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Prefácio

A apresentação de uma obra chega como um pedido. 
Mas ressoa em mim como distinção honrosa. Desse 

modo, começo por agradecer a oportunidade para fazer as palavras 
trabalharem na composição de um tecido, uma tessitura, a partir de 
fios que denunciam gritos, corpos acorrentados, direitos solapados, 
dignidade violada. Mas que, numa trama assegurada no rigor 
científico, são enlaçados outros fios e  constituem malha, rede 
consistente, de investigação, de análise, de construção de soluções. 
Olhar para o descolamento da imagem do feminino como sinônimo 
de submissão ao masculino, impõe desbiologizar o sexo e isso mexe 
na construção cultural sedimentada por práticas discursivas vindas de 
todos os campos. Elas agem no cotidiano das práticas não discursivas. 
Estão nas relações de trabalho, nas relações familiares, na política, 
nas universidades, no judiciário e minam, barram construções 
democráticas para relações de gênero. 

Desse modo, os escritos que compõem “Estudos de Gênero e 
Feminismos na Sociedade Contemporânea: diálogos interdisciplinares” 
trazem um apanhado de textos produzidos a partir da pesquisa engajada, 
comprometida com uma condição feminina libertadora da submissão 
que avilta. Não andam por caminhos fáceis autoras e autores, pois a 
construção argumentativa, a prática discursiva, só produz efeito nas 
práticas sociais   quando o discurso constrói verdades consistentes, 
coerentes. Como já nos ensinou o filósofo Michel Foucault, o saber 
traz poder ao articular saberes vindos de diferentes arquivos. E o 
conjunto formado nessa obra resulta da busca, em diferentes vertentes 
teóricas, de fios que vêm, a partir do discurso acadêmico, mover com 
sedimentos culturais perturbadores para a sociedade contemporânea. 

As autoras e os autores escolhem objetos e direcionam o olhar 
produzindo recortes necessários para que o foco dê bons efeitos 
alumiando a questão em discussão. Assim, o texto que abre essa   
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coletânea, Produção audiovisual de pornografia feminista: análise do 
filme Skin (2009), de Gabriela Santos Alves e Liliana Rocha Fernandes, 
aborda tensões entre os Estudos Feministas e a produção audiovisual 
de pornografias feministas, pela análise da filmografia intitulada 
feminista, como uma das formas de resistência política à desigualdade 
de gênero.  

Na mesma linha das análises, em Discursos sobre Gênero na 
Mídia Impressa e produção de sentidos sobre a mulher no contexto da 
Saúde de 1990, Náthaly Zanoni Luza e Eliane Cadoná, realizam 
análise dos discursos sobre   a/as mulher/es veiculados na Sessão Saúde 
do Jornal Zero Hora de 1990. Mostram as autoras que o contexto 
de produção do material é marcado por uma contradição política, 
que afeta diretamente as relações entre os sujeitos e instituições. 
Concluem que investigar os discursos e sentidos produzidos sobre 
gênero permitiu discutir as representações atuais e sua implicação no 
contexto da saúde.

 As mulheres negras carregam traços da submissão ao senhor, 
mas fazem trajetórias que lhes permitem ir ganhando espaço para 
falarem e serem ouvidas. Vão calando a voz da chibata. No texto, 
Vozes femininas: uma roda de conversa sobre “ser quilombola” , as 
autoras Sirlei de Lourdes Lauxen, Elizabeth Fontoura Dorneles, 
Graciela da Silva Salgado e Nariel Diotto, a partir de atividade 
de extensão relacionada a uma disciplina do PPG em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, da Unicruz, relatam  
experiência de uma roda de conversa na Comunidade Quilombola 
Vila Miloca, no Município de Lagoão – RS. A discussão centra-se 
no protagonismo da mulher negra na comunidade quilombola. 

 Em Avanços e desafios encontrados por mulheres militares 
na Marinha brasileira, Douglas Verbicaro Soares, Rivetla Edipo 
Araújo Cruz, Silvia Rafaela Demétrio Costa e Vanessa Lopes 
Silva, partem de indagações acerca da condição das instituições, 
como as militares, onde predominam trabalhadores homens, 
acerca de como se estabelecem as relações de gênero. Os autores 
tomam como foco a   Marinha do Brasil.   Dois   dos   mesmos 
autores do texto anterior, Douglas Verbicaro Soares, Rivetla Edipo 
Araújo Cruz, junto com Danielly da Silva Oliveira, abordam atos 
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de discriminação e preconceito contra as mulheres imigrantes 
venezuelanas, no Estado de Roraima, em Preconceito e discriminação 
sofrida por mulheres venezuelanas no Brasil: o caso da imigração no 
Estado de Roraima.  Além disso, tratam acerca da caracterização dos 
preconceitos e discriminações e da relação com a (in)existência de 
políticas públicas que alcancem essas imigrantes no Brasil.

O capítulo, Pela vida dos corpos precarizados: reflexões sobre 
violências de gênero e necropolítica no Brasil,   de Joice Nielsson, 
Emanuele Dallabrida Mori e Tatiana Diel Pires, traz o resultado de 
investigação acerca da permanência e intensificação das violências 
de gênero, no contexto brasileiro atual, especialmente em sua forma 
estrutural, ou seja, aquela perpetuada por instituições estatais e 
políticas que demonstram, como no caso do encarceramento em massa 
de mulheres e dos altos índices de feminicídios e mortes maternas, sua 
dimensão (necro)política de gênero, tendo em vista que, em geral, 
essas violações ocorrem em face de mulheres pobres e negras.

 O tema da migração, da movimentação humana de um 
território para outro, e a situação das mulheres está presente em mais 
um texto. O imaginário social das representações de feminilidade para 
mulheres imigrantes palestinas no Brasil, de Denise Regina Quaresma 
da Silva e Jamila Usama Baja, aborda percepções de mulheres 
imigrantes palestinas acerca das representações de feminilidade. 
Analisa as representações de feminilidade para mulheres imigrantes 
palestinas no Brasil. Relaciona a   desigualdade entre os gêneros no 
Estado da Palestina e no Oriente Médio com a raiz pré-islâmica. E 
ainda destaca a importância da urgente problematização da temática, 
visto que o corpo feminino é atravessado em todas as instâncias por 
esse preconceito.

As autoras, Deborah Bandeira de Deus e Mello, Aline 
Silvana Silva Pereira Gonçalves e Anne Karoline Sobral Damásio, 
em Sociedade patriarcal e a iniquidade de gênero: o Direito como 
instrumento legitimador dessa realidade, analisam alguns meios 
pelos quais o Direito acaba legitimando a manutenção da estrutura 
patriarcalista que promove a permanência da iniquidade de 
gênero na sociedade, desconstruindo, assim, o mito da suficiência 
igualdade formal e concluindo sobre a necessidade de se alcançar 
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uma equidade de gênero.
Os estudos de gênero, desde sua origem, vêm sendo 

acrescidos de temas emergentes na sociedade contemporânea 
e as relações entre feminismo e ecologia têm sido objeto desses 
estudos. Em,  Máxima Acuña e Berta Cáceres: Uma breve abordagem 
da luta das mulheres ecofeministas em defesa da preservação dos 
recursos naturais, as autoras , Francielle Benini Agne Tybusch, Ana 
Cristina Mendes, Priscilla Silva, Giulia Melo de Mello e Valéria 
Mendes Pinheiro, mostram que a  partir de estudos com relação ao 
ecofeminismo passou-se a analisar a perda da conexão entre o ser 
humano e a natureza frente ao sistema capitalista e a influência na 
vida das mulheres.

Com o tema Violência estrutural de gênero na política e o 
Estado Democrático de Direito, Aline Ribeiro Pereira, Aline Tortato 
de Araujo Bastos, Yolanda Cruz da Rocha, Brenda Cibelle de 
Lemos Garcia e Gabriela Braz Karpsak buscam compreender 
o modo como se instaura e opera essa violência. Fazem isso a 
partir  de índices históricos e exemplos de lideranças femininas na 
sociedade patriarcal em que vivemos. Mostram que o progresso 
do protagonismo feminino no cenário político brasileiro e a 
erradicação das violências estruturais contra a mulher é pressuposto 
para a conquista social da igualdade substancial e da liberdade de 
gênero em diferentes esferas do cotidiano.

A relação desigual entre poder feminino e política não se 
resolve apenas pelas legislações vindas do Estado. Neiva Araujo 
e Karen Roberta M. de Sousa, em Paridade de gênero na política 
brasileira e a política de cotas, analisam, buscam compreender, 
quais os obstáculos para a paridade de gênero na política brasileira, 
considerando a política de cotas que garante a participação de 30% 
de mulheres nos pleitos eleitorais. Ponderam sobre retrocessos 
de políticas públicas, em especial quanto ao racismo, sexismo e 
igualdade formal e apontam caminhos para a construção de uma 
sociedade mais igualitária. 

  O extermínio dos corpos, a necropolítica voltada ao 
feminino está presente na coletânea em mais um texto. Feminicídio: 
o que dizem as pesquisas sobre a vítima, o agressor e o crime, 



  17
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

Eduardo José Legal e Valéria Sartori  revisam e analisam as 
variáveis psicológicas e sociais do feminicídio. São tomados 
como base de análise 29 artigos publicados entre janeiro de 2013 
a junho de 2019. Fazem a busca em bases de dados utilizando as 
palavras chave “feminicide”, “female homicide” e “femicide”. Os 
dados obtidos apontaram o feminicídio como um crime geralmente 
cometido pelo homem, parceiro íntimo, dentro da residência e com 
arma de fogo.

 O corpo feminino como território sujeito a permanentes 
violações faz pano de fundo para a reflexão de Daniele Prates 
Pereira e Maria Luiza Cazuni. Sob o título de Violência obstétrica: a 
necessidade de transcender a compreensão jurídica de erro médico 
para violência de gênero institucionalizada, elas questionam o 
enquadramento da violência obstétrica como erro médico. O estudo 
utilizou o método de pesquisa teórica/bibliográfica, e a comparação 
jurídica com casos similares na Argentina e Venezuela, concluindo 
que as condutas devem ser reconhecidas como violência de gênero, 
pois distanciam-se do erro, e aproximam-se da violação de direitos 
e garantias fundamentais das mulheres.  

 A doença, o preconceito, vitimando o feminino e 
produzindo a vulnerabilidade social das mulheres são preocupações 
que instigam pesquisadores. Em Vulnerabilidades e desigualdades 
de gênero: HIV/AIDS também é assunto de mulher, Marília 
Borborema Rodrigues Cerqueira, Bruna Rafaela Dias Santos, Talita 
Gabriele Pereira Brito e Juliana de Melo Jorge discutem e analisam 
as conexões entre as relações de gênero, estigmas do HIV/AIDS e 
vulnerabilidade social das mulheres. Partem do pressuposto de que 
as desigualdades de gênero refletem diretamente nas condições de 
saúde e corroboram para que as mulheres se encontrem em situação 
de vulnerabilidade à infecção de HIV/AIDS.

A trajetória de mulheres militantes de movimentos populares e 
os sentidos e significados atribuídos à sua experiência de ser mãe, está 
em discussão. Mulheres, maternidade e militância política, de Camilla 
Veras Pessoa da Silva e Flávia Roberta Eugenio, apresenta os limites 
e potencialidades entre a vivência da maternidade e as atividades da 
esfera política e sua participação nos espaços públicos e coletivos. 
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  Na reflexão A relação do feminismo e da bioética na 
(des)construção do padrão estético de exclusão e objetificação, 
as imposições vindas da idealização estética para o corpo 
feminino é tratada como mais uma violência. As autoras e o 
autor, Elizabeth Fontoura Dorneles, Nariel Diotto, Tatiana Diel 
Pires, Vanessa Thomas Becker e Luís Guilherme Nascimento 
de Araújo, tratam das manifestações da pressão estética e da 
gordofobia na sociedade contemporânea e buscam na bioética 
feminista, traçar formas de desconstrução da cultura opressiva 
contra o corpo da mulher, extremamente relacionada com a 
objetificação e sexualização do feminino. 

 O envelhecimento e o feminino instigam para uma 
reflexão exatamente quando há predomínio de mulheres 
nessa faixa etária que nem sempre é “a melhor idade”.  Em O 
envelhecimento e a feminização da velhice: o empoderamento 
da mulher idosa contemporânea, Solange Beatriz Billig Garces, 
Patrícia Dall’Agnol Bianchi, Camila Kuhn Vieira e Adriana da 
Silva Silveira, tratam desse crescimento do envelhecimento 
populacional como decorrência da queda da fecundidade e 
mortalidade. Nesse sentido, o texto analisa e reflete acerca do 
empoderamento da mulher idosa na sociedade contemporânea. 
Pontuam que a mulher na velhice deve ser vista como 
protagonista social, também pelo seu empoderamento frente à 
sociedade contemporânea. 

  A academia, principal espaço da pesquisa, vem sendo 
conquistada pelas mulheres que não se limitam mais a fazer cursos 
preparatórios para a docência. Em   O protagonismo das mulheres 
na ciência frente às exclusões históricas perpetuadas pelo sistema, Tiago 
Protti Spinato, Gian Eligio Soliman Ruschel e Fernanda Lencina 
Ribeiro, refletem sobre o protagonismo da mulher dentro da ciência 
e demonstram que mesmo ela sendo sistematicamente excluída 
suas contribuições foram importantes e mudaram o mundo como 
conhecemos. 

Dando o laço final nesse emaranhado de fios que tramou o 
tecido dessa obra, vem a discussão do vínculo matrimonial assinalado 
na alteração de nome, em geral da mulher. Carla Rosane da Silva 
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Tavares Alves, Roana Funke Goularte e João Guilherme Hofmeister 
Corrêa, em Mudança de nome em decorrência do casamento: uma análise 
da compreensão atual sob o viés feminista, tratam acerca da mudança de 
nome, por ocasião do casamento. Mostram que a mudança possibilita 
aos cônjuges externarem socialmente o vínculo familiar que formaram, 
porém, é necessária uma reflexão a respeito dessa alteração, tendo em 
vista que, na maioria das vezes, é unilateralmente feita pela mulher. 

O início da apresentação trouxe a gratidão pela oportunidade 
de apresentar esse livro que reúne consistente apanhado teórico acerca 
do feminismo. Ao encerrar trago a admiração pelo trabalho das 
autoras e dos autores e também pela brilhante seleção dos temas feito 
pelas organizadoras e organizadores. Assim deixo para os leitores o 
desejo de produtiva incursão e amoroso enlace por esses fios que não 
tratam de amarrar, mas de produzir aproximações, levezas, em relações 
que devem ser fatais apenas na amorosidade entre os seres. Não há 
necessidade de pisar com sapatilhas de aço, como canta Chico César. 
Podemos, todas e todos, fazer nossos caminhos pisando firme, mas 
com sapatilhas de algodão. 

Elizabeth Fontoura Dorneles
Agosto de 2020 – Tempo de pandemia





Apresentação

O livro Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade 
Contemporânea, composto por dois volumes (diálogos 

jurídicos e diálogos interdisciplinares), surgiu de uma iniciativa coletiva 
dos projetos de pesquisa “Por uma epistemologia feminista no ensino 
do Direito: o reconhecimento das relações desiguais de gênero para 
a promoção da justiça social” (PAPCT/UNICRUZ), “A condição 
sociocultural da mulher: um estudo à luz do feminismo negro” (PIBIC/
UNICRUZ), o projeto de extensão “Atendimento às mulheres em 
condições de violência” (PIBEX/UNICRUZ) e do Coletivo Feminista 
Classista Angela Davis. 

Em se tratando do processo de construção do conhecimento, 
reconhecemos que as mulheres foram silenciadas e subjugadas, 
relegadas à esfera privada, à domesticidade e às tarefas de reprodução 
social. Foi nesse ambiente que se ergueram as estruturas da sociedade 
contemporânea, em um sistema capitalista-patriarcal, que além de 
precarizar a condição feminina em todos os aspectos sociais e culturais, 
legitimou a dominação masculina, a objetificação e apropriação dos 
corpos das mulheres.

Interpretar a atuação da sociedade, sua estrutura e também 
organização, por meio de relações desiguais de poder, significa 
desarticular os pilares de sustentação da opressão. A construção 
de papéis diferenciados é baseada em normas sociais e valores 
morais arraigados no tempo, que atribuem a um sujeito a posição 
de inferioridade em relação a outro, que se utiliza de seu poder de 
dominação como recurso maior para fazer valer sua supremacia.

A presente obra busca sinalizar para os diversos temas que 
englobam a teoria feminista e promover a construção do conhecimento, 
possibilitando a intervenção teórico-prática nas transformações que 
ocorrem em sociedade. Desta perspectiva, a compreensão da condição 
sociocultural das mulheres possibilita o desenvolvimento de atividades 
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que contribuem para o debate sobre a disparidade de gênero em todas 
as esferas sociais, ressignificando e/ou desconstruindo a percepção 
sobre o papel feminino. Neste viés, a teoria feminista busca a criação 
de um projeto coletivo intersecional e emancipatório, que visa a 
quebra da dominação masculina que reforça privilégios e reproduz a 
opressão e a violência contra as mulheres. 
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Capítulo 1

Produção audiovisual de pornografia feminista: 
apontamentos a partir do filme Skin (2009)

Gabriela Santos Alves
Liliana Rocha Fernandes

Considerações iniciais

Feminismo e Pornografia estiveram, por muito tempo, em 
oposição, pois “um aspecto importante nas críticas feministas à 
pornografia é que nela as mulheres seriam tratadas como objetos”, 
conforme Biroli e Miguel (2014, p. 132). Nos Estados Unidos, no 
fim dos anos 70 e início dos anos 80, o feminismo antipornográfico e 
pró-censura foi defendido principalmente por Catharine Mackinnon 
e Andrea Dworkin. As autoras argumentam1, em suma, que a 
pornografia reduz as mulheres à condição de mercadoria e representa 
a passividade de corpos destinados a servir o desejo masculino, 
promovendo inúmeras formas de violência contra elas. As duas ativistas, 
representantes do denominado feminismo radical2, trabalharam em 
conjunto na elaboração de propostas de lei anti-pornografia. Segundo 
Dworkin (1981), em decorrência da dominação masculina, os 
homens só conseguem ver as mulheres, em qualquer situação, como 
sujeitos passivos e objetificados, motivo pelo qual ela conclui que a 
pornografia, dentre outras instituições heterossexistas, seria mais um 
instrumento de chancela do poder masculino sobre as mulheres e, 

1 Ver “Against the male flood: Censorship, pornography, and equality.” e ”Pornography 
and grief.” de Andrea Dworkin e “Only Words” de Catharine A. MacKinnon, todos 
em ”Feminism and pornography”, de Drucilla Cornell, 2000, Oxford University 
Press.

2 Segundo McLaren (2016), as feministas radicais acreditam que a pornografia, bem 
como “as instituições existentes devem ser drasticamente alteradas e que novas 
instituições precisam ser desenvolvidas para que as mulheres possam superar sua 
subordinação.”
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por isso, merecedor de censura do Estado. De acordo com Gregori 
(2016), o feminismo radical travou batalha contra o que chamava de 
“instituições heterossexuais”, como a pornografia, tomando-a como 
um exemplo de violência contra as mulheres. “É importante assinalar 
a aliança desse movimento aos grupos feministas que atuavam contra 
a violência, causando impacto considerável na arena política e teórica 
do feminismo” (GREGORI, 2016, p. 35).

O feminismo radical e seu ideal pró-censura foram bem aceitos 
pela direita americana conservadora dos anos 1980 (sob a presidência 
de Reagan), mas, embora conjugado com outros importantes grupos 
feministas, não contou com adesão unânime. Acendendo um 
acalorado debate teórico, despontam no país movimentos feministas 
“anti-puritanos”, “abrindo novos campos de reflexão sobre minorias 
sexuais” (GREGORI, 2016, p.36), como, por exemplo, com a criação 
do Samois (pioneiro grupo lésbico sadomasoquista), em 1978. Soaram 
vozes contrárias, tanto do campo feminista, quanto da comunidade 
lésbica, “que apoiavam e tomavam como objeto de reflexão as 
alternativas sexuais que defendem o prazer dos parceiros, incluindo as 
práticas que estavam sob o alvo das feministas radicais” (GREGORI, 
2016, p. 36). A partir daí, recrudesce o feminismo “pró-sexo”, o qual 
entende-se adequado para estabelecer um diálogo pacífico com a 
representação sexual do prazer das mulheres (e outras feminilidades) na 
produção pornográfica, dentro do espectro de estudos dos feminismos 
contemporâneos.

Não obstante, ponderações são necessárias acerca das questões 
teóricas que incendiaram a Feminist Porn Wars (guerras pornô 
feministas). Traça-se, a partir de revisão bibliográfica, o panorama em 
que se encontram as produções de pornografia intituladas feministas. 
O objetivo do trabalho é fazer apontamentos, a partir da obra Skin 
(2009), a fim de encontrar elementos que rompam com os discursos 
existentes na pornografia tradicional, que, rotineiramente, demonstram 
o sexo apenas pelo olhar do homem, reduzindo a representação das 
mulheres ao mero papel de objeto do desejo masculino, desprovidas 
de desejo e autonomia sobre o corpo. Trata-se de parte do projeto de 
dissertação “Ressignificações da sexualidade na produção audiovisual 
de pornografias feministas”, desenvolvida pela mestranda Liliana 
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Rocha Fernandes. 

A pornografia merece censura?

O movimento que defende a censura da pornografia e a sua 
judicialização, com leis que restringem sua produção e circulação, 
apresenta-se como uma proposta ineficaz para conter a violência e 
opressão contra as mulheres. Como já mencionado, o movimento 
feminista anti-pornografia destaca a objetificação das mulheres 
e a estimulação da violência como prejuízos centrais decorrentes 
da produção de pornografia. Suas premissas não estão totalmente 
equivocadas, mas a solução (censura) que o movimento apresenta para 
o problema não é suficiente para combater as referidas opressões.

Um dos principais problemas na proposta a favor da 
censura reside no “investimento em uma mítica positividade da lei” 
(CORNELL, 2000, p. 4).  Não é provável que a letra da lei se preste, 
indubitavelmente, a todas as situações sociais e promova soluções 
para suas demandas, uma vez que as problemáticas do mundo nem 
sempre encontram correspondência idêntica às leis que as regem. Essa 
visão mítica da positividade da lei pode ser juridicamente contestada, 
inclusive porque a lei, ainda que formalmente vigente, pode possuir 
pouca ou nenhuma eficácia real, a exemplo das legislações antidrogas 
e as que proíbem o aborto. 

Não é razoável acreditar que a imposição de leis pró-censura 
seria suficiente para frear um dos comportamentos humanos mais 
complexos e viscerais, o sexual, uma vez que a realidade social nos 
conduz a pensar o problema de forma antecedente, estrutural. A 
violência contra a mulher e a mercantilização da sexualidade não 
decorrem da produção da pornografia, embora possa reforçá-las, pois 
são antecedentes a ela. Ou seja, “destruir” a pornografia seria pouco 
frutífero para o contexto de desigualdade e violência de gênero que já 
atravessa séculos de opressão na sociedade ocidental.

Além do mais, seria factível a existência de uma fiscalização para 
coibir, por completo, a produção e circulação de filmes pornográficos? 
Se a resposta para essa pergunta, naquela época, muito provavelmente 
seria negativa, nos tempos atuais é fácil afirmar que não há qualquer 
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possibilidade de controle em relação à netporn e aos milhares de filmes 
que circulam incessantemente na internet. 

Também desacredita-se dessa regulação radical pois ela se 
apoiaria “na vitimização das mulheres, promovendo ‘a mulher que 
pede proteção’ ao centro do debate político e jurídico.” (BIROLI; 
MIGUEL, 2014, p. 135). Negar-se-ia a possibilidade de emancipação 
e empoderamento feminino, configurando um obstáculo à capacidade 
de autorrepresentação da mulher, relegada às mãos protetivas e 
moralistas do Estado. 

Compartilha-se do entendimento de que a submissão feminina 
representada nos filmes pornográficos tradicionais é apenas um ponto 
focal no qual a desigualdade de gênero se impõe. Segundo Biroli 
(2014, p. 135),

Se ampliarmos essa percepção a discursos e representações difusos 
no universo simbólico contemporâneo, passamos da pornografia 
à publicidade corrente, do mercado do sexo ao da moda, em 
registros e formas distintos da construção das identidades de 
gênero que podem ser vistos, no entanto, como conectados pelo 
apelo à fusão entre feminino, corpo e sexo e pela apresentação das 
mulheres como mercadorias. 

A violência de gênero tem raízes mais distantes do que a 
indústria audiovisual de pornografia, não sendo, portanto, dela 
originária. Pelo contrário, a própria indústria do sexo faz parte de uma 
sociedade sexista e reflete, como expressão cultural, os desequilíbrios 
de gênero existentes na sociedade (RUBIN, 2017). No mesmo sentido, 
Despentes (2016, p. 30):

Dizem com frequência que a pornografia aumenta o número de 
estupros. Hipócrita e absurdo. Como se a agressão sexual fosse 
uma invenção recente, e como se tivesse sido introduzida em 
nossos espíritos através dos filmes. [...]. Isso sempre existiu, desde 
os primórdios das guerras de conquista. Parem de querer nos 
convencer de que a violência contra as mulheres é um fenômeno 
recente ou próprio de um grupo específico. 

Assim, desarrazoado pensar a censura como ferramenta de 
combate à violência contra a mulher, seja objetivamente, pois inviável 
sua concretização, quanto subjetivamente, por sua ineficácia discursiva. 
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Lado contrário, os argumentos que refutam a censura não 
dão conta de responder outros problemas que circundam a indústria 
da pornografia. Rechaçar a criação de leis que proíbam a produção 
e circulação de material pornográfico não significa a desnecessidade 
da existência de proteção legal, especialmente trabalhista, para as 
trabalhadoras da indústria pornô, bem como a regulamentação da 
prostituição e outras profissões ligados ao mercado do sexo. Sobre a 
regulamentação de profissões denominadas pelo senso comum como 
degradantes e indignas para as mulheres, compartilha-se da opinião da 
escritora francesa Despentes (2016, p. 47):

Os tipos de trabalho que as mulheres pobres exercem, os salários 
miseráveis pelos quais vendem seu tempo, isso não interessa a 
ninguém. É um destino de mulheres que nasceram pobres ao qual 
nos acostumamos sem problemas. Nenhuma legislação proíbe 
ninguém de dormir na rua aos quarenta anos. A mendicância é 
uma degradação tolerável. O trabalho é outra. Mas a venda de 
sexo preocupa todo mundo, e as mulheres ‘respeitáveis’ sempre 
tem algo a dizer sobre isso.

Parece-nos um contrassenso a situação em que a mulher, 
vítima da opressão masculina, inclusive sexual, tenha de sofrer uma 
dupla penalização por sua condição de prostituta ou atriz pornô. 
Além do massacre que o sistema capitalista já impõe aos espíritos 
das pessoas, relegando-as a exercerem profissões desgostosas, inatas 
e mal remuneradas, que minam suas condições de saúde (físicas e 
mentais), ainda nega-se à mulher medidas que garantam o direito 
mínimo (regulamentação profissional, piso salarial) ao exercício de 
sua profissão.

Da mesma forma, é questionável que, embora a indústria do 
sexo não seja o ponto de origem da violência contra a mulher, ela não 
a continue estimulando, expondo recorrentemente cenas de sexo não 
consentido e violento. Como combater esses discursos misóginos? 

Cornell (2000, p. 551, tradução livre) interroga: 

Como pode uma abordagem feminista desafiar ao invés de 
replicar os estereótipos de gêneros a serem desenvolvidos? Como 
se pode conjuntamente reconhecer a realidade da indústria e o 
sofrimento que ela causa às suas trabalhadoras e ao mesmo tempo 
afirmar a necessidade de as mulheres explorarem livremente sua 
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própria sexualidade? 

Cornell (2000) propõe um caminho razoável. Teóricas 
feministas devem separar as ações a serem tomadas no campo legal 
das ações políticas necessárias no universo cultural da pornografia. 
Dessa forma, é preciso que os Estados promovam proteção legal às 
profissionais que são exploradas na indústria pornô, bem como na 
prostituição. Porém, ainda segundo Cornell (2000, p. 551), as 
políticas representacionais empreendidas por mulheres pornógrafas e 
trabalhadoras da pornografia, que desafiam os ditames da produção na 
indústria pornográfica convencional,  devem ser a principal ação política 
adotada como modo de intervenção na produção de pornografia, de 
forma a minimizar as desigualdades de gênero e conceder a mulher 
o deslocamento simbólico de seu “lugar comum” de objeto/passivo, 
para o de sujeito/agente de prazer, atribuindo centralidade ao prazer 
feminino. 

O problema do desejo

Acerca das representações levadas a cabo pelas mulheres 
produtoras de pornografia, outra problemática pertinente é o fato de 
que algumas delas exaltam a representação da liberdade sexual sem 
restrições, com a concretização de fetiches e desejos (de qualquer estilo) 
das mulheres. Questiona-se: não seria o desejo da mulher deformado 
pelas hierarquias sexuais já existentes?3 Em outras palavras, como 
defender a total liberdade de escolha feminina, quando essa “liberdade” 
é construída e conformada com base em padrões misóginos que nos 
são apresentados em todos os cenários da vida, como a publicidade, 
moda, pornografia, novelas? Existiria uma constituída subjetividade 
sexual da mulher ou estaríamos agindo apenas como o espelho do 
“Outro” masculinizado e reproduzindo seus discursos ao léu. 

De fato, há mulheres que afirmam sentir prazer no tipo de 

3 Ver “But What About Feminist Porn?: Examining the Work of Tristan Taormino”, 
de Rebecca Whisnant, 2016, disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/2374623816631727.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2374623816631727
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2374623816631727
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pornografia mainstream,  com uso de violência, BDSM4, Facial5 e até 
mesmo com simulações de estupro. Há pornô para todos os gostos e 
isso não é exclusividade dos homens. Pelo contrário, é uma realidade 
que não pode ser negada e merece atenção. Qual seria a origem da 
sensação de prazer de algumas mulheres ao se depararem com a 
própria objetificação, humilhação e rendição? 

Há algumas décadas, teóricas feministas do cinema, utilizando-
se da psicanálise, buscaram apontar o nascedouro dessa característica 
do desejo feminino, a exemplo de Mulvey (1983) e Kaplan (1995). 
Mulvey (1983) traz dois instintos contrapostos no cinema narrativo 
tradicional, (mas que também podem ser explorados em outros 
gêneros fílmicos): o instinto escopofílico (prazer em olhar para uma 
outra pessoa como um objeto erótico) e a libido do ego, que atua 
formando processos de identificação e subjetividades, sobre os quais o 
cinema trabalha.

E. Ann Kaplan, no ano de 1995, lança o livro A Mulher e o 
cinema: os dois lados da câmera e apresenta novos insights no que se 
refere à liberalidade do desejo feminino. Analisando a fascinação das 
mulheres com os filmes de melodrama familiar, gênero dedicado 
especificamente às mulheres e que retrata relações de amor ilícito, 
relações entre mãe e filho, pai e filho, marido e esposa etc, ela considera 
esse tipo de filme eficiente para expor as restrições e limites que a 
família nuclear capitalista impõe às mulheres, bem como para educá-
las, no sentido de naturalizar essas restrições. E, a partir daí, pergunta-
se: “Então por que as mulheres se sentem atraídas pelo melodrama? 
Por que achamos nossa objetificação e nossa rendição prazerosas?” 
(Kaplan, 1995, p. 47).

A autora tenta responder ao próprio questionamento baseada 
na noção psicanalítica da mulher constituída como objeto ou 
ausência (KAPLAN, 1995, p. 47),

[...] depositária do desejo masculino, aparecendo de modo 
passivo e não ativo. Nesta posição, seu prazer sexual só pode ser 
construído em torno de sua própria objetificação. Além do mais, 

4 Práticas sexuais que envolvem bondage, disciplina, dominação e submissão e 
sadomasoquismo.

5 Ato sexual em que o homem ejacula na face do parceiro (a).
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devido à estruturação masculina em torno do sadismo, a menina 
pode adotar o masoquismo correspondente.

Sobre a famigerada fantasia do estupro, Despentes (2016, p. 
43-44), que, ressalte-se, relata já ter sido vítima do crime, discorre:

Trata-se de um dispositivo cultural onipresente e preciso, que 
predestina a sexualidade das mulheres a gozar de sua própria 
impotência, que dizer, da superioridade do outro, e, ao mesmo 
tempo, a fazê-lo contra sua própria vontade, e não como putas que 
amam sexo. Na moral judaico-cristã, mais vale ser tomada à força 
do que ser tomada por vadia, repetem-nos o tempo todo. Existe 
uma predisposição feminina ao masoquismo, e ela não surge dos 
hormônios ou do tempo das cavernas, mas de um sistema cultural 
preciso, e também não vêm sem implicações incômodas dentro 
do uso que podemos fazer de nossas independências. Voluptuosa 
e excitante, essa predisposição é também prejudicial: ser atraída 
por aquilo que nos destrói sempre nos separa do poder. 

Esse é o ponto de tensionamento mais acentuado da 
discussão feminista. Repisar comportamentos sexuais de violência 
nas produções pornográficas configura a exposição da liberdade da 
escolha da mulher no “que lhe dá prazer” ou é mais uma repetição dos 
discursos e imaginários misóginos que circulam no imaginário social 
coletivo?  Não há resposta simples e objetiva para esse questionamento. 
Obviamente, a construção cultural do desejo feminino é atravessada 
por inúmeros outros fatores e, sim, muitas vezes ele é constituído 
com base nas hierarquias sexuais já existentes, associando situações de 
extrema violência (estupro e estrangulamento, por exemplo) ao desejo 
da mulher em se sentir objetificada, destruída, anulada. 

Acredita-se que, da mesma forma que a representação do 
sexo na indústria pornô convencional (misógina, objetificante e 
heteronormativa) pode modular os desejos e comportamentos sexuais 
de forma prejudicial, também pode fazê-lo em sentido oposto. Eaton 
(2017, p. 252) afirma que o poder da representação para moldar nossas 
vidas sentimentais e comportamentais, pode atuar dos dois lados: 

[...] representações pornográficas que promovem gosto sexista 
podem causar e, - acreditamos que causam - dano, mas da mesma 
forma, representações pornográficas que promovem igualdade de 
gêneros podem fazer bem. Como a artista Annie Sprinkle coloca, 
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‘A resposta para um mau pornô não é não-pornô, mas tentar fazer 
um pornô’.

Hooks (2009) assinala que os filmes não nos oferecem apenas 
a oportunidade de reimaginar a cultura que já é conhecida pelas telas, 
mas eles têm a capacidade de fazer cultura. E prossegue: “os filmes 
não apenas fornecem uma narrativa para discursos específicos de raça, 
sexo e classe, eles fornecem uma experiência compartilhada, um ponto 
de partida comum a partir do qual diversos públicos podem dialogar 
sobre os problemas” (HOOKS, 2009, p. 3, tradução livre).

Skin (2009)

A respeito do filme escolhido para análise, Skin (2009), de 
Elin Magnusson, faz parte da coleção de treze curtas-metragens da 
produção sueca Dirty Diaries6, organizada por Mia Engberg no ano 
de 2009. A coletânea continha um manifesto defendendo a criação 
de pornografia não comercial e de ideais feministas. No site oficial à 
época, constavam os seguintes ideais norteadores do movimento: 1) 
Ser bonita do jeito que somos; 2) Lute pelo seu direito de sentir tesão; 
3) Uma boa menina é uma menina má; 4) Esmagar o capitalismo e 
o patriarcado; 5) Tão sujo quanto quisermos ser; 6) O aborto legal e 
gratuito é um direito humano; 7) Lute contra o inimigo real; 8) Seja 
Queer; 9) Use proteção; 10) Faça você mesma (tradução livre). 

Analisaremos o primeiro filme da coleção, Skin (2009), 12 
min., dirigido por Elin Magnusson. O filme traz duas figuras vestidas 
com meias de náilon de corpo inteiro, se acariciando e se beijando 
intimamente. Em seguida, os parceiros começam a cortar o nylon com 
uma tesoura para revelar a pele nua por baixo, e se envolvem em sexo 
oral e carícias. A penetração só acontece nos dois últimos minutos de 
filme. 

Por que consideramos essa obra feminista? E quais seriam 
as características determinantes de uma produção audiovisual 
pornográfica que se alinha com os princípios feministas e que se 
configura como resistência à pornografia tradicional? 

6 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_Diaries. Acesso em 25/01/2020.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_Diaries
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Utilizar-se-á a classificação proposta por Eaton (2017, p. 
252) que sugere critérios negativos para caracterizar uma produção 
pornográfica como feminista. Os filmes não devem conter: 
representações de violência e sexo não consensual, nem expressões de 
desprezo pelas mulheres e  estereótipos de orientação sexistas. Além 
disso, a narrativa e a visualidade dos filmes não devem ser organizadas 
em prol do orgasmo masculino, mas focando no prazer e orgasmos 
femininos (ou de outras feminilidades). Desprezam-se as famosas 
cenas de moneyshot7, que tipicamente, constituem o elemento em 
torno do qual os filmes pornôs tradicionais se organizam. 

Para além do que as pornografias feministas não devem 
conter, também há muito o que ser dito sobre o que elas podem 
apresentar, embora os critérios positivos sejam mais moduláveis (e não 
obrigatórios) do que os anteriores (negativos). Os critérios positivos 
são mais flexíveis e não precisam aparecer em conjunto. 

Ainda segundo Eaton (2017, p. 254), são algumas das 
características positivas que podem se apresentar nas produções 
feministas: a) as mulheres são representadas em papéis ativos, tanto 
no sentido de tomar a “iniciativa” quanto no sentido de conduzir a 
interação sexual. Esse papel de atividade é intrinsecamente ligado 
ao deslocamento da mulher vista como objeto de desejo para o de 
sujeito (agente) de desejo e prazer; b) as cenas dão ênfase genuína 
ao prazer feminino, com a exposição do sexo oral e da estimulação 
prolongada do clitóris e outras zonas erógenas. O homem, portanto, 
não é enaltecido pelo tamanho do seu pênis, mas por sua habilidade 
em provocar prazer na mulher; c) eventualmente, há a representação 
erótica de homens bissexuais, bem como de homens em papéis 
submissos e mulheres dominantes (não exatamente como a figura 
da dominatrix, mas por sua constituição e potência física robustas); 
d) preocupa-se com a exposição de corpos femininos reais, de todas 
as idades, pesos, etnias, de forma a não promover os estereótipos de 
padrões de beleza impostos na sociedade.

Skin (2009) tem duração aproximada de treze minutos e traz 

7 Considerada a cena mais importante dos filmes pornográficos tradicionais, vinculada 
à ejaculação masculina. Em alguns casos, os atores só recebem após ejacular ou 
recebem um valor extra por isso.
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duas figuras integralmente vestidas com uma espécie de meia de corpo 
inteiro, se acariciando e se beijando intimamente. A cenografia do 
filme se consubstancia, basicamente, aos dois corpos vestidos com 
uma pele rosê, em cima de uma cama e lençóis brancos. As imagens 
são quase monocromáticas, em tons rosê/pastéis. A sonoridade é 
suave, com uma baixa música instrumental ao fundo, que interage 
harmoniosamente com os sussurros de prazer dos amantes.

Figura 1: Corpos velados

 

Fonte: Skin (2009).

Após o terceiro minuto de filme, os parceiros começam a cortar 
o nylon com uma tesoura, paulatinamente, primeiro sobre a boca, de 
forma a revelar vagarosamente pedaços do corpo e seus pêlos. 

Figura 2: Corpos em descobrimento

 

Fonte: Skin (2009).
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A partir daí, a imagem se concentra no personagem masculino 
praticando sexo oral na mulher e, em seguida, carícias mútuas. Apenas 
nos dois últimos minutos do filme é mostrada a penetração. Além 
disso, não há exposição do gozo de nenhum dos parceiros.

Figura 3: Caricias recíprocas

  

Fonte: Skin (2009).

Inexiste ato que sugira o não consentimento da relação sexual 
e os gêneros são representados sem estereótipos de orientação sexistas. 
Inclusive, no início do filme não é possível saber o sexo dos personagens, 
pois os corpos nus vão se revelando lentamente. Há um sutil jogo com 
as projeções que fazemos com a nudez, pois os corpos estão ali “nus e 
vestidos”. As superfícies têm profundidades e escondem mais do que 
revelam. Não seria a própria nudez uma fantasia do nosso desejo? 

De acordo com Williams (1999), o crescimento dos aparatos 
tecnológicos e de reprodução de obras de arte lastreia uma sociedade 
que se preocupa cada vez mais com a lógica da visualidade, paradigma 
do qual não escapam os imaginários da pornografia. Impera o frenesi 
do visível, ou princípio da máxima visibilidade. Toda a coreografia 
dos números sexuais mainstream é orientada por esse princípio de 
máxima visibilidade que vincula o explícito e o real. Percebe-se aqui, 
mais uma vez,  o rompimento com a pornografia tradicional, pois a 
não exposição explícita dos corpos e, especialmente, de seus genitais, 
evidencia a narrativa disruptiva de Skin (2009), em que corpos velados 
insistem em se devorar, lambendo-se avidamente por baixo da camada 
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de tecido, sem que seja preciso “apelar” para a extrema exposição do 
corpo feminino, tão objetificado na pornografia tradicional. 

Desprezou-se, outrossim, a cena de moneyshot, que comumente 
organiza a narrativa fílmica em prol do orgasmo masculino. Não 
houve, aliás, qualquer encenação orgástica, o que nos conduz a pensar 
novos percursos da sexualidade, não alicerçados em uma prática-fim 
dos filmes mainstream, do sexo buscando concretização imediata 
do desejo, mas estabelecendo as sensações de prazer no presente, ao 
longo das carícias produzidas, dos abraços e dos corpos em profunda 
sintonia. 

O ato sexual, que, sem a finalização orgástica, seria visto como 
incompleto, ao menos pelo senso comum, ganha um novo enredo 
nessa perspectiva. Há também a descentralização da importância da 
penetração, que só acontece no final do curta-metragem, prestigiando 
tudo que lhe é anterior (aproximação, carinho, sexo oral), atos que, 
no imaginário social, muitas vezes, não são nem considerados “sexo”, 
mas meras preliminares, repetidamente ignoradas pela pornografia 
convencional.

Considerações finais

Se na pornografia tradicional há a tendência de agradar ao 
olhar masculino, deslegitimando o que é anterior à penetração e 
destacando a finalização do gozo no pênis, os discursos que ressoam 
de Skin (2009) orientam uma nova narrativa acerca da sexualidade, 
incitando os parceiros ao prazer mútuo e sem finalidade de se encerrar 
no gozo masculino. 

A rotineira  representação do gozo feminino no pornô 
tradicional, hiperbolicamente sonorizado com gritos e gemidos 
desgovernados, configura uma tentativa de substituir a representação 
visual, tal qual é a masculina. Tanto pela diferença anatômica, quanto 
pelo desinteresse da indústria em geral, a representação imagética do 
gozo feminino é invisibilizada e substituída pela utilização dramática 
do som (ABREU, 1996). Analisando Skin (2009) pelos parâmetros 
teóricos expostos anteriormente, conclui-se que ele integra a produção 
pornográfica feminista, uma vez que o filme tem sua narrativa 
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organizada em torno do protagonismo da estimulação clitoriana e de 
outras zonas erógenas da mulher, desprezando as corriqueiras cenas de 
cumshot e os forjados gemidos femininos. Além disso, ausentes cenas 
que levam à degradação da imagem da mulher. Por fim, importante 
relevar que não há a exploração de imagens objetificadas e centradas 
em partes do corpo feminino. 

Conclui-se também, a partir dessas ponderações, que a 
produção de pornografia audiovisual, dentro dos Estudos Feministas, 
não é incongruente com os objetivos principais que os Feminismos 
contemporâneos perseguem. É preciso dar visibilidade ao desejo 
feminino nos filmes pornográficos a fim de, além de confirmá-lo, 
subscrevendo a mulher como sujeito desejante, reinventá-lo, reescrevê-
lo, de forma a extirpar resquícios de discursos derivados unicamente 
da objetificação usual da mulher. Como bem assinalou a pornógrafa 
Petra Joy8, a pornografia feminista deveria espalhar a mensagem de 
prazer e respeito em relação às mulheres e em favor da libertação 
sexual no mundo. 

Tem-se, portanto, que as pornografias feministas são dotadas 
de cunho político, na forma de críticas às estruturas de dominação 
masculina que se constituíram na pornografia mainstream. O uso da 
pornografia como instrumento político de resistência, aliás, não é uma 
novidade. Segundo Hunt (1999) e Williams (2019), na Europa, entre 
1500 e 1800,  as aparições pornográficas literárias (romances, poemas, 
litografias) configuravam-se dentro de uma ambiência política, como 
veículo que usava a sexualidade para chocar e criticar as autoridades 
políticas e religiosas.

Se considerarmos que os dispositivos socioculturais permitem 
a modulação do desejo da mulher em seu desfavor, impende dizer que 
esse mesmo desejo é passível de modificação através do dispositivo 
pornográfico e da representação de sexualidades femininas diversas. 
Os filmes que encenam o protagonismo do prazer da mulher e, por 
consequência, exaltam seu deslocamento da condição de objeto 
desejado para o de sujeito desejante  são, essencialmente, atos políticos 
que possibilitam essa mudança de paradigmas na representação e até 

8 Extraído do documentário que acompanha o filme A taste of Joy (2012).
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mesmo na construção do desejo sexual contemporâneo. 
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Capítulo 2

Discursos sobre Gênero na Mídia Impressa e 
produção de sentidos sobre a mulher no contexto da 

Saúde de 1990

Náthaly Zanoni Luza
Eliane Cadoná 

Considerações iniciais

O presente estudo nasce com base em um projeto de pesquisa 
desenvolvido anteriormente, onde foram analisados 

os discursos e sentidos sobre Saúde presentes nas propagandas 
publicitárias da Sessão Saúde do jornal Zero Hora. A partir disso, o 
material foi direcionado à investigação sobre os sentidos de Gênero 
na área da Saúde, considerando-o enquanto categoria de análise. 
(SCOTT, 1995). Para tanto, parte-se da perspectiva construcionista, 
com base teórico-metodológica na Análise do Discurso (AD), das 
Práticas Discursivas e a produção de sentidos no cotidiano.

Tais pontos de vista consideram que o modo como os sujeitos 
entendem e explicam a si mesmos e o mundo em que vivem são, 
essencialmente, uma construção edificada pela sociedade e pela 
cultura nas quais estão inseridos. Até mesmo aquilo que se entende 
por realidade se trata de algo construído pelas pessoas em meio às 
suas relações cotidianas, perpassadas pela linguagem. Os discursos são 
conjuntos de práticas linguísticas responsáveis por manter e promover 
determinadas relações sociais. A análise, portanto, consiste no estudo 
dessas práticas e sua atuação no presente, entendendo-as enquanto 
uma forma de construção dos sujeitos e da realidade em que vivem 
e não apenas como uma ferramenta de descrição. (GERGEN, 2009; 
FOUCAULT, 1970; FISCHER, 1995; IÑIGUEZ, 2004). 

A mídia impressa, selecionada enquanto corpus desta pesquisa, 
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é uma das ferramentas utilizadas para transmitir informações e 
veicular conteúdos simbólicos através da linguagem, estando nela 
presente uma gama de discursos produzidos em tempos e espaços 
delimitados socialmente. Além disso, esse meio midiático fornece 
maior visibilidade aos acontecimentos, uma vez que leva informações 
aos sujeitos em diferentes contextos, remodelando e influenciando 
assim o curso das informações. O jornal Zero Hora é considerado um 
veículo de ampla circulação no Estado do Rio Grande do Sul e está 
vinculado a uma das maiores emissoras de telecomunicação e outras 
importantes instituições e, portanto, foi escolhido como material 
de análise. (FISCHER, 1996; THOMPSON, 1998; HENNIGEN, 
2006; MOREIRA, 2010; SPINK et. al, 2014). 

  O material retrata o ano de 1990 no Brasil, em que o sistema 
social, político e econômico é repensado pelo presidente recém eleito, 
Fernando Collor. Concomitantemente, é o ano de publicação da 
Lei Orgânica da Saúde, que prevê a unificação do sistema de saúde 
pautado na ideia de reformulação das práticas de atenção construídas 
até então. Dessa forma, entende-se esse período como um importante 
e contraditório marco social, onde há uma tentativa de romper com 
a lógica positivista e higienista no âmbito das políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que se instala uma política neoliberal, que fomenta 
a lógica individualista e competitiva das relações.

Os Estudos de Gênero, também denominados estudos da 
mulher (FISHER, 1997) emergiram do Movimento Feminista 
contemporâneo, que por sua vez também possui sua história. O 
movimento é marcado por suas lutas, que tanto na esfera individual 
quanto na coletiva estão direcionadas ao combate da opressão das 
mulheres. Ainda que já desempenhasse ações sociais, a exemplo 
de discussões e produções literárias, o movimento se formaliza no 
século XIX, quando as manifestações feministas se voltaram para a 
reinvindicação de direitos civis e políticos, como o voto. 

Esse momento, também denominado Sufrágio, passou a 
ser conhecido como a Primeira Onda do Feminismo, uma vez que 
trouxe visibilidade para a luta das mulheres e contribuiu para que 
estas ganhassem força em vários países do Ocidente. Haja vista que 
suas primeiras reinvindicações eram de interesse, especialmente, de 
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mulheres brancas de classe média, as manifestações do movimento 
se deram de formas distintas, produzindo resultados desiguais. Nesse 
sentido, foram levantadas questões relacionadas à organização familiar, 
ao acesso aos estudos e a determinadas profissões. Quando alcançados 
tais objetivos, houve uma acomodação por parte do movimento, que 
suscitou a emergência da chamada Segunda Onda (1960), ampliando 
as reivindicações sociais e políticas. (FISHER, 1995).

Contudo, o ano de 1968 é considerado o ápice da rebeldia em 
diversos países como França, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. 
Tais nações foram palco de grandes mobilizações por parte de 
diferentes movimentos (estudantil, negro, mulheres, jovens) que se 
mostravam inconformados e insatisfeitos com os tradicionais arranjos 
sócio-políticos. Nesse período de contestação e transformação, o 
Movimento Feminista ganhou forças e passou a se expressar mais 
ativamente através de protestos públicos, marchas e publicações de 
livros, jornais e revistas. (SCOTT, 1995; FISHER, 1995). 

Nesse contexto, surgem de um lado os/as estudiosos/as e 
militantes e de outro os/as críticos/as do movimento. Cabe salientar 
que, a partir da Segunda Onda, iniciaram-se as construções teóricas 
sobre a luta das mulheres. O livro O Segundo Sexo, de Simone de 
Beauvoir (1949) foi uma das principais influências teóricas para o 
Feminismo, embasando a reinvindicação dos direitos reprodutivos, a 
luta contra a violência sexual e de gênero, o questionamento acerca dos 
papéis desempenhados pelas mulheres, o repúdio ao determinismo 
biológico e o questionamento da instituição familiar. 

Simone de Beauvoir, entre tantas obras, escreveu dois volumes 
do livro em questão. Na primeira parte, com o subtítulo Fatos e 
Mitos, a autora contra argumenta discursos sob o viés da biologia, da 
psicanálise e do materialismo histórico acerca de noções que definem 
uma “essência” feminina. A segunda parte da obra, intitulada A 
Experiência Vivida retrata o processo de construção do sujeito mulher 
desde a infância, passando por diversas fases e situações ao longo da 
vida. (BEAUVOIR, 2016). A participação de feministas no mundo 
acadêmico trouxe para as Universidades a preocupação com questões 
maiores, acrescentando ao fazer intelectual de estudiosas, docentes e 
pesquisadoras importantes posicionamentos políticos. 
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Levando em conta esse cenário histórico que marca lutas de 
mulheres por direitos importantes, investigar o modo como o feminino 
foi veiculado no contexto da saúde permite ampliar e entender de que 
forma se construíram os sentidos e as representações de gênero atuais 
e a forma como os entendemos hoje no campo da saúde. É importante 
destacar que, ao utilizarem-se palavras-chave como mulher/es e 
feminino, não se refere a nenhum ideal ou essência, ainda que o 
jornal, em algum momento, possa fazer uso dessas palavras enquanto 
verdades absolutas. A partir disso, com esse trabalho visou-se analisar 
e problematizar as noções de mulher e os possíveis estereótipos/modos 
de ser veiculados ao conceito, bem como a participação social, histórica 
e política das mulheres no ano de publicação da Lei nº 8.080/90.

