; Silva (2015)
apresenta que a média de idade das mulheres das comunidades rurais Custódia, Ribeirão, São
Domingos e Tambiocó é de 55,34 anos.
A

elevada

média

de

idade

das

mulheres/agricultoras

familiares

e,

consequentemente, dos seus conjugues explica o significativo número de aposentadorias
nessas comunidades rurais do município de Catalão (GO). Cabe ressaltar que o benefício da
Previdência Social Rural é uma importante fonte de renda, o que viabiliza a reprodução
econômica e social dessas famílias.
Averiguou-se que nas comunidades rurais de Catalão (GO), as mulheres
agricultoras são as principais responsáveis pelas atividades de manutenção do núcleo familiar.
Todavia, as mulheres desempenham um papel fundamental no trabalho relacionado à lavouras
e a criação de animais.
As mulheres são encarregadas, ainda, pela produção caseira de farinha de
mandioca, polvilho, pamonhas, queijos, requeijão, doces e quitandas 103, destinada ao consumo
familiar e à comercialização. As Fotos 1, 2, 3 e 4 se referem as atividades desenvolvidas pelas
mulheres nas comunidades rurais do município de Catalão (GO).

100

Silva (2011) aplicou 15 roteiros de entrevistas na comunidade Cruzeiro dos Martírios e 11 na comunidade
Paulistas, o que representou, respectivamente, 20,27% e 32,35% das famílias.
101
Ferreira (2012), em estudo sobre a comunidade rural Macaúba pesquisou no total 37 famílias.
102
Matias (2014) aplicou nove (09) roteiros de entrevistas na comunidade rural Anta Gorda e treze (13) em
Olhos D’água, o que representou 50% e 81,25%.
103
Quitandas são pães, biscoitos, bolos e doces.
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Foto 1 – Produção de requeijão de corte.

Foto 2 – Produção de farinha de mandioca.

Fonte: Pesquisa de campo. Autora: Silva
(2013).

Fonte: Pesquisa de campo. Autora: Silva
(2013).

Foto 3 – Torrefação de café.

Foto 4 – Produção de pamonhas

Fonte: Pesquisa de campo. Autora: Silva
(2013).

Fonte: Pesquisa de campo. Autora: Silva
(2013).

Salienta-se a relevância das mulheres na produção comercializada nas feiras
livres. Nas feiras livres são comercializadas verduras, legumes, frutas, frangos caipira e
produtos oriundos da produção caseira, como farinha de mandioca, polvilho, queijos,
requeijão, doces, rapadura, dentre outros. Alguns agricultores comercializam, ainda, salgados
(coxinhas, pasteis, quibes etc.), caldos e sucos.
Nas manifestações religiosas como nas festas e nos terços religiosas, também, é
visível a importância do trabalho familiar e consequentemente a separação das atividades. Na
organização das festas religiosas os homens são responsáveis pela infraestrutura e as mulheres
são encarregadas pela ornamentação e preparação dos alimentos que são consumos pelos
organizadores e comercializados para os participantes. Nos terços religiosos as mulheres
preparam os doces e as quitandas que são servidas e os homens são os principais incumbidos
de ‘rezar’ o terço, somente na falta dos ‘rezadores’ que as mulheres realizam a reza do terço.
As fotos 5 e 6 mostram as mulheres confeccionando a decoração da festa da Custódia, a Foto
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7 mostra os homens organizando a cobertura da quadra de esportes, onde é realizada a festa e
na Foto 8 é possível visualizar as crianças ajudando na confecção da decoração.
Foto 5 – Confecção da decoração da festa
religiosa da Custódia.

Fonte: Acervo pessoal de Marques (2012).

Foto 6 – Confecção da decoração da festa
religiosa da Custódia.

Fonte: Acervo pessoal de Marques (2012).

Foto 7 – Confecção da decoração da festa
religiosa da Custódia.

Fonte: Acervo pessoal de Marques (2012).

Foto 8 – Confecção da decoração da festa
religiosa da Custódia.

Fonte: Acervo pessoal de Marques (2012).

Esses eventos religiosos são importantes momentos de descontração e
sociabilidade, fortalecendo os vínculos comunitários e a identidade coletiva. Embora esses
eventos sejam tradicionais, encontram-se em constantes modificações ao longo do tempo,
sendo incorporados novos significados e símbolos.
Vale ressaltar que as relações de trabalho nas comunidades rurais do município de
Catalão são dinâmicas. Assim, apesar das mulheres exercerem dupla jornada e muitas vezes
as atividades exercidas por elas não serem reconhecidas, sendo consideradas com ‘ajuda’,
essas mulheres tem acionado diversas estratégias de reprodução em busca de seu
reconhecimento e consequentemente sua autonomia social e econômica.
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4 Considerações finais
Verificou-se que os agricultores familiares das comunidades rurais do município
de Catalão (GO) acionam diversas estratégias de reprodução social, dentre elas destacam-se:
a) produção diversificada de alimentos e de animais; b) atividades extra propriedade, como
trabalhadores temporários e/ou diaristas; c) participação em feiras livres na cidade de Catalão;
e d) comercialização de excedentes para vizinhos, mercearias, entre outros.
Averiguou-se que as mulheres/agricultoras familiares exercem um papel
fundamental na realização dessas atividades supracitadas. Assim, acredita-se que o trabalho
das mulheres se constitui numa importante estratégia de reprodução social, uma vez que
contribui para

a produção e a

comercialização dos produtos agropecuários e,

consequentemente, favorece a ampliação da renda mensal familiar.
Apesar da importância do trabalho feminino nas unidades familiares, autores
como Carneiro (2001), Brumer (2004), Garcia (2004) e Boni (2005) expõem que as atividades
agropecuárias desenvolvidas pelas mulheres são consideradas como “ajuda”. Nessa
perspectiva, chamam atenção para a ‘invisibilidade’ do papel das mulheres na agricultura
familiar. Nesse sentido, salienta-se a necessidade de medidas para aumentar a equidade social,
econômica e política na perspectiva do ‘empoderamento’ das mulheres/agricultoras
familiares.
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Resumo
A partir de um embasamento foucaultiano sobre biopolítica, proponho a análise de textos de Maura
Lopes Cançado – a primeira parte de Hospício é Deus (1965) e o conto “Espiral ascendente”, da obra
O sofredor do ver (1968) – com a intenção de discutir os mecanismos patriarcais de controle de corpos
e de inibição de estratégias de resistência feminina no século XX. Também serão discutidas as
relações entre o poder manicomial e o poder patriarcal no que diz respeito a práticas discursivas e
científicas usadas como aparato para silenciar, normalizar, reprimir e excluir “traços desviantes” que
ameaçavam a ordem preestabelecida. As narrativas selecionadas foram produzidas durante estadias da
escritora em hospícios: a primeira é apresentada como um texto documental e a última como ficção. A
memória se faz presente em ambas, nos possibilitando transitar desde as angústias infantis e
adolescentes de uma Maura, narrada como verídica, até os traumas de uma jovem Maura verossímil,
ficcionalizada, dentro de um quarto forte em um hospício, atormentada pelas lembranças de violências
sofridas na infância. Dentro desse deslocamento, pretendo ainda refletir sobre esse sujeito
fragmentando e melancólico frente à solidão, a diferentes violências, ao medo de um deus punitivo e
vingativo, à emergência de fugir da mortificação do eu hospitalar, e, principalmente, frente aos olhares
julgadores de uma sociedade que via suas insurgências como afronta à ordem social. Para tanto me
apoio, entre outros, aos estudos de Elaine Showalter sobre mulher e loucura, de Goffman sobre a
mortificação do eu, e de Philippe Lejeune sobre autobiografia.
Palavras chave: Poder. Loucura. Maura Lopes Cançado.

Introdução
“Se me tornar escritora, até mesmo jornalista, contarei honestamente o que é um
hospital de alienados”, escreve a mineira Maura Lopes Cançado, aos trinta anos, em seu diário
Hospício é Deus (1965). O ano é 1959. O local da escrita: o hospício. Mais precisamente “na
seção Tillemonte Fontes, Hospital Gustavo Riedel, Centro Psiquiátrico Nacional, Engenho de
dentro. Para onde foi sozinha e por escolha própria. O caminho até essa decisão perpassa
angústias, depressão, amostras de agressividade, medo, solidão, duas tentativas de suicídio.
Nesse espaço-limite vida/morte, vivencia e observa violências diárias, escreve, sofre o ver,
sofre o lembrar, sofre a necessidade do esquecer, revolta-se contra os poderes instituídos,
denuncia, resiste.
O sonho de se tornar, como afirmava ela, “o melhor escritor de língua portuguesa do
mundo”, infelizmente não foi concretizado. Acusada de ter assassinado uma jovem negra
durante uma das estadias na Casa de Saúde Dr. Eiras, em um momento que o Brasil não
dispunha de hospitais de custódia apropriados para mulheres, perambulou por diferentes
clínicas psiquiátricas e penitenciárias, sofreu descasos, violências e diferentes tipos de
silenciamentos: como o desaparecimento de livros que estava escrevendo, a negação do
direito ao uso de instrumentos necessários à escrita, a perda parcial da visão. Em decorrência
disso e demais angústias subjetivas, mesmo após a liberdade vigiada, consentida em 1980,
não consegue voltar a escrever. A escrita interrompida em decorrência dessas circunstâncias
não foi retomada após a liberdade vigiada, consentida em 1980.
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Por outro lado, o desejo de ser escritora (literatura) e/ou de ser jornalista (referência),
como possibilidade de denúncia, é realizado por uma escrita que se fez no limiar entre a
verossimilhança e a veracidade. As duas únicas obras publicadas, Hospício é Deus (1965) e O
sofredor do ver (1968), fazem uso de estruturas narrativas diferentes, embora compartilhem
em suas construções internas ambivalências semelhantes, tais como: a representação de si e a
representação da(o) outra(o), o eu narradora-personagem e a narradora onisciente, o trágico e
a ironia, a autobiografia e a autoficção, a figuração e a desfiguração do eu.
No que diz respeito a categorias de gênero, O sofredor do ver é composto por uma
coletânea de contos publicados no Jornal do Brasil durante o período no qual a escritora
colaborou para o Suplemento Dominical (1958-1961). Já Hospício é Deus: diário I, escrito
durante a sua terceira estadia em um hospital psiquiátrico, se caracteriza por circunscrever o
caráter biográfico em dois momentos: um autobiográfico/memorialístico e outro em forma de
diário. A escrita diária é datada de 25 de outubro de 1959 a 7 de março de 1960 104. A
fragmentação de memórias da infância e da adolescência destaca momentos de traumas,
julgamentos sociais e medos que, segundo ela, fizeram-na candidata aos hospícios onde foi
parar. O tom lembra muito uma seção psicanalítica, ou melhor, um momento no divã, o que
de certa forma reforça o contrato de assinatura definido por Philippe Lejeune (2008) como
necessário a autobiografia: a comum identidade entre o autor, o narrador e a personagem. Mas
também encontra na aproximação com a psicanálise a possibilidade da leitura de uma ilusão
do real, oferecendo assim, deferentes modos de leitura.
Apesar das diferenças no que diz respeito a categorias de gênero, ambos os livros
possuem um aspecto confessional e memorialístico, deixando o vivido sobressair como objeto
principal da escrita. Alguns contos, inclusive, retomam memórias relatadas no diário. Em
outros, mulheres com quem dividiu o espaço do hospício são ficionalizadas. Sendo assim,
pode-se dizer que o autobiográfico se faz presente nas duas obras. No diário o contrato
nominal, necessário a autobiografia enquanto gênero, segundo Lejeune (2014 [2008]), é
explícito. Na coletânea de contos ele é mascarado por diferentes narradores, que ora em
primeira pessoa, ora em terceira, ora falando de si, ora observando o outro, ora observando a
si mesmo e ao outro, desfigura uma persona com conflitos, sentimentos, e vivências
semelhantes ao eu que se expõe no diário.
Devido a característica intimista e introspectiva de sua escrita, Cançado foi comparada
pela crítica do início dos anos sessentas a Clarice Lispector e a Katherine Mansfield.
Alguns(as) chegaram a considerá-la sombra de Lispector. Entre as três escritoras há a comum
convivência com a depressão e a recorrência a narrativas introspectivas em que se avulta o
fluxo de consciência.
Apesar das proximidades a Lispector e a Mansfield, Cançado trazia ainda os rótulos
médicos de psicopatia, de agressividade, de esquizofrenia, de epilepsia e, aquela que mais
colaborou para desacreditarem as denúncias presentes em sua escrita, de mitomaníaca. Além
disso, diferente das demais, não publicou nenhum romance ou livro de poemas, gêneros
104

Há algumas lacunas dentro da sequência datada no diário. O que pode sugerir que as medicações, o
tratamento psiquiátrico dispensado no hospício, ou um contratempo eventual fez com que a escrita tenha sido
interrompida em alguns momentos. Entretanto, sempre é bom ponderar que o livro passou por edição e que,
devido às denúncias apresentadas, alguns trechos podem ter sido removidos. Afinal, o segundo volume do diário
foi “esquecido” pelo editor dentro de um taxi, ironicamente quando muitas pessoas e instituições citadas na obra
questionavam a ética de sua publicação.
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considerados de maior prestígio pelo cânone literário, o que fez com que recebesse algumas
críticas depreciativas.
O uso da terceira pessoa em contos introspectivos, por exemplo, foi colocado pelo
crítico Assis Brasil como um avanço de sua carreira de escritora, a passagem entre
“confissão” e “criação”. Assis Brasil (apud MEIRELES, 2015, p. 123), sucumbindo ao
desprestígio literário geralmente dado a autobiografia e, provavelmente, objetivando afirmar a
escrita de Maura Cançado junto à crítica literária, ao analisar os contos “O sofredor do ver”,
“São Gonçalo do Abaeté”, e “Pavana”, escreveu que
sem dúvidas, Maura Lopes Cançado já se conscientizou de seu compromisso
com a literatura – a substituição do ‘eu-confessor’ por narrativas em terceira
pessoa ou por uma poética em primeira pessoa que amplia o seu horizonte
criativo e o escritor passa a não depender, exclusivamente, de sua imediata
experiência de vida.

O binômio confissão/criação utilizado para anunciar a evolução, ou melhor, a tomada
de consciência da autora, de certa forma recupera o olhar crítico, ainda comum, de que a
autobiografia é um gênero menor e/ou nem deveria ser considerada gênero: uma escrita que
não exige um processo de “criação” literária. Levando em consideração o campo literário e o
fato de essa crítica ter sido feita no final dos anos sessentas, talvez o comentário nem remeta
ao gênero como conhecemos atualmente, mas a um tom de escrita que se acreditava, e muitos
acreditam e defendem ainda hoje, não dispor de técnicas de criação e eloquências necessárias
para que seja lida como Literatura.
Esse tom confessional, tão desprestigiado pela crítica no que se refere a categorizar o
que é ou não literário, todavia, oferece a escrita de Cançado um outro olhar sobre as angustias
e inconstâncias circundantes: do eu que precisa se expressar diante do medo do futuro que
pode se precipitar a qualquer instante; das(os) outras(os) observados por esse olhar
introspectivo (outras(os) que se não fosse a escrita provavelmente permaneceriam
silenciados); das angústias e aflições humanas em meio ao caos existencial. Enfim,
discordando da leitura de Assis Brasil, a urgência do confessional é o que faz de sua obra uma
escrita consciente dos papeis social, crítico, e catártico da literatura.
A autobiografia é para ela um espaço de liberdade, de insurgência e de denúncia. Ou
como disse Sartre (2015 [1948], p. 57), ao discorrer sobre o que leva um escritor a escrever,
“...quer seja ensaísta, panfletário, satirista, romancista, quer fale somente das paixões
individuais ou se lance contra o regime social, o escritor, homem livre que se dirige a homens
livres, tem apenas um único tema: a liberdade”. O espaço autobiográfico (memória, conto
intimista, diário, poema autobiográfico) em Maura Cançado representa essa liberdade diante
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da opressão e das amarras entrelaçadas pelos mecanismos do poder patriarcal e do poder
manicomial. Naturalizados e camuflados nas relações sociais, visíveis e questionados na
escrita. Assim, independente do contrato de leitura, se autobiográfico ou autoficcional, o
vivido é personificado nas obras, é corpo, é voz e é ver.
Diante disso, proponho, mediante uma leitura foucaultiana sobre relações de poder, a
análise de textos de Maura Lopes Cançado – a primeira parte de Hospício é Deus (1965) e o
conto “Espiral ascendente”, da obra O sofredor do ver (1968) – com a intenção de discutir os
mecanismos patriarcais de controle de corpos e de inibição de estratégias de resistência
feminina no século XX e a importância da escrita para visibilizar esses mecanismos de
controle social. Como as denúncias presentes na obra remetem a práticas discursivas
patriarcais que trazem consigo a herança histórica de um sistema social, político-econômico
de perspectiva escravista e machista, intercalo a essa leitura reflexões acerca de papéis de
gênero em uma sociedade patriarcal e sobre o fortalecimento desses discursos misóginos e
segregacionistas pela medicina social surgida no século 19.

O Hospício como mortificação do eu: a escrita como resistência

Ser mulher em uma sociedade patriarcal é conviver todos os dias emaranhada a
práticas discursivas construídas historicamente para limitar o nosso pensamento, a nossa
liberdade, os nossos desejos e os nossos espaços. Junto ao modelo do que significa ser mulher
estão mecanismos de culpabilização, medo, isolamento, submissão. O sistema basicamente se
sustenta na naturalização dessas amarras e na certeza de que as insurgentes serão punidas,
violentadas, assassinadas, excluídas socialmente, consideradas loucas.
Impostas como algo que faz parte de nossa natureza, somos vigiadas e vigiamos umas
às outras constantemente. As pressões exercidas para que o padrão seja mantido implicam
desgastes físicos e emocionais que muitas vezes nos deixam doentes, depressivas,
melancólicas, histéricas, loucas. Assim, independente de ir contra as normas preestabelecidas
ou tentar se adequar a elas, a loucura parece sempre está à espreita.
O psiquiatra italiano Franco Basaglia (1971), pioneiro da luta antimanicomial, em seu
estudo sobre o conceito de maioria desviante, defende que “por trás de toda loucura há um
conflito social”, seja ele de ordem econômica, étnico, sexual ou de gênero. Ainda, segundo
ele, nós, mulheres, somos acometidas por várias formas de sofrimento mental, em um número
considerável, quando comparada aos homens, mas que isso não é por causa de uma
fragilidade intrínseca ao gênero, antes porque sobre nós pesa uma quantidade maior de
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pressões sociais. Assim, os papeis sociais de gênero que nos são impostos diariamente em
muito contribuem para uma crescente desestabilização emocional.
Com um posicionamento semelhante ao de Basaglia, a feminista estadunidense Elaine
Showalter (1985), ao estudar a relação entre mulher e loucura na cultura patriarcal inglesa
entre anos de 1830 a 1980, relata que estatísticas documentadas por historiadores e psiquiatras
apontavam que mulheres eram maioria entre as(os) pacientes internadas(os) em hospitais
psiquiátricos públicos no século 19. No século 20 essa maioria se estende para hospitais
particulares. A loucura, então, seria uma doença feminina.
Ao problematizar os motivos que possam justificar essa proximidade estatística entre
mulher e loucura, Showalter (1985, p. 3,4) destaca a condição social das mulheres diante dos
papéis de gênero produzidos pelo patriarcado e o discurso machista que sustentavam as
práticas manicomiais. Acrescenta ainda que a psiquiatria inglesa do século 19 encara a
desordem mental entre homens e mulheres de modo diferenciado. Sintomas semelhantes são
observados em homens como consequência de um desenvolvimento civilizacional (progresso)
que passa a exercer pressões sociais e econômicas, e, em mulheres, como próprios de uma
doença feminina associada à sexualidade e à natureza essencial da mulher.
Assim, como se pode observar, as práticas psiquiátricas confirmam e fortalecem
mecanismos do poder patriarcal. O que implica a ponderação de que, estando esses poderes
imbricados, as estatísticas apresentadas por Showalter não apenas mostram que cada vez mais
as pressões sociais têm provocado desordem mental em nós, mulheres, mas também que
muitas dessas internações se valeram de diagnósticos ancorados no que a moral social
considera(va) comportamentos anormais (desviantes da norma).
Para pensar a psiquiatria nos fins do século 19 e as teorias que atestavam uma
propensão maior da mulher à loucura, é preciso ressaltar que junto a esses estudos se
multiplicavam discursos sobre a anatomia do corpo feminino e sua fragilidade, submissão e
funcionalidade reprodutiva e, também, manifestações religiosas seculares sobre domesticação
e submissão feminina. O Historiador Roberto Machado(1978), em Danação da norma relata
que a ciência médica surgida nessa época, hoje conhecida como medicina social, diferente dos
setores tradicionais que se preocupavam em combater a doença apenas depois de sua
manifestação, fortalece discursos sobre a necessidade de interferência e medicalização da
sociedade.
Aliada ao poder do Estado, e, por conseguinte, a estratégias de controle e vigilância dos
corpos, a psiquiatria torna-se um novo tipo de poder. É em meio a esses discursos de
interferência da medicina nos setores políticos, a partir de um projeto de “higienização”,
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prevenção de doenças e tratamento de males físicos e morais da sociedade, que os hospitais
públicos são distanciados dos centros urbanos e os indivíduos e/ou classes considerados
perigosos(as) para a sociedade são trancados em Clínicas Psiquiátricas. O(a) louco(a) é
patologizado e considerado como anormal. Como consequência, a loucura e todos(as) aqueles
que são considerados(as) desviantes morais são ainda mais silenciados pelas formas de poder
e saber. Ainda mais silenciados porque, como é defendido por Foucault em A História da
loucura na Idade Clássica (1995 [1961]) os anormais ou desviantes foram primeiro rejeitados
e só depois assim nominados.
É dentro desse contexto de “arqueologia de silêncio”, como a patologização da loucura
é definida por Foucault, que a obra de Maura Lopes Cançado se insere como possibilidade de
ouvir a voz dos “sem razão”. Ou, como observa no diário, ao refletir sobre a necessidade de
sua escrita para denunciar as violências presenciadas na instituição, “só quem passa
anonimamente por este lugar pode conhecê-lo. E sou apenas um prefixo no peito do uniforme.
Um número a mais. (...) Quando falo, minha voz se perde na uniformidade que nos confunde.
Ainda assim falo” (CANÇADO, 1991, p. 55). Mesmo diante da constatação de que sua voz
pode soar muda junto à homogeneização de identidades e estratégias de depreciação exercidas
pelo poder manicomial, a escritora pontua a necessidade de continuar falando. É urgente a
necessidade de visibilizar a voz das(os) silenciados(as).
Ciente de que o status de escritora construído pela publicação de contos no Jornal do
Brasil poderia fazer como que as denúncias apresentadas transpusessem os muros do hospício,
a escrita insurgente também se preocupou em demonstrar que essas estratégias de domínio do
poder manicomial não funcionam isoladas: ela é justificada por um poder patriarcal ao mesmo
tempo que o justifica. Violências são legitimadas dentro dessa relação. Algo que pode ser
percebido no modo como a estrutura de Hospício é Deus foi organizada.
Valendo-se das estratégias utilizadas pela psicanálise para tentar compreender a loucura,
divide a obra em dois momentos: no primeiro as práticas patriarcais são colocadas como
causa, no segundo o hospício é apresentado como efeito-punitivo. O leitor, a quem Lejeune
atribui o papel de juiz no contrato autobiográfico, é colocado diante de outra possibilidade de
acordo de leitura: o(a) psicanalista a ouvir a paciente no divã. A paciente, no entanto, não é
passiva. Os fluxos de consciência e o uso da primeira pessoa não só se constroem enquanto
oportunidade de aproximar o(a) leitor(a) das angústias do eu que narra como também aponta a
responsabilidade social de cada indivíduo dentro desse sistema que legitima violências. Ou,
como afirma ao refletir sobre o que fazer para que todos lutem contra a exclusão e o descaso
para com a(o) louca(o): “toda a humanidade é responsável pela doença mental de cada
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indivíduo. Só a humanidade toda evitaria a loucura de cada um” (CANÇADO, 1991 [1965],
p. 147).
Soma-se a essa construção narrativa o fato de a autobiografia, que antecede a escrita
diária, organizar as memórias em frames. Não há uma sequência linear, antes fragmentos de
acontecimentos e/ou retratos das pessoas da família. Em cada um desses frames são expostos
mecanismos do poder patriarcal: proibição de usar roupas e acessórios vermelhos, devido a
uma promessa a Nossa Senhora; a violência sexual sofrida aos cinco ou seis anos; a imposição
de um Deus que tudo via, julgava e punia; as exclusões sociais a que foi submetida por se
encontrar solteira e com um filho recém-nascido aos dezesseis anos; homens casados se
achando no direito de avançar sobre o seu corpo – “tentavam roubar-me de mim mesma”
(CANÇADO, 2001 [1965], p. 25). Em meio a todas essas pressões sociais confluem os
primeiros medos, solidão, delírios, melancolia e depressão.
Encerrando a apresentação dos fragmentos de memória, na fronteira entre a escrita
autobiográfica do diário, Maura Cançado (1991 [1965], p. 26) marca a imposição social
sofrida de um modo a deixar claro ao seu leitor burguês a participação na construção das
neuroses que a deixaram depressiva e louca. Fazendo uso de uma linguagem de caráter
acusatório e desafiador, afirma que sofreu

com brutalidade os reflexos do condicionamento imposto a uma adolescente
numa sociedade burguesa, principalmente mineira – e principalmente
quando esta adolescente julga perceber além das verdades que lhe impõem e,
tem, ela mesma, sua própria verdade, É, portanto, a metade do meu álbum:
apresentei a moça de dezesseis anos, bonita, rica, aviadora; sem futuro – mas
uma grande promessa.