A Mídia1 é um importante campo de pesquisa em Psicologia 
Social, destacando-se pela forte influência na produção e reprodução 
de valores e sentidos através de suas práticas discursivas. Os meios 
midiáticos impressos, como jornais e revistas que circulam diariamente, 
permitem um olhar peculiar para os acontecimentos, tornando-os 
acessíveis a diferentes pessoas, em diferentes contextos, mudando 
assim o rumo dos acontecimentos. (BORGES; RIBEIRO, 2014).

Os textos jornalísticos, enquanto material de domínio 
público, são produtos sociais que proporcionam novas configurações 
de interação e fornecem visibilidade aos processos de produção de 
subjetividade. Através da adoção de uma leitura socioconstrucionista, 
é possível entender de que forma a linguagem se relaciona com a 
construção de fenômenos e fatos sociais, assumindo papel constitutivo 
na interpretação e na recriação da realidade social. 

A partir da aproximação teórico-metodológica com as 
ferramentas de Análise do Discurso (AD) desenvolvidas por Foucault, 
o discurso é entendido como uma prática social, que extrapola a fala 
e o simples conjunto de enunciados que emite, sendo produzido 
a partir de um contexto. Esse contexto, chamado formação 
discursiva, trata de uma série de articulações responsáveis por 
regulamentar determinado/s discurso/s, organizando seus enunciados 

1  O termo Mídia está vinculado a todo o processo de produção, circulação 
e recepção de mensagens. (THOMPSON, 1998). 
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hierarquicamente e permitindo sua circulação, a fim de caracterizar 
ou definir determinado/s objeto/s. (FOUCAULT, 1969; IÑIGUEZ, 
2005).

Esse ponto de vista considera que as práticas sociais se 
materializam em enunciados, textos e instituições, marcados por 
relações de poder-saber. Dessa forma, os materiais linguísticos que 
estão em evidência, devido ao forte esquema institucional que os 
atravessam, são o principal interesse desse ponto de vista teórico-
metodológico. Estes ganham espaço a partir da imposição do poder 
em detrimento do saber – entendido como a possibilidade de utilizar-
se e apropriar-se de determinado discurso. (SPINK, 2013). 

Grande parte dos discursos são de domínio de determinadas 
instituições, como a Medicina, a Publicidade e a própria Psicologia. 
Estas são “autorizadas” a regulá-los e, após serem legitimados, passam 
a produzir verdades, reproduzindo valores e crenças que se inscrevem 
e se cristalizam na sociedade. Dessa forma, evidencia-se a importância 
da análise de discursos de materiais como jornais, revistas, telenovelas, 
filmes e demais produções midiáticas, para que se possa extrair e 
entender o que é dito além das palavras e quais “verdades” podem ser 
inscritas no social a partir delas.

No decorrer do ano analisado, foram selecionadas 61 
reportagens e 10 propagandas, a partir das palavras-chave: Mulher, 
Mulheres e Feminino. As tabelas a seguir refletem o modo de 
organização desenvolvido pelas pesquisadoras com base no estudo das 
práticas discursivas (SPINK, 2013), definidos como um instrumento 
que possibilita a análise e o manejo dialógico do material de pesquisa. 

Tabela 1 

Título da reportagem: 
Página: 
Editorial Descritores Quem 

fala
O que fala Discurso: sentidos 

sobre gênero
Exemplos

Fonte: Autoras, 2020.

As reportagens (TABELA 1) foram tabeladas a partir do título, 
enquanto principal enunciado, seguido do número da página, para 
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posterior referência. Foram considerados, ainda, o editorial, o descritor 
da reportagem, as principais pessoas e/ou instituições presentes, o 
discurso em relação à mulher propriamente dita e os recortes em que 
essa referência aparece com nitidez. 

Tabela 2

Data Página Quem fala Principal Enunciado Descrição

Fonte: Autoras, 2020.

As propagandas (TABELA 2), por sua vez, foram selecionadas 
pela data e pela página, para posterior referência e, ainda, pelas pessoas 
e instituições que falam e se fazem falar no anúncio. O principal 
enunciado refere-se à principal rede de significações materializada 
através do discurso. Justifica-se a descrição devido ao uso de imagens e 
diferentes disposições do texto, na ideia de enfatizar proporcionalmente 
as imagens dos corpos femininos e dos produtos/ideais veiculados. 

Destaca-se, nesse trabalho, o uso da reflexividade e da 
problematização enquanto importantes ferramentas de interpretação 
de dados. Desse modo, a subjetividade do/a pesquisador/a é 
considerada um recurso no processo de pesquisa, pautado na ideia de 
não haver neutralidade no fazer científico. A própria exposição do/a 
pesquisador/a aos resultados implica reflexão acerca de seus valores, 
interesses, contextos, influências e possibilidades de interpretação. 
(SPINK, 2014). 

O Gênero enquanto categoria de análise 

Conforme Scott (1995) a historicidade do termo gênero pode 
ser compreendida sob duas categorias distintas. A primeira destaca 
seu uso puramente descritivo, sem a intenção de interpretá-lo ou 
atribuí-lo um significado. A segunda, entendida como analítica, busca 
compreendê-lo de forma causal, teorizando acerca da natureza dos 
fenômenos e das realidades das quais fala. Inicialmente, o termo foi 
utilizado pelas feministas americanas para destacar o caráter social 
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das distinções entre os sexos, indicando rejeição ao determinismo 
biológico implícito no uso dos termos sexo e diferença sexual. Além 
disso, estava atrelado às definições normativas de feminilidade, com 
as quais se buscava romper. Em 1975, Natalie Davis posicionou-
se em relação à importância de compreender os sexos enquanto 
componentes da mesma história para, assim, conseguir-se entender 
os papéis e simbolismos sexuais manifestados nas diferentes épocas e 
sociedades, extraindo seus sentidos e entendendo as diferentes formas 
de manter ou modificar a ordem social.

Do ponto de vista das/os historiadoras/es feministas, a análise 
do termo gênero compromete-se com a compreensão das origens do 
patriarcado. Nesse sentido, a investigação é direcionada à subordinação 
das mulheres em relação aos homens e a compreensão das relações de 
poder que se estabelecem entre os sexos. Existem, além dessa, duas 
outras correntes de análise, a segunda sustentada pelo viés marxista 
– com foco nas críticas feministas, e a terceira fundamentada nas 
diferentes escolas de psicanálise, na tentativa de explicar a produção 
de identidade a partir do gênero. (SCOTT, 1995). 

Uma vez que é constitutivo das relações sociais, o movimento 
de pensar sobre gênero implica considerar uma série de elementos 
que se inter-relacionam mutuamente. Em primeiro lugar, existem 
representações simbólicas culturalmente estabelecidas, como é o caso 
de Eva e Maria. Ambas são símbolos femininos da cultura cristã-
ocidental, porém compreendidas de maneira contraditória, uma vez 
que representam mitos de escuridão e luz, corrupção e inocência, 
respectivamente. Além disso, ao se falar sob o ponto de vista do 
Cristianismo, encontra-se muitas noções vagas representadas por esses 
símbolos, que reforçam ideias de superioridade e/ou inferioridade 
entre os sexos. Nesse sentido, o exercício do pensamento crítico 
é o principal norteador da investigação sobre de que forma essas 
representações são invocadas, bem como sob quais contextos isso 
ocorre. (SCOTT, 1995; BEAUVOIR, 1949).

Em segundo lugar, discute-se a tentativa de limitar e conter as 
possibilidades de interpretação dos símbolos, principalmente os que 
estão atrelados a doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas 
e jurídicas. Esses pontos de vista tendem a fixar as noções binárias de 
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homem/mulher, masculino/feminino. Ainda que, em determinados 
contextos possa ser discutida de forma mais aberta às possibilidades, 
a posição dominante é declarada como única, na maioria das vezes. 
Dessa forma, parte-se para o terceiro aspecto presente nas relações de 
gênero, que consiste na tentativa de romper com as ideias cristalizadas 
e incluir o ponto de vista político sobre as instituições e organizações 
sociais. (SCOTT, 1995). 

O quarto aspecto evidenciado pela autora refere-se a uma 
noção de gênero atrelada à construção da identidade subjetividade. A 
discussão é fundamentada teoricamente pela psicanálise, que embora 
disponibilize ferramentas importantes de reflexão, ainda tem como 
base uma visão universal de sujeito. Nesse sentido, Scott (1995) 
discute a possibilidade de serem negligenciados os aspectos históricos 
de construção de identidade, reduzindo-a ao medo da castração. 

A noção de mulher veiculada pela mídia impressa em 1990

Muitos dos discursos veiculados pela mídia no cotidiano 
corroboram com a cristalização e legitimação de papéis sociais 
distintos para homens e mulheres. A diferença entre os sexos é 
construída desde a infância, onde meninos e meninas aprendem a 
se comportar de acordo com padrões estabelecidos para cada sexo. À 
menina, comumente, são atribuídos valores relacionados à fragilidade, 
passividade e ao cuidado. Assim, são disponibilizadas experiências, 
inclusive emocionais, relacionadas ao mundo doméstico: brincadeiras 
que reforçam o papel de mãe/cuidadora, preocupações atreladas 
aos padrões de beleza, repressão de sentimentos como a raiva, etc. 
Enquanto ao menino, estão disponíveis outros modos de subjetivação, 
desde brincadeiras que envolvem mais raciocínio lógico, o interesse por 
carros e, de maneira muito preocupante, a repressão de sentimentos 
como tristeza e fragilidade. (CADONÁ; STREY, 2014).

Essa diferença na construção da subjetividade de homens 
e mulheres reforça os padrões de desigualdade, possibilitando aos 
homens papéis privilegiados em relação às mulheres. Os discursos, 
nesse sentido, legitimam essas diferenças no dia a dia e contribuem 
para a demarcação desses lugares. Analisar o discurso da mídia 
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impressa permite discutir de que maneira a mulher aparece no 
contexto da saúde, de que forma e através de quem ela é retratada no 
ano de publicação da Lei nº 8.080/90, onde se buscava a reformulação 
do sistema de Saúde e das noções de cuidado. Além disso, a análise 
desses discursos de maneira crítica e reflexiva torna possível o processo 
de (des)construção de verdades absolutas produtoras de relações 
hierarquizadas. (CADONÁ; STREY, 2014).

As reportagens selecionadas para análise foram submetidas 
a uma classificação de acordo com os principais assuntos dos quais 
falam, sendo os mais frequentes: Gravidez, Maternidade2, Reprodução 
Humana, Amamentação, Esterilidade, Inseminação Artificial, Parto, 
Contracepção, Planejamento Familiar, Barriga de Aluguel, HIV/
AIDS, DST3, Câncer de Mama, Câncer de Útero, Menstruação, 
Menopausa, Climatério, TPM, Anticoncepcional Oral, DIU, Sexo, 
Sexualidade, Orgasmo, Prazer Sexual, Repressão Sexual, Passividade, 
Estresse, Preservativo, Estética, Dieta, Feminismo, Aborto, Legalização 
do Aborto, Direitos da Mulher, Trabalho, Classe Social, Casamento, 
Fumantes e Álcool.

As propagandas foram analisadas considerando os enunciados e 
imagens utilizadas, uma vez que obedecem à lógica mercantilista, cujo 
principal objetivo é influenciar os sujeitos (MOREIRA, 2010) através 
de discursos capazes de consolidar hábitos e verdades e produzir a 
necessidade de consumo sobre determinados produtos e ideias. Nesse 
sentido, os materiais encontrados no jornal comprometem-se com os 
padrões de beleza da época, exibindo mulheres de corpos magros e 
bronzeados como forma de dar visibilidade para seus anúncios. 

É importante considerar que em 1990 não se falava sobre o 
impacto da produção desse desejo no contexto da saúde, como o 

2 Por intermédio da Declaração de Alma Ata (OMS, 1978), o Brasil passou a ser 
signatário e, consequentemente adepto ao investimento na atenção primária. 
Portanto, a maternidade torna-se um dos principais focos de cuidado, ainda que 
através de uma prática distante da noção de integralidade. 

3 Em 2016, o Ministério da Saúde, através do Decreto nº 8.901 regulamentou a 
substituição da nomenclatura “DST” (doença sexualmente transmissíveis) por “IST” 
(infecções sexualmente transmissíveis). Justifica-se pelo fato de que infecções, ao 
contrário de doenças, podem ser assintomáticas, podendo ser detectadas apenas por 
meio de exames laboratoriais. Além disso, “IST” é o considerado adequado e adotado 
pela Organização Mundial de Saúde. (BRASIL, 2016).
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Câncer de Pele. Pelo contrário, a competitividade e o individualismo 
eram o plano de governo trazido por Collor e seus ideais neoliberais. 
O desejo pelo corpo bronzeado era produzido e reforçado pela mídia 
através de propagandas e sorteios, nos quais a mulher era premiada 
por enviar uma foto na praia ou na piscina para o jornal. A foto mais 
“adequada” era escolhida e a “ganhadora” divulgada no caderno.

Os discursos das propagandas corroboram com a consolidação 
de um padrão de beleza, imprimindo uma noção de sujeito ideal sobre 
os corpos femininos. Enquanto, nas reportagens, estão presentes outras 
políticas de existência, mas que ainda falam de uma noção de mulher 
e saúde que não correspondem com o princípio de integralidade 
preconizado pelo SUS. O discurso sobre saúde está centralizado no 
biológico, cujos saberes pertencem à Medicina e, necessariamente, ao 
profissional Médico. Além disso, ao falar sobre mulheres, prioriza-se o 
discurso da especialidade médica – Ginecologia e Obstetrícia. 

O ano de 1990 também é marcado pelas primeiras manifestações 
do Câncer de Mama e de Útero, bem como os discursos sobre 
prevenção, tratamento e cura. No Rio Grande do Sul as campanhas de 
prevenção ganham destaque pela eficácia em relação aos outros estados, 
uma vez que aumentam as chances de cura. Entretanto, as noções 
sobre saúde ainda obedecem à lógica dicotômica, onde a presença de 
uma doença ou enfermidade significa a ausência de saúde. Isso porque 
esta é vista unicamente sob o aspecto biológico. (CADONÁ; STREY; 
SCARPARO, 2017).

Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma epidemia de infecções por 
HIV (AIDS), discutida diariamente pelo jornal, sob uma perspectiva 
multidisciplinar. Essas discussões, em sua maioria, referem-se a homens 
heterossexuais, bissexuais e homossexuais. As mulheres passam a fazer 
parte desse “problema” após os primeiros casos de infecções perinatais, 
o que evidencia o discurso da maternidade presente no material.  A 
partir disso, é possível pensar sobre um dos principais papéis atribuído 
às mulheres através da determinação biológica: o da maternidade.

A mulher ocupa, constantemente, o lugar de mãe, até mesmo 
ao falar sobre temas como a legalização do aborto ou a falta de desejo 
de ser mãe. O primeiro tema ganha destaque no ano analisado, 
sendo discutido continuamente na Sessão Saúde. O segundo ganha 
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visibilidade em algumas reportagens, como a intitulada “Recém-
nascidos abandonados na Santa Casa” (ZERO HORA, 28 de janeiro 
de 1990, p. 36), que retrata os casos de crianças acolhidas no período 
de um ano. O discurso presente atribui à mulher a responsabilidade 
pela vida de seu/a filho/a, sendo ela a principal cuidadora do bebê, 
enquanto o homem/pai é citado indiretamente, como um elemento 
secundário. 

A reportagem evidencia, ainda, o estereótipo da “mãe 
solteira”, sobre a qual recai a decisão de entregar a criança ao serviço 
de acolhimento, bem como a responsabilidade pela gravidez, 
independente da faixa etária em que se encontra. Considera-se, 
ainda, que o abandono da criança possa estar relacionado às famílias 
conservadoras, que não aceitam a gravidez na ausência de um 
casamento, colocando novamente a mulher como responsável por si, 
por seu corpo e seus relacionamentos, ao mesmo tempo em que há 
uma política de existência considerada ideal e que a vigia e regula suas 
práticas o tempo todo. 

Apesar de considerar que a decisão de entregar a criança para 
adoção nem sempre é uma escolha pessoal, mas sim atravessada 
por pressões externas, enfatiza-se as atitudes e consequências dessa 
mulher. A noção de sujeito impressa, na condição de mãe, é carregada 
de sentidos e valores específicos. Além de responsável pelo cuidado, 
também são atribuídas à mulher questões como o desenvolvimento 
saudável e o sucesso futuro de seus/as filhos/as. (CADONÁ; STREY, 
2014).

Nesse sentido, é possível pensar sobre o determinismo biológico, 
uma das principais críticas do Movimento Feminista. A noção de uma 
mulher que é “naturalmente” mãe foi e é reforçada ao longo da história 
com base unicamente nas condições de seu corpo. A ideia fortemente 
arraigada é de que, somente através da maternidade, a mulher “realiza 
integralmente seu destino fisiológico”. (BEAUVOIR, 1949, p. 248). 
Entretanto, as possibilidades desse corpo devem obedecer a um 
padrão de saúde, que novamente é atribuído de sentidos e imprime 
políticas de existência dicotômicas: a mulher fértil, a mulher estéril, a 
que consegue amamentar, a que não consegue, etc. 

Teóricas/os feministas discutem a dominação masculina 
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sobre o corpo feminino a partir do entendimento de que, durante 
muito tempo, as mulheres foram e, ainda são, vistas como agentes 
de perpetuação geracional, através das quais os homens alcançam a 
primazia da paternidade. Tais concepções negam o esforço da mulher 
em gestar e dar à luz, romantizando o processo de reprodução e 
reforçando o uso desse corpo biológico cuja função é abrigar o “feito” 
do homem. Beauvoir (1949) explicita essa lógica em seus escritos, 
concluindo: 

Com o advento do patriarcado, o macho reivindica acremente 
sua posteridade; ainda se é forçado a concordar em atribuir um 
papel à mulher na procriação, mas admite-se que ela não faz 
senão carregar e alimentar a semente viva: o pai é o único criador. 
(BEAUVOIR, 1949, p. 29).  

Da mesma forma, o planejamento familiar, os cuidados em 
relação à contracepção (uso de anticoncepcional e DIU) e as infecções 
sexualmente transmissíveis (HPV, HIV, etc) são atribuídos à mulher. 
Essa responsabilização recai ainda mais sobre mulheres que ocupam 
outros papéis sociais, como o caso das prostitutas, que reivindicaram, 
em Porto Alegre, o uso da camisinha por parte de seus clientes. Com o 
título “Amor só com camisinha” (ZERO HORA, 04 de maio de 1990, 
p. 36) a reportagem fala sobre a campanha lançada pela Associação 
Gaúcha das Prostitutas, visando a divulgação e distribuição de 
preservativos masculinos. 

O principal objetivo da campanha consistiu em conscientizar a 
população e, principalmente, seus clientes, sobre importância do uso 
do preservativo. No decorrer da reportagem, são evidenciadas outras 
noções de sujeito em relação às mulheres prostitutas, uma vez que 
o foco de cuidado e saúde são seus corpos e os de seus clientes. O 
preservativo é discutido enquanto um item de alto custo para essas 
mulheres, ao mesmo tempo em que se justifica o não uso por parte 
dos homens pela “falta de costume”, ou, ainda, o uso inadequado que 
denuncia a falta de informação. 

Nesse sentido, as perspectivas de cuidado são depositadas nos 
sujeitos e desligadas do papel do Estado ao mesmo tempo em que 
se caminha para a implantação de um Sistema Único de Saúde, que 
pretende formular políticas de promoção de saúde tanto no campo 
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econômico, quanto no social; assistir aos/as cidadãos/as por intermédio 
dessas ações de promoção, proteção e recuperação de saúde; ampliar 
as noções de cuidado e descentralizar o atendimento dos hospitais e 
também dos/as médicos/as. (BRASIL, 1990).

Os temas considerados tabus, como o aborto, o sexo, a 
sexualidade e a inseminação artificial trazem, em sua maioria, 
discursos que evidenciam posicionamentos jurídicos (civis/penais), 
médicos e religiosos. Portanto, obedecem aos padrões estabelecidos 
por essas Instituições, independente do compromisso com o estado 
de bem-estar completo do sujeito do qual se fala. Quem fala através 
desses três poderes são, em sua maioria, homens, que detém um lugar 
de fala demarcado pelo conhecimento científico e, no caso da Igreja, 
pela moral.

A saúde pode ser pensada como uma condição, que muitas 
vezes depende da ausência de enfermidades ou doenças. Fala-se sobre 
ela muito mais como um dever do/a cidadão/ã, que é responsável pelo 
acesso, pela prevenção, pelo tratamento e pela cura da sua doença, 
enquanto o Estado fornece recursos através de uma postura passiva. 
Isso se confirma com o aumento dos casos de Câncer de Mama a 
partir de Setembro, onde são criadas campanhas de prevenção e 
conscientização, até então inexistentes ou não divulgadas pelo jornal. 

Considerações finais

Os sentidos de saúde veiculados em relação à mulher reforçam 
modos de existir e ser mulher no mundo até hoje discutidos pelos 
estudos de gênero. Entre eles, destaca-se a maternidade como 
condição sine qua non, assim, podemos compreender que em razão das 
características reprodutivas que permitem a maternidade, a mulher é 
vista a partir da ideia de que “nasce” para ser mãe. Um discurso como 
esse nega parte significativa do processo de subjetivação da mulher na 
condição de cidadã, produzindo e legitimando noções distanciadas 
entre mulheres ideais e mulheres reais. 

Os discursos presentes no jornal de 1990 demonstram 
preocupação com a saúde da mulher em virtude de essa possuir o papel 
principal no processo de reprodução humana, estando ele restrito 
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ao relacionamento heterossexual e reconhecido pela Igreja. Quando 
o sujeito do qual se fala foge a essas normas, ou seja, a mulher não 
possui um relacionamento, ou é responsabilizada pela infertilidade de 
seu casamento, a saúde é discutida sob uma visão moralista, onde se 
busca a opinião de um jurista ou de um líder religioso – comumente 
homem. A política de existência vigente novamente rompe com os 
princípios estabelecidos sobre a integralidade do cuidado na saúde 
pública e privada. 

A sexualidade, apesar de abordada, está restrita ao sexo 
heterossexual e aos tabus relacionados ao corpo feminino. O prazer 
sexual é discutido em mais de uma matéria ao longo do ano, como 
algo que ainda não se sabe se é possível para a mulher. Entretanto, 
quem discute sobre o assunto são os homens, que precisam entender 
o corpo que dominam. A mulher é vista como um sujeito passivo na 
relação e “naturalmente” reprimido sexualmente, justificando a falta 
de conhecimento sobre os prazeres possíveis a esse corpo.  

Em 2015, uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) gerou muitas discussões acerca das questões de gênero. Em 
seu principal enunciado, havia a famosa frase de Beauvoir, proferida 
em sua obra O Segundo Sexo, em 1949: “Ninguém nasce mulher, torna-
se mulher”. A citação denunciou um problema atual, repercutindo 
na mídia por causar estranhamento aos/às estudantes e ser discutida 
de maneira equivocada através das redes sociais como o Facebook e o 
Twitter. (G1, 2015). Esse desconhecimento de autoras como Beauvoir 
permite pensar no quanto é necessário falar sobre o tema e torná-
lo objeto de conhecimento, apropriando as pessoas dessas narrativas, 
principalmente enquanto pesquisadores/as e profissionais da saúde.

A frase supracitada pertence a determinado tempo e contexto 
social, e está atrelada aos posicionamentos políticos da autora. Sua 
afirmação é fundamentada na ideia de que a mulher não possui 
nenhum destino biológico, psíquico ou econômico capaz de definir os 
papéis que essa ocupa na sociedade. Portanto, discutir sobre gênero, 
do ponto de vista científico, implica conhecer os processos através 
dos quais foram construídos os sujeitos homem e mulher, de que 
forma se relacionavam com o mundo e entre si, e como, ao longo da 
história, foram ocupando os lugares e os papéis que se transformaram 
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em verdades tão arraigadas. Assumir uma postura política, como a 
de feminista, também exige criticidade e conhecimento do processo 
de constituição do Movimento, para que não se caia em discussões 
superficiais, que criem novas formas de opressão. 

Portanto, ao problematizar e (des)construir os tantos conceitos 
que atravessam as vidas e subjetividades das mulheres, tornam-se 
possíveis novas narrativas enquanto um movimento de resistência, 
capazes de promover rupturas e permitir que a mulher seja mãe, 
desde que tenha noção de como a maternidade se construiu ao longo 
do tempo e possa se libertar de discursos que a impedem de sentir 
essa experiência como algo novo. Da mesma forma, que essa mesma 
mulher possa optar por não ser mãe, sem que isso marque seu corpo, 
sua vida e sua identidade como uma ausência perpétua. 
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Capítulo 3

Vozes femininas: uma roda de conversa sobre “ser 
quilombola”1

Sirlei de Lourdes Lauxen
Elizabeth Fontoura Dorneles

Graciela da Silva Salgado
Nariel Diotto

Considerações iniciais

O artigo apresenta o relato de experiência de uma roda 
de conversa na Comunidade Quilombola Vila Miloca, 

no Município de Lagoão – RS, em novembro de 2019, vivência 
sociocultural proporcionada pelo Programa de Pós-Graduação em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de 
Cruz Alta – UNICRUZ, que foi parceiro nesse evento, na mediação das 
rodas de conversa com os adultos e com oficinas dirigidas às crianças 
e aos adolescentes. O 7º Encontro de Comunidades Quilombolas, 
promovido pela Cáritas Diocesana de Cruz Alta-RS, no Município 
do Lagoão, no Quilombola Vila Miloca, reuniu Comunidades 
Quilombolas de Ronda Alta, Salto do Jacuí, Arroio do Sapo, Quilombo 
Júlio Borges, Arroio do Tigre, Jacuizinho e Quilombo Costaneira. 

Os Quilombos surgiram da necessidade dos negros intentarem 
suas fugas de uma realidade cruel a qual eram submetidos no 
período Colonial escravista brasileiro. Sabe-se que a escravidão no 
Brasil foi feita a partir de tráfico de pessoas negras originárias de 
várias regiões da África para servirem, sob regime escravista, como 
mão de obra principalmente nos canaviais dos colonizadores. As 
primeiras tentativas de escravidão foram impostas ao povo indígena, 
povo nativo da América recém-descoberta, porém estes não deram o 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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retorno esperado no que diz respeito ao manejo da terra e ao regime 
de trabalho infligido pelos senhores de engenho. O título desse artigo 
carrega as vozes femininas, no entanto ao longo dessa primeira sessão 
elas misturam-se com as dos homens e das crianças negras, pois todas 
reverberavam um único som: o da liberdade.

Nesse sentindo, o objetivo desse artigo é discutir o protagonismo 
da mulher negra na comunidade quilombola. A primeira sessão traz 
um breve resgate histórico acerca do surgimento dos quilombos, 
dados levantados através da revisão bibliográfica de Reis (2017), 
Pereira (2004) e Viana (2012). A segunda sessão relata, de forma 
fundamentada, a pesquisa participativa em um contexto de roda de 
conversa com integrantes de comunidades quilombolas e sustentada 
teoricamente por Ribeiro (2016), Gonzáles (1982; 1984) e Machado 
(2016).

Metodologicamente, o presente estudo está apoiado na 
pesquisa-ação que, segundo Dionne (2007), é a mais adequada, pois 
o pesquisador consegue elaborar suas problemáticas por meio de ações 
concretas, onde confronta a teoria e prática e com isso o vivido pode 
ser visto com mais clareza. Os resultados apontam a necessidade de 
fomentar discussões acerca da emancipação da mulher negra, para 
que não haja, sob pretextos obscurantistas, quaisquer justificativas 
que sustentem discriminações, violências ou cerceamentos no que diz 
respeito às lutas por igualdade de direitos.

O surgimento das comunidades quilombolas no Brasil 

A escravidão no Brasil vigorou de 1530 a 1888 e durante este 
período a vida dos negros era pautada pela brutalidade. Nasciam, 
cresciam e morriam vítimas de um sistema escravocrata, onde 
eram tratados como animais irracionais ocupados para toda ordem 
de esgotamento físico, abusos morais e psicológicos – sobretudo 
as mulheres com a violação de seus corpos. Esse contexto os levou 
a planejar inúmeras fugas para se livrar do cativeiro imposto, daí o 
Quilombo dos Palmares, no século XVII, foi o primeiro, muito bem 
constituído, refúgio de “milhares”2 de negros que conseguiram escapar 

2 Existem divergências quanto ao número de escravos fugidos para o referido quilombo. 
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das fazendas e engenhos. 
Tal cenário se desencadeou devido às condições precárias e 

violentas de vida e foi engendrado por diferentes perfis de escravos. 
Em relação a isso, Pereira (2012) problematiza exatamente os dois 
estereótipos de homens negros que a história insiste em exaltar, que 
são o revolucionário e destemido Zumbi dos Palmares e o negro 
dócil, cordato e pachola, como Pai João. O autor desmistifica esses 
personagens e dá ênfase às outras personalidades que não se destacaram 
tanto na história, mas que fizeram parte das diferentes interfaces de ser 
escravo e adequar-se à sociedade escravista. 

Palmares foi o Quilombo mais famoso e, por conseguinte 
fixou-se na história, inclusive porque os Senhores de engenhos, após 
esse fato, redobraram a guarda em cima dos negros líderes de fugas e 
também sobre qualquer aglomeração com mais de quatro ou cinco 
negros, pois isso já sugestionava a formação de um novo quilombo. 
Segundo Pereira (2012, p. 38) os primeiros refúgios eram chamados 
de mocambos que “quer dizer “esconderijos” em ambundo, língua da 
região de Angola. Então, [...] quilombo [...] significa “fortaleza ou 
acampamento militar, nas línguas bantos [...] só passou a ser utilizado 
a partir do século XVIII [...]”. Possivelmente essa designação foi dada 
devido à magnitude do Quilombo dos Palmares e a dificuldade que 
teve o Estado português para destruí-lo. Diante de tal realidade, as 
fugas e a criação de novos quilombos eram inevitáveis “Ambos faziam 
parte inevitável de relações sociais fundadas na força”. (REIS, 2017, 
s/p.).

Nesse período, então, surge à figura do capitão-do-mato “[...] 
instituição disseminada por toda colônia como milícia especializada na 
caça de escravos fugidos e na destruição de quilombos. (REIS, 2017, 
p.1), no entanto, somente estes não deram conta de averiguar novas 
formações, e por isso “periodicamente expedições especiais foram 
organizadas para assaltá-los, agrupando milícias locais (ordenanças), 
aventureiros e índios. Estes últimos, na história, encontram-se dos 
dois lados do conflito”. (REIS, 2017, s/p.). 

“Embora seus contemporâneos tenham afirmado que sua população era composta 
por 15, 20 e 30 mil habitantes os historiadores não conseguiram confirmar esses 
números.” (PEREIRA, 2012, p. 37).
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Nesse cenário, outra forma usada pelos donos de escravos 
fugidos era recorrer aos periódicos do século XIX, para publicar 
anúncios acerca de escravos fugidos, tais como:

MUITA ATENÇÃO DAS AUTORIDADES.

Fugiram da cidade de Limeira no dia 17 os seguintes escravos:

1. João Pernambuco – fula, baixo, 25 anos mais ou menos...

2. Athanísio – preto, 22 anos, corpo fino...

3. Caetano – preto, alto, barbado...

4. Pedro (velho) – preto, baixo, cabelos já brancos...

5. Faustino – preto, alto, 30 anos mais ou menos...

6. Francisco – preto, bem alto, 30 anos mais ou menos...

7. Pedro (moço) – 22 anos mais ou menos, sem barba...

Estes escravos atentaram contra a vida de seu senhor e descarregaram 
um tiro ferindo - gravemente. Fugiram levando três armas de fogo e 
objetos da fazenda Limeira. (PEREIRA, 2012, p. 36).

Palmares pode ter sido a maior organização de negros escravos 
fugidos, no entanto não foi o único, em Pereira (2012) encontram-
se registros de Minas Gerais, Baixada Fluminense, Mato Grosso e 
Goiás que também tiveram grandes instalações quilombolas. Outra 
curiosidade é que não eram comunidades completamente isoladas 
como se acredita, muitas dessas organizações tinham contato com 
determinados povoados e, inclusive, os moradores frequentavam 
o comércio desses lugares para se abastecerem de alimentos. Em 
Reis (2017, s/d) encontra-se a explicação de que muitos escravos 
se entregavam a predação – de propriedades – ou a produção, ou 
seja, conseguiam emprego de plantadores de mandioca, outros se 
aquilombavam e passavam a produzir por conta própria, constituíam 
família e no quilombo ficavam, outros, porém, saqueavam e roubavam. 
Em relação a isso, não eram somente escravos que se refugiavam nos 
quilombos, Pereira (2012) registra em seu texto a presença de índios, 
pessoas pobres e indivíduos procurados pela polícia.
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Figura 1 – Resquícios do Quilombo do Jaguabara 

Fonte: Pereira, 2012, p. 39.

Legenda: Foto publicada originalmente pelo jornal A Tribuna em edição especial do dia 
26 de janeiro de 1939, intitulada “Resquícios do Quilombo do Jaguabara”. Feita por 
José Marques Pereira no ano de 1900.

As fugas também se desencadeavam devido a negativas, por 
exemplo, “quando o senhor se recusava a conceder alforria a um 
escravo que possuísse meios para comprar sua liberdade”, também 
para os africanos “[...] recém-chegado, arrancado de sua terra e 
estrangeiro novo no local de chegada [...]” (PEREIRA, 2012, p.36). 
Aos recém-chegados era mais difícil negociar a liberdade, por isso, 
se envolviam muito mais nas fugas do que os escravos crioulos3 
(PEREIRA, 2012). Essa justificativa não intenciona afirmar uma 
resignação, pelo contrário, designa uma astucia de resistência na 
conjuntura escravocrata necessária, pois além de dominarem a língua 
não haviam passado “pelo trauma da captura na África e do navio 
negreiro” (PEREIRA 2012, p. 37) esse era elemento importante de 
sobrevivência. 

Os festejos que foram sendo incorporados na vida dos escravos 
muitas vezes foi para os senhores de engenho uma forma de mantê-los 
calmos, em Viana (2012, p. 49) encontra-se a seguinte consideração: 
“[...] a festa era um momento de descanso na dura rotina do cativeiro, 

3 Nome dado aos negros escravos nascidos no Brasil.
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devendo por isso mesmo ser tolerada e até utilizada com recursos 
para evitar rebeliões”. Diante desse fato, a congada “[...] vêm desde o 
período colonial, por isso pode ser considerada uma das grandes festas 
de devoção negra do Brasil Império (1822-1889), (VIANA, 2012, p. 
49).

Figura 2 –Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros 

Fonte: Viana, 2012, p. 51.

Legenda: Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros. Gravura de Johann 
Moritz Rugendas. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Os senhores de engenho e governantes Coloniais e Imperiais 
eram assombrados pela ideia das organizações quilombolas, uma vez 
que esses povoados não se davam somente em lugares escondidos nas 
matas, muitos eram bem próximos dos engenhos e das cidades e até 
que fossem descobertos e desmantelados seus componentes plantavam 
e produziam principalmente a farinha de mandioca. Diante disso, no 
século XIX em todo o território brasileiro se registrava a construção 
de mocambos. No final da década de 80, desse mesmo século muitos 
quilombos que surgiram tiveram como finalidade a liberdade, e 
Reis (2017, s/p.) afirma que essas organizações não surgiram com 
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finalidades abolicionistas, o que os homens e mulheres escravos, 
dentre outros queriam era “viver e se possível viver bem”. 

Nesse panorama de fugas e formações de quilombos, sem 
controle, os senhores partiam para todos os tipos de mutilações 
possíveis para reprimir, castigar e manter a ordem frente àqueles 
escravos que se atrevessem a fugir. Reis (2017) oferece uma visão 
geral de como as fugas e as retiradas aconteciam em várias localidades 
brasileiras e de como os castigos podiam ser abomináveis:

Em Minas Gerais, durante a primeira metade do século XVIII, 
autoridades locais e os próprios governadores, atormentados 
com a proliferação dos mocambos, conceberam punições 
bárbaras, como cortar uma das pernas ou o tendão de Aquiles dos 
quilombolas. [...] Na Bahia, cinco quilombolas que atuavam perto 
da capital foram capturados, julgados sumariamente, enforcados 
e esquartejados, no início do século XVIII. (REIS, 2017, s/p.).

Os quilombos sem sombra de dúvidas, mesmo que 
primeiramente não tenham sido criados com fins de acabar com a 
escravidão, serviram como refúgio para aqueles que para cá foram 
traficados tal qual animais, amontoados em cargueiros pestilentos. 
Pessoas que nem sequer eram consideradas gente, e pela conveniência 
e crueldade sádica do próprio homem, foram aculturados, torturados 
e vilipendiados. Hoje as comunidades quilombolas têm formação 
e objetivos distintos. Cumprem uma função de reparação social, 
pois muitos quilombos formaram-se a partir da ação de resgate de 
espaço físico que outrora serviu de refúgio aos escravos em fuga. São 
territórios de resistência, fazem parte das políticas públicas e contam 
com o incentivo de Organizações não Governamentais- ONGs que 
auxiliam na emancipação das gentes que na vida diária trabalham, 
estudam e produzem para uma vida cidadã. Para os pesquisadores, 
os quilombos se colocam como espaço interessante onde torna-se 
possível compreender a formação sociocultural própria a uma região e   
também contribuir com essas comunidades para o fortalecimento da 
sua autonomia. Desse modo, ocorre uma troca produtiva de saberes.

Dessa forma,  a próxima sessão trará uma vivência sociocultural 
proporcionada pelo Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 
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Alta – UNICRUZ, no ano de 2019 na Comunidade Quilombola Vila 
Miloca, no Município de Lagoão – RS.

Mulher negra quilombola

Esta sessão pretende destacar a voz das mulheres quilombolas 
presentes na roda de conversa realizada no dia 23 de novembro, de 
2019, na atividade já referida. Nesse dia, a voz feminina se destacou no 
diálogo proposto acerca de questões tais como, identidade quilombola, 
economia e emancipação política. As falas revelaram diferentes lugares 
do ser mulher quilombola, ou seja, a mãe que protege suas filhas – dos 
preconceitos racistas - e a si própria dos estereótipos impostos como 
parâmetros estéticos do ser mulher, a polivalência que é ser dona de 
casa e também empreendedora de seu pedaço de chão.

No imaginário social, está muito arraigado a imagem de 
Quilombo a pessoas negras caracterizadas com roupas típicas africanas 
e a um povoado peculiarmente diferente do que está normatizado nas 
cidades. Isso baseado no pré-conceito de quem nunca havia visitado, 
antes desse evento, uma comunidade quilombola e, por conta disso, 
alimenta uma concepção fantasiosa e deturpada da realidade. As 
Comunidades são formadas por homens, crianças e mulheres que 
levam uma vida normal de trabalho duro e de constante construção 
da emancipação, dentre esses, as mulheres são o foco principal. Por 
isso são destacadas nessa discussão.

A mulher negra protagoniza sua luta em relação a sua 
independência política através de movimentos históricos empunhado 
pelas próprias mulheres negras, tal qual o feminismo negro - que 
se destaca do movimento feminista branco - justamente porque, 
enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto, as 
mulheres negras lutavam para serem consideradas pessoas (RIBEIRO, 
2016, p. 99). Por conta disso, a sessão é embasada teoricamente por 
autoras negras e brasileiras, tendo em vista a importância de serem 
conhecidas e reconhecidas como propulsoras de gritos de denúncia 
acerca do estruturalismo dominante os quais não reivindicavam as 
lutas específicas de legitimação de direitos das mulheres negras.

O mito acerca da feminilidade negra denunciado por Gonzales 
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(1984, p. 225) aponta: “O fato é que, enquanto mulher negra sentimos 
a necessidade de aprofundar nessa reflexão, ao invés de continuarmos 
na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo 
esforço de investigação das ciências sociais”, ou seja, a autora expressa 
o fato de serem vistas, enquanto mulheres negras, somente como mão 
de obra barata e, por isso, complementa com indignação o retrato 
das “noções de mulata, doméstica e mãe preta [...]”. As árduas lutas 
de Lélia Gonzales, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo e muitas 
outras contribuíram para significativas mudanças paradigmáticas. E o 
cotidiano de uma mulher quilombola que trabalha, cuida de sua casa 
e também busca em cursos e capacitações a fim de melhor se preparar 
para enfrentar os desafios da geração de renda, busca justamente 
firmar direitos.

A essas colocações somam-se as vozes das participantes na roda 
de conversa que muito   discutiram sobre a necessidade de serem e 
estarem inseridas na sociedade sem causar estranhamento (de forma 
normal), se sentirem pertencentes a uma comunidade quilombola, 
orgulhosas em somar a sua identidade à comunidade da qual fazem 
parte. Não assimilarem os aspectos negativos que lhes são impostos 
pelo imaginário social. As participantes – e a referência a “elas” aqui, 
é justamente, porque as mulheres tomaram conta da conversa, os 
poucos homens participantes quase nada falaram e quando falavam 
era para concordar com elas ou fazer pequenos complementos as  falas 
delas - afirmaram que ser quilombola não é sinônimo de usar turbante 
na cabeça, vestirem-se com roupas ou vestidos de estampas coloridos, 
dançar músicas africanas e serem adeptas do candomblé, afirmaram, 
inclusive, que na comunidade quilombola de onde são, a maioria das 
pessoas são evangélicas e nisto está a garantia, diziam elas, de serem 
quem são, e nesse existir garantir suas identidades e suas escolhas.

Cabe salientar que um cartaz com palavras chaves e outros 
elementos constituintes de identidades das comunidades quilombolas 
foi usado como disparador da conversa, uma vez que este trazia um 
feedback do encontro realizado no ano de 2017, a pergunta do cartaz 
era: “O que é ser quilombola?” A palavra “liberdade” esteve presente 
no diálogo que tratou de responder tal pergunta. Do feminismo negro 
que trouxe à luz as problemáticas específicas das mulheres negras, 
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Ribeiro (2016, 101) cita que o silêncio sempre foi um dos piores 
inimigos da mulher negra e o grande aliado da “unidade negra” que 
fora criado em cima do silêncio das mulheres. Não é por acaso  que a 
palavra “liberdade” foi escolhida para significar o que é ser quilombola.

 O sentimento de pertença dos integrantes das diversas 
comunidades presentes no encontro é muito forte inclusive entre as 
crianças e isso causou surpresa entre o grupo de universitários que 
conduziram a oficina infantil no turno da manhã. No momento da roda 
de conversa com as crianças e com os adolescentes, nas apresentações, 
foi com firmeza que falaram seu nome, acrescido da comunidade 
quilombola a qual pertenciam e esse era o posicionamento da criança 
mais nova, três (3) anos, até o adolescente mais velho presentes na 
conversa. Gonzales (1988, p. 225) também chama atenção para o ato 
da fala: “temos sido falados, infantilizados (infans, é aquele que não 
tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque 
falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria 
fala”. Em suma, a autora fala de assumir a fala, de não ser falado pelos 
outros (brancos) e o que se viu nessas crianças é que elas falam, falam 
de si, de quem são e de onde são.

Nesse sentindo, uma das participantes da tarde – da roda de 
conversa dos adultos - expôs o quanto é necessário e importante que 
seja a família a principal responsável por incutir na criança o sentimento 
de ser quilombola. Na fala dela está assim posto “é importante se 
autodeclarar quilombola desde pequena” e por isso diz que o papel 
da escola é muito relevante, no entanto, sabe, e afirma que essa 
instituição não tem o mesmo tempo, tampouco os mesmo recursos 
para tocar o cerne das questões que envolvem ser e pertencer a uma 
comunidade quilombola e assegura que a instituição vai falar sobre as 
leis que foram feitas acerca da trajetória histórica das pessoas negras 
ou dos quilombos, mas ela reitera que esse papel é da Comunidade e 
da família. 

Essa e outras participantes, de modo geral, elogiaram as ações 
das escolas onde seus filhos estudam, relatam que as professoras pedem 
ou desenvolvem trabalhos sobre os povos africanos e suas culturas o 
ano todo, indo além das datas que simbolizam, no calendário civil, a 
historicidade da população negra no País. Contudo as vozes femininas 
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da roda de conversa não deixam de denunciar as vezes que seus filhos, 
principalmente às meninas – sofreram bullying – palavra usada por 
uma das participantes  que conta ter sido chamada muitas vezes na 
escola e nessas ocasiões teve que se impor e requerer seus direitos de 
mãe e cidadã para exigir respeito, a fim de que a filha fosse respeitada 
na escola e não fosse molestada por causa de seu cabelo, suas roupas 
ou pela cor da sua pele. O cabelo crespo, pixaim, carapinha, ruim, 
dentro outros pejorativos nomes é problematizado por Gonzales na 
citação abaixo:

É por aí que a gente entende porque dizem certas coisas, pensando 
que estão xingando a gente. Tem uma música antiga chamada 
“Nêga do cabelo duro” que mostra direitinho porque eles querem 
que o cabelo da gente fique bom, liso e mole, né? É por isso que 
dizem que a gente tem beiços em vez de lábios, fornalha em vez de 
nariz e cabelo ruim (porque é duro). E quando querem elogiar a 
gente dizem que a gente tem feições finas (e fino se opõe a grosso, 
né?). (GONZÁLES, 1984, p. 234).

A participante que compartilhou a preocupação em relação à 
filha afirmou que com o passar do tempo à menina foi adquirindo 
confiança em si e passou a acrescentar a sua identidade a expressão “sou 
quilombola” antes de nomear a sua comunidade de residência. Com 
esse depoimento ela corrobora a colocação das demais participantes 
quando afirmam que é dentro do Quilombo que a criança fortalece 
sua identidade. Esse fortalecimento de identidade e sentimento de 
pertença enfraquece discursos tais como:

Aqui não tem diferença porque todo mundo é brasileiro acima 
de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo 
direito que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele 
sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico; 
educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas... Nem 
parece preto. (GONZALES, 1984, p. 226).

Sobre essas questões éticas, estéticas e de relações humanas, 
outra participante, em suas afirmações, garante que a “negritude” das 
meninas e das mulheres não está no cabelo armado – e ela glorifica 
a contemporaneidade por permitir que cada qual use e assuma seu 
cabelo afro do jeito que bem quiser e entender como moda ou não. 
Tampouco está negada quando esse cabelo está alisado por uma escova 
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ou chapinha. As vozes delas se levantam quando defendem que o 
visual dos seus cabelos deve obedecer ao seu desejo do momento, ou 
seja, segundo elas, existe diferentes formas de ter esse cabelo, - lavado 
e deixado secar naturalmente e dessa forma ter o volume que lhe é 
natural, alisá-lo quando for de desejo ou ainda trançá-lo. Esse cabelo 
que denota africanidade, não determina a “negritude de uma mulher, 
não está no fato de ser mais ou menos armado”. Essas afirmações têm 
grande significado para quem convive e tem que lidar com um cabelo 
que pode ser motivo de piada. Quem pode imaginar - se não uma 
mulher negra, que uma conversa sobre cabelo está muito para além da 
estética, Gonzáles (1982, p. 234) avalia:

E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando creme 
prá clarear, esticando os cabelos, virando leidi e ficando com 
vergonha de ser preta. Pura besteira. Se bobear, a gente nem tem 
que se defender com os xingamentos que se referem diretamente 
ao fato da gente ser preta.

A luta por emancipação do povo brasileiro, sobretudo das 
pessoas negras é uma constante em nosso País e a afirmação identitária 
é uma pauta forte entre os descendentes africanos, na citação acima, 
Gonzáles trata exatamente de uma das mais contundentes pautas acerca 
das mulheres negras que por muito tempo foram procrastinadas, na 
sequência da citação, ela explica porque a mulher negra não deve ter 
vergonha de ser preta, pois a vergonha está na conduta do homem 
branco colonizador que as utilizava como objetos sexuais, encoberto 
de muitos mitos e justificativas absurdas para os mais vis atos.

  Dentre essas e outras demandas que surgiram no diálogo, outra 
palavra condutora de muito significado foi “respeito”, e mais uma vez 
as mulheres presentes falaram sobre respeitar e serem respeitadas. Elas 
destacaram o quão importante é respeitar a juventude negra que quer 
- sim - ouvir “funk ou pancadão” e não somente músicas originárias 
da cultura africana – aqui mais uma vez entra o imaginário de quem 
não conhece as Comunidades Quilombolas. Elas se orgulham em 
divulgar a cultura africana através do grupo de dança “Dandara” – que 
inclusive fez uma apresentação nesse evento – essa expressão artística 
mantém viva a cultura das danças africanas e toda simbologia por ela 
marcada, porém defendem que “ser negro nos dias de hoje está muito, 
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além disso,” e afirmam querer fazer parte da sociedade e serem aceitos 
por quem são e para isso acontecer elegem o respeito como a principal 
forma de agir no mundo, dividir politicamente as oportunidades de 
trabalho, de educação, de reconhecimento, ou seja, de forma paritária 
e com as questões de identidade muito bem resolvidas, pois segundo 
as participantes isso dá as condições necessárias para lutar de igual 
para igual. Elas afirmam que os desejos são os mesmos “[...] estudar, 
disputar um emprego, assim como vocês!”. Nesse sentindo, entre o 
passado e o presente Gonzáles considera que:

Os diferentes valores culturais trazidos pelos povos africanos que para 
cá vieram (iorubas ou nagôs, daomeanos, malês ou muçulmanos, 
angolanos, congoleses, ganenses, moçambicanos etc.) apesar da 
redução à “igualdade”, imposta pela escravidão, já nos levam a pensar 
em diversidade. (GONZÁLES, Lélia, 1982, p.18).

Todos essas narrativas demonstram a força e a determinação 
dessas mulheres e homens, e no que diz respeito ao trabalho, também 
elas se sobressaíram no decorrer das narrativas, citaram os programas 
coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – 
SMDS, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 
que oferece cursos que podem ser ministrados dentro da Comunidade, 
ou seja, os interessados não precisam se deslocar e, com esse incentivo, 
a própria culinária típica pode se transformar em uma fonte de renda, 
ou ainda o artesanato. A moradora de um quilombo relata com 
satisfação que o fato de ter “corrido atrás desse recurso” pode, além de 
se converter em uma fonte de renda para outras mulheres, auxiliar na 
perpetuação da cultura, a fim de que essa não se perca e que as crianças 
e os jovens das comunidades cresçam valorizando e sabendo sobre os 
costumes dos seus antepassados que, na opinião de todos os presentes 
na roda de conversa, é muito importante. 

Estudo realizado acerca da questão econômica das Comunidades 
Quilombolas, identifica  que a economia passa pela política da 
agricultura familiar, por isso as mulheres presentes narraram serem 
muito ativas nos cursos e capacitações relativas à produção e a venda 
desse produto, ou seja, a luta das comunidades em ganhar mercado 
para suas produções, pois ficando restrito ao cultivo e venda dentro 
da própria comunidade não gera renda, essa produção precisa ser 
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comercializada nas cidades próximas para que seja revertida uma 
renda aos produtores da Comunidade Quilombola. Eles afirmam 
que “fazer a banca dentro da própria comunidade não tem futuro, 
vender entre vizinhos”. Foi citado por elas o caso de duas famílias 
de um determinado quilombo que são produtoras de amendoim e 
toda sua produção é diretamente vendida para Caxias do Sul, inclusive 
rapaduras. Em relação à organização das Comunidades e seus meios 
econômicos, Machado em sua pesquisa acerca do tema ressalta que:

O surgimento destas famílias em determinado local, acaba 
formando um vilarejo que se estabelece com a criação de escolas, 
igreja, salão comunitário. Criam-se laços de solidariedade e 
compartilhamento de ideais. Este modelo, ao qual, pode-se 
chamar de agricultura tradicional, se concretiza através das 
trocas, do trabalho distribuído entre os membros da família, 
dos mutirões, da hierarquia, dos saberes, a organização em volta 
do rural, o que acaba constituindo um modelo de sociedade. 
(MACHADO, 2016, p. 20).

Dentro destas questões, a pesquisadora citada discute a 
relevância dos programas de incentivo aos agricultores das comunidades 
quilombolas, inclusive pelas vias da retratação social que o País tem 
para com esse povo que em sua Terra Natal já possuía a cultura do 
cultivo da terra e que ao chegarem aqui, no período colonial, esse 
foi mais um dos direitos que lhes foram retirados “O agricultor 
quilombola pode ser considerado como um grupo diferenciado, pois 
há uma peculiaridade histórica e cultural que os envolve” e constata 
que “Um avanço significativo para as comunidades quilombolas, 
aconteceu com a inclusão na Constituição Federal de 1988, no 
artigo 68, do Ato das Disposições Contraditória – ADCT, o que lhes 
garantiu acesso à terra e a proteção dos territórios quilombolas [...]” 
(MACHADO, 2016, p. 20).  

Portanto, a partir desse marco Legal os territórios 
tradicionalmente ocupados por descendentes de escravos foram 
reconhecidos como sendo de direito destas pessoas, e dessa forma 
a elas foram dadas os devidos direitos e titulação, formando, a 
partir disso mais de “2800 (duas mil e oitocentas) comunidades 
quilombolas” (MACHADO, 2016, p. 20) no Brasil. Diante disso, 
muito longe estamos enquanto Nação de reconhecer-nos enquanto 
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um povo miscigenado que precisa unir forças para conquistar direitos 
e plena cidadania, contudo muito mais perto se chega todas as vezes 
em que a Universidade se aproxima, através da análise e da provocação 
de práticas socioculturais onde saberes são compartilhados.  

Considerações finais

O tema Comunidades Quilombolas é amplo e significativo, 
por isso configura-se uma seara de muitas nuances a serem exploradas, 
conhecidas, investigadas e compreendidas, para este recorte optou-
se por relatar e discutir a emancipação da mulher negra, para que 
não haja, sob pretextos obscurantistas quaisquer justificativas que 
sustentem discriminações, violências ou cerceamentos no que diz 
respeito às suas lutas por igualdade de direitos. Por essas razões, 
esse relato fundamentado focou no protagonismo feminino em seu 
contexto de vida. 

Escrever sobre mulheres, sobretudo sobre as mulheres negras 
quilombolas, é bastante desafiador, pois são remanescentes de um 
povo que teve muito além da liberdade solapada, os africanos cativos 
no Brasil tiveram suas vidas anuladas e por isso o País tem sim uma 
dívida social com a população negra e com muitos outros grupos 
sociais que, a revelia da cor da pele ou raça, se enquadram no grupo 
dos que foram destituídos de direitos. A mulher negra, que nesse 
escrito se destaca, representa a garra e a resistência de ser feminina e 
intenta, através do trabalho e da instrução, conquistar mais para si e 
para seus descendentes, no forte desejo de poder disputar as mesmas 
oportunidades que os brancos ainda dominam.

Portanto, o presente e o futuro das Comunidades Quilombolas 
estão nas mãos de mulheres e de homens que lutam por seus direitos, 
identificam oportunidades e fazem delas meios de implementar a 
vida com autoestima e sentimento de pertença. Por diversas vezes, 
durante o diálogo foi reforçado pelas mulheres que desde a infância é 
consolidada a negritude que os constitui e os faz levar a Cultura Negra 
por onde passam e afirmar com orgulho que são Quilombolas. 
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Capítulo 4

Avanços e desafios encontrados por mulheres 
militares na Marinha brasileira

Douglas Verbicaro Soares
Rivetla Edipo Araújo Cruz

Silvia Rafaela Demétrio Costa
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Considerações iniciais 

O estudo objetiva evidenciar os avanços e desafios que as 
mulheres vêm sofrendo nas Forças Armadas, em destaque 

na Marinha do Brasil. Muitas são os obstáculos estruturais que ensejam 
na prática de condutas baseadas no preconceito e discriminação 
hierarquizados por um sistema próprio. Em pleno século XXI, as 
Forças Armadas não conseguem pôr fim aos obstáculos que impedem 
um tratamento igualitário no âmbito de gênero, ou seja, no que diz 
respeito ao acesso inclusivo aos mesmos postos de trabalho, mesmos 
salários e oportunidades etc.

Sendo assim, o estudo pretende alcançar o objetivo 
respondendo algumas indagações ao longo do manuscrito, como por 
exemplo: Como estão organizadas as Forças Armadas no Brasil? Qual 
a situação das mulheres militares na Marinha? Existem obstáculos 
para a igualdade entre homens e mulheres na Marinha brasileira?

Para o trabalho foi pensada uma pesquisa multidisciplinar, 
com método hipotético-dedutivo, dando destaque às ciências sociais 
aplicadas em busca de explicações acerca do tema. O artigo foi divido 
em três partes principais, a primeira tratando das Forças Armadas 
no Brasil e o sentimento de Pátria. A segunda seção trabalha com a 
realidade das mulheres na Marinha. Para a terceira parte foi pensada 
uma abordagem referente aos problemas sofridos por muitas mulheres 
impedidas de serem tratadas em condição de igualdade.
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As Forças Armadas no Brasil e o sentimento de Pátria

No Brasil, as Forças Armadas são divididas e compostas pelos 
órgãos militares do Exército, os da Marinha e os da Aeronáutica. São 
instituições nacionais permanentes e devem por meio de parâmetros 
constitucionais, cuidar e defender o país no que diz respeito a sua 
seguridade territorial, assim como, na manutenção de seus poderes 
(artigo 142 da Carta Magna de 1988). Essas forças, subordinadas ao 
Ministério de Defesa do Brasil, têm como pilares constitucionais a 
Hierarquia e a Disciplina (BRASIL, 1988).

Para a explanação do tema, se faz necessária uma abordagem 
sobre o termo “Pátria”: o termo vem do latim “patris”, remete para 
a “terra dos pais” (hê patris) e possui uma semântica que engloba, 
tanto o enraizamento natalício, como a fidelidade a uma terra e a 
um grupo humano identificado por uma herança comum, real ou 
fictícia (CATROGA, 2008). De acordo com os primeiros indícios 
da expressão pátria, encontra-se o termo país (palavra italiana: paese), 
que por sua vez deriva do latim “pagus”, que representa em outras 
coisas a ideia de aldeia. Outrossim, para a Convenção Internacional 
de Montevidéu (1933), se entende por uma população permanente, 
território definido, governo e a capacidade de entrar em relação com 
outros Estados (ÂMBITO JURÍDICO, 2010). 

Quando essas características se relacionam com outras, sejam 
elas ligadas às emoções, sentimentos, identificação, a ideia de pátria 
cede espaço a de nação, onde o espírito do nacionalismo exacerbado 
recebe destaque, pelo sentimento de pertencimento. Nesse cenário, 
em um texto retirado da página oficial da Marinha do Brasil (2020 c), 
é possível perceber tal vínculo:

Nota-se, no homem do mar, um respeito comum à tradição, 
a qual dá grandeza e que o vincula a um extraordinário ânimo 
patriótico e a uma grande veneração dos valores espirituais 
que o ligam à comunidade nacional onde teve seu berço. Vive, 
internacionalmente, a percepção que tem da Pátria, perto ou 
distante. É, como dizia Joaquim Nabuco, “um sentimento 
unitário, nacional, impessoal”. A lembrança ou a imagem que 
dela tem o marinheiro não é maculada pelos regionalismos. Sua 
Pátria é um todo de tradições, que venera com a mesma força 
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que aprendeu a honrar as que são comuns aos homens do mar. O 
respeito à tradição é uma característica que gera patriotismo sadio, 
fundamentado na valorização dos aspectos comuns ao seu grupo 
nacional em que a tradição se constitui em elemento comunitário, 
num poderoso aglutinador (MARINHA DO BRASIL, 2020 c).

Nesse contexto, portanto, é evidenciada a valorização do 
nacionalismo, além do vínculo emocional atribuído à defesa da nação. 
Destarte, é possível também visualizar a importância atribuída às 
tradições em suas falas, com o argumento de que devem ser mantidas 
e seguidas por constituírem um elemento comum. Entretanto, 
o tradicionalismo pregado é o mesmo que limita a participação 
homossexual e feminina, por reforçar costumes enraizados em uma 
cultura machista. Nesse sentido, Castro (1998, p. 12-3), em seus 
estudos, afirma que a cultura organizacional reproduz a subordinação 
de gênero e salientam as relações de poder baseadas nas hierarquias. 
Obstáculos que dificultam o tratamento igualitário entre homens e 
mulheres na sociedade brasileira.

As mulheres na Marinha do Brasil

Essa seção busca retratar a situação das mulheres nas Forças 
Armadas brasileiras. É notório que a temática da promoção de direitos 
de igualdade entre os gêneros, principalmente, no que diz respeito às 
Forças Armadas, é um assunto que parece viver sob contínua negação, 
como se de fato o problema não existisse. Mesmo que componham 
uma crescente parcela dentro da ocupação de cargos militares, de 
acordo com a Marinha do Brasil, as mulheres ainda representam 
apenas 7% do quadro (SENADO FEDERAL, 2020).

Ao longo dos anos, graças à luta feminista e à busca pela igualdade 
de gênero, diversas leis e mecanismos passaram a ser implementados, 
visando a integração de mulheres às Forças Armadas. Pioneira nesse 
processo de integração, a Marinha do Brasil, somente nos anos de 
1980, através da Lei nº 6.807, foi responsável pela fundação do Corpo 
Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha - CAFRM (DANTAS, 
2018, p. 39), possibilitando o inédito ingresso de mulheres à Marinha. 

Outros decretos estabelecidos, posteriormente, viabilizaram o 
ingresso de mulheres como Oficiais nos Corpos de Engenheiros e de 
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Intendentes da Marinha, e nos Quadros de Médicos, de Cirurgiões-
Dentistas, de Apoio à Saúde e Técnico, em igualdade de condições 
no acesso às promoções e cursos (MARINHA DO BRASIL, 2020 
a). Entretanto, mesmo que de fato fosse permitida a participação 
feminina dentro dessas instituições, existem fatores de resistência em 
relação à atuação da mulher nessa área. 

As discussões sobre o tema, surgidas quando as mulheres 
começaram a pleitear sua participação militar, sempre foram 
permeadas pelo forte ideário masculino impositivo que trouxe as mais 
variadas justificativas para que estas não pudessem ter incorporação 
nas Forças Armadas (VERBICARO SOARES, 2012, p. 86-7). Através 
de busca recente ao material informativo sobre as Forças Armadas 
brasileiras, no próprio site da Marinha se encontra, nesse sentido, 
textos que possuem todo um teor machista e conservador, nem um 
pouco coerente com as novas realidades social e ideal democrático do 
Governo do Brasil. 

O que mais chama a atenção é o fato de que a Marinha foi a 
primeira a permitir o ingresso de militares mulheres no seu quadro de 
funcionários. Dessa forma, parece incoerente a permanência de textos 
informativos sobre a instituição com tendências preconceituosas e de 
índole desigual entre homens e mulheres.

O texto que se faz referência, como exemplificação do estudo 
possui uma demasiada repetição dos termos: “homem do mar”, 
“marinheiros”, “o jovem”, “forte”, “companheiros”, “eles” e em 
nenhum momento faz referência às mulheres, que hoje fazem parte 
das Forças Armadas. Num exercício de completo alijamento e não 
reconhecimento feminino no quadro de militares no Brasil, o que 
implica na exaltação da suposta figura impoluta e fortificada da 
masculinidade, paternalista. Ideia essa retrógrada e equivocada que 
considera supostamente o homem como um ser que valora apenas 
a sua força física, responsável pela sua imaginada superioridade e 
hierarquia vantajosa sobre as mulheres. 

Segundo Marinha do Brasil (2020 c), segue alguns desses 
textos:

Os homens do mar há muitos séculos, vêm criando nomes 
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para identificar as diversas partes dos navios e designar a praxe 
de suas ações as quais, pela repetição, tornaram-se costumes. 
Naturalmente, muitas particularidades e expressões da tradição 
naval lembram, às vezes, aspectos da vida doméstica ou de 
atividades em terra. 

 [...] Os homens do mar, por arrostarem sempre a mesma vida 
e mutuamente se ajudarem, constituem, tradicionalmente, uma 
classe de espírito muito forte. E, como somente em períodos 
historicamente curtos de veem em disputa pelo domínio, 
geográfico e cronologicamente limitado, domar, onde partilham 
alegrias e perigos, a fraternidade é a mais digna característica com 
que pautam o seu comportamento rotineiro”

 [...] Com respeito à tradição, aliados a coragem e ao orgulho 
do que fazem, os homens do mar provocam a integração da 
comunidade naval e marítima, favorecendo a conquista de 
eficiência máxima, tão necessária a seus propósitos e aspirações 
(MARINHA DO BRASIL, 2020 c).

Quando se fala da situação das mulheres no quadro do 
Exército brasileiro, não percebemos muitas diferenças ao visto 
anteriormente com a Marinha. Nesse segundo caso, o próprio lema da 
instituição militar já demonstra o estereótipo favorito para justificar a 
superioridade do homem, o fator: força. O lema do Exército no Brasil 
é: “Braço forte, Mão amiga”. Também se percebe a explícita e tão 
presente questão do respeito incondicional à hierarquia e ao respeito 
estrito às normas disciplinares da Instituição, que condicionaram toda 
a sua vida e profissão. Além disso, esse mesmo respeito estrito está 
presente nas determinações impositivas da Força Aérea do Brasil. 

Com base nessas ideias, é evidente a situação de imposição 
unilateral dos Organismos Militares em relação aos seus membros, 
fato esse que impossibilitaria qualquer manifestação contrária aos 
padrões estabelecidos anteriormente e que condiciona a participação 
das mulheres já em uma posição desigual nas Forças Armadas. Por 
outro lado, a história demonstrou que os valores sociais e culturais 
modificaram ao longo da evolução natural humana. É claro que até os 
dias atuais as mulheres lutam por um reconhecimento de sua condição 
de ser mulher e, acima de tudo, de ser respeitadas e tratadas de forma 
igual em relação aos homens.
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 Com base nesse entendimento encontramos as opiniões de 
D’Araujo (2003): 

Nosso argumento é o de que a incorporação de mulheres e 
homossexuais às Forças Armadas só pode ser devidamente 
considerado quando as sociedades tiverem estabelecido para si 
que liberdade de escolha e direitos iguais para todos são parte 
inviolável da soberania individual, ou seja, quando os princípios 
de igualdade e democracia se tornarem a gramática da política. 

De toda forma, o que este trabalho deixa claro é que o acesso das 
mulheres às Forças Armadas é de mais fácil assimilação do que 
a dos homossexuais. [...] A homossexualidade, em praticamente 
todas as partes da América Latina, é ainda vista como desvio ou 
depravação moral, uma doença, uma anomalia ou indignidade 
social. Diferente, portanto, da condição feminina, associada à 
fragilidade, falta de força, vocação maternal, mas não a aspectos 
reprováveis do ponto de vista moral. (D’ARAUJO, 2003, p. 71). 

Quando se trabalha com a imagem de mulheres nas Forças 
Armadas, os militares olham a condição da mulher como algo 
“frágil”, que não possuem força, relacionando às características físicas 
que lhes impossibilitariam, supostamente, de serem comparadas 
à força muscular dos seus companheiros homens. Nesses casos, 
os preconceitos e discriminações em relação às mulheres ainda às 
submetem a uma posição de inferioridade em relação aos homens. 
No Brasil, em importante ressaltar que apenas em 2012, uma mulher 
chegou ao mais alto nível da carreira militar, Dalva Maria Carvalho 
Mendes, contra-almirante da Marinha, sendo ela a primeira e única 
mulher a virar oficial-general (LUPA, 2018). 

Nesses exercícios de discriminação, a ideia que prevalece para 
a ocupação dos mais altos cargos militares estaria relacionada aos 
“naturais” atributos do masculino, de forma que apenas estes possam 
exercer o comando. Dessa maneira, a justificativa hoje empregada pelas 
Forças Armadas do Brasil é a de que as mulheres, que não possuem esse 
comentado atributo, estão impedidas de exercitar o comando militar. 

Nota-se que o processo de integração das mulheres às 
Forças Armadas, além de recente se demonstra como um progresso 
extremamente lento: foi apenas em 2017, através de um memorando, 
que Oficiais e Praças femininas foram autorizadas a participar de 



  79
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

atividades efetivas do Poder Naval. De acordo com Lupa (2018), 
até então as mulheres que integravam a Força só desempenhavam 
atividades auxiliares – não as que tivessem ligação com as finalidades 
da Marinha, ou seja, com a missão de zelar pela segurança do país, 
valendo-se do poder naval (o poder bélico da Marinha)”. Para 
corroborar com esse entendimento:

Em nota, a Marinha afirmou que “As mulheres sempre 
participaram de todas as atividades, sejam elas operacionais, 
técnicas ou administrativas. A restrição existia, em um sentido 
positivo, de proteção à família, para que elas não participassem 
das ações de combate”. A lei que fazia essa restrição foi alterada 
no final do ano passado, garantindo que “aquelas candidatas 
que optarem por ingressar como Oficiais Operativas, do Corpo 
da Armada ou de Fuzileiros Navais, seguirão carreiras que são 
estruturadas até o posto de Almirante de Esquadra, posto máximo 
em tempo de paz”, de acordo com a corporação (LUPA, 2018).

Como previsto e exposto anteriormente, são repetidas as 
tentativas de justificar a exclusão da participação feminina, mas todos 
os argumentos apresentados baseiam-se em justificativas sexistas. Na 
nota acima, emitida pela própria Marinha do Brasil, é alegado que 
a restrição de mulheres na Marinha era de caráter positivo, com a 
finalidade de proteção da família. É válido ressaltar que o Poder Familiar 
não é atribuído apenas à mãe, mas também ao pai. Mais uma vez, o 
instinto e dever maternos são atribuídos à mulher como limitação no 
exercício de atividades, além da limitação de sua autonomia.

 Para complementar esse entendimento se faz válida a 
explicitação da Recomendação da Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa (APCE), nº 1742, de 11 de abril de 2006, que aduz a 
temática dos Direitos Humanos dos membros das Forças Armadas 
(AOFA, 2006). Essa assembleia tem como objetivo a promoção e a 
proteção dos Direitos Humanos no âmbito das Forças Armadas dos 
países europeus que a constituem, ressaltando a importância para a 
atualidade do respeito desses direitos, podendo servir como inspiração 
para o desenvolvimento de políticas de discriminação por gênero em 
casos análogos no Brasil.

De acordo com essa resolução da APCE, os integrantes das 
Forças Armadas seriam cidadãos, detentores de deveres e direitos e que 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2012/04/marinha-e-responsavel-pelo-policiamento-da-costa-brasileira
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2012/04/marinha-e-responsavel-pelo-policiamento-da-costa-brasileira
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/wp-content/uploads/2018/03/notaMarinha.pdf
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estariam protegidos pela necessidade de adequação desses direitos às 
liberdades fundamentais, assim como a preceitos internacionais como 
a Convenção Europeia de Direitos Humanos, Carta Social Europeia, 
Tratados e Cartas de conteúdo de Direitos Humanos, que reconheçam 
os direitos e deveres de cada cidadão membro da instituição militar, 
conforme os limites impostos pelas exigências dos deveres militares 
(VERBICARO SOARES, 2011, p. 150).

  Em suas considerações, a Resolução chama atenção ao que 
determina as atribuições do Conselho da Europa na necessidade 
de reavaliação dos estatutos das mulheres nas Forças Armadas, 
evidenciando os vários casos de assédios sexuais, violências físicas 
e mentais, a problemática sofrida por esse coletivo na ocupação de 
determinados cargos militares (os mais elevados) e no desempenho 
de suas funções por sua condição humana de ser mulher. Esses fatos 
somam os casos de discriminação, preconceito e infrações dos direitos 
das mulheres nos quadros de militares.

Igualmente, a Resolução apresenta ainda ideias e 
posicionamentos contra tortura, desrespeito, assédio sexual e moral, 
casos geralmente relativizados dentro do campo militar. Os preceitos 
da Resolução nº 1742, podem ajudar no combate das injustiças e das 
violações dos direitos das mulheres militares em outros países, mesmo 
aqueles que não constituem o espaço comum europeu (VERBICARO 
SOARES, 2011, p. 150-1). Iniciativas positivas de evidenciação de 
problemas sociais possibilitam a saída de uma realidade de preconceito, 
discriminação para a efetiva conquista da cidadania participativa em 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres na esfera social.

Obstáculos para a igualdade entre homens e mulheres na Marinha 
brasileira

Para as mulheres, falar de trabalho e aceitação dentro das 
Forças Armadas ainda constitui uma difícil tarefa, mas a esperança é 
um instrumento de luta forte para que se possam traçar os próximos 
passos de um futuro com medidas concretas de respeito e integração 
dessas pessoas vítimas de preconceitos e discriminações infundadas.

Atualmente existem cerca de 8 mil mulheres pertencente aos 
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quadros da Marinha no Brasil. São elas divididas entre 3.798 oficiais e 
4.465 praças (MARINHA DO BRASIL, 2020 d). Entretanto, apesar 
desse número representar apenas uma pequena parcela da corporação, 
é muito valorizado pelas próprias mulheres detentoras desses postos, 
pois representa uma grande conquista.

Diante de tais números fica evidente a desproporção e a 
desigualdade entre homens e mulheres nos postos da Marinha, tendo 
em vista que essa carreira não é incentivada para mulheres e também, 
difícil de prosseguir, pois são colocados vários fatores que dificultam o 
acesso e que acabam por desestimular o ingresso feminino nas Forças 
Armadas (VERBICARO SOARES, 2011, p. 149-50).

Quando se comenta sobre a situação das mulheres no sistema 
militar brasileiro logo destacam-se uma série de indícios, quais sejam, 
distintas formas de tratamentos outorgados às mulheres, pelo simples 
fato de serem mulheres e supostamente indefesas.

Nesse aspecto, torna-se imprescindível a busca através do 
ensinamento para que as mulheres possam ser respeitadas em suas 
respectivas vidas e que encontrem igualdades de oportunidades. 
Ademais, é importante uma real implicação de toda a comunidade 
para que esses anseios não fiquem apenas em desejos e, sim, para que 
possam ser concretizados como uma tarefa comum em liberdade e 
em igualdade de oportunidades. Com esse entendimento, D’Araujo 
(2003) afirma que:

Os estudos demonstram que em algumas situações de privilégios, 
as mulheres são vistas em uma situação de reconhecimento de 
inferioridade e constante dependência, como nos casos de: 
deserção de um militar, sua família não poderá ser desamparada, 
a esposa será tratada legalmente viúva, com direito à pensão, 
na ausência do marido militar, caberá às Forças Armadas a 
proteção da mulher. Da mesma forma, em sua família, também 
encontramos o caráter protetor Militar quando o órgão destina 
pensões para as filhas solteiras (somente às mulheres) de militares 
em caso de morte do pai militar (a instituição assume uma função 
pecuniária de um pai ou um marido), ou nos casos em que a 
“fragilidade” feminina é usada como reivindicação política por 
parte dos militares por melhores salários. Outra manifestação 
militar que enseja na proteção feminina pela Instituição é a 
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de que as mulheres, uma vez nas Forças Armadas, não poderia 
ser impedida de ver sua família durante meses, especialmente 
quando tem filhos, por esta razão, são excluídas de tarefas que 
exijam viagens muito longas sem a presença de seus familiares. A 
contínua proteção às mulheres também prevê a criação de zonas 
separadas de coexistência dentro dos quartéis por questões de 
libido sexual (D’ARAUJO, 2003).

A partir dessa perspectiva, fica claro que o papel da mulher 
está sempre associado a um ideal feminino criado pela sociedade 
onde mães não podem ficar separadas dos filhos, tirando o direito 
de escolha das mulheres sem que possam decidir se querem ir para as 
missões ou ficar com a família, um ato que viola a profissão e passa por 
cima da vontade das mulheres em servir a pátria em missões longas 
(VERBICARO SOARES, 2012, p. 87-8). 

É imperioso salientar que entre os obstáculos existentes que 
dificultam a igualdade entre os gêneros nas Forças Armadas, o assédio 
constante dentro dos quartéis por seus companheiros militares, gera a 
necessidade da criação das chamadas “zonas separadas de coexistência” 
a fim de mais uma vez proteger as mulheres e, também, por conta da 
libido sexual, tornando um assunto delicado e que gera constantes 
discussões acerca da temática, pois envolve questões de cunho social e 
machista que estão fortemente enraizados dentro das Forças Armadas.

Atualmente já se pode falar em políticas de incentivo para 
ingressar nas Forças Armadas, mas ainda assim não são políticas 
consolidadas, muitas meninas e mulheres possuem o desejo de servir 
à Marinha, mas a falta de informação e incentivo acaba postergando 
a entrada de mais mulheres nos serviços navais. Um problema que 
poderia ser resolvido com políticas públicas, como palestras em escolas 
de nível fundamental e médio, mutirões em bairros periféricos e de 
difícil acesso com o intuito de incentivar a entrada dessas mulheres.

No que se refere à inserção da mulher na Marinha, é notório 
tamanha lentidão em pequenos processos que possibilitariam a 
integração dessas mulheres no ambiente naval:

Uma significativa mudança estrutural foi trazida pela Lei nº 13.541, 
de 18 de dezembro de 2017, que concedeu a oportunidade de as 
mulheres exercerem atividades para a aplicação efetiva do Poder 
Naval, com o ingresso, na Escola Naval, no Corpo da Armada 
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(CA) e no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Nesse diapasão, a 
partir de 2022, as mulheres também ingressarão nas Escolas de 
Aprendizes-Marinheiros, como integrantes no Corpo de Praças 
da Armada (CPA), permitindo o embarque concomitante de 
Oficiais e Praças nas fileiras operativas (MARINHA DO BRASIL, 
2020d).

 Nesse contexto, fica evidente a lentidão para promover 
medidas igualitárias dentro da Marinha, onde pequenas mudanças 
levam anos para serem efetivadas, e torna evidente a luta e tamanha 
dificuldade das mulheres em ocuparem os mesmos cargos e espaços 
que são destinados aos homens (VERBICARO SOARES, 2012, p. 
88). Claramente uma divisão social do trabalho entre os sexos, onde 
mais uma vez são atribuídas características sexistas ao trabalho (QG 
FEMINISTA, 2018).

 Destaca-se que analisando o histórico da Marinha do Brasil, é 
possível observar que os altos cargos e funções mais importantes dentro 
da Incorporação são ocupados majoritariamente por homens, como já 
mostrado nesse estudo, somente duas mulheres foram promovidas ao 
cargo de Oficial General dentro das Forças Armadas Brasileira, que é 
a função mais alta e de grande relevância social.

Em relação às mulheres nas Forças Armadas, é importante 
chamar a atenção ao fato de que a incorporação sem a devida 
conscientização para a aceitação do coletivo feminino no quadro 
militar, junto com outros fatores como a baixa escolarização, 
tratamentos humilhantes, exaltação da subordinação, impunidade a 
violações de condutas, preconceitos, práticas comuns nos quartéis, 
podem gerar problemas significativos para as mulheres militares, 
como vários casos de violações cometidos por homens (militares) a 
companheiras de profissão (VERBICARO SOARES, 2015, p. 599).

 A sensação de injustiça e da impunidade às muitas 
violações cometidas dentro das atribuições militares faz com que 
inúmeras mulheres se silenciem frente à violência de seus direitos. 
Consequentemente, muitas mulheres militares consideram que é 
melhor não denunciar perante uma triste realidade de violação, pois 
qualquer questionamento poderá servir como represália ao seu futuro 
dentro das Forças Armadas.
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Desta forma, fica evidente que o assédio dentro do ambiente de 
trabalho ocorre com frequência. No entanto, é difícil para as mulheres 
conseguirem denunciar e ter um desfecho benéfico. Na prática, por 
ser um ambiente em que os homens são predominantes, em razão da 
quantidade e da qualidade de seus postos, muitas mulheres optam por 
não denunciarem as violências sofridas na esfera militar.

A Marinha do Brasil (MB) informa que está instaurando um 
processo administrativo para apurar os fatos relacionados à 
acusação de crime por assédio sexual cometido por militar da 
Força. A MB reitera seu firme posicionamento contra condutas 
que afetam a honra e o pundonor militar (MARINHA DO 
BRASIL, 2020b).

Nota-se que apesar de as instituições repugnarem através de 
notas oficiais condutas de assédio, o que ocorre ainda na prática é 
uma ineficiência no combate a essas desigualdades e desrespeitos às 
mulheres, o que acaba gerando sensação de impotência para outras 
vítimas (MARINHA DO BRASIL, 2020b).

Ao longo do estudo, a desvalorização da mulher em relação ao 
homem dentro do seu local de trabalho é uma realidade dentro dos 
postos de trabalho da Marinha, além das desigualdades de tratamento 
para quem sonha em seguir carreira dentro das Forças Armadas. No 
entanto, a representatividade feminina no interior das corporações vem 
aumentando gradativamente, o que representa uma grande conquista 
para as mulheres em um mundo onde os homens predominam.

O trabalho e protagonismo feminino devem incluir e igualar 
as condições que são oferecidas aos homens, e também o estímulo 
para que mais mulheres possam adentrar nas Forças Armadas. Dessa 
forma, se chegaria perto de um ideal social, onde a divisão de trabalho 
se baseia em uma teoria sexista e machista e ainda é encarado como 
algo normal. 

Destarte, proporcionariam um maior conforto a essas mulheres 
poder trabalhar em um ambiente equitativo e com o aumento da 
inclusão feminina nos cargos, que são preferencialmente ocupados 
por homens (VERBICARO SOARES, 2015, p. 599). Isso geraria 
uma maior sensação de segurança e disposição para as mulheres por 
estarem trabalhando em um ambiente compartilhado, e que se for o 
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caso de estar sozinha em um espaço masculino que se pregue o respeito 
e igualdade de tratamento.

Percebe-se que a problemática abordada traz questionamentos 
e gera uma maior reflexão acerca da igualdade de gênero, nos 
impulsionando a buscar soluções a fim de alcançarmos uma sociedade 
justa e igualitária.  

Considerações finais

A presente investigação foi marcada por questionamentos 
sociais sobre a aceitação e negação das mulheres militares nas Forças 
Armadas Brasileiras, em especial na Marinha. Para alguns discursos 
favoráveis para a real integração dessas mulheres em igualdade, não 
se vislumbrou qualquer fator impeditivo para reduzir a participação 
feminina no desempenho de qualquer atividade militar, portanto 
as mulheres deveriam ser respeitadas sem sofrer preconceito ou 
discriminação na realização do serviço militar.

Por outro lado, a investigação explicitou a existência de 
posicionamentos contrários à incorporação de militares mulheres, 
em geral, relacionados a discursos limitados, baseados em ideologias 
históricas e culturais, responsáveis por estabelecer uma estereotipada 
fragilidade feminina, o que precariamente poderia hipoteticamente 
representar um perigo a valores estruturais, hierárquicos e dominantes 
nas Forças Armadas, como por exemplo: a moral, a honra e disciplina 
militar.

 Com base nas realidades apresentadas sobre a situação das 
mulheres na Marinha do Brasil, o estudo concluiu que são necessárias 
alternativas para a sensibilização em temas de gênero na sociedade 
brasileira, em especial no âmbito das Forças Armadas. Uma vez que 
as experiências de qualidade no trabalho desenvolvidas pelas mulheres 
atestam a capacidade das mesmas em desenvolver qualquer tipo de 
atividade militar, inclusive assumindo os cargos mais elevados, seja 
dentro da Marinha ou em qualquer outra Instituição Militar, sem 
discriminações.
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Capítulo 5

Preconceito e discriminação sofrida por mulheres 
venezuelanas no Brasil: o caso da imigração no 

Estado de Roraima

Douglas Verbicaro Soares
Rivetla Edipo Araujo Cruz
Danielly da Silva Oliveira

Considerações iniciais 

Em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência da 
Venezuela, dando início a uma série de reações em cadeia, 

que resultaram em uma crise política, ausência de um ambiente 
econômico moderno e compatível com uma nova ordem política 
internacional, social e humanitária (CAVALCANTE, 2014, p. 5). 

Esta conjuntura vivenciada pela Venezuela chegou a tal ponto, 
que os cidadãos venezuelanos não dispunham de alimentação para 
sobreviver, sendo então forçados a imigrar para outros países, sendo 
o Brasil um dos principais destinos, devido a fronteira que ambos os 
países compartilham. 

No ano de 2017 esse fluxo chegou ao ponto máximo e, então, 
a imprensa e os órgãos estatais passaram a se referir a crise migratória e 
crise humanitária ao se reportar a estes fluxos (LIRA et al., 2019, p. 8).

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, o número 
de refugiados e migrantes venezuelanos é de cerca de 3,6 milhões. A 
Colômbia é o principal destino dos imigrantes abrigando cerca de 1,1 
milhão de pessoas, logo em seguida vem o Peru com cerca de 510 mil, 
o Chile 288 mil, Equador com 221 mil, Argentina com 130 mil e o 
Brasil com cerca de 100 mil (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019 a). 
Vale ressaltar, que há um fluxo constante de pessoas entrando e saindo 
do território brasileiro, fato que ocasiona em uma mudança constante 
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dos números acima relatados.
Em 14 de junho de 2018, o Comitê Nacional para Refugiados 

decidiu reconhecer a situação de “grave e generalizada violação de 
direitos humanos” na Venezuela, com fundamento no inciso III do 
art. 1º da Lei nº 9.474, de 1997. Com isso, até dezembro de 2018, 
foram recebidas 85.438 solicitações de reconhecimento da condição 
de refugiado da Venezuela no Brasil. Dessas, 61.681 foram recebidas 
apenas em 2018 e 81% das solicitações foram apresentadas no 
estado de Roraima, ou seja, um total de 49.900 (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2019).

Nesse contexto, o estado de Roraima está na linha de frente 
dos esforços do país para gerenciar o fluxo de refugiados e migrantes 
venezuelanos que começou em 2013, com a inserção desses novos 
atores no sistema regional roraimense. Por sua vez, o estado vem 
enfrentando diversos problemas que vão desde questões estruturais, 
até questões sociais como preconceitos e discriminações para com 
os migrantes venezuelanos, em especial as mulheres venezuelanas. 
A população venezuelana em Roraima é majoritariamente em idade 
ativa (15 a 64 anos), sendo 46% composta por mulheres (FGV DAPP, 
2020).

Obviamente ao chegarem ao Brasil os cidadãos venezuelanos 
causaram certo choque aos brasileiros, uma vez que, por possuírem 
cultura diversa dos povos locais, geraram estranhamento e, até mesmo, 
aversão em certos momentos. Com essa realidade, falar de cultura em 
um país tão diversificado como o Brasil é, no mínimo uma tarefa 
complexa, tendo em vista que, inúmeras vezes acontecem de existirem 
pessoas que, apesar de dividirem uma mesma região geográfica, 
possuem origens distintas, apresentando assim, uma cultura singular, 
devendo ser respeitada essa singularidade. 

Para Santos (1987), se a compreensão da cultura exige 
uma reflexão sobre os diversos povos, nações, sociedades e grupos 
humanos, é porque eles estão em interação. Se não estivessem, 
não haveria necessidade, nem motivo nem ocasião para que se 
considerasse variedade nenhuma. Em outras palavras, um povo não 
vive isoladamente, todos dividem um mesmo planeta, logo cedo ou 
tarde haverá interação. 
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Dessa maneira, é interessante analisar essa postura em um 
país como o Brasil, onde a etnia do povo é baseada na amálgama dos 
moradores originários que eram índios, dos colonizadores europeus 
e dos africanos trazidos para cá, sem mencionar ainda as outras 
imigrações que ocorreram ao longo do tempo que tornaram o Brasil 
um país de intensa diversidade étnica. Contudo, apesar do Brasil se 
apresentar uma intensa diversidade étnica-cultural, porque há tantos 
relatos de discriminação e preconceitos contra imigrantes?

Diante deste contexto, o presente estudo tem como objetivo 
abordar atos de discriminação e preconceito contra as mulheres 
venezuelanas imigrantes no Brasil, em especial no Estado de Roraima, 
respondendo os seguintes questionamentos: O que é preconceito 
e discriminação? O que é migração e quais são os preconceitos e 
discriminações plasmados na xenofobia sofrida pelas imigrantes 
venezuelanas em Roraima? Existem políticas públicas direcionadas as 
mulheres venezuelanas no Brasil?

  Para alcançar o objetivo do estudo e responder os 
questionamentos desta pesquisa, optou-se em realizar levantamento 
bibliográfico e documental, utilizando uma abordagem qualitativa, 
em um método dedutivo, com enfoque multidisciplinar acerca da 
temática em questão. O trabalho foi dividido em seções, a saber: (i) 
Compreensão do significado dos termos preconceito e discriminação; 
(ii) Processo de migração: preconceito e discriminação plasmados na 
xenofobia contra mulheres imigrantes venezuelanas; e (iii) Políticas 
públicas voltadas aos imigrantes e as mulheres em vulnerabilidade no 
Estado de Roraima.

Compreensão do significado dos termos preconceito e 
discriminação

Para o dicionário Aurélio (DICIO, 2020 a), preconceito é 
uma ideia preconcebida. Este pode apresentar-se como suspeita, 
intolerância, aversão a outras raças, credos ou religiões (BECCARI, 
2005). Uma especificidade do preconceito, é que este pode permanecer 
oculto, sem manifestação externa, ou seja, há o preconceito, porém o 
indivíduo não age sob tal prerrogativa. 
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  A Constituição Federal de 1988 é uma potente opositora de 
qualquer forma de preconceito, observe o artigo 3º, IV, onde preconiza 
in verbis: 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil... promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

A discriminação por sua vez é definida pelo dicionário Aurélio 
(DICIO, 2020 b), como o tratamento preconceituoso de certas 
categorias sociais, ou seja, a discriminação nasce do preconceito 
fazendo com que determinados grupos sociais sejam excluídos por 
motivos que vão desde origem nacional, grupo étnico, gênero, entre 
outros. 

A proibição de discriminação aparece na Convenção 111 da 
Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo decreto 
62.150 de 19 de janeiro de 1968, que define discriminação no seu 
artigo 1º como:  

Para fins da presente convenção, o termo “discriminação” 
compreende: a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada 
na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional 
ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de 
emprego ou profissão; b) Qualquer outra distinção, exclusão ou 
preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade 
de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou 
profissão, que poderá ser especificada pelo Membro Interessado 
depois de consultadas as organizações representativas de 
empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros 
organismos adequados (AMPID, 2020).

A carta Magna por sua vez, traz como fundamento a dignidade 
da pessoa humana, in verbis: “Art. 1º A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana” 
(BRASIL, 1988). Bem como promover a erradicação do preconceito: 
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
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raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”; ou 
também através do artigo 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais; [...].

Ressalta-se que o preconceito e sua materialização 
(discriminação) decorrem de uma ideia pré-concebida sociocultural 
que se exterioriza por práticas de violência entre os indivíduos, em 
especial de uma ação de um homem para com uma mulher. Nesse 
aspecto, o que é diferente acaba assustando e, supostamente, presume 
um perigo à estabilidade das normas impositivas de um grupo já 
constituído de poder patriarcal e varonil (VERBICARO SOARES, 
2019, p. 88), que em muitos casos, considera as mulheres como 
submissas e frágeis. 

Nessa consideração hierárquica imposta e seguida por 
diversas pessoas, as vítimas (mulheres) acabam sendo penalizadas 
com violações à dignidade humana, sexualidades e no acesso às 
igualdades de oportunidade e direitos, preceitos fundamentais em 
diversas constituições pelo mundo. No Brasil, não seria diferente, mas 
as ações discriminatórias de exclusão das mulheres no país elevam 
as desigualdades e injustiças, demonstrando que mesmo existindo 
previsões normativas de proteção constitucional, essas pessoas 
seguem sofrendo e com limitada participação e vulneráveis em suas 
humanidades.

Para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
– ACNUR, a expressão xenofobia consiste em: “Atitudes, preconceitos 
e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam 
pessoas, com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros 
à comunidade, sociedade ou identidade nacional” (POLITIZE, 
2018). Assim, é possível interpretar que xenofobia é qualquer ato de 
violência, verbal ou física, que seja originado no simples fato da vítima 
pertencer a origem diferente da do agressor. 
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Para Rocha (2018, p. 1), xenofobia significa: “a aversão, 
discriminação e ódio a estrangeiros. O termo é de origem grega e se 
forma a partir das palavras ‘xénos’ (estrangeiro) e ‘phóbos’ (medo)”, 
ou seja, é uma repetição da máxima que afirma que o ser humano 
teme aquilo que desconhece neste caso o imigrante. Essa aversão ao 
estrangeiro impacta de maneira negativa no estigma associado aos 
venezuelanos, em especial nas mulheres estrangeiras, atribuindo as 
venezuelanas uma caracterização preconceituosa.

Processo de migração: preconceito e discriminação plasmados na 
xenofobia contra mulheres imigrantes venezuelanas 

O processo migratório trata-se do deslocamento de uma pessoa 
ou grupo, de um território para outro, onde o indivíduo cruza uma 
fronteira que pode ser administrativa ou política com o desejo ou 
intenção de se estabelecer em um lugar diverso do seu local de origem, 
de maneira indefinida, podendo, também, ser temporal (LIRA et 
al., 2019). Atualmente, milhares de mulheres venezuelanas estão se 
deslocando de seu país para a fronteira com o Brasil, na busca da 
melhoria de vida e fugindo principalmente do problema político-
econômico-social do seu país de origem.

O intercâmbio de sujeitos sociais de culturas diferentes 
influência nas mudanças de valores e na (re)formulação da maneira 
de ver e perceber os “nós/outros”, inclusive, reforçando ou redefinindo 
aspectos das relações sociais de gênero (SCOTT; VASCONCELOS, 
2015). A intensificação da participação das mulheres nos fluxos 
migratórios sugere implicações socias, devido a centralidade histórica 
que a figura da mulher detém no núcleo familiar e comunitário 
(DUTRA et al., 2014; PEÇANHA et al., 2018).

A sinergia e sobreposição de papéis assumidos pela mulher 
migrante condiciona a sua integração na sociedade do país destino 
(PARELLA, 2003). Para as mulheres venezuelanas no Brasil, em 
especial no Estado de Roraima, essa realidade soma-se ainda a barreira 
do idioma, da xenofobia, dificuldade de acesso e conhecimentos de 
políticas públicas existentes nas diversas áreas. Assim, fica evidente 
que essas mulheres sofrem duplamente, uma por conta de ter que sair 
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e se deslocar de um país para o outro; e a outra em detrimento do seu 
sexo.

As mulheres migrantes venezuelanas sofrem com os obstáculos 
impostos pelo sistema patriarcal e pela condição de migrante que 
explora e nega direitos, ou seja, sofrem constantes fragilidades sociais 
(SCOTT; VASCONCELOS, 2015). Estas mulheres se expõem 
a uma grave situação de vulnerabilidade e de exploração de toda 
ordem (RODRIGUES; VASCONCELOS, 2012), sendo muitas 
vezes submetidas empregos quem não exija qualificação profissional,  
condições laborais precárias, a uma jornada de trabalho extenuante 
(análogas à escravidão), sem salário definido, sem direito a folga, 
privacidade ou acesso a cuidados médicos, ao mesmo tempo em que 
são submetidas a abusos físicos e psicológicos (CARDOSO, 2002; 
RODRIGUES; VASCONCELOS, 2012; SCWINN;COSTA, 2016). 
Quanto à discriminação por causa da nacionalidade no ambiente 
de trabalho em Boa Vista (RR), 71,1% das mulheres venezuelanas 
afirmam ter sofrido algum tipo de prática discriminatória (SIMÕES 
et al., 2018).

Dentre este contingente de mulheres migrantes, atenção 
especial se coloca em relação as centenas de grávidas ou com filhos, 
onde apresenta alto nível de vulnerabilidade, exigindo políticas de 
acompanhamento escolar, creches e segurança alimentar (SIMÕES et 
al., 2018). Sendo assim, é imperioso recordar que os países fronteiriços 
em questão, Brasil e Venezuela, possuem altos índices de violência 
praticada em razão de gênero. Na experiência brasileira o Estado de 
Roraima vem liderando, nos últimos anos, como o mais violento para 
as mulheres no país (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA, 
2020). Fatos que corroboram para colocar crianças, adolescentes, 
mulheres indígenas e migrantes, ocupando situações de exclusões 
sociais e vulnerabilidade.

Segundo PONTE (2017), em Roraima foi registrado um 
aumento de 139% nos casos de pessoas do sexo feminino assassinadas, 
entre ano de 2010 e 2015. Sendo relatado que muitas mulheres 
venezuelanas são exploradas na prostituição. Vale ressaltar, que muitas 
vezes sem alimentos para si mesmas e aos filhos, acabam recorrendo a 
prática prostituição, expostas a todo tipo de violência, como: agressões, 
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sequestros e estupros (HUMANS RIGHTS WATCH, 2017). 
Nesse sentindo, a xenofobia em Roraima ultrapassou os limites 

da injúria e do racismo: 

Se antes o ódio se manifestava em olhares, em xingamentos pelas 
redes sociais e em algumas reações mais contidas, agora alguns 
casos passaram a se concretizar em atos violentos. Mulheres e 
adolescentes venezuelanas, até mesmo grávidas, estão sendo 
abusadas sexualmente e espancadas por brasileiros por conta do 
preconceito (FOLHA BV, 2017).

De maneira geral, o fluxo migratório tem sido mal recebido 
pela sociedade local roraimense, incomodada com a presença de 
migrantes em praças públicas, como vendedores ambulantes ou 
pedindo esmolas. 

De acordo com Global Voices os relatos de preconceito e 
discriminação eram gerais entre os cerca de 50 migrantes venezuelanos 
presentes na audiência pública realizada em Boa Vista, no auditório da 
Universidade Federal de Roraima:

Não é por brincadeira que estamos aqui. Somos xingados por falar 
espanhol. Somos discriminados por seremos venezuelanos”/ “Não 
somos um problema. A situação em nosso país é muito difícil, por 
isso estamos aqui” / “Queremos ser parte da solução. Sofremos 
muito com a discriminação aqui, as mulheres são taxadas de 
prostitutas” / “Os jornais locais tratam a migração venezuelana 
com olhos de quem não entende o assunto e com contornos de 
xenofobia. O migrante ou “o venezuelano” é sempre “o autor do 
crime”, causador do aumento da prostituição, drogas e de outros 
males (GLOBAL VOICES, 2017).

Nesse mesmo sentido, El Pais (2018) demonstra mais relatos 
de hostilidade e xenofobia em cidades do Estado de Roraima contra 
venezuelanos:

Os policiais também exageram. Todo dia revistam os homens 
aqui do acampamento, de uma maneira intimidadora, as vezes 
olham também as barracas, bagunçam tudo” / “Não são poucos 
os moradores que passam aqui nos insultando, gritando de moto 
coisas do tipo: ‘Voltem ao seu país! Ladrões! Filhos da puta! (EL 
PAIS, 2018).
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Políticas públicas voltadas aos imigrantes venezuelanos e as 
mulheres em vulnerabilidade no Estado de Roraima

No âmbito de políticas voltadas aos imigrantes, pode-se 
mencionar a Nova Lei de Migração Nº 13.445/2017 e seus benefícios 
aos imigrantes venezuelanos no Brasil. Em vigor, muitos migrantes 
venezuelanos se beneficiaram com a regulamentação, principalmente 
ao estabelecer cinco tipos de visto para ingressar ou permanecer no 
Brasil, entre eles o temporário, concedido, por exemplo, em caso de 
acolhida humanitária a apátridas ou migrantes de qualquer país “em 
situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito 
armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental 
ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional 
humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento. 

Acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral 
pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social é um 
princípio da nova lei. E ainda dentro da Nova Lei, a mesma assegura 
a isenção de taxas para emissão de documentos para migrantes sem 
condições financeiras (CONECTAS, 2019). 

Em abril de 2018, teve início o Plano de Interiorização, sendo 
está mais uma política voltada para os imigrantes venezuelanos. Este 
Plano é a estratégia que desloca imigrantes venezuelanos (homens e 
mulheres) que desejam ir para outros estados brasileiros, com o apoio 
do Governo Federal. O objetivo consiste em oferecer oportunidades de 
inserção socioeconômica, além de diminuir a pressão sobre os serviços 
públicos do estado de Roraima (MINISTERIO DA MULHER, 
FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, 2018).

O Plano de Interiorização alcança:

Além de uma estratégia de acolhimento, abarca, entre outras 
coisas, a criação de políticas públicas locais, acesso a benefícios 
assistenciais, oportunidades de acesso a benefícios assistenciais, 
oportunidades de emprego e a promoção de valores como 
tolerância e respeito à diversidade. Busca-se, também, a partir de 
um diálogo entre o Governo Federal e seus Ministérios pertinentes 
que agora cuidam das relações de trabalho, bem como do comércio 
interno e externo, bem assim os serviços, as secretarias municipais 



98  
Nariel Diotto et al.

de trabalho e os representantes de trabalhadores empregadores, 
o aprimoramento do processo de revalidação de diplomas e a 
consequente inserção profissional (LIRA et al., 2019, p.10).

O processo de migração para mulheres não é fácil. Já 
mencionado na seção anterior que a mulher sofre duas vezes, a 
primeira por se deslocar de seu país para outro, abandonando família, 
cultura e suas raízes e a segunda pelo simples fato de ser mulher, e 
todas questões de vulnerabilidade que as cercam, em detrimento do 
seu sexo. Como tratado nesse estudo, a mulher migrante venezuelana 
é alvo de discriminação e violência no seu dia-a-dia. Por essa razão, 
políticas públicas devem ser fomentadas no tocante ao combate a 
violência sofrida pela mulher migrante, se fazendo necessárias para 
progredir na promoção a dignidade e ao respeito. 

Para mudanças de paradigma parcerias entre o Brasil e 
a Venezuela, foram constituídas com o objetivo de reduzir as 
desigualdades e conflitos para as mulheres. Um exemplo de medida 
criada foi o Programa do Governo Federal, “Mulher, Viver Sem 
Violência”, com o estabelecimento de Centros de Atendimento 
e Atenção às Mulheres nos Municípios de Pacaraima/RR e Gran 
Sabana, em território Venezuelano (GOVERNO FEDERAL, 2013). 
Mas os esforços para uma solução eficaz do problema se mostram 
insuficientes para a situação de exclusão social e grande discriminação 
para as mulheres (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019 b), tanto no 
Brasil como no país vizinho.

No entanto, com o intuito de ampliar políticas para as mulheres 
roraimenses e também imigrantes, foi criada a “Casa da Mulher 
Brasileira” em Boa Vista, capital do Estado de Roraima. A Casa faz 
parte do programa “Mulher, Viver Sem Violência”, um projeto que 
facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de 
enfrentamentos à violência (DEFENSORIA PÚBLICA RR, 2019).

Em janeiro de 2019, deu-se início aos atendimentos na “Casa 
Mulher Brasileira Brasileira”. A Casa da Mulher tem na natureza e 
missão, o enfrentamento à violência, além de buscar o empoderamento 
social, econômico e cultural da mulher. Esta casa é um local de 
acolhimento às vítimas de violência, tanto para mulheres roraimenses, 
quanto para mulheres imigrantes, assim como também para os filhos 
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destas mulheres. É um espaço preparado para receber mulheres que 
sofrem violência de qualquer contexto, seja sexual, psicológico e 
doméstico (GOVERNO DE RORAIMA, 2019).  Com a Casa, em 
um único local, a mulher violentada pode encontrar o acolhimento 
sigiloso e humanizado de todas as instituições da rede de proteção, 
que conta também com o judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública e outros órgãos (DEFENSORIA PÚBLICA RR, 2019). 

Nesse sentido, sugere que:

Que as políticas públicas devem incorporar a perspectiva de 
gênero, bem como, se formule uma política migratória com base 
na não discriminação e no fornecimento de serviços exclusivos 
a imigrantes e refugiadas. Ainda, para que as políticas públicas 
sejam de fato efetivas, o poder público deve contar com a 
participação da sociedade civil e população beneficiada por tais 
ações nas discussões e formulações, criando-se, assim, um canal 
de comunicação entre as esferas de interesse (PEÇANHA et al., 
2018, p. 6).