A constituição da psiquiatria no Brasil reforçou antigas práticas e estratégias patriarcais
de adestramento do corpo feminino vigentes em nosso país desde o processo da colonização.
Como é possível observar, elas são realçadas na escrita de Maura Cançado. A historiadora
Mary Del Priori (1990), em Ao Sul do corpo, defende a tese de que o processo de
domesticação e a determinação feminina frente aos “papeis sociais” foi um discurso criado e
fortalecido pela Igreja e por uma medicina ainda presa a práticas medievalistas.
A tradição androcêntrica e o modelo de produção escravista estimulou homens (padres,
governantes, cientistas) a “estabelecerem um papel identificado com esforço de colonização
para todas as mulheres indiscriminadamente” (PRIORI, 1990, p.17). Esses papéis estavam
relacionados à defesa do catolicismo e ao preenchimento “dos vazios da terra recémdescoberta”, ou seja, a maternidade. Fabrica-se, então, o papel da “santa-mãezinha” que
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transmitiria às filhas, e essas às próximas gerações, as obrigações que a “mulher ideal”
precisariam cumprir para manter a sociedade familiar com a qual sonhava a Igreja. É dentro
desse sistema que abusos e violências contra a mulher passam a ser “naturalizados” pela
sociedade. Culpada por não cumprir as funções preestabelecidos, restava a condenação e a
punição.
O que se percebe na escrita de Maura é uma inversão da culpabilização. Colocado como
sujeito agente, o condicionamento imposto pela sociedade burguesa aparece como o culpado.
Esse posicionamento inverte, inclusive, um olhar psicanalítico misógino sobre a loucura.
Afinal, a escrita, de certo modo, diz que estar louca não é algo natural do corpo feminino,
muito menos decorrente de insurreições à norma. A existência da norma é que condiciona à
loucura. Nesse sentido, é importante salientar que, conforme Machado (1978, p. 383), o louco
para a medicina social representava um perigo à moral, uma vez que a loucura se inscrevia na
categoria das condutas anormais. A resposta de Maura, então, desafia e contesta as verdades
dessa medicina.
O tom de afronta questiona ainda a imposição religiosa à liberdade sexual. Ao contrário
do que a psiquiatria apresentava como verdade, a sexualidade e o corpo feminino não causam
transtornos mentais. A loucura seria resultado de uma estrutura que padroniza formas de
existência a partir da repressão de desejos e de liberdade sobre o próprio corpo. Insurgente e
desafiadora, não se cala diante da moral social e da voz masculina: fala em sexo, em desejos
ocultos e em pecados, sem restrições:

aos cinco anos, talvez antes, travei conhecimento com o sexo, vendo os
animais na fazenda. Ensinaram-me a encará-lo como coisa feia e proibida.
Passei a sentir-me constantemente em falta, por ser grande a minha
curiosidade sexual. (...) O sexo foi despertado em mim com brutalidade.
Cheguei a ter relações sexuais com meninas da minha idade. Isto aos seis ou
sete anos. (CANÇADO, 1991 [1965], p.20)

O condicionamento conferido pela moral social aparece em meio à narração íntima como
barreira à existência humana e como limite da sensibilidade que acarretam uma insatisfação
inexplicável. A sociedade seria a principal culpada pela loucura humana e Deus, assim como
lhe foi apresentado, assume a imagem do “demônio” de sua infância.

Mais ou menos nessa época mim impuseram Deus, um ser poderoso,
vingativo, de quem nada se podia ocultar (...) minhas esperanças e temores
brotavam da terra – o céu passava sobre mim em forma de medo. (...)
Minhas relações com Deus foram as piores possíveis – eu não me confessava
odiá-lo por medo de sua cólera. Mas a verdade é que fugia-lhe como julgava
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possível – e jamais o amei. Deus foi o demônio da minha infância.
(CANÇADO, 1991 [1965], p. 19)

Essa imagem do deus punitivo, controlador, e vingativo é usada para descrever o
hospício: Hospícios “são mãos longas levando-nos para não sei onde – paradas bruscas,
corpos sacudidos se elevando incomensuráveis: Hospício é não se sabe o quê, porque hospício
é deus” (CANÇADO, 1991 [1965], p. 28). O(s) deus(es) representado(s) por essa construção
muito se aproximam da ideia de panóptico desenvolvida pelo filósofo jurista inglês Jeremy
Bentham, no século 18, para projetar uma prisão circular na qual os(as) presos(as) seriam
vigiados e controlados constantemente por um observador central. Deus, conforme é
construído metaforicamente, corresponderia a esse olhar panóptico. Não é possível confirmar
se, de fato, a escritora quis fazer essa aproximação. Contudo, Maura lia bastante – diferentes
área de conhecimento -, o que pode ter possibilitado o acesso a essa informação.
A invenção de Bentham é recuperada por Foucault (1998, p. 17) para ponderar que um
olhar vigilante semelhante é usado como instrumento de poder para manter a disciplina dos
indivíduos na sociedade. Essa vigilância é garantida por meio de “métodos que permitem o
controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas
forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade. A escrita subjetiva de Maura
Cançado de certa forma é uma oposição e uma negação dessa docilidade-utilidade. É também
a possibilidade de construção de um espaço de resistência a práticas de mortificação do eu e
de homogeneização dentro do hospício.
De acordo com o cientista social canadense Erving Goffman (1967, p. 24), Instituições
totais (orfanatos, manicômios, prisões, conventos, entre outras) são estufas construídas pela
sociedade para mudar pessoas e para controlar indivíduos. A estratégia para garantir o êxito
de sua funcionalidade é manter práticas de mortificação do eu, ou seja, de apagamentos das
concepções de si mesmo. Rebaixamentos, tratamentos, degradações, humilhações e
profanações, violências, são usadas com o intuito de provocar mudanças morais. Entre esses
processos de mortificação estão a separação entre o internado e o mundo externo e a
uniformização e homogeneização dos indivíduos.
Sendo o hospital psiquiátrico um espaço de mortificação, a escrita diária e subjetiva pode
ser vista como um modo de assegurar a subjetividade ameaçada. Essa tipo de escrita se
avizinha da que a crítica literária brasileira Luciana Hidalgo (2008, p. 183) conceitua como
narrativa-limite. Uma escrita que nasce em meio à circunstâncias e à situações que impelem o
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sujeito ao risco, ou seja, “à fronteira limítrofe com a morte, seja por meio da loucura, de uma
doença terminal, de uma situação de cárcere ou de outros tipos de experiências radicais”.
Tendo em mente que a maior parte da obra de Maura Cançado foi produzida dentro do
hospício e/ou em meio a delírios, a crises depressivas, a efeitos colaterais provocados por
medicamentos e tratamentos físicos violentos, a autoexpressão aparece como inevitável à
escrita. Ou, como pondera a escritora Marguerite Duras (2009 [1994], p.34), escrever é “um
modo de pensar, de raciocinar (...) É antes de tudo dizer que não é preciso matar a si mesmo
todos os dias, já que é possível se matar a qualquer dia”. Talvez por isso, pela possibilidade de
romper com a dicotomia vida ou morte, o recorrente desdobramento do eu-confessional em
eu(s) ficcional(is). Diante da inseparabilidade entre vida e obra, a autobiografia e a ficção de
si constituem-se enquanto vida e morte.
Hidalgo (2013, p. 230), ao analisar as narrativas limites de autores que escreveram em
situações de isolamento institucional, a exemplo de Lima Barreto e/ou Loriel da Silva, ressalta
a comum reincidência à ficção de si (autoficcção) quando retornam à vida “normal”. O que
lhe faz sugerir que

o caráter extraordinário de uma experiência-radical talvez apague as
fronteiras entre a ideia de verdade e de ficção, entre o eu racional e seu corpo
aprisionado ou torturado. Resta ao eu sobrevivente o exercício de narrar
(resistir?) como seu corpo administra a situação-limite – uma vivência que
por vezes adquire traços ficcionais, dado o seu absurdo.

Diferente de Lima Barreto e/ou Loriel da Silva, que, do lado de fora dos muros
manicomiais, distenderam a escrita de si produzida dentro dos manicômios (pouco elaborada
ficcionalmente) em obras literárias que se constituíram com mais rigor formal e estético, a
urgência do hospício, como já foi mencionado, é inerente a poética de Maura. Sua obra, em
grande parte, foi escrita durante internações e, em decorrência disso, em situações que
denunciam a urgência em que surgiu: a escrita feita sobre as pernas, em folhas de papel
conseguidas na editora do Jornal Brasil, e/ou ao lado de anotações e riscos feitos por outras
internas; à noite, com pouca luz, com frio, com toquinhos de lápis. Além disso, a preocupação
estética e o tom metafórico é peculiar tanto ao diário quanto aos contos. Por que então
desdobrar memória e vivências em ficção? Talvez porque a narração (a resistência) em
Cançado esteja, também, em extrapolar os padrões literários.
O trágico figurado nas memórias infantis, por exemplo, estão presentes em “Espiral
Ascendente”, primeiro conto do livro O sofredor do ver. Publicado em 22 de julho de 1961,
ou seja, quatro meses após a última data marcada no diário, muito do que é narrado dialoga
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com os depoimentos da escrita diária: a recordação da encenação de Hamlet, na qual Maura
representaria Ofélia, durante a estadia em um hospital psiquiátrico particular, que terminou
com ela nua ameaçando pular de uma cachoeira, e, como consequência, sendo levada para o
quarto-forte, medicada com cicuta e sonifene. À memória da violência das(os) guardas(os) e
do psiquiatra, são entremeadas as recordações infantis: do deus repressor, da sociedade
julgadora e também da violência sexual sofrida aos cinco anos - violência silenciada, uma vez
que assim lhe foi ensinado a fazer.
No conto, em um estilo estrutural com influências concretistas, as memórias vão se
colocando para o leitor de forma fragmentada, como se a narradora estivesse drogada,
anestesiada; e, por conseguinte, a dor e o medo narrados não coubessem nas palavras, sendo
necessário os silêncios, os vazios que preenchem o espaço, os raciocínios interrompidos, as
distensões dos períodos, a ruptura dos versos (ou seriam frases?) e o eco das palavras.
Como a minha experiência da leitura do conto foi logo após a do diário, as memórias
soltas foram completadas pelas informações trazidas. Imagino que os leitores do Jornal
Brasil, que o leram antes da publicação do diário, ou os leitores que iniciem a leitura da obra
de Maura a partir dele, se sentiriam desnorteados. Uma sensação bem próxima ao efeito da
anestesia geral se esvaindo: a memória retornando lentamente, a confusão, a fragmentação, o
sentir a si mesma aos poucos, a dor chegando mansa até despertar com ferocidade.

Por que não se dedica ao teatro?
Por que não?
Não

Não
Não

Estou caindo
indo
indo
(Dormindo talvez morra)
NÃO
Emerjo.........................................
Emerjo lentamente, exposta a curiosidade
- Cuidado – escuto
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O aviso de cuidado, por um eu que se diz ouvinte, lembra muito aquele eu-confessor do
diário. Ambos parecem empenhados em lidar com a situação-limite a qual estão expostos
desafiando o opressor e enfatizando que não estão alheios aos mecanismos de
condicionamento e dominação do patriarcado, abre um texto de denúncia. A narradorapersonagem, entretanto, é construída em meio a uma atmosfera que parece anunciar um
perigo iminente. Hirta, perdida, tenta ao menos compreender o que está acontecendo.
Enquanto as memórias vibram, a situação vivida remete a ofensas perdida s, aos discursos do
poder patriarcal, “ao peso dos insultos dormidos”, da exclusão, “de uma vida contida naquele
quarto”, no encarceramento. É quando percebe que a cabeça pesada, vazia e doída, são efeitos
de medicamentos.
Após essa rápida constatação, as lembranças se sucedem aleatoriamente, se impõem: o
velho que a chama de menina, a imagem de si nua na cachoeira; os julgamentos, dentro de um
sanatório, por ter um filho aos 15 anos e logo depois ter se separado. Os olhares panópticos a
fazem questionar: “Afinal, era ou não era um sanatório de doentes mentais? Essa insatisfação
diante do olhar denunciante do outro também é apontado no diário:

Passei a recuar diante da vida, sentir-me insegura, fugir as acusações que me
dirigiam. Mas eu não entendia, não entendia. Ninguém me acusava de haver passado
toda a minha vida sonhando em construir minha cidadela, desprezado minha família,
pretendido me tornar espiã contra meu próprio país. De ter sido vaidosa e sempre
descrente das verdades que me impunham. Acusavam-me sim de haver me casado.
Justamente a realidade que me negava a reconhecer”. (CANÇADO, 2011 [1968], p.
26)

Em Espiral ascendente, embora fechada por muros dentro do hospício, o olhar acusador
ainda a perseguia, como a um fantasma que não se vê, mas o medo leva a acreditar que ele
está lá – talvez estivesse mesmo - “Resolvi contar a verdade: eu não era esposa de ninguém.
Devassa (Devem ter pensado) Aquelas velhas grã-finas que fossem para o inferno. Falei. No
Alto da Boa Vista. Na casa de loucos” (CANÇADO, 2011, p.26). A loucura, figurada na
escrita, surge como a imagem denunciadora das estratégias de controle social que a levaram a
encontrar no hospício semelhante olhar vigilante e punitivo.
Contradizendo ao que afirma em um dado momento no diário “Nós, mulheres soltas, que
rimos doidas por trás das grades – em excesso de liberdade”, percebe que no hospício não há
liberdade para os doentes mentais. Talvez apenas os loucos, que não se prendem mais ao
mundo dos normais alcancem a liberdade na eternidade da loucura. Os procedimentos
médicos, paradoxalmente, querem racionalidade, sensatez, e silêncio, onde reina a loucura.
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Para isso, violentam, isolam, zombam dos doidos e das doidas, deixam os gritos soarem
mudos entre as paredes brancas do hospício. Os loucos e as loucas reagem com violência.
Tomar consciência da situação de impotência faz com que a narradora solte o choro
iminente. O que nos conduz ao que me parece ser o clímax da narrativa: a analogia entre
vazio, a tristeza e a solidão dentro do hospício e todo o medo, a dor e angústia do estupro e a
violência manicomial. Produzindo assim a imagem do hospício como um lugar de abuso e
agressão; onde os gritos são abafados no mais profundo do eu, e dificilmente são ouvidos,
nem mesmo pela mãe (santa, pura, inocente), a quem não conseguiu compartilhar toda a dor e
medo que sentiu ao ser abusada. Afinal, impossibilitar a sororidade é uma estratégia de poder
exercida pelo patriarcado, uma vez que ao fazer isso, nos isola.

Dói.
Tanto. Tanto.
Médicos. Sim?
- Levem-me. Preciso falar. Deixei de falar a tanto tempo. Estou sozinha e assim foi
sempre. Não quero dormir. Foi dormindo que permiti que construísse esta teia que
me envolve e me perde. É a vergonha muito anterior. Não vergonha: é o medo.
Não me dão atenção. Ninguém me ouve, como sempre. (...)
Não me deixem. Quero falar. Tenho medo. Tenho de falar. Dançam carregados de
distância, na
TARDE
SEXO
MAMÃE
MEDO

Observa-se que tanto o hospício como a relação familiar são construídos como espaço de
silenciamento e solidão. O que recupera e reforça aquela imagem da inutilidade da
louca/mulher/subalterna falar, já que sabe que não será ouvida. Não obstante, o eu confessional aqui distendido em eu-ficcional continua a lutar pelo direitos de falar e de ser
ouvido. Posto isso, e levando em consideração que, conforme Jean-Paul Sartre (2015 [1948]),
“ a operação de escrever implica a de ler, como seu correlativo dialético” e que, por
conseguinte, “só existe arte por e para outrem”, a extrapolação dos padrões literárias e a
insistência da autoexpressão em Maura Lopes Cançado parte de um projeto que vê a literatura
como um espaço de denúncia, de resistência e de visibilização de subalternidades sócio,
político, cultural e historicamente silenciada e subjugadas.
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Considerações Finais
A resposta aquela reflexão proposta por Cançado ao questionar “o que podemos fazer
para que todos lutem contra esses mecanismos de silenciamento, está, entre outras formas de
resistência, na escrita que ousa insurgir contra a norma estabelecida e denunciar, por meio da
literatura, da arte, do jornalismo, da crítica, da teoria, da História, das manifestações nas ruas,
das postagens nas redes sociais, o machismo, a cultura do estupro e as demais estratégias de
controle praticadas pelo poder dominante.
Enfim, o que pode a literatura na obra de Maura Lopes Cançado é falar, é insurgir, é
evidenciar mecanismos de poder que fabricam estereótipos de gênero para nos pressionar, nos
distanciar umas das outras, nos colocar como histéricas, nos trancar em manicômios. Também
nos alerta para o fato de que os feminismos precisam caminhar junto ao movimento
antimanicomial, afinal, o poder manicomial e o poder patriarcal se alinham para nos reprimir,
nos violentar, apagar as nossas subjetividades, nos silenciar e nos excluir.
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Resumo
O espaço urbano contemporâneo é produto da história, das lutas sociais, das relações de trabalho e de
políticas públicas. Percebe-se que são vários os agentes políticos e econômicos, entrelaçados ao
gênero, à raça e à classe social, que contribuem para a perpetuação da exploração e da discriminação
de várias(os) trabalhadoras(es) no espaço - como as empregadas domésticas, que estão entre as(os)
trabalhadoras(es) com menor poder aquisitivo, com as piores remunerações e, ao serem
majoritariamente mulheres, com salários inferiores aos dos homens, visto que o valor da força de
trabalho da mulher é produzido pelo patriarcado, o que, de fato, influencia no uso e apropriação do
espaço urbano. Para constatar tal realidade, entrevistamos dez empregadas domésticas na cidade de
Catalão (GO), reconhecendo a segregação social e espacial vivenciada cotidianamente por essas
trabalhadoras no início do século XXI, após a Emenda Constitucional nº 72, de 2013, que ampliou à
classe das(os) empregadas(os) domésticas(os) alguns direitos que já eram usufruídos por outras(os)
trabalhadoras(es) urbanos. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que esta regulamentação trouxe
direitos decorrentes da relação de trabalho, também ocasionou o aumento da jornada de trabalho para
oito horas diárias, intensificando a exploração da força de trabalho, o que impacta na saúde das
empregadas domésticas, que, diante da dupla e tripla jornada de trabalho cotidiana, sofrem com dores
causadas por esforço físico e movimentos repetitivos. Além da pesquisa de campo buscamos
fundamentos em autores que discutem sobre trabalho doméstico, espaço e relações patriarcais e de
gênero, como: Abramo (2007), Costa (2013), Harvey (1992), Hirata (2007), Marx (2013), Ratts
(2003), Saffioti (2013), Santos (1996), entre outros. Portanto, este artigo vem contribuir para o debate,
junto da sociedade e no âmbito acadêmico, acerca das condições e relações de trabalho das
empregadas domésticas na cidade de Catalão (GO).
Palavras-chave: Trabalho doméstico. Gênero. Espaço.