Além disso, nos trazem uma reflexão sobre a política migratória, 
onde aborda que o Brasil necessita desenvolver um processo 
social, político e profissional amplo, articulado em uma sociedade 
diversificada:

Tal sociedade deverá, então, ser trabalhada para enfrentar todos 
os desafios da integração social do migrante e do refugiado, para 
evitar o que se deu no Estado de Roraima, onde, para a população, 
em parte, o recebimento dos Venezuelanos representou, apenas, 
aumento de pobreza, deterioração das condições de vida e 
ocorrência de movimentos racistas e xenofóbicos. Por esta razão, 
toda a população brasileira deverá também se conscientizar que 
receber o migrante e o refugiado não significa perigo à ordem 
pública, à identidade e à cultura nacional, bem como ameaça 
à estabilidade dos mercados de trabalhos. Para tanto, o Brasil 
necessita desenvolver um planejamento que considere a diversidade 
de gênero e garanta o respeito aos direitos fundamentais (LIRA et 
al., 2018, p. 15).

Considerações finais

Com os relatos presentes nessa investigação se verifica que para 
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mudança de paradigma, são necessários maiores trabalhos e esforços 
para uma efetiva sensibilização social no Brasil, em especial sobre 
Direitos Humanos e igualdade de gênero, justamente para o combate 
ao preconceito e a discriminação contra as mulheres venezuelanas. 
Vale ressaltar, que a perspectiva de gênero é “ignorada”, afetando 
diretamente as mulheres como parte processo e na busca pelas suas 
dignidades.

De acordo com essa problemática, o Brasil necessita criar 
medidas para desenvolver discussões sociais sobre temas de imigração, 
preconceito, discriminação, diversidade de gênero, sexualidade 
e direito, sobre tudo, para as mulheres em situação de exclusão 
social, sejam elas imigrantes ou refugiadas, para que possam receber 
alternativas para a integração dessas pessoas nas sociedades que passam 
a viver e interagir 

Ressalta-se que essas discussões sobre os temas apresentados 
nesse estudo são atuais e necessárias, pois seus impactos atingem a 
todos, sem distinção. Os desafios e obstáculos são tamanhos, mas 
é válido reconhecer que diversos esforços vêm sendo adotados para 
proteger em dignidade as mulheres, em destaque as imigrantes no 
Brasil. No entanto, ainda são insuficientes, porém aqui nos cabe sugerir 
que futuras e novas políticas sejam criadas de forma participativa, ou 
seja, que seja realizada uma construção coletiva e inclusiva, o que 
chamamos de uma construção bottom-up, com a participação de todos 
os atores envolvidos no processo, a saber: mulheres migrantes, ONGs, 
sociedade civil, Estado (União, Unidades Federativas e Municípios), 
judiciário, universidades, entre outros.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. Maduro indica que permanecerá en el 
poder. 2019. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.
br/internacional/noticia/2019-03/maduro-indica-que-se-mantera-
no-poder&prev=search&pto=aue. Acesso em: 10 de jul. 2020.

AMPID. Convenções e Declarações da ONU sobre a Pessoa com 
Deficiência. 2020. Disponível em: http://www.ampid.org.br/ampid/
Docs_PD/Convencoes_ONU_PD.php. Acesso em: 12 de jul. 2020.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/maduro-indica-que-se-mantera-no-poder&prev=search&pto=aue
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/maduro-indica-que-se-mantera-no-poder&prev=search&pto=aue
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/maduro-indica-que-se-mantera-no-poder&prev=search&pto=aue
http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_PD/Convencoes_ONU_PD.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_PD/Convencoes_ONU_PD.php


  101
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA. População pode 
denunciar casos de violência doméstica pelo ZapChame. 2020. 
Disponível em: https://al.rr.leg.br/2020/03/25/populacao-pode-
denunciar-casos-de-violencia-domestica-pelo-zapchame/. Acesso em: 
11 de jul. 2020.

BECCARI. Cristina. Discriminação social, racial e de gênero no 
Brasil. 2005. Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/
exibir/1991/Discriminacao-social-racial-e-de-genero-no-Brasil. 
Acesso em: 12 de jul. 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 14 de jul. 2020.

CARDOSO, Arnaldo Francisco. Migração Internacional: os blocos 
regionais e a mobilidade mundial de mão de obra. São Paulo 
Perspectiva, v. 16, n. 2, p. 112-124, 2002.

CAVALCANTE, Denis. A Entrada da Venezuela no Mercosul: 
Novos Rumos das Políticas Externas da República Bolivariana. 
2014. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Brasília.

CONECTAS.  5 avanços da nova Lei de migração. 2019. 
Disponível em: https://www.conectas.org/noticias/cinco-avancos-da-
nova-lei-de-migracao Acesso em: 14 de jul. 2020.

DEFENSORIA PUBLICA RR. Casa da mulher brasileira 
em Roraima tem 90% das obras concluídas. Disponível em: 
http://www.defensoria.rr.def.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/
noticias/1955-casa-da-mulher-brasileira-tem-90-das-obras-
concluidas-em-roraima Acesso em: 14 de jul. 2020.

DICIO. Discriminação. 2020 a. Disponível em: https://www.dicio.
com.br/discriminacao/. Acesso em: 12 de jul. 2020.

DICIO. Preconceito. 2020 b. Disponível em: https://www.dicio.
com.br/preconceito/. Acesso em: 12 de jul. 2020.

https://al.rr.leg.br/2020/03/25/populacao-pode-denunciar-casos-de-violencia-domestica-pelo-zapchame/
https://al.rr.leg.br/2020/03/25/populacao-pode-denunciar-casos-de-violencia-domestica-pelo-zapchame/
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1991/Discriminacao-social-racial-e-de-genero-no-Brasil
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1991/Discriminacao-social-racial-e-de-genero-no-Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.conectas.org/noticias/cinco-avancos-da-nova-lei-de-migracao
https://www.conectas.org/noticias/cinco-avancos-da-nova-lei-de-migracao
http://www.defensoria.rr.def.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/1955-casa-da-mulher-brasileira-tem-90-das-obras-concluidas-em-roraima
http://www.defensoria.rr.def.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/1955-casa-da-mulher-brasileira-tem-90-das-obras-concluidas-em-roraima
http://www.defensoria.rr.def.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/1955-casa-da-mulher-brasileira-tem-90-das-obras-concluidas-em-roraima
https://www.dicio.com.br/discriminacao/
https://www.dicio.com.br/discriminacao/
https://www.dicio.com.br/preconceito/
https://www.dicio.com.br/preconceito/


102  
Nariel Diotto et al.

DUTRA, Delia et al. Mulher Migrante: Agente de resistência e 
transformação. Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – 
Brasília: Csem, 2014.

EL PAIS. Êxodo Venezuelano: Roraima á flor da pele. 2018. 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/22/
politica/1534965762_180606.html Acesso em: 14 de jul. 2020.

FGV DAPP. A economia de Roraima e o fluxo venezuelano: 
evidências e subsídios para políticas públicas. Fundação Getúlio 
Vargas, Diretoria de Análise de Políticas Públicas. Rio de Janeiro, 
2020.

FOLHA BV. 2017. Venezuelanas passam a ser vítimas de 
estupro e espancamento em RR. Disponível em: https://folhabv.
com.br/noticia/Venezuelanas-passam-a-ser-vitimas-de-estupro-e-
espancamento-em-RR/32327. Acesso em: 14 jul. 2020

GLOBAL VOICES. Migrantes venezuelanos enfrentam 
preconceito e burocria no Norte do Brasil. 2017 Disponível em: 
https://pt.globalvoices.org/2017/04/07/migrantes-venezuelanos-
enfrentam-preconceito-e-burocracia-no-norte-do-brasil/. Acesso em: 
14 jul. 2020

GOVERNO FEDERAL. 25/10 - Roraima adere ao ‘Mulher, 
Viver sem Violência’, na 3ª feira, para ampliar rede de serviços 
especializados. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/
navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/
ultimas_noticias/2013/10/25-10-roraima-adere-ao-2018mulher-
viver-sem-violencia2019-na-3a-feira-para-ampliar-rede-de-servicos-
especializados. Acesso em: 12 jul. 2020.

GOVERNO DE RORAIMA. Casa da mulher brasileira completa 
um ano de atendimento. 2019. Disponível em: http://www.rr.gov.
br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-
mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-
mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-
produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-
aderr-agencia-de-defesa-agrope Acesso em: 14 jul. 2020.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/22/politica/1534965762_180606.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/22/politica/1534965762_180606.html
https://folhabv.com.br/noticia/Venezuelanas-passam-a-ser-vitimas-de-estupro-e-espancamento-em-RR/32327
https://folhabv.com.br/noticia/Venezuelanas-passam-a-ser-vitimas-de-estupro-e-espancamento-em-RR/32327
https://folhabv.com.br/noticia/Venezuelanas-passam-a-ser-vitimas-de-estupro-e-espancamento-em-RR/32327
https://pt.globalvoices.org/2017/04/07/migrantes-venezuelanos-enfrentam-preconceito-e-burocracia-no-norte-do-brasil/
https://pt.globalvoices.org/2017/04/07/migrantes-venezuelanos-enfrentam-preconceito-e-burocracia-no-norte-do-brasil/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2013/10/25-10-roraima-adere-ao-2018mulher-viver-sem-violencia2019-na-3a-feira-para-ampliar-rede-de-servicos-especializados
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2013/10/25-10-roraima-adere-ao-2018mulher-viver-sem-violencia2019-na-3a-feira-para-ampliar-rede-de-servicos-especializados
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2013/10/25-10-roraima-adere-ao-2018mulher-viver-sem-violencia2019-na-3a-feira-para-ampliar-rede-de-servicos-especializados
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2013/10/25-10-roraima-adere-ao-2018mulher-viver-sem-violencia2019-na-3a-feira-para-ampliar-rede-de-servicos-especializados
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2013/10/25-10-roraima-adere-ao-2018mulher-viver-sem-violencia2019-na-3a-feira-para-ampliar-rede-de-servicos-especializados
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-aderr-agencia-de-defesa-agrope
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-aderr-agencia-de-defesa-agrope
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-aderr-agencia-de-defesa-agrope
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-aderr-agencia-de-defesa-agrope
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-aderr-agencia-de-defesa-agrope
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1221-o-selo-arte-criado-pelo-mapa-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-vai-abrir-mercados-interestaduais-para-venda-de-produtos-alimenticios-produzidos-de-forma-artesanal-como-queijos-mel-e-embutidos-a-aderr-agencia-de-defesa-agrope


  103
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

HUMANS RIGHTS WATCH. Venezuela: Crise Humanitária 
alastra pelo Brasil. 2017. Disponível em : https://www.hrw.org/pt/
news/2017/04/18/302345. Acesso em: 15 jul. 2020.

LIRA, R. A. V. et al. Feminization of migration: the dignity of the 
venezuelan woman, migrant and refugee, and the role of public 
policy. Cadernos do CEAS, n. 247, p. 322-340, 2019.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Refúgio em números 4º Edição. 
2019. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/
refugio/refugio-em-numeros. Acesso em: 14 jul. 2020.

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS 
HUMANOS. Ministério implementa projeto-piloto voltado 
à interiorização de imigrantes venezuelanos no Brasil. 2018 
Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/
noticias/2019/maio/ministerio-implementa-projeto-piloto-voltado-
a-interiorizacao-de-imigrantes-venezuelanos-no-brasil#:~:text=A%20
interioriza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20a%20
estrat%C3%A9gia,p%C3%BAblicos%20do%20estado%20de%20
Roraima. Acesso em: 14 jul. 2020.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Número de refugiados e migrantes 
da Venezuela no mundo atinge 3,4 milhões. 2019 a. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/numero-de-refugiados-e-migrantes-
da-venezuela-no-mundo-atinge-34-milhoes/. Acesso em: 13 de jul. 
2020.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ONU Mulheres auxilia resposta 
humanitária em Roraima. 2019 b. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/onu-mulheres-auxilia-resposta-humanitaria-em-
roraima/. Acesso em: 13 jul. 2020.

PARELLA, Sònia Rubio. Mujer, inmigrante y trabajadora: la 
triple discriminación. Barcelona: Anthropos, 2003.

PEÇANHA, Carolina Becker et al. Mulheres Venezuelanas no 
Estado de Roraima: Desafios de Proteção Diante da Necessidade 
de Políticas Públicas Interseccionais. Publicatio UEPG, Ciências 
Sociais Aplicadas, V.25 (1), p. 89-96, 2018.

https://www.hrw.org/pt/news/2017/04/18/302345
https://www.hrw.org/pt/news/2017/04/18/302345
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros
https://nacoesunidas.org/numero-de-refugiados-e-migrantes-da-venezuela-no-mundo-atinge-34-milhoes/
https://nacoesunidas.org/numero-de-refugiados-e-migrantes-da-venezuela-no-mundo-atinge-34-milhoes/
https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-auxilia-resposta-humanitaria-em-roraima/
https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-auxilia-resposta-humanitaria-em-roraima/
https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-auxilia-resposta-humanitaria-em-roraima/


104  
Nariel Diotto et al.

POLITIZE. Por que existe xenofobia no Brasil? 2018. Disponível 
em: https://www.politize.com.br/xenofobia-no-brasil-existe/. Acesso 
em: 13 jul. 2020.

PONTE. Estado com maior taxa de feminicídio, Roraima tem uma 
única delegacia da mulher. 2017 Disponível em: https://ponte.org/
estado-com-maior-taxa-de-feminicidio-roraima-tem-uma-unica-
delegacia-da-mulher/#/. Acesso em: 14 de jul. 2020.

ROCHA, Eliane. Migrante cidadão: violência expõe a xenofobia 
em Roraima. 2018. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/
migrante-cidadao-violencia-expoe-a-xenofobia-em-roraima/. Acesso 
em: 13 jul. 2020.

RODRIGUES, Francilene dos Santos; VASCONCELOS, Iana 
Santos. Migração, gênero e empoderamento das migrantes na 
Pan-Amazônia, Unbral Fronteiras, 2012.  Disponível em: http://
unbral.nuvem.ufrgs.br/base/items/show/3534. Acesso em: 14 de jul. 
2020.

SANTOS, José Luiz. O que é cultura? 1987. Disponível em: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/22507193/jose-luiz-dos-
santos-o-que-e-cultura. Acesso em: 13 jul. 2020.

SCHWINN, Simone Andrea; COSTA, Marli Marlene Moraes. 
Mulheres refugiadas e vulnerabilidade: a dimensão da violência 
de gênero em situações de refúgio e as estratégias do ACNUR no 
combate a essa violência. Revista Signos, Lajeado, ano 37, n. 2, 
2016.

SCOTT, Russel Parry; VASCONCELOS, Iana dos Santos. Mulheres 
Migrantes Na Fronteira Brasil/Venezuela: casamentos, cuidados e 
poderes de práticas familiares. Estudos de Sociologia, v. 2 n. 21, p. 
142-169, 2015.

SIMÕES, Gustavo da Frota el. Imigração venezuelana no Brasil: 
perfil sociodemografico e laboral. In: KOECHLIN, Jose; EGUREN, 
Joaquin (Orgs.). El éxodo venezolano: entre el exilio y la 
emigración. Coleccion OBIMID, 2018.

https://www.politize.com.br/xenofobia-no-brasil-existe/
https://amazoniareal.com.br/migrante-cidadao-violencia-expoe-a-xenofobia-em-roraima/
https://amazoniareal.com.br/migrante-cidadao-violencia-expoe-a-xenofobia-em-roraima/
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base/items/show/3534
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base/items/show/3534
https://www.passeidireto.com/arquivo/22507193/jose-luiz-dos-santos-o-que-e-cultura
https://www.passeidireto.com/arquivo/22507193/jose-luiz-dos-santos-o-que-e-cultura


Capítulo 6

Pela vida dos corpos precarizados: reflexões sobre 
violências de gênero e necropolítica no Brasil

Joice Nielsson
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Tatiana Diel Pires

Considerações inicias

Falar de violência é tema recorrente tanto em debates 
acadêmicos quanto na realidade social dos brasileiros, 

muitos, porém, sentem, na pele ou “por causa” da pele. De modo 
que, quando se fala em violência não se pode perder de vista as cargas 
de dor, perdas e sofrimentos das pessoas reais que são a origem de 
tantas teorias, conceitos, problemas e hipóteses. Tal como dito por 
Ana Gabriela Braga (2015, p. 524), sobre os relatos de mulheres 
encarceradas: “singulares, doloridos, sintéticos, socos no estômago, às 
margens da alegria, narrados com o objetivo de dar visibilidade a essas 
mulheres, presença aos corpos calados”.

É a partir desta constatação que o presente estudo visa investigar 
diferentes faces de violências a que mulheres estão expostas no Brasil, 
argumentando que o encarceramento em massa de mulheres, no 
país, configura uma forma de violência estrutural e institucional. 
Nesse sentido, busca responder ao seguinte problema de pesquisa: 
considerando-se a crescente e permanente prática das mais diversas 
formas de violência de gênero contra as mulheres, pode-se dizer que, 
no contexto brasileiro o encarceramento sem precedentes de mulheres, 
bem como a manifestação mais letal dessa violência – os feminicídios 
– estão relacionados à manutenção de uma sociedade patriarcal, que 
opera por meio de um Estado necropolítico, que gesta e produz a 
morte por meio de práticas racistas e sexistas? 

Para tanto, o trabalho está dividido em duas seções. Em um 
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primeiro momento, examina brevemente os conceitos que formam a 
base teórica do presente estudo, tais como patriarcado e necropolítica. 
No segundo momento, lança um olhar para diversas formas e cenários 
de violência aos quais mulheres são expostas cotidianamente, inclusive 
no que tange ao encarceramento, a partir de uma perspectiva crítica da 
seletividade que opera no âmbito penal.

A relevância de realizar este estudo reside na necessidade de 
se investigar a permanência e intensificação das violências de gênero, 
especialmente em sua forma estrutural, ou seja, aquela violência 
perpetuada por instituições estatais e políticas que demonstram, como 
no caso do encarceramento em massa de mulheres, sua dimensão 
(necro)política. É com esse intento que o presente estudo é produzido, 
buscando investigar diferentes sentidos e manifestações de um poder 
patriarcal que lança suas garras para diversos aspectos da vida das 
mulheres. 

O método de abordagem é o hipotético-dedutivo, com a 
utilização da técnica de pesquisa bibliográfica para a coleta dos dados. 
Os procedimentos adotados envolvem, além da seleção da bibliografia 
que forma a base teórica deste estudo, também a leitura de pesquisas 
estatísticas e de campo que se debruçaram a estudar as múltiplas 
formas de opressão de gênero que as mulheres enfrentam ao longo da 
vida, a fim de que seja possível responder a problemática levantada.

Novos olhares, velhas práticas: uma breve incursão pelo patriarcado, 
necropolítica e necropolítica de gênero

Apesar das inúmeras conquistas sociais e históricas no que 
tange à autonomia e emancipação feminina, decorrentes de muita 
luta e reivindicações, o que em pleno século XXI ainda se observa 
na realidade prática é que constantemente as mulheres são expostas 
a múltiplas formas de violência, de opressão e discriminação. Na 
busca de compreender o fenômeno da desigualdade de gênero a 
que as mulheres estão sujeitas, tanto em sua dimensão extrema – o 
feminicídio –, quanto às outras formas de violência e espoliação a que 
são submetidas cotidianamente, faz-se necessário um olhar crítico que 
seja hábil para enxergar além do que se encontra na superfície. 
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Nesse sentido, é necessário reconhecer a permanência de um 
modelo de sociedade patriarcal que atua reforçando a ideia constituída 
socialmente de que as mulheres, simplesmente por sua condição de 
gênero feminino, ocupam uma posição de inferioridade (GOMES, 
2017). Para Heileieth Saffioti (2004, p. 44), o patriarcado caracteriza-
se como um “regime de dominação-exploração das mulheres pelos 
homens” e essa situação assimétrica, “longe de ser natural, é posta pela 
tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos 
na trama de relações sociais” (2004, p. 71).

Izabel Solyszko Gomes (2017), com base nos estudos de Gerda 
Lerner (1990), menciona que a humanidade não nasceu patriarcal, 
ela se constituiu dessa forma por meio de um processo gradual, no 
decorrer de aproximadamente 2.500 anos, consolidando-se no ano 
de 600 a.C.. Ao longo dos séculos, essa estrutura social e política foi 
remodelando as suas formas de exploração a partir de “esquemas de 
dominação que se modernizam, se atualizam, mas não se dissolvem” 
(GOMES, 2017, p. 126). O patriarcado é, segundo Rita Segato 
(2018), uma estrutura política antiga e permanente, que estrutura 
e molda a construção de desigualdades não somente no campo de 
gênero, mas também em outros contextos sociais. A autora destaca 
que as supremacias nas ordens econômica, política, colonial e racial 
são réplicas funcionais da ordem patriarcal.

Tendo em vista essa conformação, sugere-se, com base em 
Gomes (2017), que uma das formas de reprodução do sistema 
patriarcal é o Estado necropolítico. Para pensar essa proposição, 
veja-se, primeiramente, o significado de necropolítica. O conceito 
de necropolítica foi desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille 
Mbembe, a partir de uma nova compreensão advinda do pensamento 
de Michel Foucault acerca do seu referencial teórico biopolítico, 
vinculado com a noção de soberania e estado de exceção. Inicialmente, 
tem-se como marco teórico incipiente a biopolítica, que pode ser 
considerada como “o conjunto de técnicas e estratégias de governança 
para construção de poder que orienta e controla os corpos, a saúde e 
a vida de uma população inteira através da regulação da reprodução, 
fertilidade e mortalidade” (WICHTERICH, 2015, p. 25). Nessa 
estrutura, o biopoder é a técnica de governo cuja finalidade é entregar 
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ao poder soberano o direito dispor da vida e morte, ou, “fazer viver 
e deixar morrer” (FOUCAULT, 2005, p. 286), sendo que tal técnica 
utilizou-se do racismo como mecanismo de consolidação e como 
forma de definir uma certa hierarquia entre as raças, para que, a partir 
disso, pudesse atuar sobre – ou “deixar morrer” – a raça inferior.

Para Mbembe (2016, p. 146), o conceito de biopoder não é 
suficiente para “explicar as formas contemporâneas de subjugação da 
vida ao poder da morte”, razão pela qual propõe a utilização do termo 
necropolítica para representar a criação de “mundos de morte”, formas 
novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são 
submetidas a condições de vida que lhes conferem o “status de ‘mortos-
vivos’”. Silvio de Almeida (2018), ao pontuar sobre necropolítica, 
demonstra que se trata de um conceito que amplia e apresenta um 
refinamento teórico sobre o racismo como instrumento essencial para 
o funcionamento de uma política de morte a partir da escravidão e do 
colonialismo que reverberam na contemporaneidade. O autor elucida 
que as formas atuais de instituição de colônias ocorrem dentro dos 
próprios estados e representam uma nova maneira de “dominação 
política em que se juntam os poderes disciplinar, biopolítico e 
necropolítico” (ALMEIDA, 2018, p. 94). 

Como parte do seu percurso teórico, Mbembe (2016, p. 124) 
questiona a noção de soberania que se originou na modernidade, 
segundo a qual a sua expressão máxima é a “produção de normas 
gerais por um corpo (povo) composto de homens e mulheres livres 
e iguais” que, na condição de sujeitos racionais – nesse paradigma, 
“a razão é a verdade do sujeito” – concretizam a política a partir do 
exercício da razão na esfera pública. Ocorre que, apesar de ser esse o 
conceito consagrado na teoria, a realidade é que são exercidas outras 
formas de soberania, cujo projeto central não é a luta pela autonomia, 
mas sim a destruição de corpos e populações – porém, frise-se: não 
todos, mas corpos específicos. Portanto, a partir desse viés, Mbembe 
(2016, p. 25) sugere que é possível desenvolver “uma leitura da 
política, da soberania e do sujeito, diferente daquela que herdamos do 
discurso filosófico da modernidade”, e, a partir disso, faz uma análise 
da soberania como direito de matar.

Nesse sentido, pode-se pensar em como uma sociedade 
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patriarcal inscreve, no corpo da mulher, uma série de relações de 
poder. Tomando as palavras de Mbembe (2016, p. 135) e fazendo 
um paralelo com a dominação colonial trabalhada pelo autor, trata-
se de pensar em uma “territorialização” do corpo feminino levada a 
cabo por um “poder colonial” – no sentido de que empreende uma 
dominação baseada em uma condição de desigualdade (que, no léxico 
colonial, seria de “civilizado” versus “selvagem”). Essa territorialização, 
portanto, legitimaria um exercício de soberania, sendo que “soberania 
significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma 
terceira zona, entre o status de sujeito e objeto”.

O marco teórico da necropolítica, portanto, parece fornecer 
elementos chave para se pensar na especificidade das violências 
e opressões a que estão submetidas muitas mulheres – aqui, 
especialmente, mulheres negras e pobres. Ou, para se pensar na 
“distribuição diferencial de reconhecimento de humanidade”, como 
diz Berenice Bento (2018, n.p.). A questão que se coloca, frente a 
essas proposições, diz respeito a notar que a análise de Mbembe indica 
a existência de um projeto: a política voltada para a morte. Em uma 
mirada apressada, poder-se-ia questionar tal existência de um poder 
direcionado para a morte. Ora, não estão consagrados, tanto no plano 
teórico-filosófico, quanto jurídico, princípios básicos de proteção de 
direitos humanos e de contenção de atuações mais invasivas, como 
por exemplo aquelas disponíveis às instâncias do sistema penal?

Ocorre que a história brasileira é marcada por incontáveis 
espoliações, seja dos povos indígenas, da população afrodescendente 
ou das mulheres, especialmente as pertencentes àqueles grupos. 
E, infelizmente, tais eventos não ficaram restritos ao passado, pelo 
contrário: conforme se verá no tópico seguinte, a atuação do sistema 
penal brasileiro é o exemplo inequívoco de uma atuação estatal 
que promove a escolha de determinados grupos sociais a serem 
marginalizados, violentados, aprisionados ou mortos. 

Por tais razões é que é oportuno ressaltar que o enfoque 
aqui realizado se baseia não apenas no marcador de gênero, senão 
que também inclui, pelo menos, raça e classe social. Utiliza-se, 
portanto, o “paradigma crítico” (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 46) 
da interseccionalidade, termo introduzido aos debates de gênero 
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pela feminista negra Kimberlé Crenshaw, no final da década de 
19801, quando a autora demonstrou que as decisões dos tribunais 
norte-americanos não consideravam como certas discriminações, 
como de raça e gênero, muitas vezes operam juntas, e, portanto, não 
basta realizar uma análise separada (GERMANO; MONTEIRO; 
LIBERATO 2018). Atualmente, o termo envolve uma ampla gama 
de estudos, que, para grande parte da literatura, “tende a condensar 
a presença de formas múltiplas e articuladas de opressão” (BIROLI; 
MIGUEL, 2015, p. 44).

Tendo isso em vista e analisando, de forma mais específica, 
como a necropolítica pode também atuar relacionando os marcadores 
sociais de raça e classe descritos por Mbembe com a condição de 
gênero feminino, Montserrat Sagot (2013, p.1., tradução nossa) 
suscita a noção de “necropolítica de gênero” como a construção “de 
uma definição de quem importa, quem não, quem é desejável e quem 
não”2, que instrumentaliza a vida das mulheres mais vulneráveis, gera 
um “regime de terror e decreta a pena de morte para algumas”3, tudo 
isso, com a cumplicidade do estado (SAGOT, 2013, p.1, tradução 
nossa) . Gomes (2017, p. 142) refere que a necropolítica de gênero 
gera um contexto político favorável a fragilidades socias, que além 
de promover, tolera e sustenta históricas desigualdades de gênero, 
que conforme já mencionado, expõe sujeitos específicos à morte em 
razão de classe e raça, tornando os corpos femininos “utilizáveis – 
no feminicídio, no estupro, na prostituição forçada, e nas múltiplas 
formas de uso do corpo e da vida das mulheres para o outro”.

Em estudo de Fernanda Pattaro Amaral e Ana Claudia Delfini 
C. de Oliveira (2019), as autoras analisam, dentre outras questões, 
as diversas faces da necrobiopolítica4  de gênero no Brasil. Referem, 

1 É pertinente destacar que Flávia Biroli e Luiz Felipe Miguel (2015) demonstram 
como as análises acerca do entrelaçamento entre diferentes marcadores, como gênero 
e classe, gênero e raça, etc., vêm sendo realizadas desde as abordagens das feministas 
socialistas e marxistas, passando pelo feminismo negro, até a atualidade, momento 
em que a noção é apropriada por um amplo conjunto de estudos.

2 “una definición de quien importa, quien no, quien es desechable y quién no”.
3 “construye um régimen de terror y decreta la pena de muerta para algunas”.
4 O termo é utilizado por Berenice Bento (2018, n.p.), para quem o “terror e a morte 

são elementos [...] estruturantes do Estado brasileiro”, e, portanto, não se trata apenas 
de um fazer viver e “deixar morrer”, mas sim de um “promover a morte”.
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nesse sentido, que é possível constatar a intervenção do Estado, 
violando o direito das mulheres e realizando uma política de controle 
da vida e da morte, quando o direito ao aborto é negado e muitas 
mulheres realizam procedimentos inseguros e arriscados e acabam 
morrendo; quando a prática do estupro é naturalizada e as vítimas são 
culpabilizadas; e ao observar que o País segue com índices alarmantes 
de feminicídios e violência contra a mulher. Ainda, segundo elas, 
está em curso no Brasil, a partir dos novos governos autoritários e 
de extrema direita, um processo de necrobiopolítica de gênero, no 
qual os “dispositivos são discursivamente atrelados à despolitização e 
reprivatização das mulheres, à apologia e ao elogio da morte, associados 
ao desmantelamento das políticas públicas, secretarias e comitês de 
gênero”, o que funciona como uma forma de morte anunciada às 
mulheres, pois retira o direito de viverem de forma digna, livre de 
desigualdades e violências (AMARAL; DE OLIVEIRA, 2019, p. 51-
52).

O fato é que o contexto brasileiro compreende uma série 
de acentuadas desigualdades, forjadas em uma história de lutas e 
discriminações, em especial em razão de “marcadores de diferença” que, 
segundo Lilia Moritz Schwarcz (2019) transformam características 
físicas e pessoais em estereótipos sociais que inferiorizam determinados 
sujeitos e reproduzem preconceito ao longo dos anos. No Brasil, 
gênero, raça, local de origem e classe social são marcadores socias 
impactantes que estimulam práticas perversas contra essas populações 
– mais ainda, quando há “intersecção” entre eles. Nesses casos, a 
realidade social parece demonstrar que, de fato, algumas vidas são 
calculadamente escolhidas para se tornarem “corpos calados”, seja por 
meio da sua espoliação, segregação ou morte. É o que será abordado 
nas próximas duas seções. 

Das múltiplas faces de um necropoder 

Em uma primeira análise, é possível que se questione o fato de 
se apontar uma atuação necropolítica do Estado que expõe as mulheres 
a múltiplas formas de violência e vulnerabilidade de seus direitos, 
uma vez que o Brasil ratificou convenções como a Convenção sobre 
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a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres 
(1979) e a Convenção de Belém do Pará (1994), que reconheceram 
a violência oriunda das desigualdades de gênero como uma forma de 
violação aos direitos humanos. Ademais, também promoveu avanços 
legislativos: a Lei nº 11.340/2006, conhecida popularmente como Lei 
Maria da Penha, é considerada pela Organização das Nações Unidas 
– ONU como a terceira melhor lei do mundo no combate à violência 
doméstica, e a Lei nº 13.104/2015 que tipificou o feminicídio, foi 
criada com o objetivo de complementá-la e, em tese, garantir maior 
proteção às mulheres. Segundo Gomes (2017, p. 140), contudo, tais 
medidas estatais podem dificultar o reconhecimento de sua prática 
necropolítica, que “opera pelas vias do não dito”, já que o ato de 
promulgar leis e ratificar Pactos Internacionais – infelizmente – não 
implica mudanças diretas e efetivas na realidade.

No entanto, na prática, nota-se um incremento nos índices de 
violência contra a mulher. O Anuário de Segurança Pública Brasileiro, 
com base em números de 2018, anunciou que o País registrou 263.067 
casos de lesão corporal dolosa, na forma de violência doméstica, o 
que equivale a um registro a cada dois minutos. Quanto à prática de 
violência sexual, foram cometidos certa de 180 estupros por dia no 
Brasil, nos quais em 83% a vítima foi uma mulher e em 50,9% dos 
casos uma mulher negra.  Ainda, foi contabilizada a prática de 1.206 
feminicídios, o que representa um aumento em 11% se comparado 
ao ano anterior, sendo que 61% desses assassinatos foram cometidos 
contra mulheres negras (BRASIL, 2019).

Isto é possível porque, em um contexto necrobiopolítico 
(BENTO, 2018), a perspectiva biopolítica permanece, estabelecendo 
espaços de exceção que operam em meio ao espaço democrático, 
conforme definiu Giorgio Agamben (2010). Deste modo, mesmo 
sob a vigência de legislações protetivas, configuram-se espaços de 
exceção nos quais os direitos das mulheres são violados e suas vidas 
são constantemente precarizadas. É o que Wermuth e Nielsson 
(2016, p. 22) têm observado ao identificar o lar brasileiro como uma 
espécie de campo agambeniano: “é nele que a mulher, reduzida a seu 
corpo, a seu sexo, a seu útero, foi enclausurada e é nele que sua vida 
(nua) está à mercê do soberano (patriarcado) e de seus caprichos”. 
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É a imposição desta série de controles biopolíticos que permitem a 
instrumentalização da morte sistemática das mulheres. 

Esse panorama de violências e violações de direitos das mulheres 
fica ainda mais agudo quando realizado um recorte a partir do marcador 
raça. Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência – IVJ 
(2017), mulheres negras com idade entre 15 e 29 anos possuem 2,19 
vezes mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as brancas 
na mesma faixa etária e o Atlas da Violência de 2017 mostrou que 
entre 2005 e 2015 a taxa de homicídios de mulheres brancas teve 
redução de 7,4%, enquanto a taxa de mortalidade de mulheres negras 
aumentou 22%. Esses números “evidenciam a brutal desigualdade 
que atinge negros e negras até na hora da morte” (BRASIL, 2017, 
p. 47). No mesmo sentido, outro dado preocupante diz respeito ao 
percentual de mulheres negras vítimas de mortes maternas5 no Brasil, 
que corresponde a 62%, segundo o Dossiê “A Situação dos Direitos 
Humanos das Mulheres Negras no Brasil – Violações e Violências” 
elaborado em conjunto pelo Geledés - Instituto da Mulher Negra e 
Criola - Organização das Mulheres Negras (2016). Vale ressaltar que 
tal situação retrata a intersecção de mais um marcador de diferença, 
além de gênero e raça, que é o da classe social, atuando no sentindo 
de indicar quais as vidas que podem ser descartadas, uma vez que as 
altas taxas de mortalidade maternas estão diretamente relacionadas ao 
acesso e à qualidade dos serviços de saúde pública ofertados. 

Essas situações não são atuais. Cita-se, como exemplo, 
que em 2011, o Comitê das Nações Unidas para a Eliminação das 
Discriminações contra as Mulheres (Comitê CEDAW)6 reconheceu 

5 A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), na 10ª 
revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), como: morte de uma 
mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da 
gravidez, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devida a 
qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em 
relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.

6 O Comitê CEDAW (em língua inglesa: Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women) representa um dos principais dispositivos da 
CEDAW (previsto em seu art. 17), tendo a função primordial de supervisionar o 
seu cumprimento pelos Estados-partes. Entre as atribuições do Comitê destacam-se: 
examinar os relatórios periódicos apresentados pelos Estados-partes (nos termos do 
art. 18 da CEDAW), que devem apresentar as medidas adotadas para efetivação das 
disposições previstas na Convenção; formular sugestões e recomendações gerais (de 
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a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Alyne da 
Silva Pimental Teixeira, negra e residente em Belford Roxo-RJ. Ela 
morreu em novembro de 2003, aos 28 anos e grávida de 6 meses, 
em consequência de um atendimento precário e marcado por diversas 
irregularidades que recebeu junto ao Sistema Único de Saúde. O 
caso Alyne Pimentel v. Brasil foi o primeiro no Sistema Global de 
Direitos Humanos envolvendo denúncia sobre mortalidade materna 
e em sua decisão o Comitê considerou que o Brasil não adotou as 
medidas necessárias para eliminar a discriminação contra as mulheres 
no campo da “assistência à saúde para assegurar o acesso aos serviços 
de saúde. A falta desses serviços apropriados resultou em impactos 
diferenciados no direito à vida de Alyne, em razão de ser mulher negra 
e pela sua situação socioeconômica” (CATOIA; SEVERI; FIRMINO, 
2020, p. 6).

A decisão de mérito do Comitê, ao reconhecer a morte materna 
de Alyne Pimentel como violência de gênero, relacionando com as 
categorias raça e classe social, garantiu novas bases jurídico-formais 
para a abordagem interseccional do fenômeno da violência contra 
as mulheres. No entanto, quase duas décadas após o óbito e apesar 
das recomendações do CEDAW, o Brasil até o momento não garante 
acesso adequado às mulheres gestantes a serviços de saúde pública de 
qualidade, permanecendo marcantes os diferencias de discriminação, 
especialmente em relação às mulheres negras: “nenhum mecanismo 
de enfrentamento ao racismo institucional foi incorporado às políticas 
de atenção à gestante e ao parto” e casos como o de Alyne seguem 
ocorrendo reiteradamente em corpos de outras mulheres – negras, 
pobres e moradas de periferias (WERNEK; IRACI, 2016, p. 21).

Outra face dessa política que expõe corpos específicos à morte 
no Brasil é a criminalização do aborto, tendo em vista que apesar de 
ser uma prática considerada ilegal pelo ordenamento jurídico, ocorrem 
anualmente mais de 1 milhão de abortos inseguros no Brasil e, em 
decorrência disso, 250 mil internações por complicações geradas pela 

acordo com o art. 21), a fim de orientar os Estados signatários acerca das obrigações 
previstas na Convenção; examinar comunicações apresentadas por indivíduos ou 
grupos de indivíduos que afirmam serem vítimas de violações dispostos na Convenção 
(nos termos dos artigos de 2 a 7 do Protocolo Adicional).
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forma clandestina e irregular que são realizados (CISNE, OLIVEIRA, 
CASTRO, 2018). Segundo a Organização Mundial da Saúde, seria 
até menos custoso para o Estado “garantir o aborto legal do que 
tratar as complicações do aborto ilegal, uma vez que, se realizado 
por profissionais da saúde e em condições adequadas (com acesso a 
medicamentos e em um hospital) é um procedimento considerado de 
baixo risco” (CISNE, OLIVEIRA, CASTRO, 2018, p. 456). 

Sobre a imbricação necrobiopolítica desta questão, Nielsson 
(2020, p. 900) analisa o Estatuto do Nascituro indicando que tanto a 
lei, como os debates de projetos de lei a respeito da criminalização do 
aborto demonstram não a cessação dessa prática, mas sim a existência 
de “densas relações de poder que implicam na constituição de campos 
de soberania, e vidas nuas”, de forma que “a luta por sua criminalização 
ou descriminalização não é uma luta para que seja possível ou não sua 
prática, mas a luta pelo acesso e inscrição na narrativa jurídica/política 
de sujeitos coletivos que buscam reconhecimento na interconexão 
entre as lógicas biopatriarcais de poder estatal”. Neste contexto, 
novamente é relevante destacar que, nesta lógica necrobiopolítica, 
como apontam Emanuelle Freitas Goes et.al (2020, p. 2), as pesquisas 
nacionais já produzidas são convergentes ao concluir “que as mulheres 
mais vulneráveis à interrupção de uma gravidez de modo inseguro 
são negras, jovens, solteiras, com filhos, de baixa escolaridade e baixa 
renda” e, portanto, esse também é o perfil que possui mais chances de 
vir a óbito em consequência da realização do procedimento de forma 
que inadequada. 

Encarceramento de mulheres e a seletividade penal “atualizada”

É pertinente iniciar este ponto analisando os seguintes 
dados: segundo o Infopen Mulheres (2018), o Brasil contava, até o 
mês de junho de 2016, com uma população prisional feminina de 
aproximadamente 42 mil mulheres, o que representa um aumento 
de 656% em relação ao total registrado nos anos 2000. Em uma 
comparação com os países que apresentam as maiores taxas de 
aprisionamento de mulheres do mundo, o Infopen Mulheres (2018, 
p. 13) indica que “a expansão do encarceramento de mulheres no 
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Brasil não encontra parâmetro de comparabilidade entre o grupo de 
países”, eis que a taxa de aprisionamento aumentou 455% entre o ano 
de 2000 e 2016.

São dados alarmantes, como não poderia deixar de ser. Em 
um país em que as mulheres, especialmente as prediletas do sistema 
penal – pobres, de cor parda/negra e com baixa escolaridade –, já se 
encontram marginalizadas em razão de auferirem salários menores 
que os homens (quando conseguem inserir-se no mercado formal), 
acumularem jornadas de trabalho com os trabalhos de cuidado da 
casa e da família, serem vítimas de incontáveis violências físicas e 
psicológicas, etc., esse aprisionamento em massa apenas contribui 
para aumentar sua vulnerabilidade. 

A análise do sistema penal exige um olhar interseccional, já 
que a seletividade é um dos seus traços mais marcantes7, razão pela 
qual, embora seja fundamental considerar a desigualdade de gênero 
na análise das relações de poder, subordinação e violência, apenas 
esse viés seria insuficiente para abarcar a especificidade desse tema. 
De fato, a persecução e o encarceramento seletivos, do sistema penal 
brasileiro não são fatos novos nos debates acadêmicos; são, inclusive, 
de fácil constatação na realidade prática.

Veja-se, por exemplo, estes dados a respeito do encarceramento 
no Brasil: de acordo com informações do Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias – Infopen de 2017, a soma de pessoas 
pretas e pardas totaliza 63,6% da população carcerária nacional, 
enquanto que essas pessoas representam 55,4% da população total 
do país; do total de presos, 51,3% possuem ensino fundamental 
incompleto, 13,1% estudaram até completar o ensino fundamental, 
14,9% estudaram até o ensino médio incompleto, e apenas 9,6% 
concluíram o ensino médio (INFOPEN, 2019). Dentre as mulheres, 
os padrões se repetem: 62% da população prisional feminina é 
formada por mulheres negras, resultando uma taxa de aprisionamento 
de mulheres negras de 62,5 para cada 100 mil, enquanto que para 
mulheres brancas a taxa é de 40,1 (INFOPEN MULHERES, 2018).

7 De acordo com Eugenio Raúl Zaffaroni (2009), o poder punitivo é, por sua estrutura, 
seletivo e discriminante.
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Nesse cenário, uma das questões mais inquietantes diz respeito 
ao aumento desenfreado do encarceramento de mulheres. Segundo 
análise de Eugenio Raúl Zaffaroni (2009), historicamente, o poder 
penal não se ocupou do controle das mulheres, em virtude de haver 
“privatizado” esse controle, que ficou nas mãos do patriarcado. Com 
isso, a mulher, devidamente aprisionada em seus papéis de “fêmea 
submissa e doméstica”8, não necessitava da intervenção controladora 
do poder punitivo, já que o poder patriarcal cumpria essa função 
(ZAFFARONI, 2009, p. 332, tradução nossa). Nesse sentido, poder-
se-ia pensar que, com o aumento da autonomia das mulheres, ao 
longo do tempo, e consequente diminuição do seu controle pelo 
poder patriarcal, o poder penal vem assumindo essa função.

Por outro lado, é importante levar em consideração que o 
encarceramento de mulheres se deve, em grande parte, tanto no Brasil 
como em outros países da América Latina, às políticas de enfrentamento 
às drogas, que vêm priorizando a repressão em detrimento de uma 
abordagem preventiva (PANCIERI; SILVA; CHERNICHARO, 
2014). Portanto, inserem-se em um problema maior de uma política 
altamente nociva – embora não se ousaria dizer “malsucedida” – de 
guerra às drogas: os dados do Infopen 2017 demonstram que os 
presos em razão de crimes relacionados a drogas contabilizam um 
total de 156.749 pessoas (mais de 29%), estando atrás apenas dos 
crimes contra o patrimônio, que somam 234.866 pessoas. Quanto às 
mulheres, 62% estão presas em razão de crimes relacionados ao tráfico 
de drogas (INFOPEN MULHERES, 2018).

Aline Cruvello Pancieri, Bruna Banchik Silva e Luciana 
Peluzio Chernicharo (2014) apresentam vários dados relevantes para 
se entender a relação entre as mulheres e o tráfico de drogas. Segundo 
elas, a organização do tráfico, embora possa variar dependendo do 
local, apresenta, em geral, complexas estruturas de hierarquias, de 
modo que há diferentes graus de participação e importância. Nesse 
sentido, as pesquisas apontam que também vige, nesse sistema, 
a divisão sexual do trabalho9, onde as mulheres são aquelas que 

8 “hembra sumisa y doméstica”.
9 Sobre o tema, ver: HIRATA, Helena. Mudanças e permanências nas desigualdades 

de gênero. Divisão sexual do trabalho numa perspectiva comparativa. São Paulo: 
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ocupam as posições mais subalternas, as quais são também as mais 
selecionadas pelo sistema punitivo. Ou seja, “encontram-se no cárcere 
somente aquelas pertencentes à categoria dos excluídos, sendo que os 
verdadeiros donos do lucrativo negócio ficam intocáveis e jamais são 
presos” (PANCIERI; SILVA; CHERNICHARO, 2014, p. 13).

As autoras (2014, p. 8) ressaltam o crítico papel que a lei de 
drogas (Lei nº 11.343/2006) desempenha nesse cenário. Isso pois, 
“além de não diferenciar o tráfico do uso de drogas em situações 
concretas, também não diferencia as diversas categorias de comerciantes 
existentes no mercado ilícito das drogas”. Dessa forma, pessoas 
presas e enquadradas em crime de tráfico poderão ser condenadas 
a duras penas, sendo que sua função na rede poderia ser de menor 
importância, e, inclusive (ou em razão disso), facilmente substituída. 
Ademais, deve-se destacar que há margem para larga interpretação 
pela polícia, no momento da prisão, em relação ao enquadramento 
como usuário ou traficante.

Quanto ao cárcere, se o masculino já é marcado por “condições 
hobbesianas de sobrevivência” (WERMUTH; NIELSSON, 2019), a 
situação é sensivelmente preocupante no que diz respeito às mulheres10, 
eis que, historicamente, as prisões foram organizadas tendo em vista 
o público masculino – veja-se que apenas em 2010 a Assembleia 
Geral da ONU aprovou as Regras para o Tratamento de Mulheres 
Presas (Regras de Bangkok), enquanto que as Regras Mínimas para 
o Tratamento do Preso existem desde 1957. Apesar disso e de alguns 
avanços legislativos em relação ao tema, as prisões não se encontram 
adequadas às necessidades das mulheres, de modo que muitas “vivem 
gestações, partos e maternidades precárias, e suas crianças formam 
parcela invisível da população prisional”11 (BRAGA, 2015, p. 531).

Em pesquisa denominada Criminalidade e prisão feminina: 

Friedrich Ebert Stiftung Brasil, out. 2015. Disponível em: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/brasilien/12133.pdf.

10 Para citar poucos exemplos, Germano, Monteiro e Liberato (2018) mencionam: 
mulheres que tiveram seus filhos algemadas, presídios sem creches, presas que são 
obrigadas a utilizar miolo de pão como absorventes.

11 O próprio Infopen Mulheres (2018) explica que foi possível analisar os dados a 
respeito do número de filhos referentes a apenas 7% da população prisional feminina, 
não obstante a proposição aos gestores para preenchimento de formulários a respeito.
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uma análise da questão de gênero, Marlene França (2014) explica que 
as mulheres presas, em sua grande maioria, conviveram com situações 
precoces de violência que perduraram até a fase adulta, sendo que 
a prisão representa “apenas” mais uma a qual são submetidas, fator 
também apontado por Pancieri, Silva e Chernicharo (2014). Os 
processos de estigmatização sofridos pelas presas demonstram que são 
submetidas a (no mínimo) uma dupla penalização: não apenas por 
conta do delito que culminou na sua prisão, mas também em razão 
de romperem com o papel que, historicamente, a elas foi relegado 
– o de serem submissas e passivas. Ao cometerem crimes, elas estão 
assumindo um lugar “pertencente” aos homens, ou seja, de agressores 
e violadores da ordem (FRANÇA, 2014).

Quanto àquelas que são mães, a situação é ainda mais dramática, 
pois são consideradas perversas e irresponsáveis: como explica Braga 
(2015, p. 527-528), são irreconciliáveis as “exigências e performances” 
designadas ao papel de ser mãe com a vida no crime, “ainda que 
perversamente se aceite conciliá-lo com a vida na prisão”12. De forma 
que “O entrelaçamento dos universos da prisão e da maternidade 
produz um exercício da maternidade no registro do sacrifício e da 
disciplina”, o que se insere no “projeto mais amplo de domesticar 
o desvio e o desejo feminino, criminal e sexual”. A representação 
“criminosa” é a que se sobrepõe sobre o que aquela mulher pode ser 
– por exemplo, mulher, mãe, etc. Em razão disso, “A subjetividade da 
presa é reduzida ao seu crime e o interrogatório é seu único momento 
de fala “na Justiça”, uma fala pautada, engasgada, limitada ao que lhe 
foi perguntado, se lhe for perguntado” (BRAGA, 2015, p. 529).

Considera-se que todo esse cenário, de mulheres presas ou 
mulheres (em tese) livres, índices, casos e problemáticas, demonstra 
um uso (por ação ou omissão) do poder e da política condicionando 
a existência humana, hierarquizando pessoas e, mesmo que forma 
velada, elegendo quem pode viver e quem deve morrer. Enquanto as 
diferenças não se tornarem um ponto de partida para a construção 

12 A esse respeito, é importante a problematização de como a melhora das condições da 
prisão por vezes serve de argumento para um “discurso benevolente e paternalista de 
que a vida atrás das grades é o melhor destino para ambas” (BRAGA, 2015, p. 532), 
mãe e criança.
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de uma condição efetiva de igualdade que garanta uma vida digna 
e sem violência, corpos específicos – nos termos do que se buscou 
demonstrar na presente pesquisa: negros, pobres, femininos, etc. 
– continuarão sendo tratados como descartáveis pelo poder letal 
do Estado, o que configura, portanto, sua atuação necropolítica. 
Conforme se observou, essa atuação não necessariamente ocorre por 
meio de uma ação direta: pode estar oculta, por meio de um “não 
agir”, ou seja,  causar a morte pela omissão que se materializa quando o 
Estado não implementa políticas públicas com viés específico de raça, 
classe, gênero e etc., quando mantém políticas que na prática não são 
eficientes ou talvez não estejam sendo cumpridas e fiscalizadas como 
deveriam, ou simplesmente quando “fecha os olhos” para os índices 
alarmantes e permanentes de violência, encarceramento e óbitos de 
mulheres estritamente relacionados ao gênero e sua intersecção com 
os demais marcadores de diferenças já referidos.

Considerações finais

A presente pesquisa debruçou-se a realizar uma breve incursão 
nas diversas facetas de manifestação de violência contra as mulheres, 
a partir de uma perspectiva interseccional e do marco teórico da 
necropolítica e necropolítica de gênero. Essa reflexão teórica mostrou-
se pertinente para suscitar uma análise crítica acerca de como a 
sociedade, o Estado e suas instituições têm se posicionado em relação 
ao tema. O exame de diversas realidades, não apenas através dos 
índices, mas também o olhar para casos concretos de sofrimento e dor 
também são capazes de expor aspectos que uma análise restritamente 
teórica não alcança. 

Assim, diante do cenário apresentado, da triste e alarmante 
realidade da violência contra as mulheres no Brasil, o que se observa 
é que o patriarcado é um sistema antigo que se atualiza ao longo dos 
anos com o objetivo de manter o controle e a opressão sobre o gênero 
feminino. Nesse sentido, conforme a pesquisa buscou demonstrar, 
na contemporaneidade, sua forma de reprodução/operação reveste-se 
de práticas necropolíticas, o que permite suscitar a existência de uma 
necropolítica de gênero, ou seja, uma política de sofrimento e morte 
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de mulheres no contexto brasileiro. Tal política se materializa tanto 
por meio da ação direta quanto pela omissão, quando o Estado expõe 
as mulheres a múltiplas formas de violência e vulnerabilidade de seus 
direitos e estabelece um mecanismo que hierarquiza corpos, sendo os 
femininos considerados de menor valor, ou até mesmo descartáveis, 
podendo ser inferiorizados, violados e, inclusive, eliminados sem que 
esse fenômeno seja devidamente enfrentado. 