1 Introdução

O espaço geográfico é marcado por desigualdades sociais, vividas por vários
sujeitos que lutam por melhores condições e relações de trabalho. Entre tantos que merecem
reconhecimento e abordagem das Ciências Humanas estão as empregadas domésticas, que
realizam um trabalho fundamental na reprodução da vida, principalmente nas cidades. Dentre
estas ciências, está a Geografia.
Segundo Cavalcanti (2001, p. 12), “a Geografia é uma leitura, uma determinada
leitura da realidade. É a leitura do ponto de vista da espacialidade. Seu objeto de estudo é o
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espaço geográfico”. Sob este viés, Santos (1996, p.71) afirma que “o espaço é resultado da
ação dos homens sobre o próprio espaço”. Desse modo, o espaço é resultado das relações de
homens e mulheres com a natureza e entre si, mediante o trabalho.
Nessa perspectiva, utilizamos a Ciência Geográfica e o espaço urbano para o
desenvolvimento desse artigo intitulado “Trabalho Doméstico: avanços e desafios no início
do século XXI para as empregadas domésticas na cidade de Catalão - Goiás”.
A escolha pelo tema se fundamenta no fato de ser membro do Grupo Dialogus –
Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho/UFG/CNPq, onde tive a
oportunidade de contato com algumas obras acerca das categorias utilizadas na pesquisa,
como trabalho doméstico, gênero e espaço. De fato, as discussões do Grupo Dialogus me
fizeram perceber o poder de algumas representações sociais que discriminam e excluem
determinados sujeitos na sociedade a partir do gênero, da raça e da cultura, e como o capital
se apropria destas representações para explorar ainda mais a trabalhadora e o trabalhador,
como as(os) empregadas(os) domésticas(os).
O interesse por este grupo de trabalhadoras(es) também está associado à
aprovação na legislação brasileira que redefiniu as relações de trabalho no emprego doméstico
no Brasil, despertando a necessidade de uma melhor compreensão destas mudanças no mundo
do trabalho.
Nesse sentido, surgiu o interesse em pesquisar a realidade socioespacial das
mulheres empregadas domésticas na cidade de Catalão (GO) no início do século XXI, com
recorte temporal após a Emenda Constitucional nº 72 de 2013.
A escolha pelo lugar da pesquisa se deve a uma aproximação familiar com
Catalão e por esta ser uma cidade que vivencia um crescimento econômico e populacional
considerável nesse início do século XXI. De fato, tal crescimento vem alterando as relações
sociais e econômicas das(os) trabalhadoras(es) na referida cidade. Assim, as mudanças no
mundo do trabalho trouxeram novas formas de organização do trabalho, inclusive o doméstico
e o emprego doméstico.
Cabe destacar que o trabalho doméstico pode ser realizado por qualquer pessoa no
âmbito do espaço privado ou público. No entanto, se o(a) empregador(a) patrão(oa) decidir
contratar alguém para prestar serviço de caráter doméstico no espaço privado mediante um
contrato de trabalho e remuneração, este passa a ser, então, um emprego doméstico, o que
configura o recorte da presente pesquisa.
Em 02 de abril de 2013 o emprego doméstico ganhou uma nova configuração na
sociedade brasileira com a aprovação da Emenda Constitucional nº 72 que alterou o art. 7º da
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Constituição Federal de 1988, ampliando para as(os) empregadas(os) domésticas(os) alguns
direitos que já eram usufruídos por outras(os) trabalhadoras(es) urbanos, o que assegurou uma
remuneração mínima, jornada de trabalho não superior a oito horas, hora extra de 50% e
outros direitos que ainda não eram obrigatórios a estas(es) trabalhadoras(es). A Emenda
Constitucional 72 ficou inicialmente conhecida como a PEC das domésticas 105.

O trabalho doméstico no Brasil: entrelaçando relações raciais, patriarcais e de gênero

Desde o período de colonização, a relação com o trabalho doméstico no Brasil é
um campo das mulheres, principalmente, das negras escravas e, depois, das ex-escravas. As
mulheres brancas do Brasil colônia, doutrinadas sob os valores da Igreja Católica, realizavam
alguns afazeres domésticos, como pintar, bordar, entre outros trabalhos que lhes dariam o
título de boas esposas. A esse respeito, Saffioti (2013) afirma que:

A tradição cultural de que eram portadores os europeus aliada à escassez de
mulheres brancas e à licenciosidade dos costumes explicam a reclusão a que
os homens obrigavam suas filhas e esposas durante o período colonial. O
princípio da segregação sexual, integrante da tradição ibérica e validado pela
Igreja Católica, iria, assim, pesar profundamente na formação da
personalidade feminina, fazendo da mulher um ser sedentário, submisso,
religioso, de restrita participação cultural. (SAFFIOTI, 2013, p. 267).

Nesse contexto, a autora explica o lugar da mulher no Brasil colônia, o que nos
permite afirmar que homens e mulheres tiveram papéis sociais diferenciados no decorrer da
história. Foram as relações patriarcais que submeteram as mulheres ao espaço privado, sendolhes legadas exclusivamente as obrigações domésticas.
Desde crianças, as mulheres eram preparadas para serem boas donas de casa e
esposas submissas. Conforme Souza (2013, p.135), “muito disso se deve à concepção bíblica
de que a primeira mulher, Eva, surgiu de uma parte do homem, Adão”, assim, ela “seria, pois,
subordinada ao homem”.
É certo que tal visão religiosa alimentou a concepção de que a mulher era inferior
ao homem, restringindo a participação da mesma no espaço público, diretamente relacionado
às decisões de âmbito político, econômico e social. Dessa maneira, as mulheres no Brasil
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PEC das domésticas significou Proposta de Emenda Constitucional, n°66/2013 que culminou na Emenda
Constitucional n°72/2013. Este nome se deu, também, em função da maioria de trabalhadoras(es) neste ramo
serem mulheres que prestam serviços domésticos.
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colônia eram oprimidas por meio de alguns valores impostos pela Igreja Católica e
discriminadas pelos homens.
Vale explicitar que as mulheres negras escravas, além de serem discriminadas,
eram inferiorizadas em relação à mulher branca, sofriam vários tipos de violência em meio à
sociedade patriarcal.
Nesse contexto, Ratts (2003, p. 04 - 05) explica que havia uma hierarquia no
Brasil colônia: “Em primeiro lugar situa-se o homem branco; em segundo, a mulher branca;
em terceiro, o homem negro; e, por último, a mulher negra”. Ademais, entre as mulheres
negras, havia uma divisão entre mucamas e escravas da senzala, embora, ambas
desempenhassem trabalhos domésticos.
As mucamas eram jovens e bonitas. Eram mais bem tratadas que as demais
escravas em relação às vestimentas e à alimentação, visto que valiam mais, normalmente,
cuidavam das crianças, acompanhavam e zelavam da aparência das sinhás-moças e eram amas
de leite, sendo obrigadas a dividir o leite de seus filhos(as) com as(os) filhas(os) das senhoras.
As escravas da senzala, por sua vez, eram destinadas a alguns trabalhos domésticos de
limpeza e organização.
Com a Lei do Ventre Livre, em 1872, e a Abolição dos Escravos, em 1888, há o
fim do regime escravocrata no Brasil e então surgem novas modalidades de exploração da
força de trabalho no espaço geográfico brasileiro. Segundo Moreira (2015):

[...] através da troca do trabalho escravo pelo de uma diversidade de formas
de trabalho rural nas quais um mecanismo de assalariamento se combina
com a manutenção da velha relação binominal de monocultura-policultura, e
com a mesma função de transferir, agora totalmente, para a massa
trabalhadora, a tarefa de gerar os meios com que cuidará de produzir sua
própria força de trabalho. (MOREIRA, 2015, p.87).

Sob esta ótica, molda-se uma nova estrutura econômica na sociedade brasileira, na
qual, gradativamente, a mão de obra escrava negra foi sendo substituída pelo trabalho
assalariado do imigrante europeu, branco, nas lavouras agrícolas brasileiras, que, em sua
maior parte, eram extensas plantações de café. Dessa forma, o Brasil, aos poucos, passou por
um processo de miscigenação entre as(os) negras(os), índias(os) e europeus.
Cabe destacar que, no início, as(os) trabalhadoras(es) imigrantes eram de origem
europeia, o que reforçava ainda mais no território brasileiro a estrutura e organização
patriarcal da família, em que a mulher realizava trabalhos doméstico e nas lavouras.
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Quanto à nova forma de exploração do trabalho, Saffioti (2013, p. 57) considera
que “a remuneração do trabalho em dinheiro, portanto, sob a forma de salário, disfarça a
apropriação, por parte do capitalista [...]”. Nesse sentido, o trabalho assalariado afirma a
liberdade das(os) trabalhadoras(es) e disfarça a exploração da força de trabalho.
No que se refere à realidade dos(as) ex-escravos(as) no Brasil, Souza (2013) relata:
A situação dos negros “agraciados” com a liberdade não era muito melhor
do que aquela vivida na escravidão. Desqualificados para o trabalho,
analfabetos, muitos deles enfrentaram uma dura realidade: trocar sua mão de
obra por comida e, quando muito, alguma vestimenta e local para morar
(SOUZA, 2013, p. 138, grifo do autor).

Alguns(mas) ex-escravos(as), habitualmente analfabetos(as), sem qualificação
para trabalharem nas indústrias manufatureiras na cidade, mantiveram-se nas fazendas em que
trabalhavam, de forma que seu trabalho era negociado em troca de alimentação e moradia.
Cabe evidenciar que a troca da força de trabalho pela necessidade de
sobrevivência também se reproduz na cidade, o que nos leva a refletir sobre a origem do
trabalho doméstico em casas de famílias na quais as empregadas domésticas moravam.
Nesse contexto, também havia alguns(mas) negros(as) que conseguiram migrar
para as cidades e foram morar nos piores locais (cortiços insalubres) e trabalhar em
subempregos (trabalhos informais e manuais), o que reforçou a segregação socioespacial no
espaço urbano.
Nesse contexto de discriminação e desigualdade social, na necessidade de
sobrevivência, as(os) negras(os) libertas(os) foram trabalhar como mascates, quitandeiras(os),
vendedoras(es) ambulantes, empregadas(os) domésticas(os) e em outras atividades sem
qualquer espécie de direitos. Eram trabalhos considerados desprestigiados, manuais e de
pouco valor na sociedade capitalista. Quanto ao trabalho doméstico, Lopes (2008) destaca
que:

Após a abolição da escravatura, as empregadas negras foram
(temporariamente) substituídas em peso por empregadas européias, porém
segundo Koffes (2001), a preferência por empregadas brancas é permeada de
ambigüidades, pois havia a preferência pelo corpo – aparência - da
empregada branca e pela corporeidade da empregada negra, acarretando uma
ruptura simbólica, ou seja, a desigualdade entre patroa e empregada, ambas
brancas, se limita à condição deste ser a que obedece, que executa o serviço
doméstico; já a empregada doméstica negra, em função de sua corporeidade,
suscita representações sociais vinculadas ao escravismo – continuidade
simbólica – demonstrando que persistia no imaginário social a idéia de que
uma “boa empregada doméstica” – submissa, servil, etc. – deveria ser negra,
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portanto já estava estabelecida a associação entre negra (escravizada) e
trabalhadora doméstica. (LOPES, 2008, p. 65, grifo da autora).

De acordo com a autora, embora a força de trabalho feminina europeia se
fazesse presente na sociedade brasileira no decorrer dos anos, a construção social da mulher
negra ao trabalho servil sustentou a permanência de muitas trabalhadoras brasileiras em
trabalhos precários e desvalorizados pela sociedade, como o emprego doméstico.
Destaca-se que no governo do presidente Getúlio Vargas foi criadas a CLT Leis Trabalhistas que regulamentaram as relações individuais e coletivas de trabalho.
Assim, a CLT trouxe alguns direitos aos empregados(as) urbanos(as), no entanto, as(os)
trabalhadoras(es) domésticas(os) não usufruíram dos direitos previstos, pois o Art. 7º
destacava em seu texto que “a Lei Trabalhista não se aplicava aos empregados domésticos”.
Esta ação está associada à forma como o trabalho doméstico foi construído no país, ou seja,
tido como uma herança dos tempos da escravidão e influenciado pelo patriarcado, bem
como pela visão de que o trabalho doméstico é improdutivo, porquanto não gera mercadoria
na atual sociedade capitalista.
Iasi (2007) nos chama a atenção para o fato de que:

O trabalho doméstico é um processo de trabalho que não gera mais-valor,
não valoriza o valor produzindo mais-valia. Isso quer dizer que nenhum
possuidor de dinheiro contrata o portador do trabalho doméstico e o usa
para valorizar o capital iniciante aplicado, portanto, é um trabalho
improdutivo (IASI, 2007, 140).

É fatual que nem todas(os) compreendem que o trabalho doméstico realizado
pela empregada doméstica não produz produto, mas que é um serviço vendido como
mercadoria. A partir dessa compreensão, notamos que é injustificável a não regulamentação
do emprego doméstico.
No decorrer dos anos, em 11 de dezembro de 1972, foi aprovada a Lei nº 5.859,
que cria alguns direitos às(aos) empregadas(os) domésticas(os), tais como carteira assinada,
férias de 20 dias, um terço de férias anualmente e Previdência Social (INSS). Sobre esta lei, a
jurista Barros (2006) relata que:

Essa lei corrigiu o equívoco cometido pela CLT quando, ao conceituar o
doméstico, definiu-o como aquele que presta serviços de natureza não
econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial dessas (art. 7º, “a”,
da CLT). Ora, tais serviços possuem fins econômicos, pois têm em mira a
satisfação de uma necessidade, embora não tenham propósitos de lucro. A
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atividade doméstica cinge-se, portanto, à “economia de consumo de uma
comunidade familiar”. (BARROS, 2006, p. 316, grifo da autora).

Entretanto, as conquistas obtidas com o advento da Lei 5.859/72 foram bastante
tímidas para minimizar as desigualdades de direitos entre os(as) trabalhadores(as)
domésticos(as) e as demais categorias de empregados. Nesse período, intensificou-se na
sociedade a visão do emprego doméstico como um trabalho familiar, o que dificultou a
consciência de classe dessas trabalhadoras e precarizou ainda mais as condições e relações de
trabalho dessa atividade laboral.
Embora as empregadas domésticas estivessem vivenciando cotidianamente
alegrias e dificuldades de suas patroas e seu grupo familiar, a subordinação era o principal
elemento na relação de emprego. Portanto, a relação que existe entre as empregadas(os) e
as(os) empregadoras(es) é de subordinação e exploração, e não de afetividade e intimidade
familiar.
Sobre a desvalorização que as trabalhadoras domésticas sofriam no século XX no
Brasil, Pinto (1993, p. 312), em sua pesquisa, evidencia o relato de uma trabalhadora: “Se a
gente quer comprar uma roupa nova não pode porque não tem crédito nas lojas. Aí a patroa
vai, faz o crediário e desconta do salário da gente”.
Com o propósito de análise, apresentamos, também, a fala de umas das
trabalhadoras pesquisadas na cidade de Catalão (GO) em 2015: “A minha patroa me libera
mais cedo quando tenho que levar meus filhos no médico e sempre que preciso me deixa
comprar remédios na sua conta, é difícil alguém abrir conta para uma trabalhadora como eu
quem nem tem carteira assinada. (ANITTA, 2015)”.
Por meio dos dois relatos, percebemos a relação informal com a qual a empregada
doméstica é tratada na sociedade, tanto no século XX quanto no XXI, e as diferentes formas
de exploração que se escondem por detrás da ‘amizade’ e da ‘ajuda’. É certo que tais ajudas
poderão ser cobradas pelas(os) empregadoras(es) com alguns serviços extras no final do
expediente.
Mesmo após a Emenda Constitucional nº 72, alterando o artigo 7º da Constituição
Federal de 1988. Os direitos expressos nessa Emenda que foram ampliados às(aos)
domésticas(os) são: “VII - garantia de salário mínimo, X - proteção salarial, constituindo
crime a sua retenção dolosa, XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais facultadas à compensação de jornada, XVI - hora extra
de 50%, XXVI - reconhecimento e acordos coletivos de trabalho (sindicatos), XXX -
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proibição da discriminação salarial por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, XXXI proibição de discriminação ao portador deficiente, XXXIII - proibição do trabalho noturno,
perigoso e insalubre a menor de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16, salvo como
menor aprendiz a partir de 14 anos”, conforme a Presidência da República.
Percebe-se que a falta de reconhecimento profissional e econômico na sociedade
capitalista segregou as(os) empregadas(os) domésticas(os) em alguns espaços de grande
concentração de pobreza e vulnerabilidade social nos bairros de periferia nas cidades brasileiras.
Nesse sentido, a exclusão espacial está diretamente vinculada à reprodução das
desigualdades sociais e, como veremos adiante, esta realidade pode ser observada no trabalho
com as empregadas domésticas da cidade de Catalão, as quais compõem o universo desta
pesquisa. Destas, 50% (cinco) moram no bairro Pontal Norte, 1 (uma) no bairro Santa
Terezinha, 1 (uma) no bairro Vila Cruzeiro, 1 (uma) no bairro Santo Antônio, 1 (uma) no bairro
Jardim Paraíso e 1 (uma) no bairro Vila Chaud.
Portanto, ratifica-se que há um uso de determinados territórios por estas
trabalhadoras domésticas no espaço urbano. Suas residências, em maior parte, estão
localizadas em espaços segregados e com pouca infraestrutura na cidade de Catalão (GO).
Os territórios são ocupados a partir das relações econômicas das(os)
trabalhadoras(es) no espaço. Sobre isto, Corrêa (2013, p.43) afirma que: “A segregação
residencial das classes subalternas resulta também de uma política de classe, gerada por
aqueles que detêm poder, controlando diferentes meios de produção”.
De modo geral, importa reconhecer que as(os) empregadas(os) domésticas(os)
integram a classe dos sujeitos que sofrem com a miséria, desigualdade e discriminação que
permeiam o Brasil.
A respeito da discriminação e do estereótipo que se fazem presentes na sociedade
brasileira sobre as empregadas domésticas, Lopes (2008) expõe que:

Na sociedade brasileira contemporânea são vários os mecanismos que
reificam e evidenciam a persistência das representações sociais negativas –
preconceituosas – referentes ao universo do trabalho doméstico feminino –
associada principalmente à questão racial, a moral e ao baixo nível cultural
das trabalhadoras: meios de comunicação em massa – televisão – por meio
da divulgação de filmes, novelas, campanhas publicitárias – principalmente
as referentes a produtos de limpeza – que veiculam uma imagem
estereotipada da empregada doméstica – negra, fofoqueira, maledicente,
brega, ladra, as que se submetem as investidas sexuais dos membros
masculinos da casa, etc. (LOPES, 2008, p. 60).

520

Os meios de comunicação de massa, por meio de produções midiáticas, como
novelas, filmes etc., produzem valores que reforçam as construções sociais desiguais no
Brasil. Assim, o estereótipo negativo da empregada doméstica produzido pela mídia reforça a
subalternidade e discriminação da mulher trabalhadora doméstica e a desvalorização do
emprego doméstico em relação às demais ocupações profissionais.
Quanto aos motivos que podem levar muitas mulheres a continuarem na
ocupação de Doméstica, Saffioti (1978, p.71) aponta que “são mulheres que, dada sua dupla
jornada de trabalho, não têm possibilidades de qualificar-se”, então, continuarão na ocupação
de doméstica. Nessa perspectiva, destacamos, a seguir, a fala de uma trabalhadora
entrevistada:

Além de trabalhar como empregada doméstica, faço comida para vender na
feira duas vezes na semana e ainda tenho que lavar, passar, cozinha e
arrumar a minha casa, mora só eu e meu filho e ele não ajuda nos afazeres
domésticos. (BERTHA, 2015).

Podemos, após esta fala, inferir que se torna difícil estudar e se qualificar com
dupla e tripla jornada de trabalho, como é o caso da trabalhadora Bertha.
Destaca-se que o grau de escolarização é bastante baixo entre as trabalhadoras,
notamos que metade das entrevistadas não tem o ensino fundamental completo.
Consequentemente, esta falta de escolarização dificulta que as trabalhadoras rompam com a
subordinação a que estão submetidas, uma vez que a educação é fundamental para superação
da pobreza e da exploração.
É certo que a baixa escolarização e a falta de qualificação influenciam nos salários
das empregadas domésticas. Segundo Marx (2010, p. 33), “O salário é a soma em dinheiro
que o capitalista paga por um determinado tempo de trabalho ou pela prestação de um
determinado trabalho”.
Nesse viés, compreendemos que o salário influencia na apropriação, posição e
relação de homens e mulheres na produção do espaço urbano capitalista. Dessa forma, a
condição socioespacial dos indivíduos é viabilizada pela renda/salário.
Após análise das variáveis renda/salário, escolaridade e raça das empregadas
domésticas entrevistadas, percebemos que se apropriam do espaço urbano de forma restrita
para a reprodução da vida cotidiana, pois pertencem aos grupos sociais de menor poder
aquisitivo na cidade de Catalão.
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Nessa conjuntura, intencionamos compreender se as trabalhadoras entrevistadas
reconhecem avanços em seu cotidiano após a Emenda Constitucional n° 72, tendo em vista a
regulamentação que assegurou à categoria das(os) empregadas(os) domésticas(os) direitos
decorrentes da relação de trabalho. Para tanto, perguntamos às trabalhadoras se estavam
informadas acercada da Emenda Constitucional nº 72, conhecida inicialmente como PEC das
Domésticas.
As trabalhadoras relatam que ouviram falar da Emenda Constitucional nº 72 pela
televisão, pelo rádio e em conversas com as colegas de profissão no ônibus, salientando que
conhecem esta regulamentação como PEC das Domésticas.
Notamos, por meio das falas, que as trabalhadoras domésticas entrevistadas não
conhecem todos os direitos regulamentados na referida Emenda. Nos relatos, elas destacam
somente os deveres advindos da regulamentação, como o cumprimento das oito horas diárias
de trabalho.
Sobre isto, 50% das trabalhadoras disseram que, se forem cobradas oito horas de
trabalho por dia com duas horas de almoço, irão trabalhar como diaristas, pois não
conseguirão conciliar o emprego doméstico e as atividades domésticas do lar, visto que
muitas trabalhadoras almoçam no prazo entre dez e quinze minutos, para terminarem as
atividades laborais mais cedo e poderem ir embora para casa.
Apreendemos que as trabalhadoras entrevistadas não têm conhecimento dos
direitos conquistados com esta regulamentação, expondo à pesquisadora somente os
malefícios que podem tornar o seu cotidiano laboral ainda mais precário.
De fato, a Emenda Constitucional n° 72 trouxe vários direitos às empregadas
domésticas, como garantia de salário mínimo, duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias, hora extra de 50%, jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de folga,
alcançando o trabalho desempenhado pelos cuidadores de idosos e de crianças, adicional de
25% no caso de acompanhamento em viagens, definição das alíquotas do INSS e do FGTS,
entre outros.
Todavia, notamos que a falta de informação faz com que tais direitos adquiridos
continuem sendo negligenciados à classe das(os) empregadas(os) domésticas(os). Além da
desinformação a respeito da Emenda Constitucional nº 72, as trabalhadoras entrevistadas não
sabem nem mesmo onde buscar informações sobre seus direitos.
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Considerações finais
Após a realização deste trabalho, consideramos que as empregadas domésticas
estão entre os grupos de menor poder aquisitivo e que sofrem com a segregação socioespacial
na cidade de Catalão, mesmo após algumas conquistas sociais provenientes da
regulamentação da Emenda Constitucional n° 72.
Mesmo após séculos, o emprego doméstico no Brasil e na cidade de Catalão é
uma atividade laborativa predominantemente feminina, de ordinário, associada à figura da
mulher submissa, zelosa e com pouca escolaridade.
As relações capitalistas de produção se apropriam desta construção social baseada
na desigualdade de gênero para desvalorizar o emprego doméstico e explorar a trabalhadora.
De fato, no modo de produção capitalista, a mulher se situa em ocupações mal remuneradas e
desprestigiadas.
Nesse sentido, constatamos que existem algumas mazelas políticas e econômicas
que precisam ser superadas para que, efetivamente, a Emenda Constitucional nº 72 traga
benefícios as(os) empregadas(os) domésticas(os), visto que muitas trabalhadoras não
conhecem os seus direitos e, nem mesmo, sabem onde procurar orientação.
Sendo assim, as(os) mais beneficiadas(os), até o presente momento, são as(os)
empregadoras(es) que têm acesso à informação sobre esta regulamentação.
Além da falta de conhecimento dos direitos conquistados, outro elemento que
impossibilita mudanças nas condições e relações laborativas das(os) trabalhadoras(es)
domésticas(os) é a dificuldade de fiscalização do emprego doméstico na residência, uma vez
que este se realiza em espaço privado. Isso faz com que persistam a desigualdade e a
discriminação histórica entrelaçadas à divisão de classe, raça e gênero.
De fato, a vulnerabilidade econômica das(os) empregadas(os) domésticos(as) e as
barreiras socioculturais engendram a segregação socioespacial destas trabalhadoras na cidade
de Catalão (GO), condicionando-as a uma vida modesta, com baixa qualidade de vida, e a
privações no uso e apropriação do espaço urbano.
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VIOLÊNCIAS CONSUMIDAS NOS ROMANCES PARA MULHERES: UMA
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Resumo
Este trabalho pretende analisar a construção discursiva literária a respeito das relações amorosas de
meados do século XX e XXI em romances Best-sellers direcionados ao público feminino,
investigando as formas de soluções narrativas encontradas para as personagens, que manifestam as
expectativas em torno das questões do amor, erotismo e violência e as estratégias de poder no campo
de força do gênero. Ainda há um grande silêncio social, cultural e histórico em torno das violências
produzidas dentro das relações amorosas e sexuais, refletindo diretamente em falas cotidianas que
legitimam e promovem as desigualdades de forças entre os gêneros. Através de uma perspectiva
antropológica e histórica das obras analisadas procuro discutir a maneira pelas quais atitudes, valores,
ideais, comportamentos e normas de condutas sociais foram sendo construídos nos romances Bestsellers em torno de expectativas modelares sobre os gêneros. Dessa maneira, levando em consideração
que esses romances são um veículo de divulgação de massa, que possuem grande força de influência e
comunicação com o público, busco pensar como se forjaram historicamente essas construções
discursivas das relações amorosas, que permeiam de forma sentimental a sociedade contemporânea
brasileira, extrapolando os sentidos formais dos textos literários para perceber as falas de violência
através do discurso do amor.
Palavras-chaves: Relações amorosas; Violências; Romances Best-sellers.

O presente trabalho é parte da pesquisa de pós-doutoramento realizada no programa de
Pós-Graduação em Antropologia da UNB sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Lia Zanotta Machado
e busca a percepção das relações amorosas de meados do século XX na construção discursiva
realizada sobre as construções sociais primárias entre os gêneros revelando a edificação das
expectativas almejadas sobre os comportamentos, valores e condutas sociais esperadas que
circulavam e circulam nos romances Best-sellers da trilogia romântica os “Cinquenta tons” de
E. L. James.
Partindo de uma análise antropológica analiso as fontes de maneira a pensar a
propagação de ideais sentimentais e sociais historicamente construídos social e culturalmente.
Essa literatura, embora criticada por sua qualidade estética e estilo de produção, sem a menor
dúvida é amplamente consumida por suas leitoras e, odiada ou amada, transforma-se em um
fenômeno de vendas e discussões sociais.
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É necessariamente esse ambiente comovedor da literatura, que desde o século XIX
com os romances folhetins promovem emoções e sensibilidades no universo feminino, com
permanências e mudanças históricas e antropológicas, que visamos refletir neste trabalho.
Quais são os aspectos dos romances contemporâneos consumidos pelas mulheres que mantém
as desigualdades entre os gêneros e reforçam estereótipos e modelos sexuais propagadores de
violência?
Neste sentido, é preciso pensar na força atrativa deste modelo de literatura. O amor
romântico é um grande chamariz para as mulheres. A popularização, proporcionada por
formas de mais fácil acesso à leitura não são o suficiente para explicar a atração causada por
tais romances. A ideia que se coloca é que o amor nos faz sonhar com um universo de
perfeição e felicidade constante e eterna: o homem perfeito, a casa dos sonhos e a vida sempre
repleta de alegria.

O amor é, portanto, por sua própria natureza, a grande faixa oscilatória entre
o imaginário e o real. As osmoses entre o amor imaginário e amor real são
tanto múltiplas e interfecundantes quanto o amor da cultura de massa é, de
fato, profundamente realista (identificativo). Em outras palavras, o amor da
cultura de massa busca seus conteúdos na vida e nas necessidades reais
(individualismo privado moderno) e lhes fornece seus modelos. (MORIN,
1997, p. 136)

O amor romântico tem origens na hierarquização dos valores capitalistas ocidentais
contemporêneos e suas redes socioculturais democráticas. As emoções amorosas são de uma
entrega profunda e espontânea, intensa e passional. A faceta sentimental e sensorial do amor
repousa na crença sobre o amor verdadeiro e único.

Num entendimento antropológico, mesmo partindo de percepções
diferenciativas, o amor é um tema universal por estar presente em todas as
culturas, sendo a literatura sua principal colaboradora na construção
imaginária do amor perfeito. Morin (2005, p. 136) evidencia que “sem a
literatura, o amor não existiria. Mas, reciprocamente, sem a necessidade de
amor, toda a literatura não existiria”. (SOUSA, 2014, p. 47)

A saga “Cinquenta tons” surgiu em 2009, tendo sido inicialmente publicada na
internet em formato fanfic – que são histórias criadas por fãs em uma espécie de universo
alternativo publicado online sobre Crepúsculo –, sob o título de Master of the Universe
“MOTU”. Erika L James, na época, escrevia sob o pseudônimo de snowqueen´s Icedragon. A
história alcançou tanto sucesso que foi se alterando e “ganhando vida própria”, se afastando
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da ideia inicial de um mundo de “vampiros”. “Cinquenta tons de cinza”, “Cinquenta tons mais
escuros” e “Cinquenta tons de liberdade” foram publicados em formato de três livros em 2009
e são até hoje um enorme sucesso editorial. Já existe a tradução para ao menos 37 línguas,
formato e-book e o primeiro filme da saga, feito em Hollywood, já estreou arrecadando uma
estrondosa bilheteria no Ocidente. Houve, inclusive, o lançamento de uma continuação da
história agora na versão do C. Grey sobre os acontecimentos do grande amor, intitulado
“Grey”, que no Brasil está em todas as livrarias das grandes capitais e à venda nas revistas da
Avon, o que demonstra o amplo alcance de vendas e público de consumo no território
nacional.

No tempo meteórico de duas semanas, cerca de mais de 100 mil cópias
foram vendidas só no Brasil. O país do clima tropical registra, por dia, a
venda estimada de cerca de 6 mil cópias. Só no tempo de 6 semanas, o livro
vendeu 10 milhões de cópias, superando até o famoso livro “O Código da
Vinci” na lista de best-sellers. Atualmente, mais de 40 milhões de
exemplares foram vendidos em todo o mundo. 107

Desta maneira é preciso compreender o encantamento e o fascínio exercidos por essa
ficção imaginada que se transforma em discursos de atitudes de consumo e revelam
expectativas de sensibilidades e erotismo.
As capas dos livros lançados inicialmente no Brasil são extremamente insinuantes
deste erotismo romântico e sugerem, tanto no título quanto nas imagens, uma sequência
narrativa. Todas são escuras em tons de cinza, preto e azul. Na primeira aparece uma gravata
apresentando a força da masculinidade de Christian Grey e seu protagonismo na história. A
segunda capa apresenta uma máscara, o que pode apontar na direção de segredos escondidos e
revelados, uma vez que o título “tons mais escuros” dá a noção de adensamento do
relacionamento de Ana e Grey. No último livro a liberdade e seus tons são profundamente
paradoxais, pois se apresentam através de algemas. A noção que se propala na narrativa é que
a relação erótica sexual do casal e a entrega de Ana aos desejos sadomasoquistas de Christian
a libertariam para viver uma relação plena e feliz.
É preciso, portanto, compreender as nuances dos discursos desses romances
romântico/erótico, que se tornaram Best-sellers, uma vez que sua história aborda as liberdades
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atribuídas e os limites conferidos às mulheres nas relações amorosas e mostram como são
porosos e fluídos os limiares entre prazer e violação do corpo feminino.
Ainda persiste em nossa cultura a noção cultural e histórica a respeito das violências
dentro das relações amorosas e sexuais, o que se reflete diretamente nas produções literárias e
nos diversos discursos de consumo da sociedade contemporânea. Entender a literatura como
uma leitura de mundo que dialoga com padrões, condutas e comportamentos aceitáveis e
desejáveis moralmente é discutir como se formam as noções sobre respeito ao corpo,
sexualidade e as disputas simbólicas de poder nas relações de gênero.

http://www.fatosdesconhecidos.com.br/10-fatos-que-voce-nao-sabia-sobre-o-filme-50-tonsde-cinza/ 07.06.2016
Na trama, a todo momento, Grey extrapola os limites do espaço individual de
Anastacia, mas de certa maneira a história coloca a cena como se ele fosse o salvador de sua
integridade, honra e moral. É criada uma rede ilusória de situações em que o homem rico é
sempre bem intencionado para com a mocinha inocente, pura e virgem. Estar com Christian
Grey é um prêmio para Anastacia: a menina comum da cidade grande. O erotismo transparece
ao longo da obra como um estilo e uma opção de vida. A escolha estaria, teoricamente,
inteiramente a encargo de Ana.

É na esfera das representações amorosas e afetivas, que mulheres valorizam
e buscam um companheiro protetor, que as englobe hierarquicamente a partir
de uma posição superior. Muitas vezes, buscando um amor marcado pela
qualidade de um parceiro protetor, é que se encontra um companheiro muitas
vezes possessivo, controlador e violento. (MACHADO, 2000, p. 14)
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Em diversos momentos os diálogos versam sobre questões sexuais como, por
exemplo, quando discutem sobre a necessidade da Anastácia Steele entender como funciona o
novo estilo de vida que Christian Grey lhe está propondo no sugestivo email “Liberte seu
espírito”:

De: Christian Grey
Assunto: Liberte seu espírito
Data: 27 de maio de 2011 08:24
Para: Anastacia Steele
Descrição interessante no assunto do e-mail... ainda que exagerada, Srta.
Steele.
Respondendo às suas questões:






Continuarei com as surras – essa é a palavra.
Então, sentiu-se diminuída, degradada, abusada e atacada – isso é muito Tess
Durbeyfield de sua parte. Creio que foi você que optou pela degradação, se
bem me lembro. Você se sente realmente assim ou acha que deveria se
sentir? Duas coisas muito diferentes. Se é assim que se sente, acha que
poderia se limitar a tentar aproveitar esses sentimentos, enfrentá-los, por
mim? É o que uma submissa faria.
Estou agradecido pela sua inexperiência. Dou valor a ela, e ainda estou
começando a entender o que significa. Simplificando... significa que você é
minha em todos os aspectos.
Sim, você ficou excitada, o que, por sua vez, foi muito excitante, não há
nada de errado com isso. (...) (JAMES, p.261-262, 2012a)

Trata-se apenas de um novo entendimento sobre o mundo e seu funcionamento. A
submissão e a hierarquia entre os gêneros colocam-se na obra como um jogo no qual o poder
estaria invertido: ela deteria total controle da situação. No entanto, a trama revela o quanto
esse poder é desigual e ilusório. Grey submete Ana a uma dependência psicológica e
emocional ampla, justificada na questão amorosa, enquanto ele rege exclusivamente a relação.
Ana aparenta ter opção, mas constantemente é vigiada e punida quando se excede ou tenta
romper a relação. Há uma espécie de borragem agressiva e abusiva presente na obsessão de
Grey em afirmar “Você. É. Minha”, e no controle obsessivo de todos os movimentos e ações
da parceira, revestido pelo discurso romântico de que isso seria apenas uma afirmação de seu
imenso amor por Anastacia. O controle de todos os atos se revela em marcas vigilantes do
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corpo, por exemplo, na atitude de Grey em sistematicamente forçar Anastacia a uma
alimentação específica dentro de determinados parâmetros.
– Vou comer de noite. Não tive tempo.
Ele balança a cabeça, frustrado.
– Quer que eu acrescente “alimentem minha mulher” à lista de tarefas dos
seguranças?
– Desculpe. Vou comer alguma coisa. É só que o dia hoje foi meio estranho.
(...) (JAMES, 2012, p. 393)

A violência exercida na trama acontece de maneira simbólica, através de atitudes
coercitivas ao submeter a Anastacia aos seus desejos e expectativas sexuais. Assim,
compreendendo a literatura como um espaço e um processo pedagógico pelos quais as
mulheres e os homens aprendem quais são seus lugares sociais, culturais e seus limites,
através das linguagens subjetivas editadas – uma vez que as palavras carregam valores
experienciais e relacionais fundamentais para o entendimento das ações humanas – a análise
da trilogia dos “Cinquenta tons” ganha relevância para compreender que leituras estão sendo
feitas, consumidas e aprendidas nas relações amorosas e sexuais em nossa sociedade.
É, portanto, um campo histórico e antropológico fértil para pensar que sensibilidades
estão sendo produzidas sobre as masculinidades e feminilidades em nosso imaginário através
das relações de poder subjacentes ao entendimento da categoria de gênero, expressando suas
composições e contradições.
A relação de poder entre os gêneros se camufla igualmente no discurso da proteção e
do ciúme. Anastacia, como uma mocinha inocente e frágil desconhece sua força de sedução e
cabe a Grey novamente ser o mocinho que a protegerá de todas as investidas de seus
concorrentes. Será ele também, que a apresentará a sua sexualidade e mostrará o quanto ela é
atraente e poderosa em sua feminilidade:
– Você não tem ideia de como é atraente, tem?
– Fico vermelha. O que ele quer com isso agora?
– Todos aqueles caras atrás de você... isso não lhe dava nenhuma pista?
– Caras? Que caras?
– Você quer a lista? – Christian faz uma careta. – O fotógrafo, ele é louco
por você; aquele sujeito da loja de ferragens; o irmão mais velho da sua
amiga com quem você divide o apartamento. Seu chefe. – acrescenta ele
amargamente.
– Ah, Christian, não é verdade.
– Pode acreditar. Eles querem você. Eles querem o que é meu. – Ele me
puxa para si, e eu levo os braços até seus ombros, minhas mãos em seu
cabelo, observando-o, deliciada. – Minha – repete, os olhos brilhando,
possessivos.
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– Sim, sua – tranqüilizo-o, sorrindo. (JAMES, 2012b, p. 117)

Assim, ele vai seduzindo Anastacia e em um curto espaço de tempo o casal vai ficando
mais apaixonado e envolvido e ele propõe que ela vá morar com ele. Ela aceita, pois a grande
questão que está em jogo é a garantia do amor de Christian. O amor para a mocinha dentro da
lógica romântica é a certeza de fidelidade, conquista e não abandono.

Não posso conter minha alegria. Meu inconsciente me encara em um
silêncio atordoado, e meu rosto se abre em um sorriso de orelha a orelha
enquanto observo, ansiosa, os olhos torturados de Christian.
Sua confissão doce e suave me toca em um nível profundo e elementar,
como se ele estivesse buscando uma absolvição; suas duas palavrinhas são
meu maná do céu. Lágrimas enchem meus olhos mais uma vez. Sim, ama.
Eu sei que me ama.
É uma revelação libertadora, como se um peso enorme fosse tirado de mim.
Esse homem lindo e fodido, a quem já considerei meu mocinho romântico –
forte, solitário, misterioso: ele possui todas essas características –, também é
frágil, estranho e cheio de desprezo por si mesmo. Meu coração se enche de
alegria, mas também de dor por seu sofrimento. E sei neste momento que
meu coração é grande o suficiente para nós dois. Espero que seja grande o
suficiente para nós dois. (JAMES, 2012b, p. 183)

A trama continua o seu desenrolar e surgem os antigos relacionamentos de Grey: A
dominadora da adolescência Elena – que agora é uma sócia em um de seus negócios – e Leila
a ex-submissa que está inconformada com o término do relacionamento. Aumenta a tensão
em torno da conquista do amor e da fidelidade de Christian. Ele precisa ser de Ana e provar
de alguma maneira que ele será dela.
O fato de uma das ex-submissas estar perseguindo o casal os une. É a desculpa para a
“proteção” de Grey. Todas as ações em torno do controle dele são para a proteção de Ana. Ele
se abre para Ana e fala porque é “O” 50 tons de cinza. Cinquenta vezes destruído em suas
emoções e capacidade de se envolver com qualquer mulher. As leitoras então se apiedam
dele. Ele passou fome. Sofreu nas mãos de uma mãe negligente e prostituta e de um cafetão
impiedoso, até ser adotado por uma rica família. Foi abusado na adolescência por uma
dominadora (Elena). Por isso ele é desse jeito. Um homem com tanta dificuldade de amar.
Essa narrativa mostra o argumento literário comum nos romances da ideia de que aquele que
imputa sofrimento nos outros, na verdade, é alguém que sofreu no passado e apenas precisa de
carinho e afeto para se redimir e voltar a sentir o verdadeiro amor.
Há um momento em que para não perder Ana, Christian se coloca de joelhos perante
ela, tal como Leila se colocou de maneira submissa no capítulo anterior para ele, quando ele
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consegue desarmar a ex-amante e levá-la a um hospital psiquiátrico. A reação é de um
desespero paralisante “Vou ter que lutar para trazê-lo de volta, para trazer o meu Cinquenta
tons de volta” (JAMES, 2012b, p. 295).
Ela se recusa a dominá-lo e acha degradante a ideia de que ele se submeta a ela. Ele
assume essa posição para impedir que ela vá embora e passe uma noite sozinha em casa.
Quando enfim ela cede, ele a pede em casamento, afirmando que não quer que ela vá embora
nunca. Suas atitudes sempre são baseadas em um profundo sentimento de posse sobre o corpo
de Ana.
Com isso percebe o exercício do poder e subjugação e adestramento do corpo
feminino ao imperativo do desejo masculino colocando sob vigilância plena a personagem de
Anastacia Steele possibilitando um maior domínio sobre o seu comportamento oferecendo um
amplo exercício de controle e influência sobre o mesmo.
Há o momento do amor romântico que tudo conquista e a tudo transforma. Ana quer
viver esse amor verdadeiro e não abre mão do luxo e da riqueza, embora diga que isso a
incomoda. É o sonho de ser amada, cuidada, protegida, provida e sempre gozar.
– Mas você é. E eu amo você, e sua família também ama. E Elena e Leila
também...elas têm um jeito estranho de demonstrar isso, mas elas amam
você. E você merece.
– Pare. – Ele coloca o dedo sobre meus lábios e balança a cabeça, uma
expressão angustiada em seu rosto. – Não posso ouvir isso. Não sou nada,
Anastasia. Sou a casca de um homem. Não tenho coração.
– Você tem, sim. E eu o quero para mim, por inteiro. Você é um homem
bom, Christian, um homem muito bom. Nunca duvide disso. Olhe para o que
você fez... o que você conquistou – soluço. – Olhe o que você fez por mim...
o que você deixou para trás, por mim – sussurro. – Eu sei. Eu sei o que você
sente por mim.
Ele me olha, os olhos arregalados e em pânico, e tudo que podemos ouvir é o
fluxo contínuo da água que flui sobre nós no chuveiro.
– Você me ama – digo.
Seus olhos se arregalam ainda mais, e sua boca se abre. Ele inspira fundo,
como se tomasse fôlego. E parece torturado, vulnerável.
– Sim – murmura. – Amo. (JAMES, 2012b, p. 181)

Há um misterioso acidente envolvendo o helicóptero de Christian Grey, Charlie
Tango, mas tudo termina bem. Há também alguém que ameaça a felicidade do casal: quem
será? É o suspense que é levado para o terceiro livro e retira boa parte da atenção da questão
da violência e do controle sobre os corpos exercidos na trama. Assim, com uma boa dose de
erotismo, discurso sobre cuidados e carinho, a violência se dilui no romantismo rasgado das
páginas em cinquenta tons mais escuros.
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A autora cria no segundo e no terceiro livros, um suspense com inimigos que
ameaçam a paz e vida do casal: primeiro Leila, a ex-submissa (no segundo livro) e depois
Jack Hyde (no terceiro livro). Com isso, constrói uma justificativa para os atos de
superproteção que Grey vai impondo e cerceando a liberdade de Anastacia. É a saga do
mocinho que salva a mocinha que deve ser defendida dos perigos que a vida oferece.
– Quero que todo mundo saiba que você é minha.
– Eu sou sua... Olhe.
Levanto a mão esquerda, mostrando a minha aliança e meu anel de noivado.
– Não é suficiente.
– Não é suficiente que eu tenha me casado com você? – Minha voz é quase
um suspiro.
Ele apenas pisca, registrando o horror no meu rosto. Aonde isso vai nos
levar? O que mais eu posso fazer?
– Não foi isso que eu quis dizer – fala ele, ríspido, e passa a mão pelo
cabelo, que acaba por cair em sua testa.
– O que você quis dizer?
Ele engole em seco.
– Quero que o seu mundo comece e termine em mim – diz ele, com
expressão franca.
Isso me quebra completamente. É como se ele tivesse me dado um soco forte
no estômago, ferindo-me e fazendo eu me dobrar de dor. E a visão que me
vem à cabeça é a de um menino de olhos cinzentos e cabelo acobreado, um
menino pequeno e amedrontado, dentro de roupas sujas e descombinadas e
do tamanho errado para ele.
– E o meu mundo é assim – digo, e é verdade. – Estou apenas tentando
estabelecer uma carreira e não quero trocar tudo pelo seu nome (...)
– Christian, não. Estou falando sério. Você pode me comer e castigar hoje à
noite. Mas não agora. Não aqui!
– Sete níveis de domingo? – Ele arqueia a sobrancelha, intrigado. – Vou
cobrar essa promessa, Srta. Steele.
– Ah, pare com isso de Srta. Steele! – falo rispidamente, e bato na mesa: nós
dois levamos um susto. – Pelo amor de Deus, Christian. Se é tão importante
para você, eu mudo meu nome! (JAMES, 2012c, 142-145)

“Cinquenta tons de liberdade” libertam Anastacia Steele para a submissão total às
vontades e aos caprichos de Christian Grey. Casada, grávida, trabalhando na empresa que o
marido comprou ela vai trilhar uma trajetória de submissão e de valores morais convencionais
dentro de condutas sociais marcadas por valores conjugais heteronormativos salpicados da
violência erótica de um prazer inesgotável de um marido que a satisfaz plenamente, desde que
ela esteja sempre disposta a ceder aos seus desejos. “As representações sobre o lugar do amor
nos relacionamentos são unânimes: é imprescindível. Para esse conjunto de mulheres, é como
se o amor validasse o sexo.” (HEILBORN, 1999, p. 51)
Não se trata de negar a possibilidade de uma literatura erótica para as mulheres, mas é
preciso compreender as naturalizações das narrativas de violência e prazer contidas
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contemporaneamente nas noções de sexo que são propagadas em nossos veículos de
comunicação que, em última instância, produzem e reproduzem nossos sonhos e desejos. É
preciso descortinar as desigualdades entre os gêneros desses discursos para que se possam
construir narrativas românticas nas quais as experiências amorosas trilhem tons mais
coloridos e com maior equidade.