Esse “fechar os olhos” manifesta-se em relação aos altos 
índices de violência doméstica, de feminicídios, de mortes maternas 
decorrentes da criminalização do aborto e do acesso precário à 
saúde e, ainda, do recente encarceramento massivo de mulheres, sob 
condições desumanas, especialmente por que tais situações atingem 
de forma mais acentuada uma parcela específica da população, que é 
historicamente violada em seus direitos: pessoas negras/pardas e pobres. 
A necropolítca de gênero se caracteriza, então, pela insuficiência, 
inadequação ou negligência do Estado brasileiro em cumprir e fazer 
cumprir os direitos humanos, em prover segurança e acesso a direitos 
e de impedir a alta vitimização das mulheres, especialmente as que 
têm “atravessados”, no corpo, diversos marcadores socias de diferença. 

Ao final desse breve percurso, resta claro que são múltiplos e 
complexos os fatores envolvidos nos fenômenos aqui abordados, em 
relação aos quais fez-se apenas algumas observações. No entanto, é 
necessário reivindicar, protestar, bradar pela vida dos corpos calados, 
que assim estão seja por que foram postos em situação de desumanidade 
ou por que foram, de fato, calados pela morte. É necessário requerer 
voz, dignidade, vida: não vida qualquer, vida espoliada, mas sim “vida 
vivível”.
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Capítulo 7

O imaginário social das representações de 
feminilidade para mulheres imigrantes palestinas no 

Brasil

Denise Regina Quaresma da Silva
Jamila Usama Baja

Considerações iniciais

Questiona-se o lugar da mulher palestina e de que forma 
os papeis de gênero são exercidos e percebidos por elas. 

Davis (2018) discorre sobre interconexões de movimentos sociais 
e evidencia a questão da Palestina. No contexto mundial, as lutas 
sociais se atravessam: tanto pelo lado do opressor, quanto pelo lado 
do oprimido. A obra da filósofa abrange as mulheres negras (DAVIS, 
2018) e se relaciona com as experiências de vida das mulheres 
imigrantes palestinas. Devido às vivências, estas mulheres são 
oprimidas, especialmente, em duas instâncias: por serem mulheres e 
estarem em sociedades de raízes machistas e pela discriminação étnica 
e/ou por serem imigrantes. Religião, estrutura familiar e tradições 
comuns das mulheres palestinas também podem ser analisadas por 
este olhar. 

Comecei a pensar: Sim, sou chicana, mas isso não define quem 
eu sou. Sim, sou mulher, mas isso também não me define. 
Sim, sou lésbica, mas isso não define tudo que sou. [...] O que 
acontece com gente como eu que está ali no entre-lugar de todas 
essas categorias diferentes? O que é que isso faz com nossos 
conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia e mesmo de gênero? 
(ANZALDÚA, apud COSTA; ÁVILA, 2005, p. 692).

A partir desta reflexão de Anzaldúa (2012) pode-se questionar 
o entre-lugar colocado, também, para mulheres palestinas que 
vivenciaram e vivenciam as ocupações de Israel e da sua própria 
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comunidade. Assim como as mulheres chicanas1 (ANZALDÚA, 
2000, p. 229), as mulheres palestinas não têm “muito a perder”, 
visto que não possuem privilégios. Suas experiências se baseiam em 
tentativas falhas em ultrapassar obstáculos, os quais não são passíveis 
de ser apenas ultrapassados: devem ser atravessados.

Conforme Dirik (2017), no contexto dos feminismos do Oriente 
Médio, as mulheres árabes se identificam entre si e compartilham 
problemas semelhantes. Lutam a fim de causar mudanças no aspecto 
global, e não de forma individual, em membros de determinado grupo 
étnico e/ou social. As autoras Kovaleski e Tortato (2016) questionam 
a forma como se instaurou a desigualdade entre os gêneros: por que 
o ser humano desenvolveu o pensamento que valoriza o masculino e 
desvaloriza o feminino? A opressão se justifica nas esferas filosófica, 
literária, política, religiosa e no próprio corpo biológico da mulher.  

A desigualdade entre os gêneros no Estado da Palestina e no 
Oriente Médio, de forma geral, possui raiz pré-islâmica. Segundo 
Héritier (1998), a antropologia atual considera que, no primeiro 
momento da História, as sociedades eram igualitárias. Em determinado 
momento, tornaram-se matriarcais, visto que a capacidade de gerar 
vida era percebida como um poder superior. A repressão da mulher 
por parte do homem teria aparecido no final da pré-história.

O fenômeno da desigualdade provém de representações mentais 
criadas no início da humanidade. Na contemporaneidade, este mesmo 
fenômeno é evidente através da percepção da mulher como recurso 
de reprodução para o homem (KOVALESKI e TORTATO, 2016), o 
que a coloca em um papel secundário. Percebe-se que problematizar a 
temática é urgente, visto que o corpo feminino é atravessado em todas 
as instâncias por esta desigualdade. 

Diante do contexto acima, este estudo tem por objetivo analisar 
as representações de feminilidade para mulheres imigrantes palestinas 
no Brasil. Pretende-se compreender de que forma as mulheres 

1 O termo chicana ou chicano é uma designação para pessoas de descendência mexicana 
que residem nos Estados Unidos. Segundo Lobo (2015), o uso da expressão tinha 
conotação pejorativa que estereotipava mexicanos pobres. O termo foi ressignificado 
nos anos 1960 e acolhido por estas pessoas como forma de resistência mexicana no 
contexto estadunidense.
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imigrantes palestinas percebem os papeis de gênero exercidos em seu 
contexto e problematizar discursos determinantes de gênero.

Quanto à metodologia, o estudo proposto possui natureza 
qualitativa. O método foi utilizado para explorar aspectos não-
quantificados da realidade e com foco no entendimento da dinâmica 
das relações sociais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009).

Para a seleção das participantes, optou-se pela amostragem em 
bola de neve, método de amostra não-probabilístico que usa cadeias 
de referência. Este procedimento se mostra relevante para alcançar 
grupos difíceis de serem acessados e quando não há certeza sobre sua 
quantidade (VINUTO, 2014). 

Os sujeitos da pesquisa foram três mulheres palestinas 
residentes no Brasil. Possuem idades entre 62 e 75 anos e migraram 
há, pelo menos, 35 anos. Elas residem na região metropolitana de 
Porto Alegre ou na região central do Estado do Rio Grande do Sul. As 
entrevistadas foram Beitunia (73a.), Rafat (75a.) e Ramallah (62a.). A 
fim de preservar as identidades dos sujeitos entrevistados, utilizou-se 
nomes fictícios. Os nomes designados se referem a cidades palestinas 
que, assim como as mulheres entrevistadas, resistem à ocupação de 
Israel.

O método escolhido foi a entrevista de história de vida 
(JOSSO, 2007). Pertencente à história oral, objetiva escutar as vozes 
dos sujeitos marginalizados na história oficial, pretendendo inseri-los 
nela (ALVES, 2016). Este método transcende os eventos das histórias: 
abrange significados e possibilita a imaginação e o simbolismo 
(PORTELLI, 1997). 

O material de pesquisa obtido por meio das entrevistas foi 
gravado e transcrito. A partir desses dados, foi realizada a análise 
temática (SOUZA, 2019) das histórias de vida. Busca-se analisar o 
sentido do discurso construído pelos sujeitos participantes da pesquisa 
(VELOSO e WHITAKER, 2013) e entender experiências subjetivas 
perpassadas pelo olhar dos relatos, das memórias e do contexto social 
(COSTA, 2019).

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade La Salle Canoas e respeita as práticas éticas 
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de acordo com a Resolução Nº 510/16 do Conselho Nacional de 
Ciências Humanas e Sociais (BRASIL, 2016), resolução que dita 
normas e diretrizes sobre pesquisa com seres humanos. A participação 
na pesquisa ocorreu mediante preenchimento do Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e possui caráter voluntário. 
As identidades das participantes são tratadas com confidencialidade 
e sigilo, conforme a Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde (BRASIL, 2012). O material coletado foi utilizado somente 
para fins acadêmico-científicos.

O corpo feminino no contexto palestino

A cultura árabe possui valores e crenças básicas que extrapolam 
fronteiras regionais e de classes sociais. Os comportamentos 
permanecem praticamente constantes, pois essa cultura é considerada 
conservadora e solicita que seus membros permaneçam com a 
mesma visão. Suas crenças estão marcadas pelo islã, mesmo se o 
sujeito inserido nesta cultura não seja da religião. Dentre os valores 
desta cultura, destaca-se a importância da honra (SHARAB, 2012; 
NYDELL, 2006). 

Neste contexto patriarcal, a cultura de honra é comum. A honra 
está relacionada às performances de feminilidade e de masculinidade, 
conceitos construídos socialmente. Entretanto, está mais atrelado 
aos corpos das mulheres, que, conforme esta cultura, têm o dever de 
manter seus corpos honrados e os homens devem protegê-los de riscos 
(WADI, 2010). 

O contato físico de mulheres árabes com homens desconhecidos 
coloca em risco a honra da família, mesmo em casos de abuso sexual. 
A reputação de um membro da família reflete nos demais membros. 
Perder a honra, de forma individual ou coletiva, significa perder 
a honra da família e da comunidade de forma geral. Wadi (2010) 
evidencia que a preocupação de familiares sobre a mulher se refere 
primeiramente à desonra e, em segundo plano, ao seu bem-estar. Com 
isto, a mulher é colocada em um lugar indefinido. Frente à desonra 
(abuso sexual, militância ou prisão), pode haver a própria reincidência 
deste fenômeno e/ou a mulher pode ser abandonada por familiares e 
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pela comunidade (WADI, 2010). Assim, fica evidente a marginalização 
da mulher tratada como desonrosa neste contexto. 

A honra da família é a maior fonte de pressão para adaptação aos 
padrões de cultura instaurados. O sujeito é lembrado constantemente 
de manter esse papel. Contudo, com o atual cenário político da 
Palestina, todos os corpos estão em risco, invisíveis e igualmente 
submetidos à tortura, o que faz com que o conceito de honra no 
contexto contemporâneo seja questionado (DIRIK, 2017).

A partir desse contexto, as mulheres reconfiguraram o conceito 
de honra, afastando-o do corpo e aproximando-o da luta da sociedade 
palestina. A atividade política das mulheres é a nova fonte de honra 
familiar. Elas transformam objetos de honra em objetos de resistência 
(SHARAB, 2012; WADI, 2010). 

O conflito Israel-Palestino teve início em 1948 e é considerado 
um dos mais complexos da contemporaneidade. O povo palestino vive 
em seu território, sob ocupação israelita, em condições deploráveis. 
Resistências políticas e culturais são produtos desse contexto, 
especialmente as mulheres palestinas, que, além de vivenciaram 
as barreiras da ocupação externa, são atravessadas pela sociedade 
predominantemente patriarcal. Essas mulheres, de acordo com Wadi 
(2010), utilizam seus corpos como forma de resistência ao gerar vidas 
e, mais especificamente, ao gerar vidas masculinas.

A partir de uma visão – política, cultural ou literária – 
nacionalista palestina, as forças de Israel se apresentam como “os 
violadores”, ou Al-mughtasebin, e ocupam a terra palestina, que 
representa a mãe do povo palestino. Essa representação de mulher é 
idealizada e considerada divina. Por outro lado, a mulher palestina é 
vítima de ocupação externa e de abuso sexual (WADI, 2010).

As mulheres palestinas são permeadas por opressões de etnia, 
de gênero, de classe social e de sexualidade. São marcadas pela 
subjetividade e pelo contexto histórico-social. Apresentam-se através 
de suas lutas: a luta contra a dor de existir enquanto mulher (LORDE, 
2009) e das repressões externas. Para Tiburi (2019), a intersecção das 
lutas contra as opressões citadas demonstra que toda luta social se faz 
com o outro de forma compartilhada. 
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A cultura de resistência palestina almeja a participação de todos, 
independentemente de gênero: qualquer resistência contra a ocupação 
israelense é um ato admirável. Desde 1980, as mulheres palestinas têm 
participado de forma mais ativa das lutas pela libertação nacional de 
seu povo. (DAVIS, 2017). 

O patriarcado e o nacionalismo tratam os corpos das palestinas 
como armas contra elas mesmas e contra Israel. Por outro lado, Israel 
faz uso desses corpos como forma de controle sob o povo palestino. 
As mulheres palestinas usam seus corpos como luta e resistência à 
sua cultura patriarcal e à ocupação israelita. Suas representações se 
modificam de acordo com suas visões de si e de mundo e com o 
momento histórico-cultural e político. Elas fazem suas existências de 
forma plural (WADI, 2010). 

O corpo feminino é perpassado pelas marcas da inferioridade, 
da subordinação e da exclusão. Witzel (2014, p. 530) questiona: 
“que corpo é este que se constituiu de forma marcada no sexo frágil, 
determinando-lhe lugares, interditos, liberdades, trabalhos, limites e 
exclusões?”. Não se trata do corpo-objeto concreto; trata-se do corpo 
que carrega as vivências do sujeito (BEAUVOIR, 2009) e do corpo 
construído simbolicamente, com história física, estética e política. 
Uma vez ocupando esse papel político, o corpo feminino despertou 
diferentes reações. Foi repetidamente censurado pelo poder religioso 
e denominado como prêmio e posse pelos homens (WITZEL, 2014).

Os corpos femininos são centrais nas disputas entre os homens, 
fato que revela o aspecto político-social que representam. As vivências 
dos sujeitos são influenciadas pela forma como estes corpos são 
percebidos – por si e pelo outro – e pelos marcadores de violência 
inscritos por perspectivas morais (BIROLI, 2018), especialmente, do 
contexto de opressão comunitária.

Davis apud Scott (1995, p.2) discorre sobre a importância 
do entendimento “dos sexos, dos grupos de gênero no passado 
histórico”. É preciso compreender a magnitude dos papeis de gênero 
nas diferentes sociedades e tempos. A partir disto, pode-se entender 
de que modo estes papeis mantêm determinada ordem social e de que 
forma pode haver mudanças.
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Considerações sobre gênero-poder e o imaginário social

No contexto social, o termo gênero foi reconhecido no período 
pós II Guerra Mundial, a partir dos movimentos sociais feministas. 
Esses movimentos embasavam as diferenças relacionadas ao sexo 
biológico e tiveram visibilidade nos anos 1960 com a desigualdade de 
poder entre o masculino e o feminino (SCOTT, 1995).

Com a utilização da expressão gênero (ao invés de sexo), 
os movimentos feministas de 1980 fortaleceram o discurso de que 
o que diferia homens e mulheres não era o sexo biológico, mas as 
questões culturais implicadas a cada sujeito. Assim, os papéis sociais e 
as relações entre feminino-masculino saíram das entrelinhas (SILVA e 
SILVA, 2016).

O conceito de gênero entra em cena para declarar que diferenças 
de sexo não são, por si só, marcantes nas diferenças sociais entre 
homens e mulheres. São aclamadas pela cultura de modo que produz 
diferenças ideologicamente consideradas naturais. Contudo, a ideia 
de gênero como construção pode levar a um determinismo cultural 
(BUTLER, 2010; FIRMINO e PORCHAT, 2017). O ser humano 
se torna sujeito de gênero pela identidade construída gradualmente 
no tempo (BUTLER, 2018) ao invés de sê-lo pelo corpo biológico ou 
pelo determinismo cultural. 

Gênero pode ser definido como um composto de atributos 
sociais, culturais, políticos, psicológicos, jurídicos e econômicos, 
concedido a cada sujeito conforme o sexo. É desenvolvido a partir 
de construções socioculturais que perpassam por variáveis como 
momento histórico e suas atribuições como conceitos normativos das 
feminilidades (SCOTT, 1995). É influenciado, também, por papéis 
psicológicos e culturais que o meio confere ao sujeito, conforme Silva 
e Silva (2016).

O elemento gênero é composto por significados e símbolos 
desenvolvidos pela diferença sexual, usada para compreender relações 
entre homens e mulheres – a relação com o outro. O gênero é moldado 
por ajustes sociais e se modifica conforme os padrões culturais de 
cada época. Difere, portanto, de sexo, visto que sexo representa a 
identidade biológica de um indivíduo, enquanto gênero retrata a 
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construção como sujeito masculino, feminino ou outro (SCOTT, 
1995; ALMEIDA, 2013).

O gênero é constituído através de performance e é “imposto 
pelas práticas reguladoras da coerência de gênero” (BUTLER, 2010, 
p. 48). Nomeia as relações de poder e é um aspecto constituído 
nas relações sociais. É fundamentado pelas diferenças entre os 
sexos e pretende entender as relações complexas do contexto social 
(ALMEIDA, 2013).

Compreender gênero na visão de Butler (2010) é importante 
para o contexto contemporâneo na fundamentação de lutas no 
cenário político – como a problemática da mulher palestina – e para 
estabelecer atitudes de exclusão, preconceito e violência. A autora 
propõe uma visão em relação às teorias de gênero que têm como foco 
os efeitos do poder. A partir das diferenças percebidas entre os sexos na 
teoria crítica feminista, o gênero constitui as relações sociais e possui 
a função primária de significar relações de poder (SCOTT, 1995). 
Assim, entende-se que gênero é uma produção do poder (BUTLER, 
2010; FIRMINO e PORCHAT, 2017). 

O poder está diretamente relacionado ao saber. O que o sujeito 
conhece, os meios pelos quais conhece e o sujeito em si são decorrências 
da relação poder-saber e de suas matrizes e transições históricas. O 
poder e os discursos que este produz e reproduz estão por toda parte e 
atravessam todas as áreas da vida (FOUCAULT, 2013; FOUCAULT, 
2014; WITZEL, 2014).  Nesse sentido, uma luta política que se 
envolve na desconstrução das relações hierárquicas – como entre 
os sexos – deve verificar os mecanismos de poder ao trabalhar com 
os processos de produção de identidade e com a perpetuação das 
relações entre elas, tirando o foco da identidade em si (FIRMINO e 
PORCHAT, 2017). 

O poder, em sua totalidade, era e continua sendo masculino. 
Entretanto, de acordo com Almeida (2013), desde o final do século 
XX, por um viés histórico, as relações simbólicas entre os sexos têm se 
modificado a partir do movimento do feminino de rejeitar as normas 
estabelecidas de superioridade e inferioridade.

Os marcadores gênero e etnia permeiam as mulheres palestinas 
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residentes no Brasil. São minorias que se configuram em uma rede 
complexa e que estão presentes no meio social. As minorias sociais não 
expressam uma pequena população, mas valores moldados durante a 
história, vistos como inferiores ou oposição aos valores considerados 
superiores. Nessa lógica, foram construídas representações sociais de 
uma supremacia do masculino sobre o ínfero feminino (ALMEIDA, 
2013; MOTTA, 2016) e a do nativo sobre o imigrante.

O imaginário social é percebido como o processo que permite 
a instituição dos grupos sociais e o movimento que faz com que uma 
sociedade se defina como tal. O conceito “imaginário” é proposto 
como algo deslocado de sentido, ou seja, como símbolos carregados em 
significações que não são típicas ou esperadas destes (CASTORIADIS, 
1982). 

Entende-se como fenômeno social algo que assume sentidos 
e possibilidades em contextos determinados (BIROLI, 2018). 
Segundo Durkheim (1970), a representação social se apresenta como 
entrecruzamento da psicologia e com a sociologia, isto é, um lado 
sociológico da psicologia social. 

O simbólico-imaginário de cada sujeito atravessa o imaginário 
social (CASTORIADIS, 1982) e o simbólico ocupa lugar associado 
ao mundo social-histórico. A escolha do(s) símbolo(s) não é acidental 
(MELLO, 2008). O imaginário social de Castoriadis (1982) não se 
refere a uma imagem: é sobre uma invenção social, histórica e psíquica 
estabelecida em significações e em imagens. Logo, fala-se de alguma 
coisa e o inventado/não real se concretiza em figuras de palavras (como 
metáfora, metonímia e comparação) e signos. Tem como produtos a 
realidade e a racionalidade de um grupo ou comunidade. 

A composição do imaginário se dá por diversas questões de 
uma sociedade, como suas regras, tabus e representações sociais. É 
uma criação constituída somente pela instituição de imagens. A partir 
disto, o imaginário das representações de feminilidade e do ser mulher 
se intrincam ao simbólico; logo, existem. (CASTORIADIS, 1982)

O fenômeno do imaginário possibilita criar uma comunidade 
de sentido e solidificar determinada visão de mundo e de pessoa. É 
uma questão política, visto que impulsiona a configuração de novas 
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identidades do coletivo (SERBENA, 2003), como a identidade – ou o 
produto do imaginário social – de si para as mulheres palestinas.

Cruz (2015) afirma que o imaginário está presente em cada 
sujeito. Por conseguinte, infere-se que, com as desigualdades étnicas, 
de gênero e de sexualidade, o papel do imaginário não tem a mesma 
representação para todas. Apresentam-se como produto de diferentes 
sentidos para cada mulher palestina que reside no Brasil. 

Quem é a mulher imigrante palestina?

Beitunia mora no Brasil desde 1969. Sente-se acolhida pelo 
país há 50 anos. Percebe a mulher palestina como a dona da casa, 
a que cuida dos filhos e luta para conseguir o que quer. Relata um 
acontecimento marcante de sua juventude:

A mulher palestina lutou. Lutou, saiu com crianças pequenas do 
seu lar e fugiu dos soldados israelenses. Eles expulsaram a gente 
da nossa própria casa. Eles começaram a jogar aquelas bombinhas 
de gás e as crianças de assustaram. Mandaram todo mundo pra 
fora de casa. Isso foi em 1967, 68. Eu tinha uns 20 anos. A gente 
saiu de casa e foi se esconder deles no mato. Nós e as crianças 
abrimos buraco na terra, fizemos tipo uma caverna e moramos 
por um mês ali. Tinha duas ou três famílias juntas. Só as mulheres 
e crianças. As mulheres fizeram um lar pra não acontecer nada 
com os nossos filhos.

Ela percebe todas as mulheres palestinas como lutadoras, pois 
aguentaram diversas situações de violência enquanto protegiam seus 
filhos. “Depois do que as mulheres passaram lá, a mulher se defende. 
Consegue se defender sozinha quando precisa”. Tiburi (2019) percebe 
a expressão luta como algo que instiga, inspira e que é carregada de 
afeto. A mulher é um ser em luta. “Depois de todas as dificuldades, 
consegui vir pra cá (Brasil). É por isso que sinto orgulho em ser 
palestina”, afirma Beitunia.

Para Beitunia, o lado ruim de ser palestina é o fato de ser vista 
como a que foge, quando, na verdade, está sendo obrigada a sair da sua 
própria terra. Dirik (2017) aborda o conflito Israel-Palestina: afirma 
que o objetivo do governo de Israel foi fazer com que os palestinos 
saíssem por vontade própria ou exterminá-los, ou seja, favorecendo 
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sua invisibilidade. A marginalização se entrecruza com questões 
étnicas e de imigração.

Ramallah se refere às mulheres palestinas como aquelas que 
“aguentam tudo que o homem não aguenta. A vida é mais dura pra 
mulher”. Rafat relata que a vida da mulher palestina é e sempre será 
difícil, embora tenha havido mudanças desde os anos 1960. Rafat 
diferencia a mulher palestina desta época e a atual (que chama de 
mulher moderna): “hoje as meninas termina [sic] o estudo, se 
forma e depois vê se casa. Naquele tempo era tudo errado”. Com os 
movimentos do feminismo (TIBURI, 2019), abriu-se a possibilidade 
de escuta às populações silenciadas, como a mulher da Palestina e do 
Oriente Médio de forma geral. Ainda assim, é importante ressaltar que 
nem todas as mulheres têm abertura ou oportunidade para estudar 
ou trabalhar de forma remunerada. Com isto, a mulher palestina 
acaba por depender de familiares ou marido, o que pode corroborar a 
perpetuação do machismo estrutural.  

Os lugares da família e da mulher 

A família provém de processos sociais e da interseccionalidade 
institucional-simbólico-material. O elemento gênero se mostra 
fundamental nestes processos, visto que se relaciona com o controle 
sobre os corpos e a normatização de afetos (BIROLI, 2018) – 
especialmente os femininos. 

“Pra uma mulher é muito triste sair do seu lar com as crianças”, 
relata Beitunia. A mulher situada na família, que faz parte do ciclo 
de procriação da espécie e da manutenção do lar, fica limitada à 
estagnação. Para o homem, as desvantagens da existência familiar se 
“compensariam” pela estabilidade que não o imobiliza (BEAUVOIR, 
2009), diferenciando-o, assim, da mulher na família.

Rafat vive no Brasil há 48 anos. Relata que, quando tinha vinte 
e poucos anos, decidiu casar. Seu noivo também é palestino e já estava 
no Brasil. “Vim pro Brasil sozinha e casada, bem dizer. Fizemos o 
casamento sem o Gaza (noivo), ele já tava no Brasil. Mulher não podia 
vir solteira pra cá, aí casei lá”. 

Ao falar, Rafat discorre sobre o casamento de uma amiga. 
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Conta que ocorreu em uma cidade que não existe mais, cujo território 
está sob ocupação israelense. “Foi horrível. Israel derrubou a cidade 
inteira. Eles fugiram nas montanhas. Uma saiu com camisola, o outro 
de bermuda. Tavam recém-casados”.

Rafat afirma que existe muita diferença social entre ser homem 
e ser mulher. Coloca que o homem faz o que quer, mas a mulher não 
pode. “Naquele tempo (os pais) não deixavam sair, namorar, voltar 
mais tarde pra casa. As mulheres não podem. Às vezes eles têm medo 
de deixar (as mulheres) sair. Os homens já podiam”.

A relação gênero e contexto social leva em consideração a 
“diferença da diferença”. Faz-se necessário adjetivar esta mulher 
(GONÇALVES, 2006) marginalizada como mulher imigrante ou 
mulher palestina.

Ramallah tem 62 anos e vive no Brasil há 35. Na última 
década, teve a oportunidade de retornar à sua cidade na Palestina e 
de visitar seus familiares. “Pra mulher, os irmãos e os pais são muito 
importantes. Em primeiro lugar vem a família”. É o olhar masculino 
e heterossexual que idealiza e santifica a família e a maternidade. Por 
outro lado, esta mesma perspectiva as define, de forma que oprime as 
mulheres e as coloca como vulneráveis (BIROLI, 2018). 

Ramallah afirma que, na Palestina, o homem (usualmente pai, 
marido ou irmão) manda na mulher porque é ele quem trabalha fora 
de casa e traz comida. “A mulher não trabalha fora, ela só fica com os 
filhos em casa. O trabalho dela é fazer comida, lavar e passar. Essas 
coisas”. Conforme Biroli (2018), as atividades domésticas costumam 
ser reservadas às mulheres. Atividades profissionais seguem em sua 
maioria com a matriz que caracteriza as relações e as identidades de 
gênero: com vantagens aos homens. Este fenômeno se relaciona com a 
desvalorização do feminino, como se constituiu historicamente. 

Ela postula que a mulher tem mais experiência de vida, pois 
convive mais com as pessoas. Traz um exemplo de uma situação que 
a comove: 

Se morre o marido, ela (mulher palestina) passa a vida com os 
filhos, cuida dos netos e ganha experiência de vida. Na Palestina 
eu vi e aprendi que a mulher não pod- consegue viver sem o 
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marido. Aliás, sem marido e sem filhos não pode. Agora, se a 
mulher morre? O homem não aguenta nem 40 dias sozinho e 
depois vai casar. Bota outra mulher no lugar pra cuidar dos filhos.

Conforme Beauvoir (2009), o lugar (geralmente secundário) 
da mulher sempre foi definido pelo homem, que se apresenta como 
protagonista na sociedade. Para Tiburi (2019), não se pensa em 
diálogo feminista sem considerar o machismo como uma ausência de 
diálogo – somente imposições – entre os sujeitos.

Durante as entrevistas, as palestinas questionavam a autora: 
“será que eu te falei as coisas certas pro teu trabalho?”; “eu não tenho 
estudo, não sei se tá bom o que eu te respondi”; “acho melhor tu 
falar com a M., ela foi pra escola e sabe melhor as coisas”; “não sei 
se te ajudei, eu sou um atraso pra isso” [sic].  Assim, pode-se inferir 
que estas desconhecem sua própria história. Lusa (2017) afirma que 
a mulher, como principal agente de sua própria história, é, muitas 
vezes, ocultada. Isto reforça sua invisibilização e coloca o homem 
como protagonista da história da mulher marginalizada.

Considerações finais

As mulheres palestinas residentes no Brasil têm importantes 
marcas decorrentes de sua participação nas minorias sociais de gênero 
e de etnia. Estes grupos se mostram essenciais para a construção 
do imaginário de representações sociais, como a da supremacia do 
masculino sobre o feminino (ALMEIDA, 2013; MOTTA, 2016) e a 
do nativo sobre o imigrante.

Sobre designações de gênero, Scott (1995) sugere que o 
construto social gênero tem de ser reestruturado juntamente ao viés 
de igualdade político-social. Esta visão engloba não apenas o sexo, mas 
os aspectos classe social e étnicos.

A questão da mulher não está apenas no que se refere 
diretamente às mulheres. O problema está marcado na sociedade, 
ou seja, a não liberdade da mulher é um problema da liberdade da 
sociedade (DIRIK, 2017). Davis (2018) infere que a “liberdade é uma 
luta constante” da qual todas e todos fazem parte.

Este estudo buscou contribuir para o entendimento de 
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representações de feminilidade para mulheres imigrantes palestinas no 
Brasil. Tornou evidente a forma com que estas mulheres percebem os 
papeis de gênero exercidos, especialmente em seus contextos familiares. 
Nestes, reforçam a lógica de que a mulher (filha e/ou esposa) ocupa 
lugar secundário quando em relação ao homem (pai e/ou marido). 
Além disto, apesar de residirem há 35 anos ou mais em uma cultura 
ocidental que difere da sua, as mulheres palestinas repetem papeis de 
gênero preconcebidos na sua cultura.

Sugere-se um incremento nos estudos sobre a temática mulheres 
palestinas e, mais especificamente, mulheres palestinas no Brasil, pois 
ressalta-se a importância de estudos futuros pela baixa quantidade de 
estudos encontrados na presente pesquisa. Ainda assim, foi possível 
relacionar, de maneira satisfatória, os estudos sobre gênero e sobre essa 
população.
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Capítulo 8

Sociedade patriarcal e a iniquidade de gênero: o 
direito como instrumento legitimador dessa realidade

Deborah Bandeira de Deus e Mello
Aline Silvana Silva Pereira Gonçalves 

Anne Karoline Sobral Damásio

Considerações iniciais

A discriminação de gênero é algo bastante antigo dentro 
da sociedade. Esse tipo de discriminação encontra-se 

fundamentada em inverdades, alguns pressupostos apontam o homem 
como sendo um ser biologicamente mais evoluído, sendo a mulher 
o sexo frágil, de pouca capacidade racional e intelectual e que por 
ser possuidora dessa natureza possui maior tendência a ser dominada, 
já que precisa de um protetor, fazendo esses pressupostos uma clara 
confusão entre sexo biológico, gênero e papéis atribuídos a estes. 

O gênero feminino, em razão de diversos fatores, sempre foi 
colocado em situação de submissão, de opressão e esta opressão de 
gênero advém do patriarcado, que é a dominação masculina por meio 
das relações de poder, exercidas através de estruturas que permitem 
o controle social, a opressão e a marginalização de mulheres ou 
pessoas que assumam papéis historicamente associados ao feminino 
nas relações sociais (SABADELL, 2013). Diante de tais ponderações, 
observa-se estar o Direito inserido nesta perspectiva patriarcal, ele se 
apresenta como um instrumento legitimador dessa diferença entre os 
gêneros, seja pela existência de normas que estimulam a promoção da 
discriminação e da iniquidade de gênero, seja pela aplicação de forma 
desigual das normas.  

De antemão, é preciso esclarecer que a ideia da equidade de 
gênero pressupõe que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades 
que os homens. É por meio da retirada da discriminação que lhes será 
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possibilitado alcançar os mesmos patamares de status que os homens, 
contudo, uma mera igualdade formal não garante a igualdade de 
resultados. Nessa perspectiva, cumpre afirmar que a equidade de 
gênero, também chamada de igualdade substantiva, ultrapassa essa 
igualdade de oportunidades, uma vez que exige mudanças ainda mais 
transformadoras, ao reconhecer que mulheres e homens possuem 
diferentes necessidades, interesses e preferências e que essa tão almejada 
igualdade de resultados exige um tratamento diferente entre homens 
e mulheres (BADEN; REEVES, 2000 apud CARRILHO, 2017). 
Cumpre ressaltar que o trabalho segue a perspectiva de “igualdade” 
no sentido de igualdade formal e “equidade” como igualdade material.

Nesse contexto, cumpre afirmar que o objetivo do presente 
estudo é de analisar de que forma o Direito legitima a manutenção da 
estrutura patriarcalista, que promove a permanência da iniquidade de 
gênero na sociedade. Para cumprir o objetivo, este trabalho apresentará 
uma pesquisa bibliográfica, por meio de livros e artigos de diversos 
autores com relação ao tema, assim como aspectos legislativos acerca 
do estudo.

O avanço do espaço da mulher na sociedade

Antes de dar início a explicação do tema proposto, importante 
é apresentar um conceito importantes, que é o conceito de gênero. De 
início, o termo “sexo” é remetido a uma questão biológica e a palavra 
“gênero” é utilizada com o intuito de dar ênfase às questões culturais 
que envolvem as diferenças sexuais. Dessa forma, têm-se que o gênero 
tem relação direta com a cultura e demonstra a construção feita pela 
sociedade no tocante a dicotomias sexuais sobre o que é masculino e 
feminino (PINSKY, 2009).

A depender de que forma o termo “gênero” é abordado, ele 
pode se tornar mais sofisticado, com a finalidade de enriquecimento 
dos estudos históricos e, assim, remetendo a uma ideia de que as 
concepções de masculino e de feminino possuem grande valor e peso 
no transcorrer da história (ZANINELLI, 2015). Sendo visto como 
um modo de analisar os significados das relações sociais, o gênero 
passa a ser uma forma de afirmar a identidade cultural das percepções 
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das diferenças sexuais (PINSKY, 2009).
No tocante ao espaço da mulher na sociedade, é importante 

ressaltar que são pré-definidos: para a mulher era destinado o espaço 
privado, enquanto que ao homem, cabia viver de forma livre no espaço 
público e também dentro de seu espaço privado. O homem tinha o 
papel de agente provedor da família enquanto a mulher deveria ser 
submissa, dentro de uma perspectiva cristã, se atendo a tarefas 
domésticas e ao cuidado da prole. Ainda hoje, podem ser verificadas 
situações semelhantes, algumas de forma menos ou mais explícita, e 
que de uma forma ou de outra mantém as mulheres em condições de 
subjugação (LOPES, 2004).  No entanto, a Carta Magna brasileira 
garante a igualdade entre homens e mulheres, tanto em direitos 
quanto em obrigações, não sendo aceitável qualquer diferenciação ou 
distinção entre eles. Porém, essa igualdade é meramente formal e não 
produz muitos efeitos na realidade fática das mulheres, promovendo, 
assim, uma iniquidade de gênero. Apesar disso, é importante perceber 
que para a mulher, ser sujeito de direitos é sair da “sombra” do 
homem e por intermédio das relações de gênero ser reconhecida como 
representante legal de si mesma (LOPES, 2004)

Dentro desse contexto, é importante evidenciar o grande 
avanço social em torno da situação da mulher no decorrer dos 
séculos. Atualmente, a mulher pode votar, estudar, se inserir de 
forma competitiva no mercado de trabalho, no entanto, sabe-se que 
nem sempre foi assim. Noutros tempos, e nem tão distantes assim, 
as mulheres eram proibidas de estudar, votar e trabalhar, pois o seu 
papel na sociedade era pré-estabelecido, serviam apenas para realizar 
um bom casamento, criar e educar os filhos advindos dessa relação e 
realizar trabalhos no âmbito doméstico.

Por outro lado, embora tenha havido todo esse avanço, mesmo 
com a chamada igualdade entre homens e mulheres, deve-se observar 
que há na realidade uma iniquidade entre gêneros, pois para que 
exista, de fato, uma equidade entre homens e mulheres, não basta 
apenas que seja removida a discriminação nas oportunidades para que 
as mulheres alcancem os mesmos status que os homens, é necessário 
que se busque uma equivalência nesses resultados, reconhecendo não 
só as diferentes necessidades entre homens e mulheres,  como também 
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as diferenças nas experiências vividas (BADEN; REEVES, 2000 apud 
CARRILHO, 2017).

Equidade de gênero: a busca por uma igualdade material. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe a equidade de gênero 
como um direito e garantia fundamental, sendo esse princípio um dos 
pilares do estado democrático de direito. Mas é de grande importância 
ressaltar que as conquistas alcançadas pelas mulheres nesse dispositivo 
legal, vieram como resultado de uma grande mobilização nacional 
dos Movimentos Feministas e Movimentos de Mulheres que atuaram 
pressionando a Assembleia Nacional Constituinte, no sentido de 
incluir direitos destinados às mulheres de forma específica no texto 
constitucional, como dispõe o artigo 5º da Carta Magna (MADERS; 
ANGELIN, 2019). 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição. (BRASIL, 1988)

Contudo, apesar de tal enunciado fazer parte da estrutura 
constitucional, passados mais de trinta anos de sua promulgação, 
mesmo levando em consideração os avanços significativos, percebe-se 
que até os dias de hoje não é possível perceber um efetivo equilíbrio 
dos gêneros masculinos e femininos em diversas esferas sociais, como 
por exemplo no mercado de trabalho. Além disso, fatores históricos 
e culturais ainda atuam como obstáculos, dificultando que a mulher 
exerça a plenitude da sua dignidade enquanto sujeito de direitos e 
garantias nas diferenças (MOTTA; ARAÚJO; KNOERR, 2019).

Para José Eustáquio Diniz Alves (2016, p. 630-631):

Para garantir a igualdade substantiva, é preciso atuar em três 
esferas inter-relacionadas: a erradicação das desvantagens 
socioeconômicas das mulheres; a luta contra os estereótipos, 
os estigmas e a violência; e o fortalecimento do poder de ação, 
de voz e de participação das mulheres. Os direitos humanos 
são universais, sinérgicos e indivisíveis, devendo atingir todas 
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as pessoas, incluindo as áreas referentes à saúde, à educação, ao 
trabalho, à moradia, à liberdade de expressão, à organização e 
manifestação etc. Enfim, para garantir os direitos das mulheres 
é preciso avançar em políticas sociais com perspectiva de gênero, 
pleno emprego e trabalho decente e políticas macroeconômicas 
baseadas nos direitos humanos.

O autor ainda afirma que o Brasil é conhecido por ter uma 
das legislações mais avançadas do mundo, contudo, a equidade de 
gênero nunca foi alcançada na prática. Apesar disso, as mulheres 
avançaram muito e até superaram os homens em algumas áreas, como 
na educação e na proteção social. Nos primeiro 500 anos da história 
do Brasil, as mulheres eram a população majoritariamente analfabeta, 
mas recentemente as mulheres, em níveis educacionais, ultrapassam 
os homens em quase 60%. Por outro lado, as mulheres brasileiras 
seguem representando as menores taxas de participação no mercado 
de trabalho, maiores níveis de informalidade nas relações de trabalho 
e recebendo salários sistematicamente mais baixos que os dos homens 
(ALVES, 2016).

Na esfera jurídica podem ser evidenciados, também, alguns 
avanços no que se refere a situação da mulher. O Código Civil de 1916, 
por exemplo, trazia a mulher numa condição inferior ao homem na 
relação conjugal, deixando explícito que a chefia da sociedade conjugal 
pertencia ao homem, assim como a administração dos bens do casal. 
Além disso, dentro da seara dos crimes sexuais, o Código Penal 
brasileiro trazia a extinção de punibilidade em virtude do casamento 
do agente agressor com a vítima ou do casamento da vítima com 
terceiro, desrespeitando, de forma clara, o princípio da dignidade da 
pessoa humana em favor da honra da família patriarcal. Felizmente, 
isso foi modificado pelo legislador, pois esse posicionamento colocava 
a mulher numa condição de mercadoria, que perdia o seu valor caso 
fosse “usada” antes do momento adequado, podendo ser entregue ao 
sujeito que “avariou” o “bem” (MADERS; ANGELIN, 2019).

 Além da legislação, a jurista Maria Berenice Dias também 
constata o caráter sexista em decisões judiciais: 

Dificilmente se identifica em uma decisão judicial uma 
preocupação com o contexto cultural, uma tentativa de visualizar 
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as características individuais dos envolvidos. O modelo é tão 
marcadamente masculino, as sentenças são tão encharcadas 
de ranço discriminatório, que decisões conservadoras e sexistas 
acabam sendo reproduzidas sem que se tome consciência da 
perpetuação de injustiças. DIAS, 2004, p. 9). 

 Dessa forma, pode-se perceber que apesar dos avanços, o 
Judiciário brasileiro ainda é marcado pela discriminação de gênero, 
sendo possível constatar essa realidade nos julgados que custam a 
reconhecer as mulheres como sujeito titular de direitos, e esse preconceito 
se torna ainda mais visível quando analisamos a maneira de tratar a 
violência conjugal e os crimes sexuais, quando as decisões são baseadas 
em definições como “mulher honesta” e “boa conduta”. Diante disso, 
importa salientar que qualquer tipo de ato discriminatório deveria ser 
combatido pelo Poder Judiciário, já que possui, teoricamente, o papel 
de instrumento de transformação social. Mas na realidade, os próprios 
tribunais brasileiros atuam como legitimadores do preconceito, uma 
vez que os processos são fundamentados em normas sociais permeadas 
pela discriminação e iniquidade de gênero (MADERS; ANGELIN, 
2019).

 Assim, nota-se que o ordenamento jurídico brasileiro, a 
começar pela Constituição Federal, tem seguido na direção de 
estabelecer uma equidade, ou seja, uma igualdade material, entre os 
gêneros, mas a estrutura jurídico-social, fomentada pela discriminação 
de gênero e pelo patriarcalismo, dificulta a execução dessa igualdade, 
fazendo com que ela seja uma igualdade meramente formal, não 
surtindo muitos efeitos na realidade prática das mulheres. Percebe-
se, então, que se faz necessária a desconstrução dessa estrutura que 
compõe a base da nossa sociedade, para que só assim seja possível 
alcançar uma equidade de gênero.

O direito como instrumento legitimador da iniquidade de gênero

Para June Cirino dos Santos (2015), a neutralidade do direito é 
um mito, pois ele é sexista e seu gênero é masculino. A autora também 
afirma que por estar o patriarcado fundado nas relações sociais e sendo 
essas relações garantidas pelo direito, cumpre afirmar que o direito 
é, de fato, um instrumento legitimador e reprodutor da dominação 
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masculina, já que estamos mencionando um direito completamente 
androcêntrico, que se desenvolveu sob a ótica masculina, deixando de 
lado e excluindo critérios de ação extraíveis do feminino (BARATTA, 
1999).

Esse mito da neutralidade do sistema jurídico é reforçado pela 
manutenção da discriminação das mulheres em ambientes de trabalho, 
assim como no meio acadêmico, pelos crescentes casos de violência 
física e sexual contra a mulher, pela ausência de representatividade 
feminina na política, etc, muito embora a igualdade entre homens 
e mulheres seja a base do nosso Estado democrático de direito 
(SANTOS, 2015).

Como já citado, é possível observar alguns avanços no âmbito 
do Direito, conquistados pelas mulheres, como por exemplo, a 
igualdade formal entre homens e mulheres, inclusive na sociedade 
conjugal, trazida pela constituição 1988. Contudo, é possível perceber 
que apesar de ser possível uma modificação feita pelo Direito no 
campo da realidade, existe uma grande barreira para a concretização 
desta: a estrutura que o sustenta. Ou seja, enquanto perdurar o sistema 
legitimador da estrutura patriarcado-racismo-capitalismo, qualquer 
mudança incorporada ao Direito não surtirá efeitos na realidade 
fática (SAFFIOTI, 2004). Isso porque, os direitos políticos que são 
conquistados pelas minorias políticas, só passam a ter eficácia se for 
do interesse do mercado, demonstrando que o Direito é incapaz de 
fazer qualquer transformação em relação às desigualdades estruturais 
presentes na sociedade, sendo possível que ele dê respostas em 
algumas situações pontuais, mas não consegue resolver a questão de 
desigualdade estrutural de gênero enraizada na sociedade (SAFFIOTI, 
2004).

Para Bárbara Madruga da Cunha (2014, p. 156 ):

O Direito, assim, se identifica com o pólo masculino no sistema 
dualista de gênero, sendo caracterizado como racional, objetivo, 
universal, ativo e dotado de poder. Ainda que, a partir da 
Constituição Federal de 1988, as mulheres sejam consideradas 
sujeitos de direito tais quais são os homens, o sistema jurídico 
ainda se encontra estruturado sobre a figura masculina. A 
igualdade se dá, portanto, comparando as mulheres aos homens. 
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Não se rompe com a ordem patriarcal de gênero e sequer se admite 
a complexidade dos sujeitos. Por de trás da abstração, encontra-se 
um padrão de sujeito de direito: homem, branco, heterossexual 
e burguês - o qual tem seus interesses tutelados pelo sistema 
jurídico. A identidade das mulheres com este sujeito jamais será 
plena, mas será em maior ou menor grau a depender de sua raça/
etnia, sexualidade e classe social.

O Direito é, de fato, extremamente masculinizado, e essa 
essência pode ser percebida na ausência de intervenção jurídica em 
setores que são marcados pelo feminino, no sentido de garantir 
direitos e de proteger as mulheres. As necessidades das mulheres não 
são levadas em consideração, na verdade, suas necessidades são tidas 
como especiais, ou seja, fora do normal. A Lei de Execução Penal 
- LEP (1984), por exemplo, aponta que a mulher encarcerada deve 
ser tratada de acordo com a “sua condição”, sem especificar qual 
seria essa suposta condição. Para o professor Júlio Mirabete (2000), 
essa “condição” da mulher suscitada pela LEP, seria o sexo, as suas 
condições fisiológicas e psicológicas. Essa questão da “condição” da 
mulher demonstrada pelo dispositivo legal evidencia a existência de 
um preconceito e de uma discriminação de gênero, na medida em que 
deixa claro que sua condição de mulher é peculiar, enquanto que a 
do homem é tida como normal, reafirmando a estrutura patriarcal do 
nosso ordenamento jurídico, uma vez que considera a mulher como o 
ser anormal (CASTILHO, 2008).

Portanto, pode-se perceber que o Direito acaba 
desconsiderando as necessidades das mulheres, necessidades estas que 
foram socialmente construídas e legitimadas por elas. E ainda assim, 
quando as necessidades sociais das mulheres são consideradas, o são 
sob a ótica masculina. Assim, nota-se que a igualdade que o Direito 
estabelece nunca será plena, ou seja nunca será uma equidade ou uma 
igualdade material, uma vez que parte de uma falsa premissa de que as 
instituições sociais, incluindo as leis e a administração da justiça são 
neutras, colocando em cheque mais uma vez a suposta neutralidade 
do Direito (SANTOS, 2015).

Dessa forma, vê-se que o maior problema é que o Direito se 
apresenta de forma neutra, aparecendo em nossa sociedade como 
garantidor de igualdade, mas é o próprio Direito que legitima a 
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desigualdade de gênero, seja pela existência de normas que promovem 
a discriminação contra a mulher, seja pela aplicação desigual das 
normas, que acabam favorecendo a discriminação contra a mulher. 
Além disso, essa opressão é reproduzida em todas as esferas da atividade 
jurídica, colocando em questão a neutralidade do Direito (SANTOS, 
2015).

O Direito aparentemente ignora as relações de dominação/
subordinação a partir do momento em que se omite frente os casos 
de violência contra a mulher, culpabilizando as vítimas de violência 
sexual, deixando de intervir na esfera privada, desconsiderando os casos 
de prostituição feminina e a exploração sexual, fechando os olhos para 
a desvalorização do trabalho feminino. Assim, nota-se que, de fato, o 
sistema jurídico legitima cada vez mais a ordem patriarcado-racismo-
capitalismo, que estimula cada vez mais a iniquidade de gênero dentro 
da sociedade. 

O reflexo da iniquidade de gênero no encarceramento feminino

Para Angela Davis (2003), o cárcere feminino é uma estrutura 
que busca reabilitar a mulher criminosa através de uma internalização 
de comportamentos definidos pela sociedade como feminino, é uma 
forma de domesticar as mulheres. Assim, ao mesmo tempo que 
produz proletárias, sempre atreladas ao papel social imposto para as 
mulheres, como cozinheiras, empregadas domésticas, costureiras – o 
cárcere feminino produz também mulheres submissas e dóceis para os 
espaços privados da vida, a família, o matrimônio, o lar.

Dessa forma, é possível perceber uma interligação necessária 
entre a estrutura patriarcal da sociedade e a criminalidade feminina, 
pois o ingresso da mulher no mundo do crime está intimamente 
ligado, à condição de submissão a que é posta no mundo patriarcal. 
Nesse sentido, Miyamoto e Krohling afirmam o seguinte:

Ao submeter à análise o sistema prisional brasileiro com base 
nesses argumentos, verifica-se claramente que o encarcerado, 
traz consigo suas condições sociais anteriores, de desigualdade e 
exclusão social, onde essas condições excludentes são mantidas 
intactas durante o período de seu confinamento prisional 
e o acompanharão ao ser devolvido ao meio da sociedade. 
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(MIYAMOTO E KROHLING, 2012, p. 224).

No tocante ao contexto histórico e social, é muito claro que a 
mulher encarcerada levará para dentro da prisão tudo que vivenciou em 
sua vida extramuros, toda a discriminação e submissão, fazendo com 
que a violência tenha uma forte influência em seu comportamento. 
Marlene Helena de Oliveira França (2014) relata as principais 
motivações que levam as mulheres a se inserir no mundo do crime e 
ocuparem novos dados estatísticos sobre o assunto:

A mulher integrante de uma sociedade que a coloca, na maioria 
das vezes, numa situação de submissão em relação ao pai, marido 
ou companheiro, em tese, não teria contato com as condições 
que favorecem a criminalidade masculina. Porém, a conquista de 
outros papéis e o acesso a uma independência inusitada projetou 
na mulher, a possibilidade de ocupar cargos e posições que, 
antes, lhe eram proibidos. Paralelamente à configuração deste 
novo cenário, a mulher mostrou-se mais ousada em externar 
agressividade, inclusive no que tange ao cometimento de crimes, 
cada vez mais violentos. (FRANÇA, 2014, p. 213).

Ainda nesse viés, Maria Helena de Oliveira França afirma que:

A violência de gênero na vida das mulheres numa perspectiva 
histórica se  constrói  na  medida  em  que  o  fenômeno  da  
violência seja passível de transmissão geracional. Isto implica 
dizer que as mulheres que experimentam processos de violência 
na infância ou adolescência são mais vulneráveis, além de 
representarem o segmento feminino que mais chances têm de  
ocuparem  as  estatísticas  criminais  ora  como  vítimas ora como 
autoras de violência durante a fase adulta. (FRANÇA, 2014, p. 
219).

O ingresso feminino na criminalidade, sem dúvidas, é decorrente 
de um aglomerado de circunstâncias que não se percebe visualmente 
“a olho nu”, sendo necessária uma reflexão completa e histórica de 
onde e por onde tudo isso começa. Não restam dúvidas de que as 
mulheres apenadas levam consigo um peso social gigantesco, marcado 
por discriminação, violência em todos os aspectos e desrespeito a sua 
condição, que não as leva para a superfície, e sim, para um buraco 
ainda mais fundo de suas vidas, sem esperanças ou perspectivas de 
mudança.



  157
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

Outro ponto sobre o encarceramento feminino que deve ser 
analisado, é a questão da desigualdade que as mulheres enfrentam 
dentro dos presídios, quando comparada a realidade do público 
masculino nesse mesmo ambiente. Sobre essa visão, Julita Lemgruber 
(1983, p. 83 apud CASTILHO, 2007), afirma que “ser mulher presa 
implica numa série de dificuldades adicionais nem sempre destacadas 
em prisões masculinas com a mesma intensidade”. A própria Lei de 
Execução Penal, que acaba discriminando as mulheres pelo que diz e 
pelo que deixa de dizer, quando apresenta um discurso pretensamente 
neutro, reforçando a ideia de que o Direito reproduz a estrutura 
discriminatória presente na sociedade.