Fontes
JAMES, E. L. Cinquenta tons de cinza. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012.
JAMES, E. L. Cinquenta tons mais escuros. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012.
JAMES, E. L. Cinquenta tons de liberdade. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012.
Referências bibliográficas
COSTA, Jurandir Freire. Sem fraude, nem favor: estudos sobre o amor romântico. Rio de
Janeiro: Rocco, 1999.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
GREGORI, Maria Filomena. Relações de violência e erotismo. Campinas: Cadernos pagu
(20), 2003, pp.87-120.
HEILBORN, Maria Luiza (org.) Sexualidade: O olhar das Ciências sociais. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1999.
MORIN, Edgar. Cultura de Massas no século XX: neurose. Rio de Janeiro: Forense
Universitária. 1997.
MACHADO, Lia Zanotta. Violência conjugal: os espelhos e as marcas. Série Antropologia.
Brasília: PPGAS/UNB, 1998, p. 01-43.
MACHADO, Lia Zanotta. Perspectivas em confronto: Relações de gênero ou patriarcado
contemporâneo? Série Antropologia. Brasília: PPGAS/UNB, 2000, p. 01-20.
SOUSA, Denise Dias de Carvalho. O saber e o sabor da literatura cor-de-rosa: a leitura dos
romances das séries Sabrina, Júlia e Bianca. PUCRGS/PPLUEB/PPEL(DINTER),2014.
Disponível em: http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/2180/1/462363.pdf Acesso em
02.11.2015

535

http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/46919 Acesso em 06.10.2015.
http://www.fatosdesconhecidos.com.br/10-fatos-que-voce-nao-sabia-sobre-o-filme-50-tonsde-cinza/ Acesso em 07.06.2016.

536

DISCUTINDO AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE
ENSINO DE TEATRO-FÓRUM PARA O ENSINO MÉDIO
SOUZA, Weyber Rodrigues de 108
Universidade Federal de Goiás / FEFD - weyberucg@yahoo.com.br
Resumo
O presente trabalho é resultado de um pesquisa desenvolvida no trabalho final do curso de
Especialização em Gênero e Diversidade na Escola ministrado na modalidade à distância pela
Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão-Go. Tem por finalidade demonstrar a utilização do
Teatro-Fórum de Augusto Boal como possibilidade pedagógica para discutir a temática gênero. Por se
tratar de um procedimento didático-pedagógico que provoca a produção de pensamentos políticos,
enxergou-se nessa técnica teatral uma maneira de discutir questões que envolvam as relações de
gênero. E, como proposta de ensino, o trabalho em questão apresenta uma peça teatral elaborada com
propósitos voltados para o teatro político do teatrólogo Augusto Boal. Assim sendo, a referida
proposta de ensino de gênero consiste em proporcionar a participação ativa do público na busca por
soluções de problemas específicos de opressão. No procedimento pedagógico, o público, denominado
por Boal de 'espectATORES', contribui dando sugestões e/ou assumindo os papéis de personagens
considerados oprimidos. Abre-se, com isso, espaço para diálogos e discussões sobre a temática. Enfim,
a intenção, ao propor este procedimento de ensino, não é a de apresentar uma receita eficaz e apta a
solucionar todas as questões envolvendo gênero, mas sim de apontar caminhos, perspectivas e
possibilidades de um trabalho pedagógico que pode despertar resultados relevantes para a construção
de uma sociedade mais justa e respeitosa. Portanto, o que proponho, reconhecendo a complexidade
dessa questão, é a aproximação da temática gênero com as atividades teatrais desenvolvidas na escola.
Assumir isso implica em aceitar que o Teatro Escolar se caracteriza como um grande facilitador
pedagógico junto aos alunos/as devido a sua capacidade de reinvenção e teor lúdico presente nas
diferentes propostas e atividades de ensino, assim como demonstram as principais obras da pedagogia
do Teatro em autores como Japiassu (2001); Reverbel (2009); Cafe (2010); Novelly (2012); Telles
(2013); dentre outros. Por fim, com o intuito de evocar uma consciência política nos sujeitos
envolvidos/as, o texto teatral mencionado poderá ser utilizado por professores/as no trabalho
pedagógico com gênero na educação básica, especificamente no Ensino Médio.

Palavras-chave: Educação. Teatro-Fórum. Gênero.
Considerações iniciais

Não é de hoje que o Teatro, enquanto área do conhecimento, tem demonstrado
interesses por temas políticos e sociais. Seja na educação, na dramaturgia, na montagem
cênica e/ou performativa, a linguagem teatral é utilizada para abordar, analisar e criticar
diferentes concepções e conceitos presentes em nossa sociedade. Augusto Boal, autor de
grande referência na área teatral, desenvolveu várias propostas engajadas nessa concepção.
Dentre elas o Teatro-Fórum. Trata-se de uma ação estético-pedagógica capaz de permitir aos
sujeitos envolvidos a possibilidade de refletir sobre as cenas do espetáculo e intervir de
maneira crítica e reflexiva.
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A partir desse princípio, surgiu a ideia de se pesquisar e discutir as possibilidades que
o Teatro-Fórum apresentam para promover debates sobre as relações de gênero, questões
estas consideradas importantes para o progresso científico, cultural, político e econômico da
humanidade. A decisão por essa temática decorreu por conta do grande número de casos de
desrespeito e preconceito de gênero que presenciei e presencio na condição de docente em
uma escola pública da rede estadual de ensino da região metropolitana de Goiânia-Go. Ainda,
estudos recentes realizados sobre o Teatro do Oprimido de Augusto Boal no curso de
graduação em Artes Cênicas, oferecido pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e em
um curso de atualização em 'Gênero no Ambiente Escolar', oferecido pela Faculdade de
Educação da UFMG, contribuíram consideravelmente para a escolha desse tema.
Ainda sobre isso, a busca pelo entendimento das contribuições do Teatro escolar para
a formação discente em gênero se intensificou com a minha inserção no curso de Gênero e
Diversidade na Escola, promovido pela UFG/Campus Catalão-Go, momento pelo qual
verifiquei tamanha carência da temática gênero na literatura da pedagogia do Teatro. Vi, nesse
percurso, que o Teatro, assim como as demais disciplinas que compõem o currículo escolar,
possui um papel importante no combate à desnaturalização das desigualdades de gênero
quando trabalhadas sob essa ótica. E, sendo assim, deduzi que o Teatro-Fórum seria um
procedimento didático-pedagógico capaz de contribuir significativamente com o trabalho de
professores/as na escola rumo a construção de conhecimentos valorativos referentes aos
conteúdos de gênero.
Portanto, o que proponho, reconhecendo a complexidade dessa questão, é a
aproximação da temática gênero com as atividades teatrais desenvolvidas na escola. Assumir
isso implica em aceitar que o Teatro escolar se caracteriza como um grande facilitador
pedagógico junto aos alunos/as devido a sua capacidade de reinvenção e teor lúdico presente
nas diferentes propostas e atividades de ensino, assim como demonstram as principais obras
da pedagogia do Teatro em autores como: Japiassu (2001); Reverbel (2009); Cafe (2010);
Novelly (2012); Telles (2013); dentre outros.
No que tange aos procedimentos metodológicos, em primeira instância, realizei uma
pesquisa bibliográfica objetivando a construção de um referencial teórico consistente sobre
gênero e Teatro escolar. Averiguei conceitos, questionamentos e posicionamentos de
diferentes autores em livros, teses, dissertações e artigos preocupados em discutir o TeatroFórum e as questões de gênero. Apesar da pequena existência de trabalhos que versam sobre
esse assunto, consegui absorver formas de se trabalhar a temática gênero dentro da proposta
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de Augusto Boal, fato que me instigou e contribuiu para a escrita do texto teatral a qual se
refere o parágrafo seguinte.
Enfim, em decorrência desse trajeto, elaborei um texto dramático sugestivo que
poderá ser utilizado por professores/as para o trabalho com gênero na escola. A intenção, ao
disponibilizar o referido texto dramático, não é a de apresentar uma receita eficaz e apta a
solucionar todas as questões envolvendo gênero, mas sim de apontar caminhos, perspectivas e
possibilidades de um trabalho pedagógico que pode despertar resultados relevantes para a
construção de uma sociedade mais justa e respeitosa.

Teatro-Fórum e gênero: uma aproximação possível

Refletir sobre as questões que envolvem as relações de gênero tem se tornado uma
atividade útil e necessária para a construção de uma sociedade mais justa, a fim de evitar a
reprodução de pensamentos machistas e patriarcais tão presentes em nossa cultura. Por se
tratar de um tema abrangente, as relações de gênero tem ganhado lugar de pesquisa,
investigação e discussões em diferentes áreas do conhecimento.
Dentre essas áreas, por conta de sua capacidade de reinvenção e interação com os
sujeitos, o Teatro oportuniza a discussão de temas sociais e políticos bastante relevantes para
o exercício da cidadania. Trata-se de um fazer cênico engajado na ruptura de sistemas
impostos pelos grupos dominantes de nossa sociedade. Em meio a isso, Augusto Boal se
destaca entre os teóricos do Teatro preocupados em provocar debates no sentido de construir
uma consciência política e social com os sujeitos envolvidos/as no processo.
Em específico, Boal desenvolveu uma série de procedimentos, hoje conhecidos
mundialmente, para o trabalho de atores/atrizes e professores/as de Teatro com preocupações
voltadas para a libertação, a opressão, a repressão, a exploração e o questionamento do
sistema social vigente. Diante do exposto, nota-se possibilidades de o Teatro conjurar
intervenções cênicas para o combate à desnaturalização das desigualdades de gênero também
na escola.
Pautado nisso, o referente trabalho se debruçou sobre a teoria do Teatro-Fórum
desenvolvida por Augusto Boal, que consiste em um fazer teatral onde a relação palco e
plateia mudam completamente. Centrado em sua teoria, pode-se dizer que a principal
característica dessa forma de expressão teatral
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[...] é a quebra dos limites entre palco e plateia, entre atores e o público, por
meio da possibilidade dos espectadores entrarem em cena no lugar dos
personagens que eles julgam oprimidos. A estrutura de uma peça de Teatro
Fórum constitui-se na configuração clara de uma situação de opressão. A
apresentação serve para iniciar o debate com a plateia sobre a situação de
opressão apresentada. Os próprios espectadores, dando sua opinião sobre a
situação, entram em cena para interpretarem o personagem oprimido e agem
sugerindo estratégias para a solução dos problemas de opressão enfrentados
(MST, 2005, p.20).

É interessante notar, segundo essas formulações, que o Teatro-Fórum é um
instrumento que permite ao indivíduo vivenciar uma experiência de opressão e, a partir dela,
criar mecanismos para amenizá-la. E, numa perspectiva de aprofundamento de ideias e
análises das possibilidades que o Teatro-Fórum apresenta para a promoção de diálogos sobre
as relações de gênero, debrucei-me sobre duas das principais obras de Augusto Boal. A
primeira intitulada 'A estética do oprimido', publicada no ano de 2009, e a segunda
denominada 'Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas', publicada no ano de 2005.
Tão importante quanto essas ideias são as discussões realizadas por Grossi (2004) ao
analisar o conceito de gênero desenvolvido por várias autoras da vasta tradição dos estudos de
gênero em diferentes correntes de pensamento humano. Segundo Grossi (2004), as pensadoras
de concepções pós-modernas de gênero são mais abrangentes ao afirmarem que,

[...] o gênero pode ser mutável; e que existem múltiplos gêneros, e não
apenas o masculino e o feminino. Esta corrente tem estudado
particularmente os indivíduos que mudaram de sexo, os transgêneros, e tem
refletido de forma sistemática sobre a forma como indivíduos nãoheterossexuais se vêem no mundo. Para elas, o fato de haver machos e
fêmeas biológicos é só uma questão de contingência, contingência que pode
ser mudada graças às novas tecnologias médicas que permitem subverter a
ordem "natural" deste corpo. Operações de mudança de sexo permitem tirar
ou pôr seios, fazer ou tirar um pênis, construir uma vagina, etc. Da mesma
forma, operações plásticas e ingestão de hormônios podem criar caracteres
sexuados, produzir homens e mulheres, mais ou menos femininos ou
masculinos. (GROSSI, 2004, p. 05, grifo nosso)

Em concordância com a afirmação realizada pela autora, é válido frisar que as
questões de gênero envolvem não apenas os heterossexuais, mas também os homossexuais,
bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais, entre outros. Trata-se, na verdade, de várias
relações humanas. Ainda sobre o assunto, Filho (2007) em seu texto intitulado "A resposta
gay" tece algumas reflexões pertinentes. Amparado em outros pensadores, o referido autor
salienta que
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[...] "gênero" é uma construção histórica e social que se configura numa
relação com o que, em cada cultura e época histórica, se define como sendo
a identidade sexual, os papéis sexuais, ideias de masculinidade, feminilidade,
etc. (...), e mais importante ainda como adverte Judith Butler (2003), não se
reduzindo o "gênero" nem o "sexo" a apenas "dois", como se a "construção"
cultural/social se desse sobre o "dado" pré-existente, "fixo" e "imutável" dos
sexos anatômicos "naturais". Nesses termos, uma definição ainda prisioneira
da ilusão binarista que separa os gêneros humanos em apenas "dois", a partir
de derivá-los do sexo biológico, pela "crença numa relação entre gênero e
sexo, na qual o gênero reflete o sexo ou é por ele restrito" (FILHO, 2007, p.
03).

No que diz respeito a ideia binária de gênero, é ainda comum encontrar tal
pensamento em nossa sociedade. Infelizmente, é perceptível a forma como esse conceito se
ampara em diferentes posicionamentos. Seja por tradição, por preceitos religiosos ou por
convicções pessoais, elas estabelecem regras e condutas do que é aceito e considerado
"normal". Desse modo, as diferenças assumidas por um indivíduo ou grupo se tornam fatores
de discriminação, preconceitos e desigualdades. Logo, os que fogem desse padrão social, de
forma geral, são marginalizados e excluídos. Contudo, enquanto instituição que promove a
formação de indivíduos para o exercício da cidadania, a escola precisa propor atividades
didático-pedagógicas que objetivam romper estereótipos e preconceitos relacionados à
temática gênero. Sem ressentimentos, é preciso que se diga que a escola não pode ser omissa
em relação a essas questões, tampouco ignorá-las, pois,

[...] a implantação de ações com vistas à promoção da equidade de gênero,
identidade e orientação sexual e ao enfrentamento ao sexismo e à homofobia
encontra respaldo nas propostas de ações governamentais relativas à
educação, conscientização e mobilização contidas no Programa Nacional de
Direitos Humanos II (de 2002), no Plano Nacional de Políticas para as
Mulheres (2004), no Programa Brasil sem Homofobia (2004) e no Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006) gestados a partir de
lutas e transformações que receberam maior impulso desde a promulgação
da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2007, p.22).

Tal descrição contribui para reforçar a necessidade e o amparo legal oferecido à
escola para o desenvolvimento de ações pedagógicas preocupadas em provocar debates que
norteiem a formação de uma consciência política e social no que tange às diferenças de
gênero. Sendo assim,

[...] se admitimos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem
mesmo apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz
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identidades étnicas, de gênero, de classe; se reconhecemos que essas
identidades estão sendo produzidas através de relações de desigualdade; se
admitimos que a escola está intrinsecamente comprometida com a
manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com
nossa participação ou omissão; se acreditamos que a prática escolar é
historicamente contingente e que é uma prática política, isto é, que se
transforma e pode ser subvertida; e, por fim, se não nos sentimos conformes
com essas divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas não
apenas para observar, mas, especialmente, para tentar interferir na
continuidade dessas desigualdades (LOURO: 1997, p. 85, grifos da autora).

Como se vê, a narrativa de Louro (1997) demonstra preocupações intrínsecas ao
posicionamento político da escola e do professor/a em se tratando do ensino de gênero. De
todo modo, Bortolini et al. (2014) ao discutir sobre a atuação pedagógica de professores/as no
que tange às relações de gênero revela que

Grande parte das/os educadoras/es reconhecem um desconforto em si, uma
sensação de incapacidade (técnica e pessoal) em lidar com o tema, mas ao
mesmo tempo trazem a intenção de desconstruir alguns paradigmas próprios
que percebem como preconceituosos e querem buscar novas formas de
compreender e de se relacionar com esses sujeitos, transformando não só
suas relações interpessoais, mas também sua prática pedagógica
(BORTOLINI et al., 2014, p.08, grifo nosso).

De fato, ocorre que essa realidade, a do desconforto, faz parte da cultura docente
mesmo daqueles/as que tiveram acesso a uma formação acadêmica em gênero e diversidade
na escola, pois, romper com elementos de uma cultura padronizada não é tarefa fácil,
principalmente porque desde os primeiros anos de vida somos instruídos a assumir um
determinado padrão de gênero, apreendendo o que é considerado "normal" e "aceito". Em
outras palavras,

[...] ainda pequenas, somos ensinadas a assumir as características de gênero,
de acordo com determinada concepção cultural. Bonecas, jogos de chá,
estojos de maquiagem e muitos tons de rosa para as meninas; armas, carros,
bolas, cores fortes e jogos agressivos para os meninos. Essa insistência na
separação de meninos e meninas não está só na ideia de que homens e
mulheres são - e devem ser - naturalmente diferentes, mas de que confusões
nos gêneros possam provocar confusões na orientação sexual (BORTOLINI
et al, 2014, p.54, grifo nosso).

Como se vê, essa insistência social e, muitas vezes, escolar é fruto da visão binarista
de gênero. Como consequência, entende-se erroneamente que as atividades desenvolvidas
pelos indivíduos nos anos iniciais são responsáveis pela construção de masculinidades e
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feminilidades. Louro (1997), já havia demonstrado preocupações referentes a isso. Segundo a
autora,

A separação de meninos e meninas é, então, muitas vezes, estimulada pelas
atividades escolares, que dividem grupos de estudo ou que propõem
competições. Ela também é provocada, por exemplo, nas brincadeiras que
ridicularizam um garoto, chamando-o de "menininha", ou nas perseguições
de bandos de meninas por bandos de garotos (LOURO: 1997, p.79).

Essa percepção é de fundamental importância para que se compreenda que as
desigualdades sociais presentes em nossa cultura são frutos de uma construção histórica
pautadas no âmbito biológico e sexual. Portanto, enquanto docentes que se preocupam com o
modo pelo qual as relações de gênero se estabelecem em nosso meio, devemos desmistificar
ideias engajadas em privilégios e preconceitos, objetivando amenizar os problemas
envolvendo violência de gênero, intolerância, desigualdades e práticas homofóbicas. Sobre
esse último, principalmente, é oportuno dizer que

Tratamentos preconceituosos, medidas discriminatórias, ofensas,
constrangimentos, ameaças e agressões físicas ou verbais tem sido uma
constante na vida escolar e profissional de jovens e adultos LGBT. Essas
pessoas vêem-se desde cedo às voltas com uma "pedagogia do insulto",
constituída de piadas, brincadeiras, jogos, apelidos, insinuações, expressões
desqualificantes - poderosos mecanismos de silenciamento e de dominação
simbólica (JUNQUEIRA, 2009, p.17).

Em síntese, tenho convicções de que o Teatro possui um papel fundamental no
processo de conscientização política dos sujeitos envolvidos com essa área do conhecimento
humano. Seja na escola, através de suas atividades pedagógicas na promoção da educação
social, artística e estética, seja no palco, através de procedimentos didáticos de
(trans)formação dos sujeitos ou de encenações de performances cênicas, o Teatro apresenta-se
como um mecanismo de grande relevância na produção do saber e fazer humano, pois:

Quando o indivíduo, como sujeito, participa de atividades teatrais, adquire a
oportunidade de se reconhecer e se redescobrir dentro de um determinado
grupo social, de maneira responsável, criativa e humana. Nesse contexto, ele
legitima os seus direitos e estabelece relações entre o individual e o coletivo,
aprendendo a ouvir e acolher pensamentos alheios, bem como a desenvolver
suas próprias opiniões. Tudo isso precisa ocorrer, necessariamente, com o
respeito às diferenças culturais, sociais, sexuais e idiossincráticas (MAIA,
2010, p.79).
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Somado a tudo que foi exposto, o trecho acima, de forma geral, retrata a visão de que
o Teatro-Fórum pode contribuir de forma significativa no processo de formação do
educando/a, sendo capaz de ampliar a percepção de mundo dos envolvidos/as em relação às
questões de gênero. Essa, de maneira geral, é a leitura que tenho feito acerca do Teatro e de
seu posicionamento político no espaço escolar na (re)construção de conceitos estereotipados
sobre gênero. Nesse sentido, entendendo a multiplicidade da temática em âmbito escolar,
reforço a importância desse saber e fazer humano como facilitador pedagógico para a
discussão das questões que envolvem as relações de gênero. Enquanto disciplina ou
procedimento metodológico, é dever dessa área do saber promover discussões pertinentes
para a construção de conhecimentos valorativos e, assim, revelar o seu papel intrínseco na
formação do cidadão/cidadã.

Teatro-Fórum na escola: uma proposta metodológica de estudo de gênero

Pensar a escola como um espaço da diversidade e local onde as manifestações das
diferenças se dão com maior intensidade nos coloca diante de um grande desafio. Digo isso
porque, enquanto docente pós-graduação em Gênero e Diversidade na Escola, ainda sinto
certo desconforto ao trabalhar a referida temática na sala de aula. Enfatizo isso porque
entendo que não é tarefa fácil romper com os elementos tradicionais de nossa cultura. Do
mesmo modo, compreendo que não podemos cruzar os braços e fazer vista grossa diante dos
casos absurdos de opressão relacionados à temática gênero no ambiente escolar.
De fato, desenvolver atividades didático-pedagógicas com vistas para a formação
em gênero e diversidade na escola é dever de professores/as comprometidos com um processo
de ensino-aprendizagem de maior significado social, no qual os envolvidos/as possam,
durante sua trajetória de vida, realizar escolhas de maneira responsável, respeitosa e apta ao
exercício da cidadania. Amparado nesses preceitos, descreverei nos parágrafos seguintes os
passos de uma proposta de ensino de gênero pautada no Teatro-Fórum de Augusto Boal e que
poderá ser utilizado por professores/as em suas atividades pedagógicas na escola. Como
docente de escola pública, entendo os desafios e limites da profissão na educação básica. E,
por isso, ao descrever a referida proposta pedagógica, levei em consideração os diversos
elementos, facilitadores e dificultadores, característicos da educação pública no mundo atual.
A princípio, elaborei e apliquei a referida proposta de ensino em turmas de segundo e
terceiro ano do Ensino Médio. A escolha por esse público se deu pelo fato de ser a faixa
estudantil com o qual trabalho há mais de seis anos. Ainda, em tons de esclarecimento, a
544

produção da peça teatral presente na proposta de ensino baseou-se na trajetória de vida de um
amigo e de uma professora da escola a qual estou modulado. Ele, homossexual assumido
apenas para alguns amigos e colegas de trabalho, relatou que enfrenta muitas dificuldades
quanto à aceitação de sua orientação sexual. A referida professora, residente desde a infância
na cidade de Nova Fátima-Go, lésbica assumida e a pouco tempo casada, foi inspiração para a
criação de uma das personagens principais do texto teatral da proposta em questão.
Fundamentando-se nesses históricos de vida, a trama da peça visa demonstrar momentos de
opressão oriundas da cultura tradicional e binarista de gênero.
Em se tratando da proposta pedagógica de ensino, enfatizo que o primeiro passo a se
fazer consiste em selecionar os alunos/as que desejam participar da montagem cênica e, em
seguida, apresentar-lhes o texto dramático. Após isso, recomendo ensaiar com os alunos/as as
três cenas que constituem a peça em um momento no contra-turno para evitar o conhecimento
antecipado e fragmentado da proposta pelos membros da comunidade escolar.
Mesmo que o professor/a não tenha o conhecimento das técnicas de encenação, é
válido lembrar que o objetivo maior da atividade não está na performance cênica. Tampouco
no julgamento das técnicas, mas sim em incitar uma discussão rumo à ampliação do olhar que
os alunos/as possuem acerca dos padrões estabelecidos em nossa sociedade no que tange às
questões de gênero.
Em continuidade, após os ensaios, o professor/a poderá apresentar a peça nas salas de
aulas ou propor um momento cultural no pátio da escola com convite estendido para todas as
turmas da unidade escolar. Isso vai depender da realidade da escola, do tempo disponível, do
espaço físico, da organização e planejamento do professor/a. Ainda, é importante salientar que
a terceira cena da peça não possui um 'final' com soluções prontas e acabadas, justamente para
atender ao conceito de Teatro-Fórum.
Em síntese, assim que a peça chegar no 'final', o narrador deverá entrar e congelar a
cena. A partir daí, a recomendação consiste em solicitar a participação da plateia/público na
solução do problema em questão. Ao fazer uso desse procedimento, o professor/a notará o
surgimento de diferentes posturas e concepções, algumas mais aceitáveis que outras. E, como
prática norteadora, é interessante o professor/a fazer o colhimento dessas ideias e ir, ao longo
da atividade, tecendo comentários a fim de mediar a discussão e partir para o diálogo aberto.
De modo geral, acredito que o texto dramático apresenta elementos importantes para
serem discutidos em sala de aula, como por exemplo: a padronização de jogos e atividades
escolares para meninos e meninas; a visão errônea de que meninos e meninas devam
desenvolver atividades destinadas a seus sexos para se evitar confusões na orientação sexual;
545

a homofobia e a violência; a heteronormatividade; as desigualdades nas relações de gênero; a
intolerância de gêneros; dentre outros. Enfim, com esses e outros propósitos, segue abaixo o
texto dramático em questão.

***************************************************************************

A CULPA É SEMPRE DOS INOCENTES
Personagens
ANINHA
CRISTINHA
JEFER
NARRADOR
PEDRO
TIELLY

PRÓLOGO
A cena se passa em um colégio público de uma cidade do interior de Goiás com pouco mais
de oito mil habitantes. Novos na pequena cidade, Aninha e Jefer, personagens principais
dessa trama, são impedidos pela escola de realizarem certas atividades pedagógicas por serem
considerados 'diferentes' pela comunidade escolar.

CORO
Entra as personagens batendo palmas, dançando e cantando a paródia da música 'Xote da
alegria' do grupo Falamansa.
Se um dia alguém falou
Para negar o que eu sou
Não sei se vão me aceitar
Pois não aprenderam o que é respeitar
E se acaso você diz
Que temos que seguir a matriz
Vê se fala sério
Pra que negar sua alma?
É só vivermos em harmonia
E deixe de lado a tirania
Dance o xote da minoria ha he he
Um dê run dê run dê
NARRADOR (em tons de mistério)
Narrador interrompe a apresentação, retirando todos/as da cena e começa a discursar.
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Caras pessoas grandes e caras pessoas pequenas. Esta é uma história que aconteceu há muitos
anos, mas também é uma história que continua acontecendo todos os dias. A história daqueles
que são vítimas e daqueles que são praticantes. Prestem atenção, bastante atenção, pois você
pode ser a próxima vítima ou quem sabe é o praticante e nem sabe. Essa história aconteceu
em uma escola onde nem todos viviam felizes para sempre. Vou deixar que as personagens
contem essa surpreendente história. Se ajeitem nas cadeiras... respirem fundo e guardem os
celulares que a cena vai começar.
PRIMEIRA CENA - A TRISTEZA
ANINHA
Misericórdia, nem jogar bola com os mano eu posso. Tudo nessa escola só posso fazer o que
esse povo diz. (Imitando alguém) Isso não é coisa de menina... Você é mocinha e não pode...
(Irritada) Háaaaaaaa eu estou cheia disso viu.
JEFER
O que foi Aninha, você está tão pra baixo hoje. Alguém te maltratou?
ANINHA
É isso não Jefer, eu tô cansada das pessoas dessa escola. Nunca me aceitam do jeito que eu
sou. E o pior é que nem me deixam fazer o que eu gosto. Nem jogar futebol com os meninos
eu posso.
JEFER
É isso não Aninha, é que eles não querem que você saia correndo pela quadra da escola e
acabe caindo e se machucando.
ANINHA
Deixa de lero lero Jefer. Se fosse assim, os meninos nem poderiam jogar também porque
iriam se machucar. Eu queria estar na sua pele pra poder jogar e ser feliz sem ningu ém ficar
me criticando ou me impedindo de fazer as coisas.
JEFER
Eu sei disso Aninha. Sou seu amigo e nós sabemos perfeitamente como é difícil ser diferente
num lugar onde nem tudo é aceito. Quem sabe um dia encontraremos um lugar onde
possamos ser aceitos do jeito que somos?
ANINHA
Éh, quem sabe?!
SEGUNDA CENA - ARMANDO A BATALHA
CRISTINHA
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Ai que raiva daquela Aninha. Ela é toda machona... e ainda se acha a tal. Olhem lá pra ela
gente. É um horror!
PEDRO
Não é só ela não Cristinha. É ela e aquele tal de Jefer. Olha lá, o cara consegue ser mais
mulher que a Aninha... (Fazendo caras e bocas) 'Cê é louco cachoeira'.
TIELLY
Eu vou lá tirar satisfação com eles agora. Eles são a vergonha da nossa escola. Já estão até
falando em mandar eles embora da cidade. Minha prima é filha do pastor João, o vereador que
mora lá perto da sua casa Pedro.
PEDRO
Háaaa o João, eu sei quem é.
TIELLY
Então, ele falou que esses dois aí são coisas do demônio e que estão dando um jeito de tirá-los
da nossa cidade porque já tem gente até mudando daqui com medo deles influenciarem outras
pessoas.
CRISTINHA
Não, gente, calma. Vamos ficar quietos. O recreio já está acabando e a chata da coordenadora
está nos observando e pode nos dar advertência. Ela já não está muito boa com a gente tem
dias... Já sei, vamos deixar para o final da aula. Aí, a gente cerca eles lá na esquina perto do
bar do seu Zé. Aí, aproveitamos e ensinamos pra eles o que é ser homem e o que é ser mulher.
PEDRO
É isso aí galera. Boto fé que hoje esses dois viram gente ou vão morrer de apanhar. Eu vou
chamar toda a galera lá da minha sala pra ir também.
TIELLY
Fechou então, eu também vou chamar umas pessoas fortinhas para nos ajudar (Risos de
maldade).
TERCEIRA CENA - O CONFRONTO
NARRADOR
Embaixo de uma árvore, próximo do bar do seu Zé, a turma de Tielly esperam ansiosos por
Aninha e Jefer. Os dois caminham conversando desatentos sem perceber o que estaria por
acontecer. Quando menos esperavam bummmmmmmm.
TIELLY
Onde os esquisitinhos pensam que vão?
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CRISTINHA
(Passando a mão no cabelo de Aninha) Um esquisito de cabelo grande... (Passando a mão no
cabelo de Jefer) E uma esquisita de cabelo curto.
PEDRO
(Com um cassetete na mão) Eu tô achando que eles estão indo encontrar o pai deles.... o
tinhosooo.
ANINHA
O que vocês querem? Nos deixem em paz.
TIELLY
Em paz nós ficaremos quando vocês dois... as aberrações da cidade.... desaparecerem. E nós
estamos aqui para dar uma ajudinha nesse processo.
TODOS DO GRUPO DE TIELLY
(Risos sarcásticos e maléficos).
JEFER
Mas pra que isso gente? Nunca fizemos nada com vocês, nem mesmo conversamos. Somos
inocentes de qualquer acusação, seja ela qual for.
TIELLY
Inocentes uuuuuuuuuuuu, pois bem, sabiam que A CULPA É SEMPRE DOS INOCENTES?
FINALIZAÇÃO/INÍCIO DO DEBATE
O narrador(a)/mediador(a) congela a cena e convida os espectadores para intervir nela
assumindo o papel das personagens oprimidas. A partir daí, o narrador(a)/mediador(a)
segue o trabalho de discussão e orientação à partir da interação da plateia/público.
***************************************************************************

Considerações finais

Como se viu no percurso desse trabalho, o Teatro-Fórum apresenta possibilidades
pertinentes para o trabalho pedagógico na escola com vistas ao desenvolvimento de uma
consciência política e social referente às questões de gênero. É válido que se diga, também,
que o papel social dessa área do saber e fazer humano é tão importante quanto as demais
disciplinas que compõem o currículo escolar ao passo que demonstra sua finalidade intrínseca
na formação do cidadão/cidadã rumo ao exercício da cidadania.
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Em síntese, ensinar a pensar sobre gênero utilizando a linguagem teatral na escola é
um dos caminhos, entre tantos outros, que pode trazer resultados significativos para a
construção de uma sociedade mais justa. Como consequência disso, o simples fato de
demonstrar que sempre houve um determinado modelo, mesmo que de forma (in)visível
presente até nos livros didáticos e na cultura dita como 'universal' a ser seguida, se caracteriza
como um grande avanço no processo de ensino e aprendizagem escolar. Digo isso porque
entendo que esse exercício de reflexão se configura como o primeiro passo para a construção
de conhecimentos valorativos referentes a temática de gênero. E, sendo assim, atividades
pedagógicas consistentes e com propósitos específicos podem contribuir para desnaturalizar
algumas ideias engajadas em preconceitos, privilégios, diferenças e desigualdades. Tudo isso,
claro, objetivando demonstrar que as relações de gênero não se reduzem ao biológico, mas
exige pensar e questionar as relações de poder presentes em nossa cultura.
Por fim, tais discussões precisam ser realizadas nos espaços escolares a fim de
promover uma formação para a diversidade. Por envolver assuntos relacionados às questões
de gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais, a temática diversidade é,
ainda, considerada tabu por muitos que compõem a comunidade escolar. Como instituição
formadora, é dever da escola e das disciplinas que compõem o seu currículo propor ações que
intensifique o seu debate. Em específico às questões de gênero, a escola precisa criar ações
didático-pedagógicas que contribua para ampliar o olhar dos sujeitos sobre os padrões
estabelecidos para homens, mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais,
transgêneros, entre outros. Contudo, acredito que é preciso encarar isso como parte de nossa
profissão como docentes e que a ausência dessa temática no currículo podem trazer
consequências danosas à comunidade escolar.
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Resumo
Este artigo intenta discutir a presença minoritária das mulheres na área da tecnologia, especificamente,
na Ciência da Computação, tanto na universidade quanto no mercado de trabalho. Tal fato tem sido
comprovado por pesquisas referentes à temática. Já no século XIX, entre 1842 e 1843, a britânica Ada
Lovelace, matemática e escritora, sobressaiu-se ao criar um algoritmo para o cálculo da sequência de
Bernoulli, processado pela máquina analítica de seu colega matemático Charles Babbage, sendo assim
considerada a primeira pessoa a programar na história da humanidade. Em 1980, o Departamento de
Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) registrou a linguagem de programação ADA, em sua
homenagem. Diante deste acontecimento histórico, buscamos contribuir com desconstrução do
estereótipo referente à relação da mulher com as ciências, em especial, as exatas. Estudos demonstram
que na década de 1970 a incidência das estudantes universitárias era mais expressiva nos cursos da
área de tecnologia, no Brasil e no mundo. Com base em pesquisa bibliográfica busca-se entender,
quando e porque as mulheres se afastaram da área de tecnologia da informação. Quais os tipos de
desafios e preconceitos mulheres são submetidas ao adentrar esse campo científico. Nesta sistemática
expõe-se a iniciativa recente de incentivo à inserção feminina ao setor - o Technovation Challenge apresenta a tecnologia para meninas, no sentido de desafiá-las a criar, desenvolver e lançar um
aplicativo móvel que resolva problemas em suas comunidades. Além deste projeto existem outros que
impulsionam diversas iniciativas globais para incentiva-las a mudar o mundo. Estes empreendimentos
buscam inserir mais mulheres ao meio, conscientizando-as de sua capacidade e competência para
serem cientistas, mesmo que a sociedade patriarcal limite sua presença nas ciências e setores voltados
para os conhecimentos que exigem raciocínio lógico. Estes tradicionalmente são considerados lugares
para os homens, porém, meninas e mulheres são capazes de fazer suas próprias escolhas, desejar e
construir seu futuro, que pertence apenas a elas, como mostra o artigo.

Palavras-chave: Ciência da Computação. Mulheres. Estereótipos de gênero.
Introdução

A história por ter sido escrita predominantemente pelos homens por um longo
tempo, sempre focando-os como protagonistas e ocultando as mulheres, deixando as essas
como mera coadjuvantes. No entanto, elas tiveram papel fundamental no desenvolvimento da
sociedade. Este contexto tem se transformado, principalmente a partir da década de 1970
quando se inicia as discussões e movimentações em torno do feminismo. Pesquisas têm se
dedicado ao estudo da atuação das mulheres nos diversos setores, além do que, essa passa a
contar sua própria história, enquanto sujeito social.
552

Como não poderia deixar de ser, houve na história da tecnologia muitas mulheres
com atuação fundamental para desenvolvimento atual, porém muito pouco desse desempenho
é reconhecido pela sociedade. Mulheres que, com cem anos de antecedência desvendaram o
funcionamento de uma linguagem de programação, que trabalharam na marinha norte
americana, que criaram uma linguagem de programação e o primeiro compilador, que não se
contentaram apenas em serem atrizes e símbolo sexual, e inventaram um sistema de
comunicações que hoje conhecemos como Wi-fi, que disseram não à repressão da sociedade e
montaram seu próprio negócio de desenvolvimento de software em casa, mulheres que
programaram a nave espacial que levou o homem à Lua, enfim mulheres que todos os dias
subverteram às regras sociais e buscaram resolver problemas do mundo.

Elas agentes de transformação

Dentre as mulheres inovadoras da história podemos destacar a matemática
Augusta Ada Byron, condessa de Lovelace, nascida em Londres e ainda no século XIX, em
1815. A jovem herdara do pai o gosto pela a poesia e da mãe a paixão pela Matemática assim chamava o que fazia de “ciência poética” (ISAACSON, 2014).
Em 1834, Charles Babbage, um cientista matemático, filosofo, engenheiro
mecânico e inventor inglês, amigo de Ada, criou uma máquina que conseguia executar várias
operações matemáticas diferentes de acordo com as instruções de programação que lhe
fossem fornecidas, chamada de Máquina Analítica. Utilizava cartões perfurados a máquina
era versátil e reprogramável.
Babbage juntamente com o engenheiro militar, Luigi Menabrea publicou um
artigo em Turim na Itália em 1842, em que descrevia de forma detalhada o funcionamento da
Máquina Analítica. Ada ao compreender o potencial do projeto de seu colega, traduziu o
artigo para o inglês a fim de ser publicado no Scientific Memoirs, periódico dedicado a artigos
científicos de Londres, e a pedido de Babbage, adicionou algumas anotações ao artigo. Este
trabalho de Lady Lovelace ficou conhecido como “Notas da tradutora”, que resultou no dobro
do tamanho do artigo original. Assinado por A.A.L. (Augusta Ada Lovelace) a obra fez com a
jovem se tornasse um ícone na história da computação (ISAACSON, 2014).
Todas as suas notas são de fundamental importância, demonstraram sua visão
diferenciada da matemática, que não se prendia apenas aos números, ia além disso. A sua nota
de maior relevância, foi a “Nota G”, a última da sequência, na qual escreveu uma descrição do
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algoritmo e a programação detalhada para a geração de números de Bernoulli 109, este é
considerado o primeiro programa de computador a ser publicado. Por não haver
financiamento do governo para construção da máquina de Babbage, o projeto foi encerrado.
Ada não publicou mais nenhum artigo e, posteriormente teve problemas de saúde, morreu aos
36 anos de idade devido a um câncer de útero em 1852 (ISAACSON, 2014).
Um século após a morte de Ada, em 1953, a Máquina Analítica foi redescoberta,
assim juntamente com suas notas de tradução entraram para história como o primeiro
computador e software, respectivamente. Desta forma, a jovem cientista londrina foi
considerada a primeira pessoa a programar da história. Em 1980 em homenagem a Lady
Lovelace o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) denominou por ADA - uma linguagem de programação de alto nível e orientada a objetos.
No desenvolver da história da ciência outra cientista que se sobressaiu nas
ciências tecnológicas foi a norte americana Grace Hoopper (1906 - 1992), que exerceu a
função de analista de sistemas na marinha dos EUA e ocupou o cargo de almirante nas
décadas de 1940 e 1950. Desenvolveu da linguagem de programação Flow-Matic que serviu
de base para a linguagem conhecida hoje como COBOL e para o primeiro compilador 110, além
disso, criou o termo computacional “bug”, ao detectar que um defeito no Harvard Mark II 111
fora provocado por um inseto

(SCHWARTZ; CASAGRANDE; LESZCZYNSKI;

CARVALHO, 2006).
A irmã religiosa Mary Kenneth Keller (1913 - 1985) desenvolveu a linguagem de
alto nível BASIC, publicou quatro livros sobre a Ciência da Computação. A cientista defendia
a potencialidade do computador em ampliar o acesso à informação e em propiciar o
aprendizado. Foi a primeira mulher norte americana a se tornar doutora em Ciência da
Computação

pela

Universidade

de

Wisconsin-Madison

nos

EUA

(SCHWARTZ;

CASAGRANDE; LESZCZYNSKI; CARVALHO, 2006). Já Hedy Lamarr (1914 - 2000)
conhecida atriz de Hollywood, mas o fato pouco conhecido é que, ela juntamente com o
compositor e pianista George Antheil desenvolveu um sistema de salto de frequências de
comunicação, precursor do atual Wi-fi.
Stephanie “Steve” Shirley alemã nascida em 1933, que vive atualmente na
Inglaterra, trabalhou na década de 1950 com construção de computadores e escrita de códigos
109

Sequências de números racionais com intensas conexões na teoria dos números.
O compilador é o programa que analisa e gera o executável do que está sendo criado. Lê um texto
compreensível por humanos - o que o programador escreveu - e transforma em código compreensível
por máquinas, um código binário que possui instruções do que o processador deve executar.
111
Um computador eletromecânico construído sob coordenação de Howard Aiken em 1947.
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em linguagem de máquina. Depois de seu casamento decidiu continuar a trabalhar e, com um
capital inicial pequeno e fundou uma companhia de software, a “Freelance Programmers”,
que veio a se tornar uma grande e bem-sucedida empresa na área. O método utilizado para
enviar os códigos, criados por ela e suas funcionárias às empresas era a correspondência por
meio de cartas e telegramas compostos por fluxogramas e/ou cartões perfurados, visto ainda
não existir rede de computadores.
Stephanie preocupava-se em proporcionar um trabalho com horários flexíveis a
mulheres casadas que também eram responsáveis pelo trabalho doméstico. Diante da
discriminação sofrida por sua condição de mulher, e por se atrever a investir em uma indústria
dominada por homens, se viu obrigada a adotar a assinatura Steve, sobrenome normalmente
atribuído a homem, para se firmar em um negócio dominado por eles, estratégia esta utilizada
por mulheres em diversos ramos e atividades.
A estadunidense Margaret Hamilton de 1936, hoje com 79 anos de idade, cientista
da computação, engenheira de software e empresária. Ocupou o cargo de diretora da Divisão
de Software no Laboratório de Instrumentação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
(MIT), foi responsável por produzir todo o programa de voo usado no projeto Apolo 11, a
primeira missão tripulada à Lua. Aos sábados e domingos precisava levar a filha, Lauren, para
o trabalho, pois, o marido cursava Direito em Harvard, de maneira que precisava conciliar
trabalho remunerado e o não remunerado, o trabalho doméstico.
A atuação destas e outras cientistas evidencia o papel fundamental das mulheres
no desenvolvimento da tecnologia. Segundo Isaacson (2014), “a guerra mobiliza a ciência”,
pois com a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial em 1941, o físico John Mauchly e o
engenheiro elétrico J. Presper Eckert criaram o Eletronic Numerical Integrator and Computer
(ENIAC), o primeiro computador eletrônico digital de larga escala, para resolver equações
diferenciais e outras tarefas matemáticas, localizado na Universidade da Pensilvânia (EUA).
O ENIAC era programado por seis mulheres que foram selecionadas para a
função devido suas habilidades em matemática, e por serem mais eficientes e rápidas que os
homens para realizar os cálculos. Jean Jennings, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman, Beth
Synder, Frances Bilas e Kay McNulty eram responsáveis pela configuração da máquina,
fornecendo as instruções para realização dos cálculos necessários. Essas matemáticas lidavam
diariamente com mais de três mil interruptores e botões que ligavam uma máquina de oitenta
toneladas. Os cálculos realizados no ENIAC eram de extrema importância para a guerra.
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Além disso essas trabalhadoras foram responsáveis por definir muitos protocolos112 que são
empregados ainda hoje.
O trabalho das mulheres de modo geral teve essencial importância no período de
guerras, com os homens na guerra, a procura por mulheres com formação superior era grande.
No entanto, não foi somente neste campo que elas atuaram, mas eram solicitadas a ocupar
todos os postos de trabalho deixados pelos homens, desde trabalhos manuais a trabalhos
intelectuais.
Diante do discorrido, ficou evidente o papel das mulheres no processo que
desencadeou a “Revolução Técnico Cientifica Informacional” (SANTOS, 1985). O geógrafo
utiliza-se deste conceito no estudo da espacialidade do urbano, para caracterizar a época que
se desenvolve a partir da década de 1970, ou seja, um meio amplamente mecanizado ou
técnico, marcado por descobertas científicas e tecnológicas. Com a relação entre ciência e
técnica em um sentido de complementaridade voltadas especialmente as demandas do
mercado. Nesse sentido os objetos são técnicos e informacionais ao mesmo tempo, por estar
permeado de uma ampla estrutura de informações.
No pós-guerras a sociedade impôs às mulheres que elas voltem ao lar, ao
ambiente privado, ao trabalho doméstico, no entanto a maioria não aceita este fato
passivamente, neste período organiza-se o movimento feminista que luta por direitos civis e
políticos.
Porém o acesso das mulheres nas ciências exatas não se dá com tranquilidade,
pois foi construída a ideologia de que ao homem destina-se o raciocínio logico, e à mulher
designa-se a sensibilidade e a tendência ás ciências humanas. A inteligência feminina sofre
um processo de desvalorização e descredito, nos meios acadêmicos e profissionais. Todavia
as mulheres mencionadas e, tantas outras que tiveram papel fundamental no desenvolvimento
da Ciência, comprovam o contrário, pois, realizaram trabalhos relevantes e transformadores, e
ao mesmo tempo lutaram para conquistarem e reafirmarem o espaço que lhes cabia por
direito, elas tiveram que subverter padrões sociais de gênero de seu tempo.