A desigualdade e discriminação vivida pela mulher encarcerada, 
são endossadas pelo próprio sistema penal e podem ser percebidas pela 
ausência de normatização de algumas necessidades das mulheres, como 
é o caso da visita íntima, que apesar de ser admitida por lei ainda não é 
de forma específica, e acaba sendo restringida na maioria dos presídios 
femininos e quando se permite, são exigidas inúmeras condições 
(MELLO; SILVA, 2020).  Essa situação deixa muito claro que apesar 
de ser a equidade uma garantia constitucional, é o próprio arcabouço 
jurídico que promove a iniquidade de gênero nesse ambiente, sendo 
este um reflexo na estrutura patriarcal da sociedade.

Nesse sentido, é importante deixar claro que as relações de 
dominação presentes na sociedade são garantidas e reproduzidas 
também no interior de instituições como as prisões. Desse modo, o 
próprio sistema penal, que é reprodutor das estruturas sociais, acaba 
por garantir e reproduzir as opressões do patriarcado (SANTOS, 
2015).  Assim, percebe-se que a iniquidade de gênero presente na 
sociedade é refletida, também, no encarceramento feminino, pois 
apesar de existir a necessidade de uma de igualdade material entre 
os homens e as mulheres que estão inseridos no ambiente carcerário, 
nota-se que a negligência com as necessidades específicas das mulheres 
acaba promovendo cada vez mais essa iniquidade.
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Considerações finais 

Ao longo dos anos, foi possível perceber um avanço considerável 
nas relações de gênero dentro da sociedade e esse avanço encontra-se 
em curso, isso graças aos movimentos que buscam cada dia mais a 
equidade entre os gêneros. Porém, para que essa equidade seja, de 
fato, vivenciada, se faz necessária uma mudança de paradigmas por 
toda a sociedade, inclusive dentro da esfera jurídica. Para isso, é 
imprescindível que os poderes constituídos, a sociedade civil, o meio 
acadêmico, entre outras esferas sociais, estimulem cada vez mais a 
educação em direitos humanos, para que seja possível construir uma 
realidade social que disponibilize um tratamento mais digno para as 
mulheres, já que são sujeitos titulares de direitos e fazem parte do se 
entende como Estado Democrático de Direito.

Sendo o Estado Democrático de Direito um espaço que deve 
promover justiça e bem-estar social, assim como garantir a dignidade 
da pessoa humana, é dever dele estimular e desenvolver políticas 
públicas que sejam capazes de reduzir cada vez mais a desigualdade 
material existente entre homens e mulheres. Além de elaborar 
legislações que auxiliem na mudança social e que promovam o que 
preconiza a Constituição Federal, que é a equidade nas relações de 
gênero, garantindo não só uma igualdade formal, mas também a 
igualdade material.

Além disso, é importante destacar que apesar dos avanços, a 
estrutura patriarcal, que está historicamente enraizada na sociedade 
moderna, necessita ser modificada com extrema urgência. No entanto, 
é o próprio Direito que acaba legitimando a manutenção dessa 
estrutura, surgindo então, a necessidade de uma mudança ideológica e 
estrutural do Direito, para que ele atue como garantidor da igualdade 
entre os gêneros e não o oposto.
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Máxima Acuña e Berta Cáceres: Uma breve 
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defesa da preservação dos recursos naturais
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Considerações iniciais

A relevância que o ecofeminismo possui frente às questões 
feministas e a emancipação da mulher e sua necessária 

ligação com a preservação do meio ambiente foi fator decisivo para 
a abordagem e desenvolvimento deste ensaio, justificando-se pela 
necessidade de ampliação do conhecimento e fortalecimento do 
debate, em razão da diminuta divulgação da temática existente no 
meio acadêmico, científico e midiático.  Assim, a presente pesquisa tem 
como questionamento: de que forma o sistema capitalista influencia 
a vida das mulheres, a partir da abordagem da luta ecofeminista 
protagonizada por Máxima Acuña e Berta Cáceres?

A metodologia utilizada para responder ao problema de pesquisa 
foi o método de abordagem dedutivo, partindo de aspectos que versam 
sobre a influência do sistema capitalista na vida de mulheres latino 
americanas para uma leitura sobre Máxima Acuña e Berta Cáceres, 
mulheres que lutaram contra a destruição dos recursos naturais. 
Como método de procedimento, se utilizou da pesquisa qualitativa 
e bibliográfica, tendo como objeto central do estudo evidenciar o 
avanço da consciência do ser humano com a consequente privação 
do contato com a natureza provoca, além do avanço da degradação 
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do meio ambiente, a minimização do nível da humanização e o 
distanciamento da mitologia e do sagrado. Viabilizando desta forma, 
possíveis perdas de direitos das mulheres, que dependam destes recursos 
para sua sobrevivência e de suas famílias. Por fim, para sistematizar os 
conteúdos utilizados, elaborou-se a Técnica a partir da produção de 
fichamentos e resumos dos autores.

Paralelo a esses aspectos, dividiu-se a pesquisa em três itens 
temáticos. No qual, busca-se trazer, no primeiro momento da pesquisa, 
a situação da mulher frente às consequências sofridas no decurso dos 
últimos séculos. A situação de vulnerabilidade social sofrida pelas 
mulheres rurais pela destruição do meio ambiente e diminuição do 
seu espaço na natureza. A ligação existente entre a violência sofrida 
pela mulher, sua submissão aos homens, a degradação da natureza 
pelos seres humanos e a resistência da conexão mulher-natureza.

Ainda, no segundo item, visa realizar um resgate histórico 
sobre o movimento ecofeminista e suas vertentes, em especial o 
ecofeminismo essencialista e o construtivista, seus pontos de conexão, 
de divergência e suas correntes de estudos.  A libertação feminina 
e a libertação de todas as formas de vida, o que aproxima as lutas 
feministas e ecologistas. A preocupação do movimento ecofeminista 
com o crescimento demográfico e visão da mulher como possível 
agente de mudança no controle do crescimento populacional a partir 
da autonomia feminina no controle da natalidade.

Por fim, no terceiro item, serão objeto de estudo as figuras 
de Máxima Acuña e Berta Cáceres, mulheres ativistas ecofeministas, 
defensoras da natureza frente ao sistema de destruição ambiental, 
demonstrando suas respectivas histórias, na luta em defesa de seus 
territórios e do meio ambiente; a situação das mulheres indígenas no 
Brasil, um exame frente à legislação brasileira e a ineficácia frente à 
ausência de peculiaridades com relação às mulheres racializadas.                          

A (des)conexão do ser humano com a natureza: Um estudo da 
influência do sistema econômico capitalista na vida das mulheres 
latino americanas 

O sistema capitalista acentuou a desvinculação do ser humano 
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com a natureza, diminuindo o grau de humanização das pessoas e 
deteriorando as suas relações com o meio ambiente. O sistema 
econômico vigente tem violentado a natureza e, por consequência, 
prejudicado as mulheres que são as principais dependentes dos 
recursos naturais para os seus sustentos e de suas famílias.

À medida que aumenta o conhecimento científico, diminuiu 
o grau de humanização do nosso mundo. O homem sente-
se isolado no cosmos porque, já não estando envolvido com a 
natureza, perdeu a sua ‘identificação emocional inconsciente’ 
com os fenômenos naturais (JUNG, 2016, p. 120).

Jung, no livro “O homem e seus símbolos”, versa sobre a 
perda da conexão entre o ser humano e a natureza, assinalando que 
a linguagem moderna perdeu quaisquer embaraços primitivos, sendo 
que já não se invoca mais os seres sobrenaturais (2016, p. 121). O 
impacto da civilização moderna faz com que as pessoas percam “o 
sentido da vida, sua organização social se desintegra e os próprios 
indivíduos entram em decadência moral” (JUNG, 2016, p. 119).

A avançada consciência do ser humano moderno o privou de 
ter o contato com a natureza de tal modo que a pessoa sequer percebe 
conscientemente essa ausência. As palavras, por exemplo, “espírito” 
e “matéria”, que antigamente eram chamadas, respectivamente, 
de “pai de todos” e “mãe grande”, perderam toda a sua conotação 
expressiva, tornando-se tão somente termos abstratos e desprovidos de 
significados sagrados (JUNG, 2016, p. 119).

A perda da simbologia dos fenômenos naturais e da própria 
natureza acarreta na degradação do meio ambiente sem qualquer 
consciência da gravidade de tal ato. Em busca da modernidade e do 
lucro, a civilização tem se distanciado da mitologia e do sagrado, 
mesmo que essa atitude ocasione na perda de direitos de seres humanos 
que dependam desses recursos naturais para a própria sobrevivência.

Não foram somente as palavras que perderam o seu significado 
sagrado, a fim de que o capitalismo pudesse consolidar-se, a percepção 
do corpo humano também foi alterada. Em torno do século XVI, 
iniciou-se o estudo da anatomia e da filosofia mecanicista, que 
descrevia o corpo humano como um objeto inerte. 
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O corpo é concebido como matéria bruta, completamento 
divorciada de qualquer qualidade racional: não sabe, não deseja, 
não sente. O corpo é puramente uma ‘coleção de membros’, disse 
Descartes em seu Discurso do Método, de 1634 (1973, vol. I, p. 
152). (FEDERICI, 2017, p. 251).

A mudança do entendimento acerca do corpo humano não 
foi acidental, mas sim fruto do capitalismo incipiente. O sistema 
econômico emergente no século XVI necessitava de corpos mecanizados 
e desmembrados, para que a pessoa conseguisse laborar por horas em 
condições degradantes. Além disso, visando à existência do “corpo-
máquina”, o Estado encarregou-se de destruir “uma ampla gama 
de crenças pré-capitalistas, práticas e sujeitos sociais cuja existência 
contradizia a regulação do comportamento corporal prometido pela 
filosofia mecanicista” (FEDERICI, 2017, p. 257).

Por outro lado, a magia se apoiava em uma concepção qualitativa 
do espaço e do tempo que impedia a normalização do processo 
de trabalho. Como podiam os novos empresários impor hábitos 
repetitivos a um proletariado ancorado na crença de que há dias 
de sorte e dias sem sorte, ou seja, dias nos quais se pode viajar e 
outros nos quais não se deve sair de casa, dias bons para se casar 
e outros nos quais qualquer iniciativa deve ser prudentemente 
evitada? Uma concepção do cosmo que atribuía poderes especiais 
ao indivíduo – o olhar mágico, o poder de tornar-se invisível, 
de abandonar o corpo, de submeter a vontade dos outros por 
meio de encontros mágicos – era igualmente incompatível com 
a disciplina do trabalho capitalista. (FEDERICI, 2017, p. 259).

A crença na magia e na conexão entre o ser humano e a 
natureza colocaria em “xeque” a lógica capitalista. Para que fosse 
possível destruir a natureza em prol do lucro dos detentores do capital, 
o Estado necessitava aniquilar quaisquer contatos com a natureza e 
com toda a simbologia que esse contato representava.

Na América Latina, o capitalismo consolidou por meio 
do colonialismo. Conforme a ativista e feminista Silvia Federici 
descreveu em seu livro Calibã e a Bruxa, tanto na Europa quanto 
na América Latina, no sistema econômico capitalista emergente, 
“populações inteiras foram expulsas de suas terras pela força, houve 
um empobrecimento em grande escala” (2017, p. 380). Ademais, a 
autora relatou que, nas colônias, as campanhas de “cristianização” 
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destruíram a autonomia das pessoas e suas relações comunais.
A emergência da nova forma de produção acarretou na perda 

de direitos das mulheres, as quais tinham participação ativa na 
comunidade e conseguiam se fortalecer mutuamente. Por meio do 
plantio e da transmissão de sabedoria acerca do manejo das plantas, as 
mulheres conectavam-se entre si e com a natureza, sendo as possuidoras 
de um poder místico.

O capitalismo, a fim de consolidar-se na sociedade, tirou-lhes 
a oportunidade de crescimento e de inclusão ao mercado de trabalho, 
colocando-as à margem da sociedade (FEDERICI, 2017). Destaca-se, 
inclusive, que as mulheres urbanas do século XX tiveram de trancafiar-
se dentro de suas residências, para que os homens pudessem laborar, 
não possuindo sequer direito à educação e à autonomia (FRIEDAN, 
2020).

Além disso, a sociedade moderna, ao possibilitar a atividade 
laboral à mulher no século XXI, fez com que a ancestralidade 
feminina não se manifestasse mais. “A mulher moderna é um borrão 
de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A 
velha sabedoria há muito não se manifesta” (ESTÉS, 2018, p. 15).

Quanto às mulheres rurais, o espaço doméstico manteve-se 
majoritariamente como responsabilidade feminina, “englobando 
também as atividades de plantio, horta, colheitas e produção de 
produtos voltados somente ao consumo da família - denominados 
como miudezas (VIU et al. 2010)” (VIEIRA; MILWARD-DE-
AZEVEDO, 2018). Assim, considerando que as mulheres tenham 
sido historicamente as grandes defensoras do trabalho comunitário e as 
guardiãs das práticas que detinham a sabedoria ancestral, a destruição 
da natureza as colocou em uma situação de vulnerabilidade social, 
visto que reduziu os seus espaços na sociedade.

Além disso, a reprodução biológica feminina assemelha-se com 
a “fertilidade da mãe terra” e, por conta disso, existe uma “interconexão 
entre a submissão das mulheres aos homens e o domínio da natureza 
pelos seres humanos (SILIPRANDI, 2009)” (VIEIRA; MILWARD-
DE-AZEVEDO, 2018). A violência sofrida pelas mulheres, portanto, 
é interligada à devastação do meio ambiente. Ao longo dos séculos, 
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houve o esmagamento da natureza feminina à semelhança da fauna 
silvestre e das florestas virgens, sendo as terras espirituais da mulher 
selvagem queimadas e saqueadas (ESTÉS, 2018, p. 15).

Embora a mulher tenha sido violentada ao longo do tempo e 
tenha tido os seus direitos restritos, ela sempre resistiu, assim como 
a natureza. Portanto, observa-se que a mulher “é como uma árvore 
gigantesca que, por sua capacidade de se mover em vez de permanecer 
imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos; e ainda 
continuar de pé depois; ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar; 
ainda continuar sua dança” (ESTÉS, 2007, p. 107-108). A conexão 
entre ambas, mesmo que tenha sido enfraquecida pelo modelo 
econômico capitalista, ainda resiste.

A conexão entre a mulher e a natureza: Um estudo sobre o 
movimento ecofeminista

Foi a feminista francesa Françoise d’Eaubonne quem empregou 
pela primeira vez o termo “ecofeminismo”, no ano de 1974, a partir 
da visão de que “apenas o feminismo seria capaz de assegurar a defesa 
da vida no planeta diante do fenômeno do crescimento insustentável” 
(BELTRÁN, 2019). Para a ativista francesa, a libertação feminina, 
com a destruição do patriarcado e todas as suas instituições, levaria 
à libertação de todas as formas de vida, coincidindo, assim, as lutas 
feministas e ecologistas. Para além do patriarcado, a autora também 
fez dura crítica ao sistema capitalista, sustentando que este é “o motor 
que faz do patriarcado um poder devastador (D’EAUBONNE, 
1974), não isentando, no entanto, a capacidade do socialismo de fazer 
o mesmo. 

 Dessa forma, constata-se que o movimento ecofeminista 
surgiu, principalmente, da preocupação com o rápido e excessivo 
crescimento demográfico, fruto de uma imposição patriarcal que proibia 
o controle de natalidade pelas mulheres, gerando como consequência 
o aumento da população mundial, sobrecarregando ainda mais os 
limites planetários. Assim, foi visualizado na mulher um importante 
agente de mudança a fim de tentar frear o crescimento populacional, 
gerando autonomia feminina e proteção dos ecossistemas. 
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Desde então, o ecofeminismo se disseminou pelo mundo, 
principalmente nos países do Sul, buscando fazer uma interconexão 
entre a natureza e a figura feminina. Dentro deste movimento 
existem diversas correntes, desde as mais radicais àquelas que 
privilegiam as ações institucionais. (AGNE TYBUSCH, 2012, p. 
39).

Com o passar do tempo, consolidaram-se algumas vertentes 
dentro do movimento ecofeminista, dentre elas destacando-se duas: 
o ecofeminismo essencialista e o ecofeminismo construtivista. Em 
linhas gerais, a corrente essencialista associa a mulher à natureza e, 
portanto, entende que a defesa desta é inerente à identidade de gênero 
feminina. Refere que a capacidade de uma mulher de defender a 
natureza e insurgir contra aquilo que a ameaça está associada à sua 
capacidade de dar à luz, e, assim, propõem “reivindicar o ser mulher 
como alternativa para salvar o planeta” (BELTRÁN, 2019). Por sua 
vez, o ecofeminismo construtivista entende que a “a relação mulheres-
natureza se sustenta na construção social que passa pela atribuição de 
papéis que dão origem à divisão sexual do trabalho, à distribuição do 
poder e à propriedade nas sociedades patriarcais” (HERRERO, 2013). 

 Verifica-se, portanto, que as duas correntes divergem quanto 
ao momento do despertar da consciência da mulher como agente 
de mudança social e ambiental. Enquanto a corrente essencialista 
enxerga o “ser mulher” como fator de conexão entre a mulher e a 
natureza (entendendo o “ser mulher” como a capacidade de gerar vida 
e, portanto, ter um útero funcional), a corrente construtivista entende 
que a conexão entre a mulher e a natureza provém da construção 
social vinculada à divisão sexual do trabalho que sustenta as sociedades 
patriarcais capitalistas. 

 Surgiram, ao longo dos anos, diversos estudos ecofeministas, os 
quais se debruçaram sobre diferentes perspectivas acerca de tal luta, tais 
como o ecofeminismo do Sul, o qual critica o “mau desenvolvimento”, 
sendo este o “modelo econômico ocidental imposto aos países do 
chamado Terceiro Mundo, que exacerba a expropriação e a destruição 
da natureza para beneficiar elites do Norte” (BELTRÁN, 2019), tendo 
como grande expoente do movimento a indiana Vandana Shiva, que 
refere acerca do conceito de “mau desenvolvimento”: 
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Na prática, essa perspectiva fragmentada, reducionista e dualista 
viola a integridade e a harmonia do homem com a natureza e 
a harmonia entre o homem e a mulher. Rompe a unidade 
cooperativa do masculino e do feminino, e despoja o homem do 
princípio feminino, por sobre a natureza e a mulher, e separado 
de ambas. A violência com a natureza, da qual são sintomas a 
crise ecológica e a violência com a mulher, da qual é sintoma sua 
submissão e exploração, surgem desse subjugamento do princípio 
feminino. (SHIVA, 1995).                      

Ainda, desenvolveu-se também uma corrente de estudos 
ecofeministas colocando em foco as problemáticas latino-americanas, 
entre elas a questão dos conflitos socioambientais, em especial nas 
regiões devastadas pela superexploração de recursos naturais, como 
a mineração e o extrativismo. São também nesses cenários que 
se destacou a presença de mulheres insurgindo em defesa de seus 
territórios, denunciando a violência da exploração ambiental bem 
como a violência de gênero, sendo criado o slogan “meu corpo, meu 
território” como palavras de ordem utilizadas na luta dessas mulheres. 

No contexto das atuais resistências ao extrativismo, a linguagem 
de valorização das mulheres calcada na cultura do cuidado tende 
a expressar um ethos pró-comunitário potencialmente radical, 
que concebe as relações sociais a partir de outra lógica e outra 
racionalidade, questionando o modo de ser capitalista desde o 
reconhecimento da ecodependência e da valorização do trabalho 
de reprodução do social. (SVAMPA, 2015)

É nesse contexto que aparecem as figuras de Máxima Acuña e 
Berta Cáceres, duas fortes mulheres que foram e são representação da 
resistência de suas comunidades sob a ótica dos feminismos latino-
americanos. São as histórias dessas duas ativistas ecofeministas que 
passaremos a conhecer e a nos inspirar. 

Máxima Acuña e Berta Cáceres: A luta das duas mulheres que 
desafiaram o sistema de destruição ambiental

“É por isso que eu defendo a terra, a água, porque é vida. Eu 
tenho medo do poder das grandes empresas e continuarei a lutar pelos 
meus companheiros que foram mortos e por todos nós que lutamos em 
Cajamarca”. Foram com essas palavras, que a peruana Máxima Acuña 
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entoou a música ao receber o prêmio The Goldman Environmental 
Prize em 2016, conforme escreveu o Jornal ANSA - Brasil.

De acordo com o site do The Goldman Environmental Prize, o 
setor de mineração cresceu vertiginosamente nas últimas décadas no 
Peru. Os camponeses rurais, de outro lado, continuam na miséria, 
sendo que sequer são comunicados de todos os projetos de mineração, 
embora tal prática polua os rios e afete o consumo diário de água 
potável pela população. As mineradoras Newmont e Buenaventura 
são donas da mina Yanacocha e, em 2010, quiseram extrair ouro de 
uma nova mina que se encontrava a 16 quilômetros da Yanacocha, 
todavia, para executar esse projeto, seria necessário drenar quatro lagos 
próximos.

Segundo o site do The Goldman Environmental Prize, a Laguna 
Azul é um dentre os quatro lagos próximos a Yanacocha, que as 
mineradoras visavam transformar em um depósito de resíduos que, 
consequentemente, iria prejudicar todo o ecossistema da localidade. A 
água do lago Laguna Azul era utilizado pela Máxima Acuña para uso 
próprio e também uso dos animais que habitavam na localidade. Além 
disso, as mineradoras visualizaram o terreno em que a peruana vivia 
juntamente com a sua família, conhecido como Tragadero Grande, 
como uma área disponível para a criação da escavação a céu aberto, 
tendo inclusive recebido investimento para a concretude do projeto, 
conforme elucidou o Jornal ANSA - Brasil.

Embora Máxima Acuña e o seu marido tenham, em 1994, 
comprado o terreno supracitado, as Mineradoras expulsaram a família 
do local, sendo que, segundo o site do The Goldman Environmental 
Prize, as forças armadas destruíram a residência e espancaram a 
Máxima e uma de suas filhas em 2011. Ademais, o site relatou que 
a empresa processou a família em um tribunal da província, tendo 
sido Acuña condenada a pagar cerca de US $ 2.000, além de ter sido 
condenada a uma pena de prisão suspensa de quase três anos, por 
encontrar-se ilegalmente no local.

Máxima foi à luta, em busca da defesa da sua propriedade e 
pedindo auxílio da GRUFIDES (ONG da Cajamarca) e da advogada 
Mirtha Vásquez que, ao recorrer da decisão, conseguiu a anulação da 
sentença pelo Tribunal em 2014. A ativista conseguiu permanecer 
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em sua terra, todavia sofrendo sérios ataques da mineradora, segundo 
informações do referido site. Em 2017, a Suprema Corte do Peru 
decidiu que não havia razão de prosseguir o julgamento, porquanto 
não havia provas de que a camponesa teria invadido as terras, conforme 
informações do site da Anistia Internacional.

A luta de Máxima tornou-se conhecida em toda a América 
Latina. A peruana, humilde e analfabeta, enfrentou uma empresa 
multinacional de mineração e barrou a exploração da Mina e 
defendeu o ecossistema da localidade de Tragadero Grande. Após 
muita resistência, em razão das inúmeras intimidações recebidas pela 
mineradora, em 12 de fevereiro, consagrou-se como o Dia Mundial de 
solidariedade à Máxima Acuña.

 Outra grande mulher que desafiou o sistema foi Berta 
Cáceres. Ela foi uma líder hondurenha indígena e feminista que atuava 
liderando protestos, ocupações e mobilizações contra a instalação 
de uma barragem hidrelétrica no Rio Gualcarque, em Honduras, 
considerado sagrado pela comunidade indígena Lenca. A empresa 
privada de energia que realizava a construção da obra, “Desarollos 
Energéticos Sociedad Anónima (SEDA)”, pertencia a uma das famílias 
mais poderosas do país, os Atala Zablahs. No ano de 2016, Berta teve 
sua casa invadida por atiradores e foi assassinada, morrendo nos braços 
de seu amigo. 

 Os investigadores posteriormente descobriram, através de 
vasto acervo probatório, que o grupo de atiradores tinha ligação com 
a família Atala Zablahs, tendo agido a mando desta. No entanto, 
muito embora as sete pessoas que invadiram a casa de Berta tenham 
sido condenadas no ano de 2018, nenhum dos gestores da SEDA, 
tampouco nenhum dos membros da família Atala Zablahs, foi sequer 
indiciado à época dos fatos, evidenciando o descaso do sistema judicial 
hondurenho com o homicídio da líder indígena e com qualquer crime 
da mesma natureza que tenha sido cometido a mando das grandes 
elites. 

Infelizmente, o assassinato de Berta Cáceres não é um caso 
isolado. Muitas mulheres latino-americanas, em sua grande maioria 
indígenas, foram mortas por insurgir em defesa de seus territórios, 
em especial devido a conflitos relacionados com a construção de 
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hidrelétricas. Veja-se: 

Podemos citar alguns casos: a Irmã Dorothy Stang, na luta pela 
reforma agrária no Pará, foi assassinada aos 73 anos de idade, 
em fevereiro de 2005; Nilce de Souza Magalhães, militante do 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), em Porto 
Velho (RO), lutando em defesa das populações atingidas pelo 
consórcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), responsável 
pela construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Jirau, no Rio 
Madeira, foi assassinada em janeiro de 2016; Maria do Espírito 
Santo foi assassinada em maio de 2011 por denunciar um esquema 
de extração ilegal de madeira na Amazônia; após seu assassinato, 
sua irmã, Laísa Santos Sampaio, que também luta pelo direito 
à terra e pela memória da irmã, começou a ser ameaçada. Esta 
problemática afeta mulheres de vários países na América Latina. 
(FURTADO, 2018).

O Brasil, conforme a organização internacional “Global 
Witness” (2015), foi identificado como o país com o maior número 
de assassinatos de lideranças em luta pela terra e por seus territórios, 
sendo as mulheres indígenas, como anteriormente mencionado, um 
alvo crescente dessas ameaças. Uma das problemáticas reside no fato 
de que a legislação brasileira que protege as mulheres, tais como a Lei 
Maria da Penha e a instituição do tipo penal “feminicídio”, tratam a 
mulher como uma “mulher universal”, sem enxergar as peculiaridades 
das mulheres racializadas e que se encontram, como nos casos em 
análise, constantemente ameaçadas pelo fato de estarem tentando 
proteger suas comunidades e seus territórios.    

Como demonstra o “Comunicado Ecofeminista contra o 
Extrativismo Mineiro de Orinoquia, na Venezuela” (2014): 

As mulheres indígenas e mestiças não foram simples vítimas. 
Como resultado de sua própria experiência, as mulheres são 
donas de uma maior consciência e visão de que a deterioração da 
natureza e de seus recursos desemboca na deterioração da vida. 
Muitas se opuseram valentemente a essa constante coação sexista e 
se converteram nas principais protagonistas da luta por construir, 
sob risco das próprias vidas, um tipo diferente de relação social e 
outro modelo de relação com a natureza e os seres vivos, como 
demonstram as figuras de Berta Cáceres e Máxima Acuña. 

As histórias de Máxima Acuña e Berta Cáceres se comunicam 
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com inúmeras outras histórias de mulheres tanto da América Latina 
como de outros locais ao redor do globo que sofrem com a devastação 
ambiental praticada por grandes corporações, as quais enxergam a 
natureza como um recurso de disponibilidade infinita, em detrimento 
de suas próprias existências e da sobrevivência de tantas comunidades 
que restam prejudicadas e dizimadas em razão de suas ações.  

Considerações finais

Do breve estudo acerca da temática envolvendo a degradação 
do meio ambiente e o quão afetado se encontra a mulher na perda de 
seus direitos, advém a importância do aprofundamento da pesquisa 
e estudo sobre estas temáticas. Perpassando-se, assim, pelo viés do 
ecofeminismo desde seu surgimento, em 1974, com suas preocupações 
e principais vertentes, somado à luta das mulheres ativistas feministas 
latino-americanas contra a degradação do meio ambiente natural, pois 
a partir do conhecimento e maior divulgação destas atividades será 
possível dar maior visibilidade e assim fortalecer essas lutas.

Ademais, ao observar as informações levantadas, ficam evidentes 
os objetivos do ecofeminismo na luta pela libertação feminina frente ao 
crescimento insustentável, que, entre outros objetivos, tutela a defesa 
da vida no planeta, uma vez que a autonomia da mulher quanto ao 
controle da natalidade, por exemplo, poderia diminuir o crescimento 
populacional e assim proteger o ecossistema.

Da mesma forma tem-se a noção da amplitude e complexidade 
destes conceitos e seus muitos desdobramentos. Entretanto, há muito 
que se fazer com relação ao ecofeminismo a fim de que sejam evitadas 
novas injustiças contra as mulheres na luta por seus territórios, por 
seus direitos e pelo meio ambiente. Assim como, para que seus algozes, 
normalmente ligados à interesses do sistema capitalista, não fiquem 
mais na impunidade, a exemplo do que ocorreu com Berta Cáceres e 
Máxima Acuña.

Denota-se, ainda, a necessidade de implementação de leis 
protetivas femininas que contemplem as peculiaridades das mulheres 
racializadas, a exemplo das indígenas, pois, no Brasil, por exemplo, a 
legislação específica trata a mulher de maneira universal. 
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Considerações iniciais

A violência estrutural de gênero, aqui especificamente na 
política, contrasta com os princípios estabelecidos pelo 

Estado Democrático de Direito, o qual possui como pedra angular os 
valores de igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, como 
disposto no art. 1º da Constituição de 1988. Sua conceituação é mais 
do que a simples soma do Estado de Direito com o Estado Social, é 
um conceito novo, fundada na concepção que a Democracia se realiza 
por meio participativo, baseado na justiça material (SILVA, 2020).

Um dos princípios deste Estado, é o da Igualdade, conceito 
que tem diversas aspirações e posicionamentos, uma vez que tem sido 
teorizada desde Aristóteles, que vinculava a este a ideia de justiça. 
Em nossa Constituição, é estabelecido no capítulo dos Direitos 
Individuais, afirma a igualdade de direitos e obrigações, independente 
do gênero, uma vez que ao observar as desigualdades de tratamento, 
se confronta uma infração a normativa constitucional (SILVA, 2020).

Porém, dados sobre a desigualdade entre estes sujeitos revela 
uma igualdade ainda distante em diversos pontos perante a sociedade, 
sendo um deles a participação política, uma vez que o Brasil em 2017, 
possuía apenas 10,7 % dos cargos no Congresso, ficando em 154º 
no Ranking elencado pela Organização das Nações Unidas (ONU, 
2017).



178  
Nariel Diotto et al.

Além disso, as relações de gênero no Brasil têm várias nuances, 
como as mais diversas dificuldades, em uma sociedade ainda muito 
marcada pelo machismo e pela violência de gênero, que possui 
números alarmantes de feminicídios, desigualdades nas relações de 
trabalho e de serviço doméstico, as quais influenciam diretamente nas 
possibilidades das mulheres se engajarem nas carreiras políticas.

Apesar deste contexto, ainda se encontram no país várias 
lideranças importantes, como a Ex-Presidenta Dilma Rousseff e entre 
as mais marcantes a Vereadora Marielle Franco, a qual tinha grande 
representatividade política, com defesa dos direitos de gênero, além 
de outros direitos humanos, morta em um crime bárbaro e ainda sem 
conclusão, que evidencia a violência estrutural na representatividade 
feminina na política brasileira. Neste contexto, é importante a 
compreensão das relações de gênero e como essa violência afeta 
diretamente direitos e a própria democracia.

Mulher e poder no Brasil

A igualdade entre os sexos, pressupõe a participação de todos e 
todas como figuras de representatividade dentro de uma Democracia, 
desta forma é necessário o aprofundamento da discussão das 
desigualdades nas relações de poder e representatividade política no 
Brasil. Um dos marcos desta realidade é o direito a voto das mulheres, 
somente sendo atingido em 1932 com o primeiro Código Eleitoral 
brasileiro e ainda facultativo.  Ainda hoje, há um grande abismo 
quando se observa a desigualdade que figuram no campo político 
brasileiro (MARQUES; RODRIGUES, 2020).

Em uma sociedade, pautada pelo Estado Democrático de 
Direito, é mister que haja uma real representatividade, com os mais 
variados estratos da sociedade, ocorrendo desta maneira uma autêntica 
defesa de seus dos princípios estruturantes, os quais aproximam as 
decisões de uma forma mais justa, com uma maior legitimidade 
democrática. Sendo, portanto, uma obrigação deste Estado, a 
observação das desigualdades que ocorrem em sua base, reconhecendo 
a desigualdade de gênero que permeia e estrutura nossa sociedade 
(SANTOS; PORCARO, 2020).
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Destarte, é cada vez mais pertinente que se tenha uma 
democracia paritária, a qual se revela como um modelo político mais 
inclusivo, simbolizando uma mudança profunda na organização 
dos Estados, a qual tem o objetivo da erradicação de toda exclusão 
estrutural, em particular contra as mulheres e meninas (ONU, 2017, 
p. 4).

Neste mesmo entendimento as lutas já foram intensas para o 
direito a voto das mulheres, como o ápice da representação igualitária 
em uma democracia, uma vez que não representa somente este direito 
entendendo que [...] voto não é um fim em si mesmo, mas sim como 
uma arma importante para a continuidade da luta por salários mais 
altos e por melhores condições de trabalho[..], como salienta Davis 
(2017, p. 17).

A região da América Latina tem sido reconhecida pelo trabalho 
em relação às questões relacionadas ao gênero, uma vez que houve a 
ratificação da CEDAW mais rapidamente e com uma grande maioria, 
bem como uma criação de mecanismos para a promoção e participação 
de gênero nas maiorias dos países do continente democrática (ONU, 
2014).

Em contrapartida, o Brasil se encontra em disparidade com 
outros países da América Latina, uma vez que em 2017 se encontrava 
em 32º lugar dos 33 países, com 9 % aproximadamente de participação 
de mulheres nos parlamentos nacionais, bem diferente do primeiro 
lugar a Bolívia que detém 53,1% (ONU, 2017).

O alcance da mulher ao poder ainda é um processo, que traz 
consigo muitas inquietações e discussões dentro do âmbito jurídico 
e social, no entanto, não há como falar sobre o tema sem tratar da 
importância de se tornar efetiva a igualdade entre os gêneros e o 
exercício do Estado Democrático de Direito, dos quais são responsáveis 
por resguardar a participação de todos os cidadãos no processo de 
tomada de decisões do Estado. 

Atualmente, pode-se ainda observar a existência de resquícios 
de uma cultura paternalista em nossa sociedade, mesmo com a 
existência de importantes movimentos feministas dos quais obtiveram 
emancipação da mulher, ainda assim não se concretizou a igualdade 
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entre homens e mulheres. O que se observa é que a história e a cultura 
são as maiores responsáveis pela desigualdade de gênero, esta que 
cresce cada vez mais no Brasil gerando posturas discriminatórias. 

O direito de igualdade está previsto na Constituição Federal 
de 1988 em seu artigo 5º, onde expõe que “todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988).

A garantia da igualdade é um dos pressupostos necessários 
para alcançar uma democracia efetiva. Ela é um dos princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito brasileiro, um dos 
pilares do arcabouço constitucional (MARQUES e RODRIGUES, 
2020).

É notório em nossa sociedade o fato de que a mulher detém 
menos poder político, econômico, e menos prestígios sociais, o que 
consequentemente, influencia na qualidade de vida e no acesso 
das mesmas aos espaços de poder. Ou seja, no momento atual, a 
importância normativa para assegurar a igualdade entre homens e 
mulheres, ganha novos contornos à medida em que as mulheres lutam 
para garantir seus lugares no espaço político e econômico. 

As mulheres ainda são minoria nos principais cargos do 
Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder judiciário. Elas ainda 
estão alijadas do processo de tomada de decisões do Estado. Trata-se 
também do reconhecimento da luta política e respeito da igualdade 
de direitos, e amplia as discussões em torno da participação da mulher 
(MARQUES; RODRIGUES, 2020, p. 206).

O Brasil está na 161º posição, de um ranking de 186 países, 
sobre a representatividade feminina no Poder Executivo (Fonte: PMI, 
base de dados da ONU e Banco Mundial), as mulheres ainda ocupam 
a minoria dos cargos destinados a gestão em assuntos do governo e em 
órgãos de decisão, também é pequena a participação delas em cargos 
comissionados. 

Apesar da existência de cotas, em 2017, no Poder Legislativo, 
o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres em exercício no 
Congresso Nacional era de 11,3%. No Senado Federal, composto 
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por eleições majoritárias, 16,0% dos senadores eram mulheres e, na 
Câmara dos Deputados, compostas por eleições proporcionais, apenas 
10,5% dos deputados federais eram mulheres (IBGE, 2018).

Ao longo da história da legislação brasileira a mulher foi 
conquistando seus direitos e foi o Código Civil de 2002 que trouxe 
a capacidade plena da mulher, podendo enfim exercer em conjunto a 
chefia da sociedade conjugal, substituindo assim o pátrio poder pelo 
poder familiar, implementando enfim o princípio da igualdade na 
nossa Constituição de 1988.

O art. 1º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a mulher, de 1979, define “discriminação 
contra a mulher” como:

[...] toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no 
sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou 
anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade 
do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e 
civil ou em qualquer outro campo (NAÇÕES UNIDAS, 1979).

Ao negar à mulher o seu acesso ao direito à igualdade, não 
sofrem apenas elas, no entanto toda a sociedade, já que uma sociedade 
menos igualitária produz menos avanços sociais, menos crescimento 
econômico, levando o país a recessão, culminando em desemprego e 
no agravo dos males sociais. 

Existem muitos aspectos que agravam a desigualdade entre 
gêneros dificultando ainda mais a luta das mulheres ao acesso a lugares 
de poder devido ao fenômeno da masculinização do comando e a 
feminilização da subalternidade, que é decorrente mais na iniciativa 
privada do que nos serviços públicos, onde as mulheres ainda podem 
alcançar altos cargos por meio de concursos públicos. 

Além disso, a divisão de tarefas no interior da família continua 
muito desigual com sobrecarga feminina, e independentemente de 
estarem inseridas no mercado de trabalho, são as mulheres que ainda 
asseguram o essencial dos afazeres domésticos e dos cuidados de pessoas, 
demonstrando que a família, ainda é propulsora da desigualdade entre 
mulheres e homens (MARQUES; RODRIGUES, 2020).
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Pode se constatar que houve um grande avanço na legislação 
brasileira no que tange ao resguardo dos direitos das mulheres e a 
busca pela paridade nos espaços de poder, pois o que se observa ao 
longo da história normativa é de que o direito antes era proibitivo e 
discriminatório, bem criava obstáculos ao ingresso das mulheres ao 
mercado de trabalho, à política, economia, a vida acadêmica e etc. 

O papel do Direito no processo de construção de identidades 
sociais e sexuais, faz pesar para o sistema jurídico que não deve ser 
usado como um meio de encobrir as relações de poder no Brasil, assim 
como o sexismo estrutural (MARQUES; RODRIGUES, 2020, p. 
211-212).

Se faz necessário ter uma visão específica para mulheres, que 
por um grande período e ao longo a existência do Direito brasileiro 
não foram consideradas sujeitos de direitos. A Constituição Federal, 
em seu artigo 5º, irradia por todo o sistema normativo jurídico e deve 
ser utilizado como forma de combate nas lutas raciais, culturais e de 
gênero. 

É de suma importância a conscientização a sociedade sobre 
a necessidade de se garantir a igualdade de gênero fomentando 
a participação da mulher em todos os espaços e em todas as áreas, 
dentro dos cargos de liderança e protagonismo. 

Gênero no Brasil: aspectos da desigualdade

 A intensificação do ativismo feminista a partir de meados do 
século XX modificou profundamente as relações de gênero ao redor 
do mundo, mas ao focar a análise no Brasil percebe-se que as questões 
atinentes ao gênero necessariamente perpassam demandas sociais, 
econômicas, históricas e políticas. É certo que parcela dessas mudanças, 
tais como a conquista da capacidade civil plena, a legalização do 
divórcio, o direito à propriedade, a proteção formal contra a violência 
doméstica, a ampliação do rol de crimes sexuais, o reconhecimento 
de direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas e a ampliação das 
hipóteses de abortamento legal, decorre de significativas alterações na 
legislação brasileira e representaram grandiosas conquistas de direitos 
para as mulheres.
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Entretanto, tais avanços não são capazes de alterar o que se 
dá nos espaços privados e domésticos, bem como não consideram 
a existência de hierarquias decorrentes das relações de poder 
individualizadas, principalmente no que toca às convergências entre 
gênero, raça, classe. Por sua vez, os direitos ao voto e à disputa de 
eleições ressaltam as desigualdades aqui colocadas. As relações de 
gênero e os obstáculos informais à participação das mulheres nos 
espaços institucionais e públicos, que remetem às dinâmicas sociais de 
desvantagens, importam em menor participação política da mulher 
e resultam na configuração de uma sociedade democraticamente 
incompleta.

Assim, a abolição das barreiras legais não representou acesso 
a condições igualitárias de ingresso na política. Com menos de 9% 
de mulheres na Câmara dos Deputados, o Brasil está atrás de 154 
países no ranking internacional. Numa sociedade estruturada pela 
dominação masculina, a posição das mulheres é subalterna a dos 
homens, elas possuem menos acesso a posições de poder e são mais 
sujeitas à violência e humilhação (MIGUEL, 2014). Os espaços 
públicos pertencem aos homens, o pensamento e as instituições 
políticas possuem caráter patriarcal, é a neutralidade do Estado que 
garante o seu caráter masculino, negando legitimidade às demandas 
das mulheres. As matrizes de dominação são também racistas e 
imperialistas, de tal maneira que os efeitos da sub-representação não 
atingem de igual maneira a todas as mulheres. Assim, integrar o grupo 
mulheres não significa expressar suas demandas, ao mesmo tempo em 
que a pauta das mulheres é considerada específica, enquanto os homens 
têm pautas tidas como coletivas (BIROLI, 2018).

Conforme ensinamentos da cientista política Flávia Birolli, a 
permanência da desigualdade de gênero pode ser definida a partir de 
cinco dimensões, analisadas na obra “Gênero e desigualdades”, as quais 
são vivenciadas desigualmente pelas mulheres e entre as mulheres, 
são elas: a divisão sexual do trabalho, o cuidado e responsabilidades, 
a família e maternidade, a sexualidade e autonomia, e ainda, o 
feminismo e atuação política (item abordado nos demais capítulos do 
presente estudo).

De início, Birolli explica que a divisão sexual do trabalho é 
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uma questão de gênero, vez que as mulheres dedicam o dobro do 
tempo dos homens, às tarefas domésticas, ao cuidado dos filhos e das 
pessoas idosas. As consequências disso são muito abrangentes, pois, 
destinando tantas horas diárias às tarefas domésticas, as mulheres têm 
menos tempo para desempenho de outras atividades, como a política. 
A divisão sexual do trabalho é um dos fatores que contribuem com 
que a renda média das mulheres permaneça cerca de 25% menor que 
a dos homens, mesmo quando o acesso à educação formal é maior 
entre elas. Alguns tipos de trabalho são historicamente marcados 
pela gratuidade, como é o trabalho doméstico e de cuidado, a serem 
exercido por mulheres em favor dos homens e, mesmo quando tais 
atividades são exercidas de maneira remunerada, guardam resquícios 
de gratuidade, visto que são pouco valorizados justamente porque 
exercidas por mulheres negras, em sua maioria, ainda que sejam 
trabalhos essenciais em nosso cotidiano. Nesse sentido, nota-se a 
desconexão incontornável entre a permanência da responsabilização 
das mulheres pelo trabalho doméstico e a sub-representação das 
mulheres na política.

De outro lado, o cuidado e a fragilidade humana na primeira 
infância, no envelhecimento, nos momentos em que ficamos doentes e 
durante todo o curso da vida, no caso de indivíduos com necessidades 
especiais, em uma sociedade que prega a independência e a autonomia, 
tornam-se invisibilizados socialmente. As interdependências entre 
vidas humanas não são vivenciadas da mesma maneira por todas as 
pessoas, vez que tempo e condições adequadas para o cuidado também 
se dá a partir da interseccionalidade entre gênero, raça e classe. Grande 
parte dessas responsabilidades é assumida família, especialmente pelas 
mulheres, ao passo que soluções coletivas e políticas públicas deveriam 
suprir tais necessidades. A mercantilização do cuidado é restrita à 
algumas famílias que possuem acesso a instituições privadas, enquanto 
a maioria da população permanece a mercê da existência (ou não) de 
vagas em creches, lares de idosos e hospitais públicos para que possam 
ir ao mercado de trabalho e sustentar suas famílias. Os resultados desse 
sistema são bastante injustos. A repressão seletiva estatal é bastante 
ativa, enquanto inexiste preocupação concreta com a realidade de 
experimentada por estas pessoas. Portanto, é preciso desnaturalizar 
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a conexão obrigatória e socialmente imposta entre o feminino e os 
papéis de cuidado.

Do mesmo modo, a família e a maternidade é ponto central para 
o entendimento do debate entre demandas históricas dos movimentos 
feministas e a ideologia conservadora do familismo em “defesa da 
família”. A família é um espaço historicamente marcado pela opressão 
das mulheres através de relações violentas e restrições à suas vidas, 
cujo o ensejo são diferentes padrões de organização familiar. Neste 
ponto, o discurso de libertação das mulheres da vida doméstica se 
mostra insuficiente, ante as conexões às opressões de classe e raça, pois, 
apesar de a domesticidade ser colocada como elemento do feminino, a 
maioria das mulheres não têm o trabalho remunerado como forma de 
libertação de sua vida privada, e sim como explorações ainda piores. 
O familismo é uma ideologia que pressupõe a família como unidade 
de segurança socialmente moralizada, onde o maternalismo deve 
desempenha função de situar as mulheres unicamente como mães, o 
fazendo de maneira idealizada e romantizada como parte da natureza 
feminina, ignorando todas as implicações e condições reais que o 
exercício que esse papel impõe, que pouco tem a ver com esse ideal.  No 
Brasil estamos presos à repressão seletiva que atrelada à maternidade 
compulsória imposta pela lei, o que expõe o racismo institucional 
contido nos discursos aqui abordados. As condições reais do exercício da 
maternidade, em contrapartida à defesa da maternidade compulsória, 
devem pesar sob a defesa da autonomia sexual das mulheres, para que 
possam exercer livremente o direito à maternidade e que o façam a 
segurança de políticas públicas que possibilitem isso.

A disputa de ordem moral pelo direito ao aborto, pelo poder 
aos corpos sexuados e pela regulamentação de comportamentos desde 
a infância são práticas historicamente usuais em território nacional. 
Neste cenário, o conservadorismo procura desmontar conquistas 
dos movimentos feministas e LGBTQI+, mesmo que discretas, 
sobretudo no que diz respeito à re-criminalização das hipóteses 
legais de abortamento, justamente em razão distorcida maneira de 
compreensão dos corpos sexuados a politização reativa predomina e 
tem local de destaque nos espaços públicos e institucionais.

O enraizamento do sexismo como ideologia, determina que 
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poucas mulheres questionem sua inferioridade social e, como estrutura 
de poder, reflete a distribuição desigual de gênero, em detrimento 
das mulheres, mas não somente delas. Para Saffioti, as mulheres são 
restritas no “desenvolvimento e uso da razão e no exercício do poder” 
e os homens, por sua vez são impelidos a “desenvolver condutas 
agressivas, perigosas, que revelam força e coragem”. Tratando-se 
de poder, no âmbito político, teremos homens aptos e mulheres 
destreinadas a exercê-lo. Assim, a autora acredita que a superação 
destas desigualdades “só é possível quando a sociedade alcança outro 
estado, negando, de facto e de jure, o status quo” (SAFFIOTI, 2015).

No mesmo sentido, Bell Hocks sintetiza o feminismo como 
um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista 
e a opressão e, ciente de que tais ideais jamais serão alcançados no 
contexto do “patriarcado capitalista de supremacia branca” em que 
vivemos, afirma que devemos, antes mesmo de querer eliminar o 
sexismo estruturalmente imposto por padrões culturais, confrontar 
o sexismo internalizado e mudarmos a nós mesmos, abandonando 
definitivamente o ideal simplista e insuficiente de “igualdade” de gênero. 
Assim sendo, a intelectual conclui que única esperança genuína de 
libertação feminista está em uma visão de mudança social que desafia 
o sistema elitista e de opressão capitalista (HOOKS, 2019).

Violência estrutural de gênero na política em números

Como já mencionado, faz quase 100 anos que as mulheres 
conquistaram o direito de votar e serem votadas no Brasil. Entretanto, 
observa-se uma baixíssima representatividade feminina em cargos 
eletivos se comparada à masculina. Segundo levantamento da União 
Interparlamentar (UIP), realizado em janeiro de 2020 o Brasil está 
ocupando a 140ª posição no que diz respeito à porcentagem de 
mulheres no parlamento, entre 189 países analisados (LUCINI, 
2020). Ainda, segundo a ONU Mulheres, o Brasil ocupa a 32ª posição 
em um ranking de 33 países latino-americanos e caribenhos sobre a 
participação feminina em Parlamentos (MARTINS, 2018). 

Analisando o resultado da pesquisa, não é difícil concluir que o 
número de mulheres ocupando cargos eletivos é extremamente baixo 
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no Brasil. Trazendo como exemplo as eleições de 2018, viu-se que 
apenas 30 mulheres se candidataram para o cargo de governador. Em 
oito estados sequer houve candidatura feminina, são eles:  Alagoas, 
Amapá, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande 
do Sul e Rondônia.  Em apenas um estado, o Rio Grande do Norte, 
uma mulher foi eleita: Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores 
(PT). No que se refere ao cargo de presidente da república, dos 14 
candidatos, apenas duas eram mulheres: Marina Silva pelo REDE e 
Vera Lúcia pelo PSTU. No Senado, a bancada feminina foi reduzida 
de 13 para 12 senadoras. O Tribunal Superior Eleitoral registrou que 
em comparação com o pleito anterior os homens dominaram a disputa 
para cargos majoritários: foram 475 candidatos e 94 candidatas. 

O que impressiona é que o Brasil possui políticas que visam 
promover a participação das mulheres na política, como as cotas de 
gênero de 30% desde 1997, a reserva de parte do Fundo Partidário 
e do horário eleitoral gratuito para as candidatas mulheres e mesmo 
assim, o percentual de participação feminina continua vergonhoso. 
Segundo a pesquisa realizada pelo o DataSenado sobre a participação e 
a representação da mulher na política brasileira, os fatores que podem 
estar contribuindo para essa realidade é a falta de apoio dos partidos 
políticos as candidatas mulheres. 62% das mulheres entrevistadas 
responderam estariam dispostas a se candidatarem caso tivessem 
chance de se elegerem. Ainda, 12% das entrevistadas afirmaram que já 
consideraram seriamente em se candidatar, mas acabaram desistindo 
e quando perguntado o motivo, o resultado foi o seguinte: 41% das 
respostas foi a falta de apoio dos partidos políticos, 23% a falta de 
interesse por política, 19% a dificuldade de concorrer com homens, 
6% pela família e 5% devido às tarefas domésticas. A pesquisa permite 
concluir que existem sim mulheres dispostas a assumirem cargos 
eletivos. 

Esses dados, demonstram que o cerne do problema é a cultura 
machista em que estamos inseridas, isso porque falta para as candidatas 
visibilidade e investimento, sem falar nas questões familiares, que 
ainda são de maior responsabilidade da mulher como o cuidado da 
casa e dos filhos. Sobre a questão Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli, 
bem explicaram no livro “Feminismo e Política que: 
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Os dados de diversos países revelam que, entre ocupantes de 
cargos públicos, o percentual de viúvas e solteiras é muito 
maior que o de viúvos e solteiros. A família, que para eles pode 
representar uma retaguarda de apoio à carreira, para elas conta 
como um fardo. Em outras palavras: mecanismos de incentivo à 
participação política podem ser meritórios, mas as condições para 
o exercício paritário do poder dependem ainda de medidas como 
creches, divisão das tarefas domésticas e fim da discriminação de 
gênero no mercado de trabalho (p. 106).