Mudança de contexto

No período entre guerras onde ocorre as maiores inovações tecnológicas, as
mulheres são a mão-de-obra usadas para construir computadores, escrever códigos e
112

O conjunto de regras sobre o modo como se dará a comunicação entre as partes envolvidas. Através
dos protocolos é possível a comunicação entre um ou mais computadores.
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desenvolver softwares. De acordo com FESSENDEN (2015), quando os computadores eram
de uso restrito às universidades e às grandes empresas, as mulheres tinham maior contato com
a tecnologia, exercendo, por exemplo, a profissão de secretária, assim, elas representavam a
maioria no mercado de trabalho relacionado a tecnologia, entre 1970 e 1984, quando este
quadro se inverte.
Segundo a pesquisa um dos potenciais motivos responsáveis pela diminuição de
mulheres na área tecnológica, foi a popularização do computador pessoal, na década de 1980.
Por meio da difusão do marketing permeado por estereótipos de gênero, colocavam meninos
como protagonistas de comerciais dos primeiros computadores pessoais, onde os pais se
tornavam mais propensos a comprar o aparelho para os filhos do que para as filhas. O
computador de certa forma se torna o brinquedo do menino, que o possibilitaria conquistar o
mundo, ser quem ele desejasse, reforçando a ideia de que a tecnologia é um campo masculino.
De forma que os meninos se tornaram mais familiarizados com a ferramenta e
tiveram maior acesso ao conhecimento da computação desde muito jovens. Na universidade
isto cria uma desvantagem no processo de aprendizado das meninas nos cursos de ciência da
computação o que gera uma grande desmotivação para elas seguirem neste campo.
Em 1984 cerca de 37% dos cargos de trabalho em ciência da computação eram
ocupados por mulheres, em 2011, esse número caiu para 12%. As mulheres são desde a
infância desestimuladas a entrarem nas áreas de exatas devido os padrões sociais vigentes. Por
exemplo, através da cultura de brinquedos infantis que, vão em direção à bonecas e itens
domésticos, que não estimulam o raciocínio e a imaginação. Outro é pressão da sociedade família, professores - que acreditam no estereótipo difundido que a mulheres não entendem a
área das exatas.
De acordo com girls who code113, 74% das meninas no Ensino Fundamental
demonstram interesse pelas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, contudo
0,4% decidem estudar ciência da computação, ou seja, elas são socialmente desestimuladas a
seguirem esta carreira.
O desafio de programar se inicia antes mesmo da tentativa de aprender, por que
não é apresentado às estudantes exemplos que as inspirem, falta-lhes representatividade, as
histórias de mulheres cientistas, programadoras, inventoras, quase não são contadas. Com
poucas jovens no ensino superior, as que estão inseridas ao meio sentem-se inseguras,
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Organização sem fins lucrativos que intenta apoiar e aumentar o número de mulheres na Ciência da
Computação.
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pressionadas, desestimuladas, muitas desistem do curso por sofrerem com preconceito, com
assédio, por dificuldade e por não se sentirem capazes o bastante.
Assim, a maioria das jovens não escolhem as áreas de ciência e tecnologia para seguir
na carreira profissional, de modo que poucas mulheres se formam nos cursos superiores
nestas áreas. De acordo com o Relatório Computação, elaborado com base em dados
fornecidos pelo INEP, de 2001 a 2014, a cada 100 estudantes matriculados em cursos de
computação no Brasil, somente 15 são do sexo feminino, e essa percentagem diminui a cada
ano (BRASIL, 2014).
De acordo com a professora Claudia Bauzer Medeiros (2005), do Instituto de
Computação (IC) da Unicamp e presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), no
Brasil, na Pós-Graduação em Ciência da Computação, por volta de 25% dos estudantes e
entre 25% e 30% de docentes, são mulheres. Na graduação em Ciência e Engenharia da
Computação a participação das mulheres tem descido de 30% há 15 anos para 5% a 10% hoje.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), operam no
Brasil mais de 580 mil profissionais da T.I, contudo, só 20% são mulheres. Nesse cenário
hoje temos empresas que buscam a igualde de gênero. Mas aonde encontrar tais profissionais
qualificados. Em entrevista Paula Bellizia (CEO da Microsoft Brasil) diz que o objetivo da
empresa é alcançar 50% de mulheres na Microsoft. Hoje falando da Microsoft em quesito
mundial, entre os funcionários da área da tecnologia, apenas 16,9% são mulheres. Menor que
a Apple com 22% e a Google 18%. Dados alarmantes para empresas de tão grande porte.
Ainda hoje, a associação da profissão ao gênero masculino acontece quase que
automaticamente. Quando se fala em computação, programação, o que vem à mente é um
homem, branco, “nerd”, socialmente inexperiente, obcecado por tecnologia, que trabalha em
frente a um computador o dia todo. É preciso que estes padrões errôneos, difundidos pela
mídia em filmes e séries de TV, sejam descontruídos para que se atraia as estudantes para a
tecnologia da informação.
A fim refletir a respeito desta inversão quantitativa da presença das mulheres nas
ciências tecnológicas e da computação torna-se relevante que se entenda o conceito gênero, e
como este influencia as relações sociais entre homens e mulheres.
Neste sentido devemos diferenciar sexo e gênero, “o primeiro se refere à diferença
biológica, já o segundo, nos remete a construção histórica, cultural e social que fundamenta a
distinção entre masculino e feminino” (VALE, 2014, p. 21). Com base na afirmação da
autora, gênero vincula-se à atuação socialmente conferida ao homem e à mulher de acordo
com seu sexo biológico. A historiadora social Joan Scott (1994) em seu livro: Gênero e
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política da história, define:

[...] gênero é a organização social da diferença sexual. O que não significa
que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e naturais entre
homens mulheres, mas sim gênero é saber que estabelece significados para
as diferenças corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas,
os grupos sociais e no tempo, já que nada no corpo, incluídos aí os órgãos
femininos, determina univocamente como a divisão social será definida
(SCOTT, 1994, p. 13).

Nesta concepção a diferença é usada para justificar e legitimar a desigualdade, a
sujeição da mulher enquanto uma questão ideológica torna-se naturalizada socialmente. A
diferenciação dos papéis a partir do sexo convém para abonar a desigualdade social. Desta
forma, “configura-se, então, uma divisão sexual do trabalho que, além de precarizar ao
máximo a força de trabalho feminina, ainda lhe reserva as tarefas do espaço reprodutivo”
(NOGUEIRA, 2006). As relações de gênero aqui enfocadas são percebidas como desiguais,
hierarquizadas e contraditórias
Portanto, em pleno século XXI a mulher convive com a necessidade constante de
se colocar a prova. Ao subverter os números desfavoráveis a jovem que enfrenta a sala de aula
nos cursos de tecnologia depara-se com vários obstáculos: a falta de credibilidade gerada
pelos estereótipos de gênero, situações de humilhação, objetificação e preconceito. Estas são
situações que permeiam relatos de estudantes que, diariamente, lutam por um espaço na área.
Faz-se relevante destacar, que mesmo com números mínimos de mulheres, hoje
elas existem e muitas carregam em si o compromisso de mudar a realidade atual e impulsionar
mulheres a ingressarem no campo de programação. Um exemplo real é a cientista da
computação Camila Achutti, 24 anos de idade, uma mulher que busca mudar a realidade de
outras meninas. Seu projeto de vida surgiu devido sua experiência como a única mulher em
uma turma de 2010, do curso de Ciência da Computação, no Instituto de Matemática e
Estatística da Universidade de São Paulo (USP), formou-se em 2013.
Impactada por esta realidade de minoria, em 2010 Camila Achutti criou o blog
“Mulheres na Computação”, para discutir gênero na tecnologia, discussão pouco aprofundada
na época no Brasil, se tornou uma referência. Formada, recebeu uma proposta de estágio no
Google114, passou no processo seletivo, mas após alguns meses percebeu que não era isso que
queria fazer, seu grande desejo era mudar de alguma forma a vida das pessoas por meio da
tecnologia. Neste mesmo ano de 2013, resolveu ajudar a trazer para o Brasil o projeto
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Empresa multinacional americana de serviços online e software.
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Technovation Challenge, do qual se tornou a embaixadora, assim impactando de forma
positiva a vida de várias mulheres.
Atualmente, é sócia fundadora da Ponte21, uma empresa de consultoria de
inovação e tecnologia que procura suscitar a vinculação da tecnologia com as pessoas; e
influenciadora digital na Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) em que
comanda projetos como a Semana da Mulher na Tecnologia e a Maratona de Aplicativos,
ação nacional de promoção ao ensino de programação. Camila Achutti é uma das líderes do
movimento por igualdade de gêneros no mercado da tecnologia da informação. Seu lema é
“mudar uma menina por vez”, e argumenta “não existe ferramenta tão poderosa quanto a
tecnologia para fazer as coisas acontecerem” (ACHUTTI, 2015).
O Technovation Challenge constitui-se em um abrangente projeto, que se realiza
através de uma competição anual, que teve início em 2010 na Califórnia (EUA). Tem por alvo
desafiar meninas em todo o mundo a construírem aplicativos móveis que solucionem
problemáticas das comunidades em que vivem. O desafio consiste em um grupo de meninas
de dez a dezoito anos, auxiliadas por um facilitador e um orientador da área da tecnologia, a
produzir um aplicativo em um período de doze semanas. Já participaram da competição cinco
mil meninas de 28 países. As finalistas viajam para o Vale do Silício, Califórnia (EUA) para
apresentar seus aplicativos e plano de negócios para investidores na final mundial, e
concorrem a premiação em dinheiro e suporte para finalizar e lançar o aplicativo no mercado.
Em 2015, o Technovation Brasil alcançou mais de duas mil meninas em 21
Unidades Federativas. Nesse mesmo ano, o time de meninas de Recife foi até a final da
competição em São Francisco (EUA).
De acordo com dados do Technovation, as mulheres são as maiores consumidoras
de tecnologia, mas pouco participam de sua criação. Por meio de desafios reais e instigantes,
o projeto rompe estereótipos e evidencia a programação como um instrumento poderoso,
capaz de solucionar desde problemas cotidianos à problemas complexos da sociedade. Por
meio deste projeto, jovens mulheres programam aplicativos para celular e desenvolvem um
plano de negócios para lançar o app no mercado. O Technovation é um empreendedorismo
social, que estimula criadores ao invés de apenas consumidores.
Um exemplo de que meninas, independentemente de sua idade, podem mudar o
mundo é o grupo de moradoras de Dharavi em Mumbai (Índia), considerada uma das maiores
favelas do mundo. Meninas com idades entre doze a quatorze anos, movidas pelo forte desejo
de quebrar o ciclo da pobreza e violência, desenvolveram um aplicativo chamado “Women
Fight Back” (em português “As mulheres reagem”), com foco na violência sexual – problema
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significativo para as mulheres na Índia, bem como em Dharavi. O aplicativo desenvolvido,
com recurso GPS, libera um alarme e envia uma chamada para a polícia, em caso de assédio
sofrido pela mulher.
Este é um dos inúmeros exemplos da importância social de projetos realizados por
meio do Technovation Challenge que estimula meninas a resolverem problemas de sua
realidade, que muitas vezes quem possui o poder tecnológico nas mãos não se preocupa em
resolver ou não o afeta diretamente.
Destaca-se outros projetos motivadores da inserção de meninas ao universo da
programação:


Anita Borg Institute - criado pela cientista da computação Telle Whitney em
1997, organização sem fins lucrativos com o objetivo principal de recrutar,
abranger e promover mulheres na tecnologia. Atua em Palo Alto, EUA.



She++ - criado pelas estudantes de Stanford Ayna Agarwal e Ellora Israni em
2012, em seu site oficial é apresentado como um projeto que “trabalha para
capacitar

grupos

sub-representados

na

tecnologia,

desmantelando

os

estereótipos negativos que cercam a indústria”.


Girls Who Code - criado por Reshma Saujani em 2012, organização sem fins
lucrativos com intuito de “inspirar, educar e equipar as meninas com as
habilidades de computação para buscar oportunidades do século 21”
promovendo cursos de verão que ensinam computação e programação para
meninas do Ensino Médio. Atua em Nova York, EUA.



Black Girls Code - criado pela engenheira elétrica Kimberly Bryant em 2011,
organização sem fins lucrativos com objetivo de aumentar a representatividade
feminina negra oferendo cursos de programação e robótica para meninas afroamericanas com idade entre 7 e 17 anos. Atua em Bayview-Hunters Point, São
Francisco, EUA. Dentre outros que atuam no exterior.

Já no Brasil algumas organizações similares que inserem meninas na
programação, são listadas a seguir:


Meninas Digitais – ligado à Sociedade Brasileira da Computação (SBC),
criado em 2011, objetiva a divulgação da área de Computação a fim de
estimular o interesse das estudantes de Ensino Médio/Tecnológico ou dos anos
finais do Ensino Fundamental e as motivar a ingressarem nos cursos da
Computação.
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Emílias – Armação em bits – projeto de extensão do Departamento Acadêmico
de Informática (DAINF) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) do campus Curitiba, iniciado em oito de março de 2013 com a
finalidade de realizar ações que aumentem a representatividade feminina na
área da Computação, incentivando futuras estudantes e cultivando a motivação
das atuais estudantes dos cursos de Engenharia da Computação e Sistemas de
Informação.



PrograMaria - o projeto que ensina programação para as mulheres, que se
baseia em inspiração, debate e aprendizado, com o principal objetivo de
empoderamento.



#MinasProgramam – iniciativa que prioriza a desconstrução da visão de que os
homens são mais capazes de programar do que as mulheres por meio de cursos
e oficinas para ensino da programação.

Estes e outros projetos estimulam meninas a andar lado a lado com a tecnologia, que
lutarem para transformar sua realidade. Ensinando-as a programar, sendo que a programação
é considerada uma habilidade do século XXI, por estimular o raciocínio lógico, a criatividade
e a solução de problemas. Apresentar a tecnologia de maneira simples e descomplicada para
jovens mulheres é de grande significância para que elas possam mudar o seu mundo e de
outros. É alimentar de forma genuína a fome que a jovem tem de fazer a diferença.
Dados do curso de Ciência da Computação – UFG/RC
A análise referente à Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, pode-se
fazer uma leitura da presença das mulheres no curso de Ciência da Computação, por meio dos
dados apresentados na figura 1. São listados estudantes do curso matriculados nas disciplinas
de Redes 1 e 2 do ano de 2004 a 2015. Sendo a disciplina de Redes 1 ministrada no primeiro
semestre do ano e Redes 2 no segundo semestre do ano. Pode-se perceber que o número de
estudantes mulheres matriculadas nas disciplinas em todos os anos listados é sempre inferior
aos estudantes masculinos.
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ESTUDANTES DO CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
MATRICULADAS/OS NAS DISCIPLINAS DE REDES 1 E 2
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Figura 1- Estudantes do curso ciência da computação Matriculadas/os nas disciplinas de Redes 1 e 2.
Fonte: Org.: VALE, S. C. A.

GRADUADAS/OS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA UFG
REGIONAL CATALÃO
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Figura 2 - Graduadas/os em Ciência da Computação na UFG regional Catalão.
Fonte: Org.: VALE, S. C. A.
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A figura 2 exibe o quantitativo de estudantes que se formaram no curso
Ciência da Computação da UFG regional Catalão entre os anos de 2006 e 2015. De modo
que pode-se notar que o número de mulheres que concluem a formação também é inferior
ao de homens. Os números destacados, são dados alarmantes da falta de
representatividade feminina, cenário que precisa ser alterado, por meio de práticas que
levem o conhecimento tecnológico e cientifico à mulher dentro e fora das universidades.

Considerações

A inserção das mulheres à área da computação, faz-se necessária, visto o potencial
de contribuição que elas podem dar a esta ciência. A maioria da população mundial ainda em
pleno século XXI constitui-se em uma minoria social. Defende-se a diversidade e a riqueza da
diferença entre homens e mulheres, no entanto, por vezes esta diferença é tomada como
desigualdade, no sentido de hierarquizar as relações privilegiando o homem em detrimento a
mulher. Nestas bases foi erguido o patriarcado no qual o homem submete e oprime a mulher
na sociedade. Nesta conjuntura as mulheres têm confrontado a desigualdade protagonizando a
luta em busca de seus direitos e o movimento feminista tem sido uma estratégia de
empoderamento e libertação da mulher.
Deste modo, uma das soluções encontradas nos dias atuais para estimular meninas
a entrarem na área da Computação, é levar esse estimulo às escolas e apresentar a tecnologia
às meninas do Ensino Fundamental e Médio. Tratar o problema em sua raiz para diminuir e
até mesmo erradicar a disparidade entre os sexos, de modo que as meninas não fiquem em
desvantagem em relação aos meninos.
Diante da diversidade de dados e informações encontradas neste início de
pesquisa e na complexidade da análise, considera-se relevante continuar os estudos que
busque possíveis alternativas e soluções para contribuir com a desconstrução desta
disparidade de gênero na Ciência da Computação.
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Resumo
Os cargos de regência em sala de aula na Educação Básica no estado de Goiás, bem como no Brasil,
alcançam o índice de mais de 80% da presença de professoras no desempenho da atividade, outros
cargos na escola também apresentam alta taxa de feminização. Ao associarmos o fato à presença
majoritária das mulheres, sobretudo no trabalho mais precarizado, nos quais se insere docência,
intentamos avançar na análise embasada na intersecção entre classe social e gênero. Consideramos o
trabalho não assalariado, neste caso o trabalho doméstico realizado pela trabalhadora, como uma
modalidade de trabalho, mesmo que este seja inviabilizado e por vezes não valorizado. Acreditamos
que essa concepção amplia o conceito de trabalho e ratifica sua centralidade na sociedade. O trabalho
no espaço reprodutivo que associado ao trabalho no espaço produtivo, promove uma divisão sócio
sexual do trabalho desigual para a mulher. Fato este que intensifica a subordinação e exploração da
mulher na sociedade patriarcal na era da acumulação flexível. Esta análise fundamenta-se de um
processo de pesquisa que se inicia na graduação e, se aprofunda na construção de uma dissertação de
mestrado, em processo de finalização, sempre embasado por discussões, estudos e debates nos grupos
de pesquisa e estudo do qual somos membro: o Dialogus – Estudos Interdisciplinares em Gênero,
Trabalho e Cultura e o GEEUAÇÃO – Grupo de Estudos Geografia, Ensino, Espaço Urbano e Ação,
como também a pesquisa empírica nas escolas estaduais de Catalão – Goiás, com professores,
professoras, comunidade escolar e o sindicato da categoria. Para tal, buscamos subsídios em autores/as
que discutem as redefinições no mundo do trabalho a partir da reestruturação do capital, a feminização
da docência e políticas públicas educacionais. Consideramos ser necessário reforçar o debate a fim de
desconstruir estereótipos de gênero que justificam a desigualdade entre mulheres e homens, entre
trabalhadores e trabalhadoras.
Palavras-chave: Feminização. Precarização. Docência.

Introdução
A feminização da docência constitui-se um processo que tem início no final do
século XIX, quando o Estado passa a tutelar e desenvolver a educação de massa, e se
intensifica no século XX com a expansão do Sistema de Ensino Público, a fim de atender as
demandas da industrialização e urbanização brasileira.
Atualmente os cargos de regência em sala de aula na Educação Básica são
predominantemente ocupados por mulheres, no estado de Goiás, bem como no Brasil, o
percentual supera a 80% da presença de professoras no desempenho da atividade, além do que
em outros cargos na escola também apresentam alta taxa de feminização.
Sendo a feminização uma dimensão da precarização do trabalho, buscamos
analisar a docência através da categoria trabalho em uma perspectiva que intersecciona classe
social e gênero. Ao considerar o trabalho não remunerado, ou seja, o trabalho doméstico
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realizado pela trabalhadora, como uma modalidade de trabalho, que perante a sociedade
patriarcal é inviabilizado e desvalorizado.
Essa concepção amplia o conceito de trabalho e ratifica sua centralidade na
sociedade. O trabalho no espaço reprodutivo que se interligar ao trabalho no espaço
produtivo, promove uma divisão sócio sexual do trabalho desigual para a mulher. Este
processo intensifica a subordinação e exploração da mulher na sociedade patriarcal na era do
capital financeiro. Discutir a condição feminina e suprimir sua reponsabilidade pelo trabalho
doméstico é limitar a análise.
Ao utilizarmos a perspectiva de gênero buscamos mais que constatar as
especificidades de gênero, desenvolver uma análise de como a sociedade se utiliza desta
diferenciação a fim de precarizar e hierarquizar as atividades. A inserção da mulher no
mercado de trabalho se realiza principalmente para atender a demandas do desenvolvimento
capitalista.
A presente reflexão tem por base uma pesquisa sistematizada desde a graduação e,
que se aprofunda na construção de uma dissertação de mestrado, em processo de finalização,
sempre subsidiada por estudos e debates nos grupos de pesquisa e estudo do qual somos
membro: o Dialogus – Estudos Interdisciplinares em Gênero, Trabalho e Cultura e o
GEEUAÇÃO – Grupo de Estudos Geografia, Ensino, Espaço Urbano e Ação, como também a
pesquisa empírica nas escolas estaduais de Catalão – Goiás, com docentes, comunidade
escolar e o sindicato da categoria, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás
(SINTEGO).
O arcabouço teórico que fundamenta a análise se constitui em autores/as que
discutem as redefinições no mundo do trabalho a partir da reestruturação do capital, entre
os/as quais: Antunes (2009, 2012), Moreira (2002, 2009), Nogueira (2004, 2010), Pinto
(2007), Engels (1977), Thomaz Jr. (2011). Acerca da precarização e feminização do trabalho
docente relacionado à reestruturação do trabalho produtivo Chamon (2005), Santos (2009),
Louro (2013), Oliveira (2004), Sampaio e Marin (2004) e Costa (2012, 2013), Libâneo (2011)
que demonstram que o número de trabalhadoras na educação cresce a cada ano em relação
direta com o desprestígio da carreira. Acreditamos na necessidade do esforço em contribuir
com debate a fim de desconstruir estereótipos de gênero que justificam a desigualdade entre
mulheres e homens, entre trabalhadores e trabalhadoras.
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Feminização e precarização da docência: influência do Pacto pela Educação de Goiás

A categoria trabalho possui centralidade na constituição do ser humano, o
pesquisador Thomaz Jr. (2011), ao refletir a respeito do trabalho humano, tendo como
referência a sociedade do capital. Argumenta que,

[...] o trabalho é um tema permanente da Geografia, sob a forma de duplo
nível articulado de existência, o metabolismo homem-meio e a regulação
sociedade/espaço, nos cabe refletir os limites analíticos e explicativos de um
corpo científico que se propõe apreender a dialética existente entre a
dinâmica geográfica do fenômeno do trabalho e o fenômeno geográfico
como dinâmica do trabalho, diante das transformações territoriais em
marcha, da intensa fluidez da paisagem geográfica [...] (THOMAZ JR.,
2011, p. 105).