Além disso, afirmam que 

As mulheres na política são incentivadas a se mover em um 
círculo reduzido de temáticas tidas como apropriadas e que, por 
mais relevantes que sejam em si mesmas, são consideradas menos 
importantes e contribuem para segregá-las nas posições menos 
centrais do campo. As marcas da feminilidade no discurso reduzem 
a legitimidade da falante, mas a ausência delas é denunciada como 
uma falha da mulher que não as tem: a emotividade excessiva 
não é pertinente num político, mas a frieza e a racionalidade não 
cabem para o sexo feminino. Em suma, o campo político impõe 
às mulheres alternativas sempre onerosas, de forma bem mais 
pesadas do que faz com seus competidores do sexo masculino (p. 
107). 

Portanto, o Brasil é um país com baixíssimo número de 
mulheres ocupando cargos eletivos e que essa realidade é decorrente 
do machismo intrínseco enraizado na sociedade, que faz com que mais 
obstáculos sejam apresentados às mulheres que pretendem participar 
da vida pública do que aos homens. 

Lideranças femininas no Brasil

O direito ao voto feminino foi conquistado no Brasil em 
1932, mas muito se lutou antes dessa data para que tal direito fosse 
alcançado. Enquanto as mulheres lutavam pela consolidação desse 
direito, grandes campanhas contrárias ocorriam na imprensa, o que 
fez com que o Congresso Nacional deixasse de se manifestar sobre 
o assunto. Devido a isso, o estado do Rio Grande do Norte, em 
1927 registrou a primeira eleitora: Celina Guimarães Viana e ainda 
em 1929, elegeu a primeira prefeita da América do Sul na cidade de 
Lajes: Alzira Soriano, mesmo o direito ao sufrágio ainda não testando 
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consolidado nacionalmente para as mulheres. De acordo com a 
segunda edição do livreto “Mais mulheres na política”, em 1934 foi 
eleita Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher na Câmara dos 
Deputados pelo estado de São Paulo e em 1935 Antonieta de Barros 
foi a primeira deputada estadual Negra eleita por Santa Catarina. 
A primeira Senadora foi Eunice Michiles no Amazonas, em 1979 e 
Laélia de Alcântara foi a primeira senadora negra, em 1981. E, ao 
que se refere ao Poder Executivo estadual, em 1994, no Maranhão, 
Roseana Sarney foi a primeira governadora eleita. Todas as mulheres 
citadas até o momento tiveram peculiar importância para a conquista 
dos direitos políticos das mulheres, entretanto, será destacado a partir 
desse momento três figuras marcantes na história do Brasil:  Benedita 
da Silva, Dilma Rousseff, e Mariele Franco. 

Primeiramente destacar-se-á Benedita da Silva, que em 1982 
foi a primeira mulher negra eleita vereadora da cidade do Rio de 
Janeiro. Em 1986, foi eleita deputada estadual, além de ser suplente 
da Mesa Diretora da Câmara na Constituinte. Em 2002 governou 
o estado do Rio de Janeiro e em 2010 foi eleita deputada Federal. 
Sua vida pública foi voltada na defesa das comunidades empobrecidas, 
bem como trabalhou em defesa da mulher, da igualdade racial, das 
trabalhadoras domésticas e dos direitos humanos. 

Dilma Roussef é a próxima figura feminina a ser mencionada, 
uma vez que foi a primeira e até o momento única mulher a exercer 
o cargo de chefe do executivo. Dilma iniciou sua vida política muito 
cedo, aos 16 (dezesseis) anos ao lutar contra a ditadura militar. Foi 
presa em 1970 e permaneceu por três anos privada de liberdade. Após 
esse período turbulento foi uma das fundadoras do PDT (Partido 
Democrático Trabalhista). Em 2003 assumiu a pasta de Minas e Energia 
e em 2005, foi para a Casa Civil. Em 2010 assumiu a Presidência e 
em 2014 foi eleita novamente. Entretanto, não conseguiu finalizar o 
seu mandato devido a um processo de impeachment. Infelizmente, a 
primeira mulher a ocupar o mais alto cargo do executivo do Brasil, 
não conseguiu terminar seu mandato. Seu governo foi marcado por 
uma série de ataques sexistas. O teor das matérias jornalísticas, charges 
e manifestações contrárias ao seu governo sempre foram de extrema 
violência de gênero. Sua capacidade sempre era questionada e seu 
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temperamento considerado instável. Ataques que um homem em 
igual situação jamais sofreu. 

Por fim, tem-se Marielle Franco, o caso extremo de violência 
política sofrida por mulheres. Violência esta que culminou em seu 
assassinato. Marielle Francisco da Silva, era socióloga e mestre em 
administração pública. Em 2016 foi eleita vereadora da Câmara do 
Rio de Janeiro pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), sendo a 
quinta vereadora mais bem votada. Durante seu mandato presidiu a 
Comissão da Mulher na Câmara. Foi defensora dos direitos humanos 
e das causas LGBTQIA+, além de representar uma série de outras 
minorias. Infelizmente, no dia 14 de março de 2018, seu carro foi 
atingido por treze tiros. O crime ainda não foi solucionado, entretanto, 
as evidências apontam que as causas foram políticas, sendo o caso de 
feminicídio político mais conhecido atualmente no Brasil. 

Como ficou demonstrado, a luta das mulheres por seus direitos 
políticos não é recente. Constatou-se diversas formas de violência que 
as mulheres estão sujeitas quando decidem ocupar cargos eletivos, 
desde as formas mais singelas até mesmo a perda da própria vida. 

Considerações finais

Desse modo, é possível observar que mesmo o artigo 5º da 
Constituição da República apontando o princípio da isonomia, essa 
igualdade é unicamente formal já que a mulher é tratada como inferior, 
é criticada, calada, assassinada, processada, assediada e deposta por 
apenas buscar por uma igualdade material. Apenas por ser mulher 
e por desejar ter os mesmos direitos e deveres que é dado de forma 
constitucional a qualquer indivíduo de uma sociedade, ela é julgada 
e subjugada. 

Vale ressaltar, ainda, que como resultado de anos de domínio 
patriarcal e que persiste e reflete no comportamento social até hoje, a 
mulher sobrevivente dessa sociedade é julgada pelos padrões, costumes 
e valores masculinos. Ou seja, quando é requerido o direito à igualdade 
deve-se lembrar que ainda será desigual justamente por conta desses 
valores masculinos que já são inerentes à sociedade.

Como consequência disso, no que consiste o tratamento quanto 
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à desigualdade da mulher na política que é o cerne da questão do 
trabalho apresentado, temos um fato interessante - onde foi tratado, 
inicialmente, no Senado Federal - que é a conquista do direito ao 
banheiro feminino no plenário. Esse direito foi concedido apenas 
em 2016 por causa da reivindicação das senadoras, com apoio das 
deputadas, através da PEC 98/2015. Essa conquista recente mostra 
não só a violência estrutural velada da mulher na política como 
também, de forma igualmente alegórica, quer enfatizar que o “lugar” 
da mulher não é na política mesmo havendo, desde 1934, mulheres 
na representatividade em uma das casas do legislativo.

Em virtude desse tratamento patriarcal e desigual, além dos 
baixos índices do protagonismo feminino no cenário político já 
indicados, há a necessidade de promover a consciência do voto 
feminino assim como liderança feminina, principalmente 2020 sendo 
um ano eleitoral. 

Hodiernamente, pelo fato de ser atual a pauta de igualdade de 
gênero já que é um debate global principalmente apontado na agenda 
da Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), já existem projetos no 
Brasil que incentivam a igualdade de gênero tendo as mulheres como 
lideranças políticas. Dois exemplos são: 1) a plataforma impulsavoto 
desenvolvida pelo Instituto Update -  uma organização que atua na 
América Latina. Essa plataforma tem como objetivos inspirar, treinar 
e conectar mulheres como líderes no cenário político e fazem de forma 
online e gratuita e 2) o Instituto Patrícia Galvão que é uma organização 
feminista e social, sem fins lucrativos, que tem o compromisso de 
promover debates sobre os direitos das mulheres na mídia brasileira 
trazendo a questão de igualdade de gênero no que tange às políticas 
públicas. 

Portanto, a violência só vai deixar de ser sistêmica quando 
a mulher for retratada como principal agente de mudança dessa 
estrutura social patriarcal. Ainda que os índices de violência estrutural 
de gênero sejam desencorajadores e ainda que os índices podem 
aumentar de forma negativa contribuindo para o feminicídio político, 
para existir uma igualdade plena, é necessário inserir mais mulheres na 
política e em todos os lugares que ela quiser.
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Capítulo 11

Paridade de gênero na política brasileira e a política 
de cotas

Neiva Araujo
Karen Roberta M. de Sousa

Considerações iniciais 

O feminismo, como movimento político organizado durante 
sua trajetória, tem alcançado êxito em diversas lutas, mas 

a desigualdade de gênero ainda é uma realidade, especialmente, em 
ambientes políticos. É importante frisar que mesmo com políticas 
afirmativas para proporcionar a presença de mulheres na política, seja 
com a cota mínima de 30% de candidaturas, ou ainda sobre o uso do 
fundo de financiamento de campanhas, as candidatas não conseguem 
obter êxito de maneira proporcional. Diante da disparidade existente 
na ocupação de cargos eletivos de poder é indispensável analisar os 
fatores que influenciam na investida e no alcance de poder. 

Alguns fatores influenciam e impactam de maneira desigual 
candidatos em fase de pré-campanha e durante a corrida eleitoral, 
mas há fatores que impactam mais as mulheres. Antes mesmo de 
pensar em sua candidatura, a mulher depara-se com um fenômeno de 
socialização que leva ao seu desencorajamento, uma vez que a educação 
basilar do gênero feminino é voltada especificamente às atividades 
privadas e apolíticas. Durante a campanha eleitoral, os principais 
fatores que desestimulam as mulheres na busca dos cargos eletivos são: 
a indisponibilidade de tempo, a falta de apoio dos partidos, o risco de 
violência e/ou discriminação e o acesso às redes de apoio estratégico 
de campanha. 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão 
bibliográfica, que tem por objeto a análise da participação feminina 
na política brasileira, bem como a partir de dados disponíveis nos 
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sites dos partidos políticos brasileiros e que se referem às eleições de 
2018, de dados do site do Tribunal Superior Eleitoral, que abarcam 
o período da redemocratização até o julho de 2020. A análise desses 
materiais buscou levantar facetas do problema de representação 
política no Brasil, indicando os estigmas sociais e socializadores que 
influenciam no processo eleitoral e na formação de uma bancada 
predominantemente masculina. 

Partindo do pressuposto de que a política brasileira se dá 
por uma representação democrática, e que as esferas representativas 
de poder são responsáveis por votar e colocar em prática normas 
que influenciam de maneira direta a vida da população, sendo essa 
composta majoritariamente por mulheres, é importante entender 
por que elas ocupam poucos cargos eletivos e como esse fenômeno 
influencia no retardo da conquista de direitos que são discutidos em 
frentes feministas. 

Notas sobre a participação feminina no processo eleitoral brasileiro  

As lutas para a conquista do sufrágio por mulheres durante o 
fim do século XIX e início do século XX foram marcadas pela conquista 
do direito ao voto na maior parte do mundo ocidental. No Brasil, 
apesar de ter sido admitido abertamente apenas na Constituição de 
1934, ainda em 1887 a dentista Izabel de Souza Mattos, com base no 
diploma de ensino superior que em tese garantiria o direito ao voto 
pela Lei Saraiva de 1881, conseguiu seu alistamento eleitoral, mas foi 
impedida de votar pelo presidente da mesa (MARQUES, 2019a). 

Com o incessante debate sobre o direito ao voto das mulheres 
no final do século XIX, o texto constitucional de 1891 não deixou 
clara a negativa do direito, sendo utilizado como basilar para a busca 
do alistamento por diversas mulheres, em especial as diplomadas da 
época. Com a sistemática negativa de alistamento no mundo dos 
fatos, as mulheres promoveram o primeiro Congresso Internacional 
Feminista em dezembro de 1922 que objetivava a união pela luta do 
sufrágio com militantes de outras nacionalidades, além de promover a 
educação política dessas congressistas e discutir a atuação política das 
mulheres (TELES, 1993). 
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Com o apoio do governador do Rio Grande do Norte, em 
1928 as mulheres votaram na eleições para representação municipal 
naquele estado, mas seus votos foram invalidados posteriormente. 
No mesmo ano, Lajes (RN) teve a primeira mulher eleita prefeita na 
América Latina, a política Alzira Soriano (MARQUES, 2019b). O 
sucesso eleitoral de Alzira foi um marco importante para demonstrar 
que a sociedade não só estava preparada para acolher as mulheres 
como detentoras de direitos políticos como estava disposta a ser 
governada por elas. Entretanto, somente em 1932, com a mudança 
profunda no Código Eleitoral Brasileiro, foi permitido por meio de lei 
nacional o exercício da participação política das mulheres, desde que 
tivessem renda própria ou com a autorização do marido. Dois anos 
mais tarde, esses requisitos também foram deslegitimados no advento 
da Constituição de 1934.  

Durante a ditadura militar as mulheres lutaram ombro a 
ombro com os homens em busca da redemocratização. No ano 
de 1965, finalmente todas as mulheres puderam de fato de alistar, 
uma vez que com o Código Eleitoral em vigor cessou a exigência de 
alfabetização para o exercício dos direitos políticos (TSE, 2020a). Com 
o reestabelecimento do Estado Democrático de Direito após 1985, 
e sua consolidação em 1988 com a chamada Constituição Cidadã, 
tem-se um marco progressista na política brasileira. Criou-se, assim, o 
momento oportuno para a inserção cada vez maior das mulheres nos 
campos eletivos de poder, todavia, as porcentagens de mulheres eleitas 
não aumentaram de maneira significativa. 

Em 1995, com a Lei 9.100, 20% das vagas de cada partido 
ou coligação deveriam ser preenchidas por candidatas, esse número 
aumentou para 25% em 1997 e atualmente é de 30%. Essa mesma 
porcentagem foi basilar para a mudança na legislação em 2018, que 
garante ao menos 30% dos investimentos do fundo de financiamento 
de campanhas partidárias a candidaturas femininas. Porém, mesmo 
com as ações afirmativas vigentes, o número de mulheres que 
alcançam êxito nas campanhas eleitorais ainda é substancialmente 
inferior ao de homens, uma vez que elas ocupam apenas 15% das 
cadeiras disponíveis no Congresso Nacional (BRANDINO, 2018), 
12% dos cargos de vereadoras e não ultrapassam 10% nas prefeituras 
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(MIGUEL; BIROLI, 2014). 
Com base nos dados, constata-se que apesar das ações 

afirmativas desenvolvidas na busca da formação diversificada dos 
ambientes decisórios e políticos, o êxito das mulheres ainda é bem 
menor que o esperado. Partindo desse pressuposto é importante 
investigar quais são os fatores sociais que influenciam neste fenômeno 
eleitoral e quais são as dificuldades enfrentadas pelo gênero feminino 
para o alcance de posições concretas de liderança política. Também 
se deve apurar o que influencia, com base no gênero, o interesse em 
participar de processos eleitorais. 

Dessa forma, é importante verificar a influência do sexo 
biológico no processo educacional das crianças desde a maternidade, a 
chamada socialização com base no gênero. Como descrito no livro “O 
Segundo Sexo”, a forma como uma criança é tratada por seus genitores 
e parentes próximos está intrinsecamente relacionada ao sexo biológico 
desse indivíduo. Num primeiro momento, antes do desmame, todos 
são tratados de maneira similar. Os choros e as frustrações são vistos 
como comuns e inerentes a ambos os sexos. Porém, a partir do sexto 
mês de vida, as meninas continuam sendo tratadas com afeto e 
cuidado, e os meninos são forçados a desenvolver comportamentos de 
independência emocional e distanciamento físico, frustração que será 
tratada com a iniciação ao culto do falo (BEAUVOIR, 2016). 

Essa mudança repentina na forma como a família trata a 
criança é asseverada no decorrer dos anos, seja pelo incentivo nas 
meninas da chamada maternagem, materializada por meio dos 
cuidados com familiares menores e mais vulneráveis ou ainda pela 
naturalização das atividades domésticas, ao passo que nos meninos são 
estimuladas brincadeiras, aventuras e atividades que são desenvolvidas 
fora do seio familiar, seja no quintal ou no mundo exterior. Essa 
mesma característica é demonstrada na cultura dos brinquedos, sendo 
os meninos sempre influenciados ao desenvolvimento de brincadeiras 
com fulcro em atividades remuneradas e exploratórias, como profissões 
ligadas à engenharia, inventividade e ao mercado financeiro; ao passo 
que as meninas são sempre envoltas num naturalismo dos cuidados 
e do ambiente familiar, com bonecas, panelas e objetos que simulam 
eletrodomésticos. 
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O processo de socialização primária que se dá no ambiente 
familiar, será asseverado no ambiente público, seja nas escolas ou no 
mercado de trabalho (o que influencia, como a pessoa se enxergará, na 
política). Nas escolas, desde as aulas de História até as aulas de Física, 
a maioria das figuras que geram entusiasmo em descobertas e na 
trajetória acadêmica sempre são do gênero masculino. No trabalho, os 
cargos de direção e de poder são em sua maioria ocupados por homens: 
no Brasil eles ocupam 60,9% dos cargos gerenciais (IBGE, 2018). 
O mesmo acontece em ambientes políticos, lugares que são vistos 
como masculinos, dada a porcentagem substancialmente superior 
de homens que sempre ocuparam os postos e as dificuldades que as 
mulheres possuem em alcançarem os mesmos patamares de poder. 
A socialização com base em gênero é um fator que, culturalmente, 
permite às pessoas lidarem com naturalidade diante da disparidade 
nos processos de formação das camadas representativas da sociedade. 

As mulheres são ensinadas durante toda a vida, frequentemente 
por meios sub-reptícios, imperceptíveis, invisíveis e invisibilizados, 
que os ambientes naturais para suas atividades são apolíticos e 
familiares. Paradoxalmente, os movimentos sociais em que as 
mulheres se envolvem frequentemente asseveram essas premissas, uma 
vez que colocam as pautas femininas como de urgência secundária 
(TELES, 1993). Esse processo sub-reptício pode ser revelado quando 
se observam os ataques que as políticas mulheres sofrem, a exemplo da 
repercussão de seus erros, sejam eles relacionados a vida privada, como 
com a inexistência de vínculos afetivos, a forma como se comporta 
por meio de suas vestimentas e cuidados com beleza física, ou ainda, 
quando esses desvios são observados nas condutas que são inerentes 
da posição que ocupam. Os políticos homens, quando atacados, o são 
de maneira objetiva, factual, sempre evidenciando suas características 
racionais e profissionais, já as mulheres em situação idêntica têm 
seus corpos objetificados e suas ações vinculadas a desequilíbrios 
emocionais. 

Logo, quando as meninas sonham com cargos eletivos de 
poder, de plano precisam lidar com esse muro invisível da socialização. 
Não basta apenas terem que enfrentar as dificuldades impostas para 
ambos os sexos, antes disso precisam enfrentar a escassez de figuras 
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para se espelharem e se preparar à perspectiva de objetificação de seus 
corpos caso cheguem a ocupar esses espaços. 

As figuras femininas, nesses contexto de disputa de poder, 
reiteradamente são vistas com base em suas características físicas, 
especialmente quando não se enquadram no que é dito como bonito 
ou admirável, situação bem retratada durante as manifestações que 
se iniciaram em 2013 e as imagens distorcidas utilizadas, que em 
diversos graus humilharam e violentaram o corpo, em dimensão 
fundamentalmente sexual, da então presidente brasileira Dilma 
Rousseff (CARNIEL et al., 2018).  Não menos importante, quando 
contrariam a ordem “natural” das coisas, as políticas tendem a 
sofrer críticas baseadas na ideia de que as mulheres são sensíveis ou 
emocionais e por isso não conseguem solucionar os problemas de suas 
gestões com as necessárias clareza e racionalidade que são vistas como 
atributos masculinos (MARÇAL, 2017).

Essa represália social, agravada pela socialização de gênero e o 
massivo compartilhamento de notícias pelas redes sociais, influenciam 
na tomada de decisão das jovens para o ingresso no mundo político. Elas 
se defrontam com todas as variantes de violência que precisarão superar 
caso tenham uma candidatura exitosa. Os julgamentos midiáticos 
e sociais que as aguardam vão além daqueles que são sofridos pelo 
gênero masculino, já que são majorados pela ridicularização subjetiva 
de suas tomadas de decisão e pela objetificação de seus corpos. 

Ainda, como mais um fator limitador da experiência política 
feminina, tem-se a continuidade da opressão que advém da socialização, 
também por intermédio da divisão sexual do trabalho em que o gênero 
feminino é sobrecarregado por todo o exercício laboral reprodutivo 
não remunerado. Nesse processo, historicamente, as mulheres são 
responsáveis pelo desenvolvimento das crianças, pela manutenção 
da vida dos idosos de sua família e pelos trabalhos domésticos que 
precisam ser desenvolvidos no seio familiar (ENGELS, 2019). 

Como suporte instrumental dotado de suposta cientificidade, 
desenvolveu-se na teoria econômica a insignificância valorativa 
desse trabalho. Nesse contexto, as qualidades que são consideradas 
masculinas, tais como o distanciamento, a racionalidade e a 
objetividade, são economicamente e socialmente valorizadas e por 
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isso remuneradas. Assim,  teorias econômicas foram construídas 
desprezando ou menosprezando o labor que envolva cuidado familiar e 
doméstico, porquanto socialmente vinculado ao feminino (a exemplo 
das teorias de Adam Smith, que apenas teve tempo para pensá-las 
e escrevê-las por não ter obrigações com as atividades domésticas) 
(MARÇAL, 2017). Estatisticamente, as mulheres brasileiras acabam 
gastando cerca de 73% mais horas que os homens em trabalhos nos 
seios domésticos, com remunerações baixas ou mesmo sem nenhuma 
remuneração (IBGE, 2018).  Em termos práticos, esse trabalho trata-
se de um fator que contribui com a disparidade da remuneração entre 
homens e mulheres.

Como pontuado, a divisão sexual do trabalho restringe mais 
a atuação das mulheres, que precisam se desdobrar para efetuar o 
trabalho doméstico e o remunerado simultaneamente. No campo 
político não poderia ser diferente, as candidatas se deparam com 
uma série de obstáculos oriundas da divisão sexual do trabalho que 
influenciam na sua trajetória eleitoral, como a falta de tempo e a 
instabilidade econômica. 

 A diferença no desempenho econômico possui desdobramentos. 
Os candidatos com ocupações profissionais de renda alta recebem o 
dobro de financiamento daqueles com uma renda média ou baixa 
(TELLES, 2019). Como as mulheres ganham sistematicamente 
menos, a dificuldade de obter financiamento nas campanhas acaba 
atingindo-as com mais intensidade, haja vista que o rendimento 
mensal médio dos trabalhadores homens é quase o dobro do auferido 
pelas trabalhadoras, sendo que há quase três vezes mais mulheres 
entre quem ganha até meio salário mínimo, em contrapartida, nos 
rendimentos maiores que vinte salários mínimos há três vezes mais 
homens (MIGUEL; BIROLI, 2014). Não obstante, ocorre que 
mesmo quando as mulheres excepcionalmente alcançam a mesma faixa 
de renda de seus competidores do gênero masculino, ainda assim os 
levantamentos apontam que receberão 69% menos de financiamento 
eleitoral (TELLES, 2019).  

Dessa maneira, a maioria das mulheres sofre com instabilidade 
econômica, seja por ocuparem a maior parte dos empregos informais 
ou ainda por não conseguirem empregos que garantam renda igual à 
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de seus companheiros, mesmo quando executam o mesmo trabalho. 
Há um ciclo vicioso que se retroalimenta, uma vez que os motivos 
levantados no mercado de trabalho para a diferença dos salários são 
em razão das responsabilidades sociais e biológicas delimitadas as 
mulheres, tais como a divisão sexual do trabalho, o período gestacional 
e os cuidados com filhos e idosos dos seus seios familiares.

Essas barreiras também influenciam no processo político, uma 
vez que as reuniões, assembleias e deliberações dos partidos para a 
escolha e promoção dos candidatos são rotineiramente realizadas em 
períodos que as mulheres estão submersas em obrigações que para os 
homens são facultadas. Essa situação poderia ser facilmente resolvida 
se as organizações partidárias adaptassem os horários de suas reuniões à 
realidade feminina ou dispusessem de espaços com pessoas disponíveis 
para o cuidado das crianças (TELLES, 2019).

Os partidos políticos como precursores de desigualdade 
representativa

A sociedade está propagando uma educação que delimita a 
atuação das pessoas, por conta de condicionantes pré-estabelecidas 
em virtude do sexo biológico de cada indivíduo. Essa realidade não 
seria diferente no ambiente político e nas atuações das organizações 
partidárias, uma vez que eles são veículos formados e gestados por 
sujeitos que foram educados sob a mesma perspectiva do restante da 
sociedade. 

É necessário reconhecer a influência que essas organizações 
exercem na formação dos ambientes políticos, uma vez que elas são 
o principal veículo para oferecer aos candidatos apoio financeiro, 
capacitação para as campanhas eleitorais, espaço na mídia, ajuda 
jurídica e contábil, além de medidas de auxílio focadas em candidaturas 
de grupos desfavorecidos. 

Ao se levar em conta que os partidos precisam de candidatos 
eleitos para se consagrarem e crescerem no ambiente político, é 
importante verificar qual o peso dos estereótipos para as escolhas dos 
seus candidatos e candidatas, quais os vieses dos partidos em relação a 
candidatura de mulheres e quais são as particularidades que atingem, 
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mais ou apenas, as candidaturas femininas. 
Quando se fala sobre as particularidades que atingem mais as 

candidaturas femininas, podemos citar, por exemplo, a exigência de 
maior formação acadêmica das próprias mulheres para se sentirem 
preparadas para ocupar cargos de liderança política, uma vez que 
elas reconhecem, ainda que intuitivamente, que lhes serão exigidos 
maiores níveis de escolaridade. Também, entre as características 
que são abordadas pelos partidos para a formação da bancada que 
deverá disputar as eleições são levadas em consideração as seguintes 
características dos pré-candidatos: tempo livre, dinheiro e rede de 
contatos (MIGUEL; BIROLI, 2010). 

Como se pode perceber, os três requisitos básicos para 
conseguir apoio dentro dos partidos em busca da efetivação das 
campanhas políticas são, exatamente, os que são mais difíceis para 
as mulheres obterem. O tempo livre, a renda e a rede de contatos são 
características mais fáceis de serem atingidas pelo gênero masculino, 
haja vista a divisão sexual de trabalho e a condicionante das mulheres 
aos ambientes apolíticos e domésticos, limitadores efetivos da rede de 
contatos que elas poderiam desenvolver caso estivessem ligadas aos 
ambientes administrativos ou de maiores rendimentos. 

Dessa forma, quanto mais a divisão sexual do trabalho incide 
na vida das mulheres, mais distantes elas estarão do sistema político 
(BIROLI, 2018). Uma vez que há uma intersecção de vulnerabilidades 
decorrentes do gênero, condicionante direta de responsabilidade pelos 
trabalhos domésticos e aquelas decorrentes dos cuidados com familiares. 
Há também situações que asseveram essa pré-disposição ao trabalho 
não remunerado, como a classe. Mulheres que ocupam camadas mais 
pobres da sociedade costumam ter trabalhos remunerados voltados 
a cuidado e a serviços domésticos, sobrecarregando-se em duas 
jornadas laborais de igual natureza, uma vez que a má remuneração 
no primeiro impossibilita a contratação de alguém para executar o 
segundo. Fecha-se um ciclo que condiciona a impossibilidade política: 
má remuneração, falta de tempo e inexistência de rede de contatos. 

As candidatas eleitas tendem a apresentar conhecimentos 
em áreas diferentes dos homens, tais como: cuidados com infância, 
educação, pobreza e meio ambiente (MIGUEL; BIROLI, 2010).Isso 
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porque suas atuações acabam sendo voltadas aos estereótipos que são 
estabelecidos pela socialização com base no sexo biológico. Ou seja, 
justamente para não darem aos homens a impressão de que estariam 
usurpando seus espaços de poder habituais, as mulheres que decidem 
participar do campo político precisam se adaptar às exigências deles. 
Então, a atuação feminina no espectro político se dá por meio de 
concessão masculina: a elas é limitada a oportunidade de trazer para 
a discussão política temáticas que são “necessariamente” do gênero 
feminino, relegando-as a um papel secundário no jogo político, 
simples espaço acessório.

 Portanto, a formação partidária de campanhas é desenvolvida 
de forma a privilegiar os candidatos, seja por promover maiores 
financiamentos de campanha em benefício masculino, com uma 
diferença de 69% (TELLES, 2019), inclusive em privilégio dos que 
auferem renda maior e são sistematicamente homens, conforme 
demonstrado anteriormente, seja por desenvolver a rede de apoio de 
candidaturas femininas com temas que são desprezados ou colocados 
em segundo plano por eles. 

Quando há delimitação no apoio a candidaturas com temas 
específicos, sendo eles voltados a um ideal social esperado das mulheres, 
compreende-se que o papel delas seria secundário no ambiente político, 
condicionando suas perspectivas de atuação apenas a situações que 
são valorizadas no ambiente doméstico e familiar. Logo, a adesão e a 
valorização também serão diferenciadas, já que essa limitação temática 
desemboca em campanhas que vão em sentido oposto aos conteúdos 
políticos que são esperados pelos eleitores, que já estão habituados ao 
que é evidenciado por homens que são a maioria nesses ambientes 
de disputa. Dessa maneira, o perfil de atuação e de campanha das 
candidatas torna-se diferente do esperado pela sociedade.

Em outras palavras, os partidos perpetuam as barreiras impostas 
pelas socialização de gênero ao limitarem a atuação das mulheres, na 
medida em que direcionam seus apoios, especialmente, por terem 
as candidatas de se alinharem suas bandeiras a temas tidos como 
‘femininos’. Assim, fica evidente que uma mudança nesse cenário vai 
depender de mudanças institucionais e culturais profundas, quebrando 
com a lógica de que os partidos servem aos homens e possibilitando 
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que as mulheres encontrem tempo para fazer política (TIBURI, 2018, 
p. 86 ). 

Apesar de serem as principais prejudicadas nos contextos 
dispostos, esse processo de formação das candidaturas baseadas 
na socialização de gênero não atinge apenas as mulheres. É por 
meio das experiências pessoais dos eleitos que se tem a formação e 
desenvolvimento de políticas públicas que atingirão toda a sociedade. 
Logo, é importante descrever que os espaços de poder políticos são 
compostos, majoritariamente, por homens brancos e ricos e por temas 
de seus respectivos interesses. 

Com efeito, esses homens não utilizam transporte, saúde e 
educação públicos, nem são alvos de políticas de inclusão de lazer 
e cultura gratuitos, o que deixa palpável a defasagem desses campos 
na atuação do Estado. Em contrapartida, a massiva duplicação de 
estradas, o aumento de vias, são melhorias de infraestrutura que os 
atingem, por isso, ocupam papel central na pauta das questões públicas 
( THINK OLGA, 2020).

A rapidez no desenvolvimento de projetos de infraestrutura e 
o retardamento de políticas públicas que atingem as camadas mais 
vulneráveis da sociedade são apenas alguns dos exemplos de defasagem 
proporcionada por ambientes políticos homogêneos ( THINK 
OLGA, 2020). Ambientes esses que são desenvolvidos e fortalecidos 
no interior dos partidos. Como ações que influenciam no alastramento 
dessa homogeneidade percebe-se o apoio incondicional a figuras 
políticas partidárias consagradas por suas carreiras duradouras ou com 
a entrega dessa base para pessoas que irão suceder esses políticos, como 
seus descendentes. Assim, perpetua-se uma organização de poder já 
existente, inclusive com viés dinástico, além de minimizar a perspectiva 
política daqueles que irão participar dos processos eleitorais. 

Outro fator influenciador é que os partidos políticos são 
responsáveis pelo apoio e desenvolvimento de interessados em se 
candidatar com perspectivas parecidas de mundo. Logo, as pessoas 
com menor experiência política terão que inicialmente disputar 
visibilidade com indivíduos que enxergam os problemas e soluções 
dentro da sociedade de maneira semelhante à sua, haja vista a filiação 
no mesmo partido. Entretanto, não necessariamente esses futuros 
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candidatos terão uma bagagem de vida parecida, uma vez que apesar 
de compartilharem os mesmos ideais teóricos não é regra que sejam da 
mesma classe social, mesma raça, orientação sexual e, principalmente, 
mesmo gênero. Consequentemente, as estruturas conservadoras dos 
espaços de poder condicionam que as pessoas com pouca experiência 
política sejam deixadas de lado em detrimento daqueles que já possuem 
uma rede de contatos em razão de mandatos passados, sendo os mais 
vulneráveis, justamente pela menor representatividade, os principais 
atingidos. Uma análise pouco mais aprofundada das candidaturas 
demonstra que as disputas iniciam antes mesmo do pleito, pois há 
uma luta por um espaço dentro dos partidos políticos.

Assim, além de lidar com todas as circunstâncias que 
dificultam o processo de apoio a campanhas no contexto familiar e 
laboral, as mulheres também são condicionadas a lidar com o reflexo 
da socialização com base em gênero nas organizações partidárias. 
Nos partidos políticos suas campanhas são “boicotadas” por uma 
série de artifícios que geram dificuldades no acesso à rede de apoio 
pecuniário, midiático, jurídico e social, uma vez que os partidos 
optam por direcionar suas ferramentas a políticos já consagrados, com 
linhas de pensamento homogêneas e com cargos de gestão dentro da 
organização, os quais dificilmente são ocupados por mulheres. 

Não menos importante é o fato de o apoio ser direcionado a 
mulheres vinculadas a um determinado político, sendo elas apenas um 
novo nome, uma mera extensão, de políticos já consagrados. Quando 
eles por algum motivo deixam ou são impedidos de participar da 
corrida eleitoral, delegam como rosto de campanha pessoas de sua 
confiança e submissas aos seus desejos, como suas mães, esposas ou 
filhas. Elas quando recebem esse capital eleitoral constituído não 
estão disputando como pessoas de início de carreira, uma vez que no 
imaginário social já há a imagem dela atrelada ao político de sucesso 
que foi seu filho, companheiro ou pai (PINHEIRO, 2006). 

Portanto, fica evidente que para traçar o caminho com alguma 
facilidade é preciso ter características que são estatisticamente atributos 
predominantemente masculinos, quais sejam: renda, tempo e rede de 
contatos. Não menos importante, é preciso ter poder de influência 
nas organizações partidárias, característica facilitada para os homens 
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ou mulheres que são intrinsicamente ligadas a política por serem de 
famílias com figuras masculinas consagradas no meio. Ou seja, para 
alcançar o sucesso no campo político é preciso influência no meio ou 
uma série de privilégios que facilitarão o desenvolvimento dessa rede 
de ferramentas necessárias para alcançar o êxito eleitoral. 

O imaginário coletivo e o perfil político ideal 

Como já pontuado, candidatas passam por barreiras impostas 
em virtude do sexo biológico que carregam e por terem sido educadas 
e inseridas em uma sociedade que denota as características das pessoas 
de acordo com seu gênero. Além das barreiras a pré-candidaturas 
que foram exploradas, é importante frisar também aquelas que serão 
enfrentadas durante a corrida eleitoral. 

Quando se estuda o ambiente político e a corrida para alcançar 
espaços de poder nesse campo, tem-se em mente a necessária aprovação 
social da pessoa para que ela desenvolva, posteriormente, um papel 
de representação. Portanto, é necessário compreender quais os são os 
fatores que influenciam eleitores no momento de escolha de seu(sua) 
candidato(a), emergindo assim o que é denominado de imaginário 
coletivo. 

Por imaginário coletivo entende-se tudo aquilo que uma 
sociedade é condicionada a encarar como correto, aprovado ou 
normal nas mais diversas situações (MASCHINEN et al., 2004). Esse 
fator de ordem coletiva também se opera na política, sendo fruto da 
socialização baseada em gênero, no racismo e na hegemonia que se 
consolida na presença padronizada de homens brancos e ricos em 
estruturas de poder. 

Diante do fator teórico da socialização e prático vinculado 
pelo padrão de pessoas em estruturas de poder, o imaginário coletivo 
é tonificado e perpetuado, fortalecendo a narrativa de que as coisas 
só estão normalizadas quando o poder circula nas mãos daqueles que 
sempre estiveram nesses espaços. 

Ao falar do imaginário coletivo, tem-se que levar em conta 
que esse padrão psicológico influencia no êxito das campanhas, 
formando o que a sociedade considera, ainda que inconsciente, 
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como perfil político ideal. Desse modo, a maior parte daqueles que 
alcançam os espaços de poder no Brasil são indivíduos das classes 
dominantes e privilegiadas da sociedade, como demonstra o perfil 
médio dos políticos que ocuparão as casas legislativas até 2022, cujo 
perfil majoritário consiste em: homens, brancos, casados e com ensino 
superior completo, sendo que a maior parte dos eleitos possui de 55 a 
59 anos de idade (PUGLIERO, 2018). 

O distanciamento da representação e do perfil do eleitorado é 
perceptível quando analisado o perfil político que tem alcançado êxito 
nas eleições brasileiras, em especial a de 2020. O perfil da população 
eleitoral é formado por maioria negra (54,9%), mulheres (52.5%), 
solteiros (59,6%) e boa parte sem completar o ensino fundamental 
(25,84%), no entanto, as pessoas eleitas têm pouca relação com o 
perfil social brasileiro, o que reforça a teoria que há na sociedade 
um perfil político ideal que se perpetua nos pleitos eleitorais (TSE, 
2020b). 

Importante frisar, inclusive, que os políticos que estão eleitos 
fazem parte de um projeto ainda maior, uma vez que auxiliam na 
manutenção de suas famílias nas estruturas de poder. Uma forma 
de comprovar essa transferência de poder no interior da família 
foi uma pesquisa realizada pela Organização Não-Governamental 
Transparência Brasil, logo após as eleições legislativas de 2014, 
que revelou um aumento de 5% dos herdeiros políticos eleitos em 
comparação ao pleito de 2010 (SCHOENSTER, 2014). No Senado 
Federal essa realidade foi ainda mais severa, uma vez que 6 em cada 10 
senadores fazem parte de clãs familiares (FERNANDES, 2018). 

Tais dados demonstram que apesar de todos os avanços 
conquistados com o auxílio das cotas de gênero em candidaturas 
para cargos no legislativo brasileiro, esses espaços continuam sendo, 
massivamente, ocupados por homens e por famílias que se encontram 
inseridas no cenário político há  muitos anos. Esses elementos 
influenciam na percepção da população na construção de um perfil 
ideal para a ocupação desses cargos, perpetuando a concepção de que 
esses espaços eletivos devem ser ocupados por aqueles que já possuem 
algum conhecimento prático prévio da política brasileira, dificultando, 
assim, uma renovação efetiva de representantes. 
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Percebe-se que se forma um ciclo vicioso que garante que 
os espaços de poder sejam maciçamente ocupados por pessoas que 
compõem uma determinada camada na sociedade e que possuem um 
determinado perfil social. Em outras palavras, os mais vulneráveis, 
entre eles as mulheres, possuem maior dificuldade de estabelecer rede 
de contatos no mundo político, fortalecidos por uma socialização que 
desemboca numa divisão sexual do trabalho que as prejudica de forma 
sistêmica e que consequentemente as perpetua na ocupação de postos 
de trabalho com menor remuneração. Logo, essa falta de tempo e de 
renda para se dedicar à política fortalece o imaginário coletivo de que 
esses postos devem ser ocupados apenas por quem já possui um perfil 
esperado, ou seja, aqueles que já estão inseridos nesse meio, ou seja, 
predominantemente os homens. 

Assim, é válido ressaltar que a exclusão histórica dos 
vulneráveis do campo de disputa influenciou, e ainda influencia, em 
como a sociedade visualiza esse campo coletivo. Ou seja, o perfil dos 
candidatos foi assinalado desde o início, haja vista que houve a negativa 
de participação ao pleito das mulheres, negros e índios, e aos homens 
ficava a candidatura limitada a comprovação de uma renda base que 
deveria ser auferida anualmente (OSTROM, 2015). Assim, quem 
ficaria habilitado a participar das eleições possui um perfil específico, 
formado por aqueles que já possuíam algum privilégio social, seja ele 
político ou financeiro. 

Dessa forma, não é de se espantar que o imaginário coletivo 
tenha se apegado a um perfil político ideal que se mantém, pois os 
brasileiros estão historicamente condicionados a uma percepção 
específica de ambiente político. Situação que desemboca numa 
realidade na qual as mulheres, embora componham a maior parte 
do eleitorado, sendo 52,5% dos votantes, ocupam apenas 15% das 
cadeiras do Congresso Nacional, o que significa dizer que 77,43 
milhões de eleitores são representadas apenas por 290 mulheres em 
um universo de 1790 escolhidos (TSE, 2018). 

Os dados indicam que mesmo com as cotas legalmente 
estabelecidas de no mínimo 30% das candidaturas para cada gênero 
(Código Eleitoral, 1997) e a porcentagem de votantes ser composta 
majoritariamente por mulheres, elas estão longe de alcançar 
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porcentagem similar de representatividade. Logo, mesmo possuindo 
realidades semelhantes, dada as encruzilhadas de opressão que sofrem 
por serem mulheres, os votos delas ainda não são direcionados para as 
pessoas que poderiam representá-las. 

Portanto, a força do imaginário coletivo e da perpetuação de uma 
zona de poder preestabelecida é mais dominante do que a capacidade 
da eleitora de se identificar com uma candidata que está mais próxima 
da sua realidade. Dessa forma, apesar do perfil da maior parte da 
sociedade ser oposto ao dos seus representantes, a formação psicológica 
de representação daqueles não permite que os políticos representativos 
tenha experiências e características mais aproximadas das suas. 

Compreende-se, então, que o Brasil está longe de alcançar uma 
democracia representativa, haja vista que seus espaços de poder não 
estão condicionados a um alcance proporcional de êxito por indivíduos 
que compõem os mais diversos espaços sociais. Isso se dá porque “os 
cidadãos não sabem decidir, não estão dispostos a se informar e não 
se preocupam em avaliar as consequências de seus atos” (MIGUEL, 
2014, p. 51).

Ou seja, a democracia representativa teria sua existência 
condicionada a capacidade da população de romper com o imaginário 
coletivo e consequentemente de avaliar as informações que 
recebem, ponderando sobre as possíveis consequências de seu voto. 
Condicionando suas escolhas a um ideal de mundo que desejariam que 
a gestão tentasse construir, seja a médio ou a longo prazo. No entanto, 
esse ideal político e votável, criado pelos eleitores vai contra a realidade 
na qual estão inseridos, privilegiando ainda mais aqueles que já estão 
no topo de uma sociedade baseada em ideais de dominação masculina 
e de supremacia branca, fomentada e fortalecida pelo capitalismo. 

Portanto, para que exista uma transformação significativa na 
composição dos espaços políticos de poder, faz-se necessária uma 
mudança estrutural na forma como a sociedade se organiza. Essa 
mudança requer uma sociedade remodelada com práticas e ideais que 
fortaleçam e possibilitem uma visibilidade a grupos que permanecem 
com baixa ou nenhuma representatividade, e, portanto, vulneráveis, 
tais como cotas para acesso à universidade, cargos políticos e cargos 
institucionais. Enquanto predominarem estruturas machistas, racistas 
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e hegemônicas, o perfil político ideal fortalecido pelo imaginário 
coletivo continuará ocupando todos os espaços privilegiados da 
sociedade, dificultando assim a formação de políticas públicas que 
beneficiem aqueles que mais precisam, o que consequentemente, 
retroalimentará uma condicionante que afasta a massa populacional 
dos ambientes de voz e decisão para a construção da sociedade. 

Considerações finais 

Ao longo do último século houve um aumento da participação 
feminina na política, em especial após a retomada democrática, com 
a Constituição Federal de 1988. Todavia, ainda é necessário avançar, 
a fim de que se alcance uma paridade de gênero nos espaços de 
poder e  na política. Afinal, para que políticas públicas representem a 
diversidade social é necessário que aqueles que elaboram as leis tenham 
em perspectiva toda a pluralidade que existe na sociedade brasileira e 
isso é possível apenas com uma diversidade de representação.

O perfil majoritário de quem alcançou uma vaga no legislativo 
federal em 2018 demonstra que representantes estão desacoplados do 
perfil social brasileiro, que é negro, pobre e feminimo. Todavia, para que 
essa mudança ocorra na política é necessário que ela se opere também 
na sociedade e, para tanto, é preciso romper imaginário coletivo da 
figura do ‘político ideal’, gerando a compreensão no eleitorado de que 
suas demandas terão mais chances de serem atendidas quando houver 
sintonia e paralelismo de perspectivas e de desafios entre eleitores e 
eleitos.

Embora os últimos anos tenham representado avanço na 
discussão de temas transversais, a exemplo do feminismo, racismo 
e igualdade material, também é verdade que as eleições de 2018 
marcaram retrocessos significativos na discussão desses temas, mas 
que não foram capazes de silenciar tais discussões. Assim, é urgente 
a amplificação dos espaços de debate entorno de tais temas e é 
importante que tais debates cheguem cada vez mais na ponta, na base 
da sociedade, pois mudanças quanto à representatividade perpassam 
pela construção da compreensão de que a representatividade política 
deve espelhar a pluralidade da sociedade.
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Também é evidente que para alcançar a pluralidade política 
adequada para a instauração de uma democracia representativa 
efetiva é necessário aprofundar a análise das crises que este modelo 
tem enfrentado. Uma alternativa interessante é a complementaridade 
entre democracia representativa e democracia participativa, mas essa 
análise precisa ser amadurecida em outro debate. Assim, considerando 
o modelo atual de democracia representativa, é necessário o 
enfretamento dos desafios evidenciados e perpetuados na sociedade: 
a socialização primária e secundária baseada em gênero que influencia 
no distanciamento feminino do mundo público e político, bem como 
suas consequências, como a divisão sexual do trabalho, a diferença de 
remuneração que se dá em virtude dela e a dificuldade em alcançar 
redes de apoio para candidaturas. Necessária, também, a amplificação 
de mecanismos que possibilitem que a diversidade da sociedade seja 
refletida na representatividade política, pois a construção de um país 
mais igualitário perpassa por esses caminhos.

Referências 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. Vol. 2. 
Tradução de Sérgio Milliet.  3.. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. 

BIROLI, Flavia. Gênero e desigualdades: os limites da democracia 
no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018.  

BRANDINO, Géssica. Percentual de mulheres eleitas para a 
Câmara cresce de 10% para 15% - 08/10/2018 - Poder - Folha. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/
percentual-de-mulheres-eleitas-para-a-camara-cresce-de-10-para-15.
shtml. Acesso em: 17 nov. 2019. 

BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Código Eleitoral. 
Estabelece normas para as eleições. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso em: 17 nov. 2019. 

CARNIEL, Fagner. et al. Gênero e humor nas redes sociais: a 
campanha contra Dilma Rousseff no Brasil. Opinião Pública, v. 24, 
p. 523–546, 2018. 



  213
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada 
e do Estado. LeBooks. E-book Kindle, 2019. 

FERNANDES, Leonardo. “O Brasil é o país do nepotismo”, 
afirma sociólogo. Disponível em: https://www.brasildefato.com.
br/2018/07/25/o-brasil-e-o-pais-do-nepotismo-afirma-sociologo. 
Acesso em: 26 jul. 2020. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas 
de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. Estudos e 
pesquisas: informação demográfica e socioeconômica, n. 38, p. 12 
p. 2018. 

MARÇAL, Katrine. O lado invisível da economia: uma visão 
feminista. São Paulo, Aláude Editorial, 2017. 

MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. O voto feminino no Brasil. 
2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019.

MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. Voto feminino no Brasil. 
2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019b. 

MASCHINEN, B. et al. História das mulheres no Brasil. 7. ed. 
São Paulo: Contexto, 2004. 

MIGUEL, Luís Felipe; BIROLI, Flavia. Prática de Gênero 
e Carreiras Políticas: vertentes explicativas. Revista Estudos 
Feministas, v. 18, n. 3, p. 653-679, 2010. 

MIGUEL, Luis Felipe. Democracia e Representação: territórios em 
disputa. Journal of Chemical Information and Modeling, n. 9, p. 
1689-1699, 2014. 

MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flavia. Feminismo e política: uma 
introdução. São Paulo: Boitempo. 2014. 

OSTROM, E. Código Philippino ou Ordenações e Lei do Rei de 
Portugal. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 53, 
n. 9, p. 1689-1699, 2015. 



214  
Nariel Diotto et al.

PINHEIRO, Luana Simões. Vozes femininas na política: análise 
sobre mulheres parlamentares no pós-constituinte. Sociedade e 
Estado, v. 21, n. 3, p. 820–821, 2006. 

PUGLIERO, Fernanda. A demografia do Congresso. Notícias 
e análises sobre os fatos mais relevantes do Brasil DW. 
Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/a-demografia-do-
congresso/a-45817200. Acesso em: 26 jul.2020. 

SCHOENSTER, Lauren. Clãs políticos no Congresso Nacional. 
Transparência Brasil. São Paulo, jun. 2014. Disponível em: http://
excelencias.org.br/docs/parentes.pdf. Acesso em: 26 de jul. 2020.

TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no 
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

TELLES, Pedro. Democracia de quem? Um estudo sobre 
desigualdades e eleições no Brasil. Instituto Update, p. 43, 2019. 
Disponível em: https://www.institutoupdate.org.br/democracia-de-
quem/. Acesso em: 6 jul.2020. 

THINK OLGA. Especial: mulheres na Política, 2020. Disponível 
em: https://thinkolga.com/wp-content/uploads/2020/04/
ThinkOlga_Especial_Mulheres_na_Poli%CC%81tica.pdf . Acesso 
em: 6 maio 2020.

TIBURI, Marcia. Feminismo em comum: para todas, todes e 
todos. 7. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 

TSE - Tribunal Superior Eleitoral. Voto da mulher. TSE, 2018. 
Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-
da-mulher. Acesso em: 01 jul.2020.

TSE - Tribunal Superior Eleitoral. Participa mulher. 2020. 
Disponível em:  http://www.justicaeleitoral.jus.br/participa-mulher/. 
Acesso em 01 jul.2020.

TSE - Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas eleitorais. 2020b. 
Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-
eleitorais. Acesso em: 26 jul. 2020.



Capítulo 12

Feminicídio: o que dizem as pesquisas sobre a vítima, 
o agressor e o crime

  Eduardo José Legal
Valéria Sartori

Considerações iniciais

Entende-se como homicídio o crime definitivo que provoca 
a morte de uma pessoa sem ser em decorrência de guerra 

(BORGES, 2011). As consequências desse crime vão além da perda de 
uma vida humana, afinal, além da vítima direta, existem também as 
vítimas secundárias do homicídio: os familiares e toda a comunidade 
de onde ocorre o homicídio. É um tipo de crime que fomenta a 
criação de um ambiente violento, o que gera impactos negativos para 
a sociedade, para a economia, e para o governo (UNODC, 2019). 

O feminicídio, por sua vez, é um tipo de homicídio. 
Radford e Russel (1992), em uma das primeiras obras publicadas 
que aborda o termo, conceituam esse crime como o último ato de 
violência intencional contra uma mulher, e geralmente ocorre após 
uma sequência de atos violentos, que podem ser agressões físicas ou 
psicológicas que condenam a sexualidade e a autonomia de um ser 
humano do sexo feminino em decorrência do fato de ser mulher, o 
que, para seus agressores, torna a mulher um objeto de dominação e 
não detentora do seu próprio livre arbítrio e de seus direitos, incluindo 
o direito à vida. 

A definição de violência para a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é encontrada no Relatório Mundial sobre Violência, publicado 
em 2002, definida como o uso de força física ou poder, em forma 
de ameaça ou na prática, contra si próprio, ou contra outra pessoa 
ou um grupo, que resulte em sofrimento, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado ou privação (BORGES et al., 2016; 
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DAHLBERG; KRUG, 2007). Além disso, a violência é o resultado 
da interação dos fatores individuais, relacionais, sociais, culturais e 
ambientais que agem sobre o indivíduo; dessa forma, compreender a 
relação entre esses fatores e como eles determinam a agressão, é um 
dos caminhos para a preveni-la (ODALIA, 2017; DIAS; COTRIM, 
2014). 