O enunciado do autor nos auxilia no sentido de vislumbrar a complexidade do
empreendimento da Ciência Geográfica. A complexificação da territorialização do trabalho
advém da necessidade de compreensão da relação dialética entre homem/mulher e a natureza,
articulada com o processo de humanização e sociabilização. E também, examinar o
movimento territorial do trabalho que se articula com a produção territorial por meio do
movimento do trabalho. Ou seja, passa pela apreensão do processo de territorialização do
trabalho promovida pela divisão social do trabalho, relacionada ao processo de produção e
reprodução da sociedade.
Friedrich Engels em sua construção teórica apreendeu o trabalho enquanto a
mediação entre o Homem e a Natureza, “a condição básica e fundamental de toda a vida
humana. Em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio
homem (2004, p. 13)”. Logo, o ser humano produz sua própria existência no processo de
produção, porém a atividade produtiva para se materializar carece partir de algo - a natureza.
O trabalho é o fator absoluto de todo o processo de produção e reprodução da
vida, por isso essencial à existência humana, no entanto no capitalismo o trabalho está
permeado pelas dimensões de alienação e emancipação como par dialético.
A inserção crescente da mulher no mercado de trabalho se deve por um lado sua
luta por emancipação, por outro lado constitui-se em uma estratégia do capital para a
intensificação da exploração do trabalho e, por conseguinte ampliar a extração de mais-valia.
A pesquisadora Costa (2012) ao refletir sobre o trabalho da mulher em Catalão, afirma: “se
por um lado a inserção da mulher no mercado de trabalho foi permitida, por outro não foi
reconhecida e valorizada” (COSTA, 2012, p. 153). Assim, a feminização da docência oculta
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estereótipos que reforçam a precarização na divisão do trabalho, e é necessária à manutenção
do capital.
Em seu ensaio sobre os sentidos do trabalho na era da acumulação flexível,
Antunes (2009), oferece uma caracterização do trabalho feminino marcado pela divisão no
mercado de trabalho, que nos auxilia o entendimento deste fato, assim,

Vimos que nas últimas décadas o trabalho feminino vem aumentando ainda
mais significativamente no mundo produtivo fabril. Essa incorporação,
entretanto, tem desenhado uma (nova) divisão sexual do trabalho em que,
salvo raras exceções, ao trabalho feminino têm sido reservadas as áreas de
trabalho intensivo, com níveis ainda mais intensificados de exploração do
trabalho, enquanto aquelas áreas caracterizadas como de capital intensivo,
dotadas de maior desenvolvimento tecnológico, permanecem reservadas ao
trabalho masculino. [...] a expansão do trabalho feminino tem se verificado,
sobretudo no trabalho mais precarizado, nos trabalhos em regime part time,
marcados por uma informalidade ainda mais forte, com desníveis salariais
ainda mais acentuados em relação aos homens, além de se realizar jornadas
mais prolongadas (ANTUNES, 2009, p. 108, grifos do autor).

O autor alerta, ainda, para a necessidade de avançar para as difíceis, porém
necessárias intersecções entre classe e gênero. Pois, o capital se apropria estratégica e
intensamente da polivalência e multiatividade do trabalho feminino, proveniente da
experiência da mulher com a realização dos trabalhos na esfera reprodutiva, ou seja, o
trabalho doméstico. Geralmente, as vagas direcionadas às mulheres são em cargos que as
possibilitem desempenhar as atividades domésticas, que são também importantes e
necessárias à reprodução do capital.
No caso, o salário do professor e da professora com cargos efetivos não são
diferenciados, a diferença salarial na categoria se estabelece principalmente pelo vínculo
empregatício, porém, em outras áreas esta desigualdade ainda existe.
Concebemos a feminização do trabalho docente, abordado por autoras como
Chamon (2005), Santos (2009) e Louro (2013) - à existência preponderante de mulheres nos
cargos do magistério, em especial, nos níveis mais elementares de ensino, todavia ao mesmo
tempo, o empréstimo de características atribuídas às mulheres, como cuidado, paciência, zelo
à atividade, um ofício associado às tarefas realizadas pela mulher no lar, em consequência
desvalorizado socialmente.
Esse desprestígio respalda-se na construção histórica da representação que se tem
da professora e do professor, ou seja, as formas culturais de se referir, de se apresentar esse
grupo ou sujeito social, como este grupo ou sujeito são identificadas como pertencente ou
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não, à determinada categoria. Louro (2013), ao refletir acerca de gênero e docência e,
problematizar as possíveis relações dos estudos feministas e a educação, alega,
Professores e professoras – como qualquer outro grupo social – foram objeto
de representações. Assim, ao longo do tempo, alinham-se determinadas
características, apela-se para alguns recursos para falar deles e delas. Estas
representações não são, contudo, meras descrições que ‘refletem’ as práticas
desses sujeitos: elas são, de fato, descrições que os ‘constituem’, que os
produzem. Estamos aqui operando a partir de uma perspectiva teórica que
entende a representação não como um reflexo ou espelho da realidade, mas
como sua constituidora. Nessa perspectiva não cabe perguntar se uma
representação ‘corresponde’ ou não ao ‘real’, mas, ao invés disso, como as
representações produzem os sentidos, quais são seus efeitos sobre o sujeito,
como elas constroem o ‘real’ (LOURO, 2013, p. 103).

A importante contribuição da autora para a discussão está no fato dela argumentar,
que as representações são criadas através das relações de poder. Dessa forma, à medida que se
inicia o processo de feminização da docência a representação desse trabalho também foi se
transformando. Quem fala, quem apresenta a mulher docente são homens, pais, religiosos,
legisladores, médicos, que combinaram elementos religiosos e predicados - acatados como
femininos – para constituir a docência, enquanto atividade que pressupõe doação, amor,
cuidado, vigilância.
Não obstante a força desta representação, ela se contrapõe a outras, que também,
se alteram historicamente por meio da resistência, adaptação dos sujeitos sociais. Atualmente
uma representação bem sintética do bom professor e da boa professora, que se percebem nas
leituras, nas mídias, no contato com estudantes e mesmo docentes, consiste em que o
professor é normalmente visto como portador de autoridade e de conhecimentos, já a
professora vista como apoiadora, que se dedica de forma mais próxima e intensa ao
aprendizado dos/as discentes. Como estas representações sociais estão em movimento e
constituem os/as professores/as, estes/as podem ao constitui-las modificá-las, vocacionados/as
e abnegados/as podem tornar-se trabalhadores/as politizados, como pudemos perceber ao
longo de nossas pesquisas.
Quanto ao processo de feminização da docência, esse pode ser confirmado por
meio de informações coletadas no Educacenso de 2014 referentes ao país, últimos dados
organizados, que apontam 97,5% de presença das mulheres na Educação Infantil, esse valor
em Goiás não destoa, 97,3% de feminização. Conforme os níveis de ensino se elevam, o
percentual de feminização diminui, no estado, que não difere significativamente de resultados
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do país, no Ensino Fundamental anos iniciais chega a 92,1% e para anos finais a 74,6%, já no
Ensino Médio 64,3% são de professoras (BRASIL, 2014).
Os dados apresentados possibilitam que enfatizemos o fato de que, a presença da
mulher se dá, mormente, nas séries iniciais, nas quais as responsabilidades são maiores e
salário e status social menores. A respeito dos índices apresentados é importante destacar, que
são contabilizados/as pelo censo escolar docentes regentes que estavam em sala, o que exclui
destes números: auxiliares da Educação Infantil, docentes com turmas de atividades
complementares, além do fato que o censo se realiza por unidade federativa em alguns casos
um/a profissional pode atuar em mais de uma unidade federativa.
Neste sentido relacionamos a precarização e feminização da docência à
reestruturação e flexibilização da economia com origem no final do século XX. A
reestruturação do capital interfere nas diversas instâncias da vida social, para o geógrafo
Harvey (2011), na transição do fordismo para a acumulação flexível a principal modificação
consta na experiência humana de tempo e espaço. A acumulação flexível é explicada da
seguinte forma,

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo.
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos,
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e,
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica
e organizacional (Harvey, 2011, p. 104).

Diante de tal assertiva devemos enfatizar que o capital regula a sociedade
mundial, não se limita apenas a um modo de produção de mercadorias, mas transcende a isso,
pois consiste em um sistema de reprodução da vida social, das relações constituídas na
família, na igreja, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, no Estado, na escola dentre
outras instituições que compõem a sociedade.
Toda esta conjuntura intensifica a precarização histórica do trabalho, esta inerente
à sociedade capitalista, mas que nesse decurso toma a dimensão estrutural. A precarização da
força de trabalho alcança o/a trabalhador/a em sua vivência cotidiana, a lógica do mercado
intenta cooptar e submeter a vida, o espaço-tempo de homens e mulheres tomado pelo
trabalho e pelo consumo em prol da acumulação ampliada do capital, compromete a sua
reprodução.
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Nesta sistemática na década de 1990 reformas educacionais, como a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) abarcaram várias
dimensões do sistema de ensino: legislação, planejamento e gestão educacional,
financiamento, currículos escolares, avaliação, dentre outras. Estas redefinições interferiram
na realidade, aliadas a interesses neoliberais, promoveram significativas mudanças para os/as
trabalhadores/as docentes. Houve intensificação do trabalho e a ampliação das atribuições,
os/as professores/as sofrem com o desgaste e a insatisfação profissional.
Ainda enquanto reforma educacional de Estado, discutimos a influência do plano
político do governo para a educação denominado - Diretrizes do Pacto pela Educação: um
futuro melhor exige mudanças115 – implementado no fim do ano de 2011.
Relevante faz-se entender que esta política busca transformar professoras/es
intelectuais em professoras/es tarefeiras/as. O que segundo Giroux (1997), ameaça
frontalmente esses/as trabalhadores/as e o futuro da escola pública, para ele,
[...] o desenvolvimento crescente de ideologias instrumentais que enfatizam
uma abordagem tecnocrática para a preparação dos professores e também
para a sala de aula. No cerne da atual ênfase nos fatores instrumentais e
pragmáticos da vida escolar colocam-se diversas suposições pedagógicas
importantes. Elas incluem: o apelo pela separação de concepção de
execução; a padronização do conhecimento escolar com o interesse de
administrá-lo e controlá-lo; e a desvalorização do trabalho crítico e
intelectual de professores e estudantes pela primazia de consideração
práticas (GIROUX, 1997, p. 158 - 159).

O que nos leva a desenredar qual o perfil de homem/mulher, ou seja, que ser
social concreto que o sistema hegemônico quer produzir. Acreditamos tratar-se de um ser
social intensamente alienado do processo que envolve sua atividade, seja ela produtiva ou
formativa, que saiba fazer, mas não consiga refletir sobre o que faz. Sujeitos dóceis e
obedientes que produzam um mundo do qual não podem usufruir, visto que as reformas que
visam à programação da educação diminuem a autonomia dos/as docentes, pois retiram as
condições efetivas destes/as profissionais participarem da concepção e organização do próprio
trabalho.
Nesse sentido as políticas educacionais, como o Pacto da Educação, planejadas
pelo Estado sem o envolvimento e o diálogo com os/as trabalhadores/as da educação, ao se
territorializar na rede de ensino público estadual interferem no trabalho e em sua vida
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Disponível em: < http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/pilares.asp >. Acesso em 1 out.
2012.
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cotidiana destes/as.

Em Goiás ocorre a defasagem salarial, a retirada de direitos

historicamente adquiridos, a exigência de novas habilidades, a intensificação do trabalho, a
ampliação do raio de atuação, a desvalorização profissional e social, características estas do
padrão de produção toyotista.
O baixo salário, uma das maiores reclamações dos/as docentes sujeitos de nossas
pesquisas, exige dos/as professores/as trabalhar em mais de uma unidade escolar, ou
desenvolver uma outra atividade remunerada, e ainda a execução de atividades domésticas,
que caso fosse possível seriam destinadas a outro/a trabalhador/a remunerado/a. Isto em
especial referente às mulheres, visto que em uma sociedade fundamentada no patriarcado, a
mulher mesmo trabalhando no espaço público conserva, ainda no século XXI, a
responsabilidade pelo trabalho doméstico e o cuidado com filhos/as e mesmo com o
companheiro.
O assunto atinente à remuneração passa pela valorização e reconhecimento da
contribuição que a profissão oferece à sociedade, diante desta alegação a feminização da
docência incide em um elemento importante nesta constituição, pois, as profissões tidas como
femininas são, de modo geral, mais desvalorizadas e precarizada, com discutido anteriormente
neste texto.
Pelo fato da docência ser uma profissão feminizada a sobrecarga de trabalho
torna-se intensificada, pois, além de se desdobrar do espaço produtivo para o espaço
reprodutivo, ainda se associa à responsabilização pelas atividades que deveriam ser divididas
entre os membros da família. Nogueira (2010) nos respalda, ao refletir sobre a “divisão sócio
sexual do trabalho” enquanto estratégia de precarização do trabalho pelo capital, a autora
alega,

A divisão sexual do trabalho é, portanto, um fenômeno histórico, pois se
metamorfoseia de acordo com a sociedade da qual faz parte. Mas, na
sociedade capitalista, ainda nos dias de hoje, o trabalho doméstico
permanece predominantemente sob a responsabilidade das mulheres, estejam
elas inseridas no espaço produtivo ou não (NOGUEIRA, 2010, p. 59).

A crítica à forma de exploração do trabalho pelo capital necessita envolver
também todos os densos e multifacetados aspectos danosos dessa lógica, tendo como
exemplo, a apreensão da opressão que permeia o espaço reprodutivo, ou seja, a estrutura da
família patriarcal que impõe uma desigual divisão do trabalho à mulher. Considera-se ser
relevante para a análise da docência, trabalho que tem como característica a feminização,
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levar em conta o trabalho doméstico, geralmente inviabilizado e, mesmo não considerado
enquanto trabalho, mas que serve à reprodução da acumulação capitalista.
As mulheres docentes além das atribuições da atividade profissional que são
extensivas ao lar, são responsáveis pelos trabalhos domésticos. Ao relacionar à docência a
uma atividade destinada à mulher o sistema hegemônico desvaloriza e desqualifica esse
trabalho, essa desvalorização tem sua expressão no baixo salário, na ampliação das
atribuições, na intensificação do trabalho, na flexibilização das relações de trabalho e nas
precárias condições de trabalho em escolas sem a infraestrutura adequada.
Percebe-se desta maneira a responsabilização que pesa sobre a mulher em casa, e
também, que não existe reconhecimento por parte da sociedade. A professora, a dona de casa,
mãe, a companheira e, o que mais ela queira, constituem a mesma identidade, a mulher que
por estar em plena dinâmica constitutiva, por vezes se vê dividida e contraditoriamente entre
suas diversas imputações, que cumpre mesmo sem as ter escolhido intencionalmente.
A interpretação dos documentos atinentes às reorganizações educacionais e as
pesquisas empíricas realizadas permite-nos perceber o reconhecimento social e legal da
desvalorização e desqualificação por que passam professores e professoras, ao utilizarem a
expressão “valorização do magistério” para designar as questões relativas às políticas para o
trabalho docente como carreira, remuneração e capacitação.
Em Goiás os/as docentes sofrem com a insatisfação, a desmotivação, a
desmobilização, o sentimento de perda de sentido para sua atividade, adoecimento, abandono
da docência. Porém, também promove

mobilizações,

debates,

críticas,

organizações,

manifestações nos diversos setores da educação.
No decorrer dos últimos anos, temos presenciado greves de trabalhadores/as
docentes e demais servidores/as em vários estados brasileiros, tendo como principais
reivindicações a remuneração digna, a construção de um plano de carreira consistente,
melhores condições de trabalho, mais diálogo com o governo e o avanço na qualidade da
educação pública. Logo, fica evidente a resistência desses sujeitos a estas políticas, bem
como, forte repressão por parte do Estado, que por vezes reprime com o uso da força policial,
como forma de fragmentar e fragilizar cada vez mais a classe trabalhadora.
A partir da compreensão mais profunda desta realidade buscamos contribuir com
a discussão da necessidade de elaboração de políticas públicas que considerem as relações de
gênero e a constituição do território da escola pública estadual, na direção de melhorar as
relações de trabalho na educação. O que influenciará na construção de um sistema
educacional público de melhor qualidade.
576

Referências
ANTUNES, C. Trabalho, alienação e educação. In: A educação em Mészáros: trabalho,
alienação e emancipação. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. (Coleção educação
contemporânea). P. 9 - 45.
_________, R. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho.
São Paulo: Boitempo, 1999. 287 p.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo
Escolar. 2014. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo >. Acesso em: 5 nov.
2015.
CHAMOM, M. Trajetória de feminização do magistério: ambiguidades e conflitos. Belo
Horizonte: Autêntica/FCH – FUMEC, 2005. 181 p.
COSTA, C. L. Reestruturação produtiva, precarização e feminização do trabalho docente em
Catalão, Goiás: algumas considerações. Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero,
Ponta

Grossa,

v.

3,

n.

2,

p.

150-154,

ago./dez.

2012.

Disponível

em:

<

www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg/article/download/3243/2791 >. Acesso em 24 out.
2012.
_______, C. L. Feminização e precarização do trabalho docente em Goiás: relatório de
pesquisa. Catalão: DIALOGUS: Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho,
2013.
_____, C. L; VALE, S. A. A feminização e a precarização do trabalho docente em Goiás.
Sub-projeto: Produção de dados sobre a feminização do trabalho docente em Goiás. Relatório
de PIBIC. Catalão, 202.
ENGELS, F. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. In: A
dialética do trabalho. São Paulo: Expressão Popular. 2004.
GIROUX, H. A. Professores com intelectuais transformadores. In: Os professores como
intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas,
1997. p. 157 – 164.

577

GOIÁS. Diretrizes do Pacto pela Educação: Um futuro melhor exige mudanças. 2011.
Disponível em: < http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/pilares.asp >.
Acesso em 1 out. 2012.
HARVEY, D. A transformação político-econômica do capitalismo do final do século XX. In:
Condição pós-moderna. 21 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011. P. 115-184.
LIBÂNEO, J. C. Considerações críticas sobre o documento Diretrizes do pacto pela
Educação:

reforma

educacional

goiana

–

set.

de

2011.

Disponível

em:

<

http://libanioabgo.wordpress.com/2012/02/18/pacto-pela-educacaogo-jose-carlos-libaneo/>.
Acesso em: 18 fev. 2012.
LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 15 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 184 p.
MOREIRA, R. O que é Geografia. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. Coleção Primeiros
Passos. 95 p.
______, R. Os quatro modelos de espaço-tempo e a reestruturação. GEOgraphia, v. 4, n. 7,
2002.

Disponível

em

<

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/viewArticle/75> Acesso em:
12 jun. 2014.
NOGUEIRA, C. M. A feminização no mundo do trabalho: entre a emancipação e a
precarização. Boletim do bloco da esquerda para o trabalho, nº 10, Nov./Dez. 2004.
Lisboa/Porto,

Portugal.

Disponível

em:

<

http://www.espacoacademico.com.br/044/44cnogueira.htm >. Acesso em: 12 maio 2011.
___________. As relações sociais de gênero no trabalho e na reprodução. Aurora, ano IV.
N.

6.

Ago,

2010.

Disponível

em:

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/6%20NOGUEIRA,%20Claud
ia%20Mazzei.pdf . Acesso em 20 ago. 2012.
______, C. M. O trabalho duplicado: a divisão sexual no trabalho e na reprodução: um
estudo das trabalhadoras do telemarketing. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 240 p.
Coleção Trabalho e Emancipação.

578

OLIVEIRA, A. D. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização.
Educação & Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1127-1144, Set./Dez. 2004. Disponível
em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso 20 jan. 2011.
PINTO, G. A. A organização do trabalho no século 20: taylorismos, fordismo e toyotismo.
1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 103 p.
SAMPAIO, M. das M. F.; MARIN, A. J. Precarização do trabalho docente e seus efeitos
sobre as práticas curriculares. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1203-1225, Set./Dez.
2004. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 18 jul. 2011.
SANTOS, E. F. Mulheres entre o lar e a escola: os porquês do magistério. São Paulo:
Annablume, 2009.
THOMAZ Jr., A. O mundo do trabalho e as transformações territoriais: os limites da leitura
geográfica. In: Revista Pegada, v. 12, n.1, junho/2011.
VALE, S. A. Elas na Docência: entre a emancipação e a precarização do trabalho docente no
Colégio Abrahão André em Catalão – Goiás. 2014. 69 f. Trabalho de Conclusão de CursoUniversidade Federal de Goiás – Campus Catalão, Catalão, 2014.

579

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
Dialogus – Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário
Bloco Didático II – Sala 202 – Catalão (GO) Fone: (64) 3441-5352
E-mail: dialogus.cacufg@gmail.com
Home page: http://www.dialogus.catalao.ufg.br/
Editoração e Revisão: Getúlio Nascentes da Cunha e Silvana Augusta Barbosa Carrijo

Os artigos foram transcritos de acordo com os originais enviados à Comissão Organizadora do
evento, sendo, portanto, de inteira responsabilidade de seus autores e autoras os conceitos, as
imagens e demais conteúdos neles veiculados.
ISSN: 2178-0412

A reprodução parcial ou total desta obra é permitida, desde que a fonte seja citada.

580