Em relação ao que significa gênero, Saffioti (2004) afirma que 
existem diversas discussões e teorias acerca do conceito, entretanto, 
há o consenso de que gênero é a construção social do masculino e 
do feminino. O gênero assume um caráter relacional por ser social e 
historicamente construído, rompendo com o essencialismo biológico 
de que gênero e sexo significam a mesma coisa. Saffioti (2001) 
também faz apontamentos sobre a violência de gênero, que, para 
a autora, é um conceito amplo que engloba mulheres, crianças e 
adolescentes de ambos os gêneros, visto que são sujeitos vulneráveis 
à violência perpetrada pelos homens, detentores do poder numa 
sociedade patriarcal. O conceito de gênero por si só não explicita, 
necessariamente, que há desigualdade entre homens e mulheres, mas 
que depende do contexto histórico e do contexto social vivenciado.

Isto posto, a violência de gênero é estruturada na ideia de poder 
do gênero masculino perante o feminino. Essa ideia reflete em relações 
de poder desiguais ao longo da história que culminam em diferentes 
formas de violência contra mulheres, dentre elas, o feminicídio, que 
caracteriza-se pela mais extrema forma de agressão por tratar-se de 
um atentado contra a vida, fundado na inequidade entre os gêneros 
e relacionado a práticas sociais misóginas baseadas no sentimento 
de propriedade, poder e dominação dos homens sobre as mulheres 
(CAMPOS, 2015; GRASSI, 2015; WAISELFISZ, 2015).

Atualmente, o debate sobre violência vem tomando espaço, 
principalmente a violência contra a mulher em sua forma mais 
extrema em razão de gênero: o feminicídio. Diante do crescente 
número de casos de violência intrafamiliar e de homicídios femininos, 
uma alternativa encontrada pelo Estado na tentativa de proteger as 
vítimas e punir mais severamente os agressores, e, com isso, diminuir 
os índices e controlar as taxas de assassinatos de mulheres no país foi 
a criminalização da violência contra a mulher (WAISELFISZ, 2015; 
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GRASSI, 2015). 
Em 2017, cerca de 87.000 mulheres foram intencionalmente 

assassinadas ao redor do mundo. No Brasil, esse número foi de 
4.936, totalizando cerca de 13 assassinatos a cada dia (IPEA; FBSP, 
2019; UNODC, 2019; CEPAL, 2018). Por conta das elevadas 
taxas de homicídios femininos e da tendência dos outros países 
latinoamericanos em adotar a lei do feminicídio, em 2015 o Brasil 
instaurou a Lei no 13.104/15, que altera o art. 121 do Decreto-Lei 
no 2.848 de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, para prever o 
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, 
e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para adicionar 
o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Essa lei considera como 
feminicídio quando ocorre o homicídio contra uma mulher por 
razão da condição do sexo feminino, compreendida como violência 
doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher (BRASIL, 2015). Diante disso e do fato de que os homicídios 
têm um grande impacto na sociedade, todas as tipificações desse crime 
necessitam ser incansavelmente estudadas e analisadas (UNODC, 
2019). Este estudo objetiva analisar as variáveis sociais e psicológicas 
relacionadas ao feminicídio a partir da literatura especializada.  
Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, uma metodologia 
de pesquisa que permite sintetizar o conhecimento acerca de 
determinado assunto através da aplicabilidade dos resultados de 
estudos práticos relevantes ao tema. Esse método é um instrumento 
de Prática Baseada em Evidências (PBE), caracterizado por uma 
abordagem que volta-se ao ensino fundamentado no conhecimento 
e na qualidade de evidências científicas. A estrutura para a 
realização de uma revisão integrativa é pautada em: definição do 
tema e dos objetivos da pesquisa, estabelecimento dos critérios de 
inclusão e exclusão dos estudos obtidos na coleta de dados através 
da busca na literatura científica, definição de quais informações 
serão extraídas dos estudos selecionados, avaliação dos estudos de 
forma criteriosa, interpretação dos resultados e apresentação da 
revisão em forma de síntese dos dados obtidos (SOUZA; SILVA; 
CARVALHO, 2010; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  
 Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de base 
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qualitativa, natureza descritiva-exploratória do tipo revisão integrativa 
de literatura. A pergunta de pesquisa que norteou a revisão foi: quais 
as características psicológicas e sociais relacionadas ao feminicídio/
femicídio de acordo com a literatura especializada?

 Para a busca na literatura científica foram utilizadas as 
palavra-chave “femicide” (feminicídio), “female homicide” (homicídio 
feminino) e “feminicide” (feminicídio), nas seguintes bases de dados: 
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line), 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde), BVS-Psi (Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia), 
ScienceDirect e PubMed. Foram incluídos os estudos que se encaixaram 
nos seguintes critérios: artigos científicos com metodologia quase-
experimentais ou outras revisões de literatura, publicados em 
português, inglês ou espanhol, durante o período entre janeiro de 
2013 e julho de 2019, que traziam informações sobre as características 
sociais e psicológicas relacionadas ao feminicídio, o que inclui dados 
acerca da vítima, do agressor e características do crime (método, arma 
utilizada, local). Foi designado o período de no máximo cinco anos 
para a coleta de dados pois o feminicídio foi considerado como crime 
hediondo no Brasil a partir de 2015 (BRASIL, 2015). Como critérios 
de exclusão foram adotados qualquer artigo publicado antes de 2013, 
teses, dissertações e artigos que não abordassem a temática da pergunta 
norteadora.

 A seleção dos estudos deu-se primeiramente pela leitura dos 
títulos, em seguida pela leitura na íntegra dos resumos para verificar se 
encaixavam-se nos critérios estabelecidos. Foram excluídos os que se 
repetiam em diferentes bases de dados, e, por fim, a coleta de dados foi 
finalizada apenas após a leitura na íntegra dos resultados dos artigos 
selecionados após as fases anteriores, com isso foram obtidos 29 
artigos que encaixaram-se nos critérios de seleção e que compunham a 
coleta de dados final do estudo. Os números resultantes de cada etapa 
da coleta de dados foram dispostos no organograma apresentado na 
próxima página. 

Os dados obtidos foram organizados em tabelas, separados em 
informações que apareceram em pelo menos cinco estudos ou mais. 
Todos os dados contidos nos resultados a seguir foram considerados 
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relevantes dentro de seus estudos por apresentarem percentual igual 
ou superior a 20% nos resultados. A discussão dos dados resultantes 
a partir dos 29 artigos analisados segue uma estrutura semelhante 
à divisão de categorias abordada pela maioria deles, que dividiram 
os resultados em três tópicos: dados psicossociais da vítima, dados 
psicossociais do agressor e características do crime. Os artigos 
analisados estão dispostos na tabela da página seguinte de acordo com 
os autores, título, amostra utilizada na pesquisa, natureza do estudo, 
ano e país e publicação. 

Organograma coleta de dados:
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Tabela coleta de dados:

Autores Título do estudo Amostra Tipo de 
estudo

Ano País

BARUFALDI, L. 
et al. 

Violência 
de gênero: 
comparação da 
mortalidade 
por agressão em 
mulheres com e 
sem notificação de 
violência

23.278 óbitos 
por agressão em 
pessoas do sexo 
feminino

Descritivo 2017 Brasil

SOUZA, E. R. 
et al. 

Homicídios de 
mulheres nas 
distintas regiões 
brasileiras nos 
últimos 35 anos: 
análise do efeito 
da idade-período 
e coorte de 
nascimento

Mais de 100 
mil óbitos de 
mulheres por 
homicídios

Ecológico 2017 Brasil

SILVA, M. A. 
et al. 

Mulheres vítimas 
de homicídio 
em Recife, 
Pernambuco, 
Brasil, 2009/2010: 
um estudo 
descritivo

58 mulheres 
vítimas de 
homicídio

Descritivo 
observacional

2013 Brasil

MENEGHEL, S. 
N. et al. 

Feminicídios: 
estudo em capitais 
e municípios 
brasileiros de 
grande porte 
populacional

4.368 óbitos 
femininos por 
agressão entre 
os anos de 2007 
a 2009 e 4.834 
entre os anos de 
2011 a 2013

Ecológico 2017 Brasil

MENEGHEL, 
S. N.; 
MARGARITES, 
A. F. 

Feminicídios em 
Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, 
Brasil: inequidades 
de gênero ao 
morrer

64 inquéritos 
policiais de 
mulheres 
assassinadas

Qualitativo 2017 Brasil

TAIBO, L. C. Fatores de risco 
para homicídios 
de mulheres no 
relacionamento

17 investigações 
conduzidas nos 
EUA, Austrália, 
Espanha, 
Reino Unido e 
Holanda

Revisão 
sistemática

2014 Colôm-
bia



  221
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

GARCIA, L. P. 
et al. 

Estimativas 
corrigidas de 
feminicídios no 
Brasil, 2009 a 
2011

17.167 registros 
de óbitos de 
mulheres

Descritivo 2015 Brasil

VERGEL, L. 
TROMPETERO-
GONZÁLEZ, 
A. C. 

A magnitude do 
padrão de lesões 
por facadas em 
feminicídios 
em mulheres 
colombianas

331 mulheres 
com 14 anos ou 
mais que foram 
esfaqueadas até 
a morte

Descritivo, 
transversal e 
retrospectivo

2017 Colôm-
bia

BORGES, L. M.; 
LODETTI, M. B. 
GIRARDI, J. F. 

Homicídios 
conjugais: o que 
dizem os processos 
criminais

29 casos de 
homicídios 
conjugais 
ocorridos em 
Florianópolis 

Documental 2014 Brasil

QUINTANILLA, 
B. P. et al. 

Um exame de 
feminicídios no 
Peru entre 2009 
e 2014

663 
feminicídios 
ocorridos no 
Peru entre 2009 
e 2014 

Retrospectivo 
e descritivo

2016 Peru

BEYER, K. M. M. 
et al. 

O ambiente do 
bairro diferencia 
os feminicídios 
de parceiros 
íntimos de outros 
feminicídios?

85 feminicídios 
íntimos e 
102 outros 
feminicídios

Documental 2014 EUA

SABRI, B.; 
CAMPBELL, J. 
C.; DABBY, F. C. 

Diferenças de 
gênero nos 
homicídios de 
parceiros íntimos 
entre subgrupos 
étnicos asiáticos

125 assassinatos 
por parceiro 
íntimo

Documental 2015 EUA

BEYER, K. M. M. 
et al. 

Diferenças entre 
feminicídio íntimo 
em ambientes 
residenciais versus 
feminicídios íntio 
em ambientes 
rurais

84 feminicídios 
íntimos do 
banco de dados 
de morte 
violenta em 
Wisconsin 
entre 2004-
2008

Documental 2013 EUA

MEEL, B. Incidëncia 
e homicídio 
femininos na sub-
região de Transkei, 
na África do Sul 
(1993-2015)

1.865 
homicídios 
femininos 
ocorridos entre 
1993 e 2015

Retrospectivo 
e descritivo

2018 África 
do Sul
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ZAGHLOUL, N. 
M.; MEGAHED, 
H. M. 

Um estudo 
descritivo médico-
legal das mortes 
de mulheres na 
província de 
Cairo, Egito 

1.858 exames 
post-mortem 
durante o 
período de 1 
de janeiro de 
2014 a 31 de 
dezembro de 
2015 

Retrospectivo 
e descritivo

2019 Egito

ADINKRAH, M. Feminicídio 
íntimo-suicídio 
em Gana: vítimas, 
ofensores e 
características de 
incidentes 

35 casos em 
que homens 
que mataram 
seuas parceiras 
íntimas 
subsequente-
mente 
cometeram 
suicídio

Documental e 
descritivo

2014 Gana

STOCKL, H. 
et al. 

Prevalência global 
de homicídio por 
parceiro íntimo: 
uma revisão 
sistemática

Dados de 
492.340 
homicídio

Revisão 
sistemática

2013 Ingla-
terra

FERRARA, P. 
et al. 

Feminicídio e 
filhos de mulheres 
assassinadas: que 
futuro para essas 
crianças órfãs de 
um pai vivo?

319 
feminicídios na 
Itália, de 1 de 
janeiro de 2012 
a 31 de outubro 
de 2014

Documental 2015 Itália

MORESCHI, C. 
et al. 

Aspectos 
médico legais e 
epidemiológicos 
de feminicídio 
em um distrito 
judicial do 
nordeste da Itália

34 homicídios 
femininos no 
período de 1 
de janeiro de 
1993 a 31 de 
dezembro de 
2013 

Retrospectivo 
e descritivo

2016 Itália

SANZ-
BARBERO, B. 
et al. 

Perfil 
sociodemográfico 
do feminicídio 
na Espanha e 
sua relação com 
as denúncias de 
violência sexual

135 mulheres 
no período de 
2010-2011, 74 
no ano de 2010 
e 61 no ano de 
2011

Documental e 
retrospectivo

2016 Espanha
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YILMAZ, E. et al. Análise e 
comparação de 
casos domésticos 
de feminicídio 
nas cidades de 
Diyarbakir e 
Tekirdag, Turquia: 
um estudo 
preliminar

9.961 casos 
concluídos 
nos tribunais 
superiores de 
Diyarbakir 
e 343 casos 
concluídos 
nos tribunais 
superiores de 
Tekirdag

Documental 2015 Turquia

SALAMEHA, H. 
O. G. et al. 

Aspectos médicos 
forenses do 
feminicídio na 
Jordânia

100 mortes 
femininas

Documental 2018 Jordânia

KARBEYAZA, K. 
et al. 

Feminicídio 
íntimo em 
Eskisehir, Turquia: 
25 anos de análise

689 assassinatos 
cometidos no 
período de 25 
anos de 1992 a 
2016

Documental 2018 Turquia

FONG, W. L. 
et al. 

Vítimas adultas 
de feminicídio em 
autópsia forense 
em Taiwan: 
um estudo 
retrospectivo de 
10 anos

220 casos 
de mulheres 
adultas

Retrospectivo 2016 Taiwan

EDELSTEIN, A. Feminicídio e 
ciúmes de parceiro 
íntimo entre ex-
etíopes em Israel

194 pessoas: 
israelenses 
nativos 
(47%), novos 
imigrantes 
(31%) e etíopes 
imigrantes 
(16%)

Documetal 2016 Israel

ALTINÖZ, Ș. T. 
et al. 

Feminicídio: 
características 
psicossociais dos 
perpe-tradores na 
Turquia

61 presos e 
condenados do 
sexo masculino 
entre 15 de 
abril de 2013 e 
31 de dezembro 
de 2013

Descritivo 
correlacional

2018 Turquia

TÜTÜNCÜLER, 
A. et al.

Avaliação de casos 
de feminicídio 
cometidos entre 
os anos de 1996 a 
2005 em Antália

79 casos de 
feminicídio

Retrospectivo 2015 Turquia
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DAYAN, H. Aspectos 
socioculturais 
de feminicídio-
suicídios: o caso 
de Israel

34 casos 
elegíveis

Documetal 2018 Israel

TOPRAK, S.; 
ERSOY, G. 

Feminicídio na 
Turquia entre 
2000 e 2010

161 
feminicídios em 
12 cidades

Documetal e 
retrospectivo

2017 Turquia

Dados psicossociais da vítima 

O dado mais frequentemente encontrado é a idade da 
vítima: 74,41%, o equivalente a 21 estudos. As principais vítimas de 
feminicídio são mulheres na faixa etária de 25 a 40 anos de idade. 
Dentro das características psicossociais das vítimas, esse foi o dado 
menos conflitante, aparecendo em artigos publicados ao redor do 
mundo e em lugares com culturas diferentes. A média obtida entre 
os artigos que informavam esse dado foi de 37,5 anos (±4,58). 
Outros quatro artigos (13,79%) indicam a faixa etária entre 40 
a 70 anos como a segunda faixa etária mais provável de ser vítima. 
 Quanto ao estado civil da vítima, 20,68% dos estudos 
apontaram que a maioria era casada. Outro estado civil que apareceu 
com elevada frequência, geralmente como a segunda maior estatística 
nesse indicativo, foi solteira, presente em cinco estudos (17,24%). É 
importante salientar que a estatística de vítimas de feminicídio solteiras 
pode ser considerada tão alta quanto a de casadas, principalmente, 
devido àquelas menores de idade, que são assassinadas em sua maioria 
por homens membros da própria família, como pai ou irmão. Além 
disso, há artigos que também consideram como solteiras aquelas que 
namoravam ou estavam noivas, mas não eram ainda judicialmente 
casadas. Dentre os artigos que trouxeram a cor de pele das vítimas, 
cinco (17,24%) apontaram as negras ou pardas como principais 
alvos, e quatro (13,79%) revelaram que mulheres brancas também 
representam altas estatísticas. A informação sobre a cor de pele da 
vítima apareceu com baixa frequência, sendo mais comum nos estudos 
documentais que analisaram autópsias.

O nível de escolaridade das vítimas foi um dado heterogêneo. 
Quatro estudos (13,79%) apontaram grande índice de baixa 
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escolaridade, e também quatro estudos (13,79%) obtiveram o 
resultado contrário, apresentando alto índice de vítimas com média 
ou alta escolaridade, sendo dois desses realizados com a população 
dos Estados Unidos da América. Entre o dado de baixa escolaridade, 
a maioria tinha entre 0 e 8 anos de escolarização, enquanto os dados 
de alta escolaridade apontaram desde estudantes do nível superior até 
pós-graduadas. No que se refere à ocupação das vítimas também houve 
disparidade. 13,79% apontaram que a maioria das vítimas exercia 
alguma atividade remunerada, entre elas apareceram principalmente 
secretárias, lojistas, comerciantes, empresárias e até prostitutas. 
Também 13,79% dos estudos indicaram que a maioria das vítimas 
estava desempregada ou apenas cuidava da casa à época do crime. Por 
fim, oito estudos (27,58%) indicaram que mais de 20% das vítimas 
tinha histórico de violência, principalmente por parte de seu assassino. 
Outros dois estudos também trouxeram essa informação, mas com 
menor porcentagem. 

Dados psicossociais do agressor       

O dado mais frequente sobre os sujeitos que cometeram o 
assassinato é quanto ao tipo de relacionamento que o mesmo tinha com 
sua vítima. Dentre os 29 artigos, 20 deles apontaram que a maioria 
dos assassinos era o parceiro íntimo, podendo ser marido, noivo ou 
namorado, totalizando 68,96% da amostra. Além de parceiros íntimos, 
5 estudos (17,24%) apontaram que mais de 20% dos agressores eram 
familiares ou amigos da vítima. O segundo dado que apareceu com 
mais frequência foi em relação ao sexo do agressor. Dentre os 29 
artigos, 31,03% apontaram que mais de 90% dos assassinos era do 
sexo masculino. Cinco artigos citaram a porcentagem de assassinas 
do sexo feminino, sendo a média obtida de 9,4% (±0,03), enquanto a 
média de assassinos homens foi de 92,20% (±0,05).

A principal faixa etária dos agressores é entre 25 e 50 anos, o 
que aparece em 27,58% dos estudos analisados. Alguns não trouxeram 
uma média exata de idade, apenas a faixa etária, entretanto, dentre os 
oito estudos que apontaram essa informação, a média obtida foi de 
40 anos (±6,18). Três estudos apontam que o agressor era entre 6 a 
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8 anos mais velho que a vítima. Em relação à ocupação, 4 artigos 
(13,79%) afirmaram que a maioria dos agressores exercia alguma 
atividade remunerada, entre elas: agricultor, artesão, segurança de 
estabelecimento comercial, ou autônomo. Apenas 3 estudos (10,34%) 
apontaram que mais de 20% dos agressores eram desempregados.  
         Sete estudos falaram sobre o uso de substância psicoativa 
por parte do agressor no momento do crime. Quatro (13,79%) 
afirmaram que a maioria dos assassinos não estava sob efeito de álcool 
ou drogas, outros três trouxeram a mesma informação, porém com 
porcentagem menor que 20%. Nenhum estudo apontou considerável 
índice de agressores que estavam sob efeito de alguma substância 
psicoativa. Quatro estudos (13,79%) trouxeram informações sobre a 
nacionalidade dos agressores, todos apontaram que os homens nativos 
do país em que a pesquisa foi realizada foram a grande maioria dos 
assassinos, sendo baixas as estatísticas de imigrantes que cometeram 
feminicídio. 

Características do crime   

A informação mais frequente nos estudos foi em relação ao 
método e arma do crime. 68,96% (20 artigos) apontaram a arma 
de fogo como o método utilizado em mais de 20% dos casos, 
desses, oito apresentaram arma de fogo como maioria. 65,51% 
indicaram altos índices de feminicídios cometidos com objetos 
perfurocortantes, entre eles: faca de cozinha, facão e machado. Cinco 
estudos apontaram esse método como o principal. Outro dado 
acerca do método do crime que apareceu com menor frequência, 
em 20,68% (6 estudos) foi o assassinato sem a utilização de arma, 
apenas através da força corporal do assassino contra sua vítima, e 
somente um artigo, publicado no Peru, apontou esse método como o 
principal. Nem todos os estudos trouxeram as porcentagens de cada 
método, entretanto, entre os que informaram, as médias calculadas 
foram: 42,86% dos assassinatos foram cometidos com arma de 
fogo, 32% com objeto perfurocortante, e 10,90% sem uso de arma. 
         Quanto ao local do crime, nem todos os estudos trazem onde 
o assassinato foi cometido, mas sim onde a vítima morreu, portanto, 
aparecem estatísticas significativas de mortes por feminicídio em 
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estabelecimentos de saúde. Essa dado também é importante pois 
presume-se que as mulheres que faleceram em hospitais receberam 
assistência médica, o que aponta que a morte não foi fatal. Isto posto, 
13,79% (4 estudos) apontaram que mais de 20% das vítimas morreram 
em estabelecimentos de saúde. Dentre os que trouxeram a porcentagem 
desse dado, a média obtida foi de que 28% das vítimas faleceram em 
algum estabelecimento de saúde, principalmente hospitais. 24,13% 
(7 estudos) apontaram que as estatísticas de mortes ocorridas em 
vias públicas foram significativas, apresentando a média de 27,75%, 
dentre eles os mais frequentes foram parques e praças públicas. As 
mortes ocorridas no domicílio foram a grande maioria, aparecendo 
com altos valores em 51,72% dos artigos analisados, o que totaliza 15 
estudos. A média obtida foi 66%, os principais locais foram a casa da 
vítima e a casa compartilhada pela vítima e seu agressor.   
           Outra informação apontada com frequência 
nos estudos foi em relação à motivação do crime. Majoritariamente, 
o término da relação foi o principal motivo, aparecendo em 34,48% 
(10 estudos). Dentro desses 10 artigos, a média foi de que 51% dos 
feminicídios são cometidos devido à tentativa de término da relação 
por parte da vítima. Uma motivação também frequente foi ciúmes, 
presente em 13,79% (4 estudos), causado principalmente pela 
desconfiança ou comprovação de infidelidade por parte da vítima. 

Discussão 

A discussão será iniciada por um dos dados mais frequentes 
sobre homicídio feminino ao redor do mundo e aquele que é um dos 
principais para auxiliar no reconhecimento de que uma mulher foi de 
fato vítima de um feminicídio: o número de assassinatos de mulheres 
cometidos pelo parceiro íntimo. O relatório das Nações Unidas sobre 
estudo global de homicídios verificou que o número de mulheres 
mortas pelo parceiro íntimo aumentou de 47% em 2012 (48.000 
vítimas) para 58% em 2017 (50.000 vítimas) (UNODC, 2019). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, estatísticas mundiais 
apontam que entre 38% a 50% dos casos de assassinatos femininos 
são cometidos pelo parceiro íntimo (WHO, 2019). 
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Apesar das altas estatísticas apresentadas acerca dos homicídios 
por parceiro íntimo, esse ainda é um dado difícil de confirmação, 
afinal, há países em que não é obrigatório informar o gênero da vítima 
nas bases de dados sobre homicídios. Além disso, em cerca de 21% 
de todos os casos de homicídio, a relação entre o agressor e a vítima é 
desconhecida. Outro fator que também pode influenciar no número 
de feminicídios ao redor do mundo é o fato de que os países da União 
Europeia só registram em suas estatísticas regionais o número de 
mortes de mulheres ocasionadas por parceiros íntimos ocorridos no 
domicílio, sem contabilizar os feminicídios que ocorrem em outros 
ambientes. Diante desses fatores, pode-se supor que os números totais 
de feminicídios por parceiro íntimo podem ser ainda maiores do que 
os conhecidos atualmente (ORELLANA et al., 2019; CEPAL, 2018; 
WEIL, 2016). 

Outro dado que aparece com elevada frequência na literatura 
científica é sobre o local de ocorrência do crime. O que dizem o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública sobre os índices de homicídios de mulheres 
ocorridos dentro e fora do domicílio: enquanto houve uma queda de 
3,3% dos assassinatos em locais públicos no período de 2012 a 2017, 
durante o mesmo período houve aumento de 17,1% dos assassinatos 
ocorridos dentro da residência. Com isso, a porcentagem total de 
homicídios femininos ocorridos dentro da residência foi de 28,5% em 
2017, representando 1.407 vítimas; esses números podem ainda subir 
para 39,3% se forem considerados os óbitos em que o local do crime 
não foi informado (IPEA; FBSP, 2019). 

Ainda sobre os homicídios femininos no domicílio, Margarites, 
Meneghel e Ceccon (2017), em um estudo aplicado no Rio Grande do 
Sul, afirmaram que 67% das vítimas foram mortas dentro da própria 
casa. Orellana et al. (2019) estudaram os homicídios femininos no 
contexto amazônico, e seus achados apontaram que 50% das vítimas 
de feminicídio foram assassinadas no domicílio, enquanto entre as 
que não foram vítima desse tipo de crime, 81,4% foram mortas em 
via pública. Os resultados dos dois estudos são semelhantes, mesmo 
que aplicados em regiões diferentes do país e com condições de 
urbanização distintas, o que corrobora também com os achados neste 



  229
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

estudo. Isto posto, percebe-se que apesar de as mulheres representaram 
menores estatísticas de homicídio ao redor do mundo em comparação 
aos homens, elas representam a grande maioria dos homicídios por 
parceiro íntimo e por membros da família, e também a maior parte 
dos assassinatos ocorridos em domicílio, o que torna a própria casa o 
lugar mais perigoso para uma mulher (UNODC, 2019). 

Sobre a idade das vítimas, o dado correspondente à maioria 
neste estudo foi a faixa etária de 25 a 40 anos, mulheres consideradas 
jovens. A literatura mostra que a maioria das vítimas de feminicídio 
são mulheres em fase de reprodutiva, portanto, entre 15 e 45 anos 
(HERNÁNDEZ; GUTIÉRREZ, 2019). Marques et al. (2019), 
em um estudo que verificou a distribuição espacial do feminicídio 
no estado do Sergipe, apontaram que a idade média das vítimas 
encontradas foi de 30,3 anos, com os óbitos concentrados na faixa 
etária de 20 a 29 anos. Um estudo documental realizado na Austrália 
afirmou que, em 2014, a média de idade das mulheres vítimas de 
homicídio foi de 44 anos (CULLEN et al., 2019). 

A idade dos agressores seguiu a mesma tendência de faixa 
etária, sendo a principal entre 25 a 50 anos, com a maioria sendo seis a 
oito anos mais velhos que a vítima. Estudos publicados em diferentes 
regiões corroboram com esse dado: uma pesquisa do Rio Grande do 
Sul apontou que 62,5% dos agressores tinha entre 20 e 39 anos, e 
37,5% mais de 40 anos. Uma pesquisa realizada na Austrália apontou 
que a idade média dos agressores foi de 40 anos, próximo ao resultado 
de um estudo italiano, que apontou a média de aproximadamente 47 
anos (ZARA et al., 2019; CULLEN et al., 2019; MARGARITES; 
MENEGHEL; CECCON, 2017). 

Em relação à escolaridade, verificou-se que a maioria dos 
estudos apontam que as vítimas tinham baixa escolarização, o que 
corrobora com os achados na literatura. Batista, Júnior e Musse (2019) 
pesquisaram o feminicídio no nordeste brasileiro e apontaram que 
a escolaridade de 40% das vítimas era de um a sete anos, enquanto 
àquelas com mais de 12 anos de estudos representaram apenas 3,6% 
dos casos. Os autores ainda afirmam que o nível de escolaridade 
pode ser um fator de risco ou de proteção, visto que quanto mais 
anos dedicados ao estudo, mais acesso à informação o sujeito adquire, 
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assim como maiores chances de emprego e independência econômica. 
Informação e independência econômica são fatores cruciais para 
o empoderamento da mulher, que, ao conhecer seus direitos e ao 
conseguir manter-se sem a ajuda financeira do companheiro, tem 
mais chances de conseguir afastar-se de um relacionamento abusivo e 
desvencilhar-se do ciclo da violência.

O desemprego, assim como a escolaridade, também pode ser 
um fator de risco tanto para a vítima quanto para o agressor, como 
verificado nos estudos levantados. Orellana et al. (2017) afirmam 
que a desigualdade socioeconômica tem exacerbada influência sobre 
a mortalidade por homicídio, pois jovens com pouca escolaridade, 
geralmente apresentam baixa qualificação para o mercado de trabalho 
e, em decorrência disso, têm menor probabilidade em conquistar 
espaço nas atividades remuneradas. Dessa forma, muitos acabam 
encontrando nas atividades ilícitas, como o tráfico e a violência 
interpessoal, alternativas para satisfazer suas necessidades econômicas e 
de lazer. É importante salientar que, nos estudos levantados, a maioria 
que trouxe dados acerca da ocupação dos agressores e das vítimas foram 
publicados internacionalmente. Essa é uma informação de grande 
necessidade e importância também para os estudos brasileiros, visto 
que no último trimestre de 2019 o desemprego no Brasil atingia 12% 
da população, totalizando 12,8 milhões de brasileiros desempregados 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).

Em relação ao consumo de álcool pela vítima no momento do 
crime, as pesquisas levantadas indicaram que a maioria das vítimas 
não havia consumido álcool perto da ocorrência do assassinato, sendo 
a maior parte deles estudos baseados em autópsias. Alguns estudos 
demonstram dados conflitantes, como em Orellana et al. (2019), 
que, baseados nos dados da imprensa de Manaus, afirmaram que o 
consumo de álcool foi relatado em 30% das vítimas de feminicídio, 
número maior que o relatado nas vítimas de homicídio (9,5%). Cullen 
et al. (2019) reiteram que há uma relação direta comprovada entre uso 
de álcool ou drogas e homicídios de forma geral, entretanto, ainda 
não é possível afirmar que também existe essa relação em casos de 
feminicídio, visto que grande parte dos estudos com vítimas e agressores 
não encontraram indícios de abuso de substâncias psicoativas. 
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Poucos estudos trouxeram informações sobre suicídios após o 
feminicídio. Guerra Rosas e Cabrera Castillo (2019) apontaram que 
os feminicídios suicídios seguem padrões semelhantes aos homicídios 
seguido de suicídio: o suicídio ocorre em até 24 horas após o crime, 
raramente ultrapassando 48 horas após, o que foi apontado também 
por Balica (2018) em uma pesquisa sobre feminicídio-suicídio 
realizada na Romênia. Geralmente, o agressor tira a própria vida com 
a mesma arma utilizada no assassinato. Zeppegno et al. (2019), em 
uma revisão integrativa sobre feminicídio-suicídio, encontraram que 
os dados  repetem-se ao redor do mundo: 95% dos estudos apontaram 
prevalência de agressores do sexo masculino, bem como a maioria dos 
estudos também evidenciaram que vítima e agressor mantinham uma 
relação íntima.

Em relação à motivação, Guerra Rosas e Cabrera Castillo 
(2019) afirmaram que em grande parte dos casos, o feminicida 
tende a culpabilizar a própria vítima pela morte, retirando de si a 
responsabilidade da violência cometida. Um estudo publicado na 
Itália apontou que 30% dos casos foram motivados por ciúme ou pela 
incapacidade do agressor em aceitar o rompimento do relacionamento, 
dados que corroboram com os encontrados pela presente pesquisa 
(ZARA et al., 2019). 

O último dado discutido neste estudo é acerca da arma ou 
método do crime. Orellana et al. (2019) apontaram a prevalência 
de objetos perfurocortantes com lesões concentradas no pescoço nos 
casos de feminicídio, além do grande número de casos cometidos com 
arma de fogo. Hernández e Gutiérrez (2019) apontaram que 50% dos 
feminicídios em uma cidade no México foram cometidos com arma 
de fogo, seguido por 20% com objetos perfurocortantes e 20% sem 
uso de armas, principalmente através de enforcamento. Zeppegno et 
al. (2019) apontaram que no Japão o método mais utilizado foi asfixia, 
43% por enforcamento e 41% por estrangulamento, enquanto na 
China, o método mais comum foi por arma branca, principalmente 
faca e envenenamento.

 A prevalência de feminicídios cometidos por arma de fogo é 
encontrada ao redor do Brasil e do mundo: 73% no Sergipe, 50% no 
Rio Grande do Sul, 59,3% nos estados do Nordeste brasileiro, 50% 
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no território europeu, 95% nos Estados Unidos da América, 39% na 
Suíça, 50% no México, 51,9% na Itália, 73% dos casos de feminicídio-
suicídio em diferentes países (BATISTA; JÚNIOR; MUSSE, 2019; 
ZEPPEGNO et al., 2019; ZARA et al., 2019; MARQUES et al., 
2019; HERNÁNDEZ; GUTIÉRREZ, 2019; MARGARITES; 
MENEGHEL; CECCON, 2019). No Brasil, de forma geral, a taxa 
de homicídios femininos dentro das residências com o uso de arma de 
fogo cresceu 29,8% na última década, representando 11,8% de todos 
os assassinatos de mulheres, a maior taxa desde 2007. Levando em 
consideração a visibilidade que a violência contra a mulher adquiriu nos 
últimos anos, e também os desafios em implementar políticas públicas 
consistentes que reduzam de forma efetiva esse problema que é questão 
de saúde pública e atinge todo o país, o debate sobre a flexibilização 
da posse de armas de fogo causa preocupação principalmente quando 
trata-se de violência intrafamiliar, não somente contra a mulher, mas 
também contra outros indivíduos vulneráveis como pessoas com 
deficiência física ou intelectual, idosos e crianças (IPEA; FBSP, 2019).  

Considerações finais

O caminho para a prevenção da violência contra a mulher inicia-
se a partir de sete estratégias: fortalecer a habilidade de comunicação 
e resolução de conflitos entre os casais; melhorar as condições 
financeiras das mulheres e das famílias; facilitar o acesso a escolas, 
espaços públicos, cultura, emprego, estabelecimentos de saúde, entre 
outros ambientes que  aproximem os sujeitos de fatores de proteção; 
prevenir o abuso e violência física contra crianças e adolescentes no 
contexto familiar; e, por fim, políticas públicas que busquem acabar 
com a desigualdade de gênero (WHO, 2019).  

Quanto aos agressores, o que se pode concluir é que homens 
que cometem feminicídio têm um perfil diferente dos outros tipos 
de homicidas: eles tendem a ter melhores empregos, desfrutam de 
um padrão de vida mais alto, e geralmente não apresentam histórico 
criminal, a maioria não tem problema com drogas, além de terem 
maior nível de escolaridade e passarem menos tempo desempregados 
durante a vida adulta (UNODC, 2019). 
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Essa pesquisa limitou-se a levantar informações apenas a 
partir de artigos científicos encontrados em cinco bases de dados, 
não considerando dados presentes em dissertações, teses e anuários. 
Não obstante, os resultados obtidos através deste estudo fortalecem a 
informação científica sobre o feminicídio e apontam que a violência 
contra a mulher é multifatorial. Isto posto, deve-se salientar a 
importância de mais pesquisas na área, pois o feminicídio, apesar de 
ser um evento antigo na sociedade, é um debate recente e questão 
de saúde pública. Aponta-se também a necessidade de estudos com 
os agressores, com vítimas sobreviventes de tentativas de feminicídio, 
com as famílias de vítimas fatais e de agressores, e sobre feminicídio-
suicídio no Brasil.
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Capítulo 13

Violência obstétrica: a necessidade de transcender a 
compreensão jurídica de erro médico para violência 

de gênero institucionalizada

Daniele Prates Pereira
Maria Luiza Cazuni

Considerações iniciais

O Direito tangencia os mais variados âmbitos da vida 
humana. Sendo uma construção política, cultural e 

axiológica, está presente nas expectativas de comportamentos, nas 
regulamentações profissionais bem como na prevenção e combate a 
posturas e ações indesejadas no seio social. Assim, sendo as discussões 
de gênero intrinsecamente políticas, socioculturais e também jurídicas, 
propôs-se o presente debate acerca da violência obstétrica. O problema 
central da pesquisa foi averiguar se o enquadramento da violência 
obstétrica como erro médico possibilitaria às vítimas a indenização 
a que fariam jus. O tema é relevante tendo em vista a discussão estar 
inserida no Dossiê da Rede Parto do Princípio divulgado pelo Senado 
Federal brasileiro ainda em 2012, que ainda não foi concretizado. Os 
objetivos do estudo são demonstrar o tratamento que o judiciário 
tem dado aos casos de violência obstétrica; conceituar a violência 
obstétrica, inserindo-a no contexto da violência institucionalizada 
de gênero; e por fim, apresentar as propostas do relatório do Senado 
Federal de 2012 como elementos a serem necessariamente realizados.  
A pesquisa foi realizada por meio da metodologia teórica/bibliográfica, 
coletando dados jurisprudenciais, pesquisas já divulgadas e legislação 
sobre o tema. A abordagem lógica foi dedutiva, baseando-se na 
análise das informações coletadas. A pesquisa justifica-se por ser a 
esfera jurídica a primeira possibilidade de reparação de danos para as 
mulheres que tenham sofrido a violência obstétrica, tendo em vista 
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que a implementação de políticas públicas e as alterações normativas 
demandam maiores negociações, investimentos e mobilizações.  

Condenações por erro médico durante partos e cesáreas

Na literatura jurídica, o erro médico é conceituado como 
uma atuação profissional ilícita no exercício de sua função, pautado 
na responsabilidade civil, que por sua vez, parte do pressuposto de 
que ninguém tem o direito de lesar o interesse ou direito de outrem. 
Conforme a legislação brasileira, em seu artigo 186 do Código 
Civil, “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de forma que, em 
consonância com o artigo 927 do Código Civil, “fica obrigado a 
repará-lo” (BRASIL, 2002).

A responsabilidade civil por erro médico advém da regra 
geral supracitada, sendo necessária para a condenação judicial 
a comprovação da conduta, da existência do dano e do nexo de 
causalidade (de que a conduta em discussão causou o dano). Ainda, 
há que se comprovar a culpa (que a conduta se deu por negligência, 
imperícia ou imprudência).

O erro médico pode ocorrer em partos e procedimentos 
cirúrgicos cesáreos, porém, nem todo procedimento realizado 
pelo médico ou equipe de saúde que venha a causar danos físicos, 
psicológicos ou morais durante o pré-parto, nascimento e pós-parto 
pode ser enquadrado como erro médico. Existem situações em que 
inexiste diálogo com a parturiente, o direito a informações sobre os 
procedimentos e o necessário consentimento é deixado de lado por 
conveniência da equipe ou do estabelecimento de saúde, caracterizando 
o abuso de direito inerente ao ato ilícito civil. Nestes casos não há 
erro, o que acontece é um excesso, um extrapolar de limites entre 
prestar o melhor serviço à saúde e a vontade e o protagonismo das 
mulheres em trabalho de parto ou em cirurgia cesárea – estas condutas 
são consideradas violência obstétrica. 

O enquadramento de atos realizados pelos médicos ou equipe 
de saúde apenas como erro torna-se problemático, visto que nessa 
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situação a jurisprudência pacificou o entendimento em relação à 
necessidade de provas documentais e testemunhais que possam provar 
culpa e nexo causal, o que nem sempre é possível nos casos de violência 
obstétrica. (LEITE, 2017, p. 6).

Trata-se de recurso especial da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte [...] em face de acórdão [...] assim ementado: 
Constitucional, civil, administrativo e processual civil. 
Responsabilidade objetiva do Estado, realização de procedimento 
de laqueadura sem consentimento da paciente e sem motivo 
médico. Dano moral configurado causado em virtude de conduta 
negligente da UFRN. [...] Inexistência de imputação de conduta 
ilícita. (BRASIL, STJ, 2015, online).

No caso da UFRN, equipe de saúde do hospital universitário 
realizou o procedimento de esterilização na autora da ação, sem 
consentimento ou necessidade médica, logo após o parto. Houve 
condenação por erro médico e indenização pode danos morais, 
contudo, a conduta não foi considerada ilícita, mas erro médico. 

Demora na realização de parto cesárea de natimorto. Seqüelas. 
Abalo psicológico. Negligência dos profissionais. Ausência de 
prova da culpa. Nexo de causalidade não configurado. Sentença 
mantida. 1. A responsabilidade civil de hospital particular, 
resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da 
atividade, desde que demonstrada a falha  na prestação do serviço 
executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o 
nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado 
pela vítima, conforme estabelece o artigo 14 do CDC [Código 
de defesa do consumidor]. 2. Embora o nosso sistema médico-
hospitalar, em geral,, seja pouco humanizado e cause, muitas vezes, 
por si só, angustia a pacientes e seus familiares, seja pela falta de 
atenção, seja pela falta de informações, a responsabilização civil, 
por força legal, exige a inequívoca demonstração da culpa, assim 
como o nexo de causalidade entre os atos e os danos sofridos. 3. 
Apesar de se reconhecer o agudo sofrimento experimentado pela 
paciente causado não só pela demora na realização do parto de 
natimorto, mas sobretudo pelo falecimento do feto não é possível 
atribuir ao hospital a responsabilidade pelos abalos psicológicos 
ou pelas seqüelas sofridas, diante da prova produzida. 4. Não 
houve prova acerca dos maus tratos sofridos pela equipe de 
enfermagem. Tampouco de que a demora na realização do parto 
cesárea foi devido à negligência dos profissionais. Ao contrário, 
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restou demonstrado que a literatura médica indica a realização 
do parto natural como o mais indicado quando há morte fetal e 
que durante o período em que se aguardava o trabalho de parto 
houve a assistência médica. 4.1 Além disso, conforme esclarecido 
pelo perito, a rotura uterina é seqüela que pode ocorrer em 
qualquer gestante submetida a indução do trabalho de parto e 
lesão na bexiga descrita foi corrigida e não há seqüela urinária. 
[...].   (BRASIL, TJ/DF, 2019, online).

O caso acima, julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal coloca em evidência a invisibilidade da violência sofrida 
por mulheres em momentos vulneráveis como o parto/cesárea. No 
referido caso, a gestante perdeu o bebê, a morte fetal foi detectada 
via exames médicos. A equipe médica entendeu que o mais adequado 
seria induzir o parto por medicação, e como afirmou o perito judicial, 
este é o procedimento indicado. Todavia, a mulher foi ignorada, as 
informações não lhe foram repassadas, e ela não consentiu o uso 
de medicação para indução ao parto para fazer nascer seu bebê já 
falecido. Não foi questionada sobre sua preferência neste momento 
de sofrimento, já havia perdido o bebê ainda silenciaram sua voz em 
relação a como retirar o feto de seu próprio corpo. Não bastasse a 
imposição deste saber médico sobre o que vai ser melhor ou mais 
adequado para aquele corpo, aquela mente, aquela pessoa na sua 
condição de debilidade e luto, ainda, o procedimento de indução 
não foi efetivo, e houve demora na opção por realizar a necessária 
intervenção cesárea (mesmo após todas as dores físicas e psicológicas 
do trabalho de parto). A autora alegou que a demora na realização da 
cesárea favoreceu a ruptura uterina e da bexiga. O perito afirmou que 
isso poderia acontecer com qualquer mulher em trabalho de parto, e 
a Justiça entendeu que não houve erro médico porque a equipe fez o 
que era o mais indicado enquanto literatura médica, que era tentar a 
indução inicialmente. 

Verificando os posicionamentos judiciais, há que se concordar 
com Leite (2017) ao defender que “com esse enquadramento [erro 
médico], aprecia-se somente uma dimensão de uma questão muito 
complexa, ignorando-se que se trata de um tipo de violência de gênero 
e também de um problema institucional na assistência ao parto.” 
(LEITE, 2017, p 6).
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Desse modo, demonstra-se que a vulnerabilidade da mulher 
durante o trabalho de parto e pós-parto em um ambiente de controle 
sobre os corpos e de hierarquia instituída como os hospitais acaba 
por perpetuar situações de violências específicas contra a mulher, 
constituindo uma grave violação sistemática de seus direitos humanos 
reforçada pelas concepções jurídicas tradicionais, que por sua vez, são 
baseadas em paradigmas sexistas e patriarcais velados. Outro impasse 
da delimitação da violência obstétrica como erro médico se expressa 
através da dificuldade da aplicação de punições para esse tipo de 
violência, o que, por fim, demonstra a falta de preocupação do Direito 
com temas acerca da saúde da mulher e da proteção destes momentos 
de vulnerabilidade que são o pré-puerpério, parto e puerpério. 

Partindo da análise das decisões judiciais, foi perceptível que 
a violência obstétrica não pode ser reduzida apenas ao erro médico, 
pois apesar de ambos poderem ocorrer simultaneamente, não estão 
necessariamente ligados e merecem tratamentos distintos. A violência 
obstétrica deve ser compreendida como uma violência institucional de 
gênero, assim como sugerem os tratados internacionais referentes aos 
direitos humanos das mulheres. 

Violência obstétrica, um conceito em reconhecimento

“Quem não fala sobre a morte, acaba por se esquecer da vida”, 
assim nos diz o escritor Rubem Alves, em sua história “O medo da 
sementinha” (ALVES, 2011, p. 5). Afinal, é necessário perceber que 
a vida pode se encerrar, para que se passe a viver. Discutir possíveis 
condutas abusivas em momentos como o nascimento de uma criança 
torna-se importante da mesma forma que a dicotomia vida-morte. 
A alegria em segurar o filho, uma parte de si, nos braços, acaba por 
silenciar cenas de falta de humanidade por parte de profissionais de 
saúde. 

No Brasil, frequentemente a dor do parto é relatada como mais 
do que uma dor física - como a dor da solidão, da humilhação e da 
agressão, dores provenientes de práticas profissionais e institucionais 
violentas, que acontecem na maioria das vezes de modo velado, 
silencioso (BRASIL, Senado Federal, 2012).
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Violência, de acordo com Zaluar (1999, p. 28), é um termo 
derivado da palavra em latim violentia. Representava o uso de força, 
vigor, e até mesmo os recursos do corpo para obter um resultado 
desejado. Para a autora, existe violência quando se ultrapassam limites 
ou acordos tácitos e regras que norteiam relações entre sujeitos, causando 
resultados maléficos para aquele que tem estes limites violados. 
Para Chauí, “a violência perfeita é aquela que resulta em alienação, 
identificação da vontade e da ação de alguém com a vontade e a ação 
contrária que a dominam”. (CHAUÍ, 1985, p. 35). A autora insere a 
violência em um cenário de relações de poder e dominação, em que 
alguém em posição superior subjuga outra pessoa em posição inferior, 
sejam estas posições sociais, profissionais ou outras. Para Chauí, neste 
sentido, a violência está relacionada ao uso de alguma espécie de força/
dominação contrária à natureza, à vontade, à espontaneidade ou à 
liberdade de um sujeito. 

Os crimes são condutas reprovadas pela sociedade, que ferem 
valores de extrema importância, e que designam condutas que em sua 
maioria são caracterizadas pelo uso de violência. Porém, nem todo ato 
em que ocorre violência é tipificado como crime. 

Assim, a violência obstétrica surge no ambiente hospitalar com 
o estabelecimento de uma relação de domínio, onde a paciente se 
encontra vulnerável em decorrência de seu estado gravídico e acaba 
se sujeitando aos cuidados dos profissionais de saúde, detentores 
de um determinado saber. O domínio sobre este saber coloca estes 
agentes em posição diversa daquela que recebe os cuidados, a mulher. 
Zaluar afirma que tais características de silenciamento do outro são 
características da violência (1999, p. 43), “o pouco espaço existente 
para o aparecimento do sujeito da argumentação, da negociação ou 
da demanda, enclausurado que fica na exibição da força física pelo 
seu oponente ou esmagado pela arbitrariedade dos poderosos que 
se negam ao diálogo”. Assim, a situação de detenção de um saber 
específico favorece o exercício da imposição da vontade da equipe 
de saúde, ou de alguns dos profissionais que a compõem, anulando 
aquela que deveria ser a protagonista do “fazer nascer”. 

Deste modo, a violência obstétrica consiste na apropriação 
do corpo e dos processos reprodutivos da mulher, resultando em 
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um tratamento violento exteriorizado em suas mais variadas formas, 
levando a paciente à perda da autonomia e da capacidade de decidir 
sobre seu corpo e sua sexualidade (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 
2018, p. 37).

Nesse contexto, todo e qualquer ato praticado contra a mulher 
no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva pode ser caracterizado 
como violência obstétrica. Há uma grande complexidade quanto ao 
caráter da violência obstétrica, podendo ser física, psicológica, sexual, 
institucional, material e midiática, podendo ainda em um mesmo fato 
se mesclar dois ou mais caracteres de violência obstétrica (BRASIL, 
Senado Federal, 2012).

[...] o parto e nascimento são eventos a um só tempo biológico, 
cultural e individual: mulheres dão à luz de formas diferenciadas, 
conforme o contexto histórico em que vivem, sua cultura 
particular e experiências pessoais – incluindo-se as narrativas e 
lembranças guardadas na memória. Situando-se menos como 
uma doença – à exceção dos partos em que há graves dificuldades 
e mais como um fenômeno que envolve corpo e saúde, o parto é 
vivenciado como um ritual de passagem, que assinala mudanças 
tanto corporais, quanto familiares e sociais. (TORNQUIST, 
2004, p. 65).

De acordo com Tornquist, o parto e o nascimento demarcam 
para a mulher situações relacionadas a sua natureza, instintos, cheiros, 
corpo. Ao mesmo tempo é uma relação cultural, envolve as construções 
sociais acerca do papel da mulher na sociedade, o modelo de mãe, a 
rapidez com que se espera que esta mulher possa cuidar dos filhos, da 
casa, da profissão, mesmo tendo acabado de passar pelo nascimento 
de uma criança. Cultural também no sentido em que a medicalização, 
especialização da saúde alteram a forma de nascer na realidade social. 
E ainda, é uma experiência individual, relacionada com o grau de 
conexão da mulher com seu corpo e sua natureza, com as condições 
econômicas e psicológicas que apresenta, e com as informações que 
possui sobre seus direitos e sobre as fases do nascimento de um bebê e 
o que esperar durante o parto, cesárea ou mesmo que procedimentos 
lhe serão oferecidos ou realizados.

A violência institucional só ocorre quando há uma estrutura 
conveniente para sua reprodução. Dessa forma, o caráter institucional 
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da violência obstétrica se dá através de quaisquer ações ou formas 
de organização que dificultem, retardem ou impeçam o processo da 
mulher aos seus direitos, compreendendo a atuação do profissional de 
saúde dentro da instituição de atendimento (BRASIL, Senado Federal, 
2012). No Brasil, a especialização da saúde principalmente a partir 
da década de 1960 foi construindo uma transformação nas práticas 
de parto no país e uma transição dos ambientes domiciliares para os 
hospitais. O parto hospitalar passou a ser considerado mais seguro 
e no país o parto domiciliar praticamente não é realizado, e quando 
acontece, torna-se noticia como exceção bem ou mal sucedida. O 
ambiente hospitalar por sua natureza de vigilância, controle, higiene 
e regulamentação, imprime distanciamento e submissão aos saberes e 
hierarquias institucionalizadas. 

Ademais, referindo-se principalmente ao Sistema Único de 
Saúde, a violência obstétrica institucional pode ser agravada quanto 
maior for a precariedade do sistema. Sistema este que, além de 
submeter seus profissionais a condições de trabalho inadequadas, 
também limita o acesso aos serviços oferecidos, forçando gestantes, 
puérperas e mulheres em situação de abortamento a se deslocarem 
excessivamente em busca de uma vaga na rede pública ou à procura 
de uma maternidade com os aparatos médicos necessários para sua 
demanda específica (AGUIAR, 2010; NOGUEIRA, 1994).

Além disso, a desinformação e o desrespeito para com os 
direitos sexuais e reprodutivos da mulher, bem como a compulsória 
moralidade depreciativa por parte dos profissionais da saúde são, 
igualmente, elementos constituintes do enredo de relações que formam 
a violência institucional obstétrica. A assimetria na relação hierárquica 
e desigual entre médicos e pacientes fica ainda mais visível quando se 
trata de tomar decisões. Em sua tese de doutorado, Aguiar cita que 
“o médico é visto pelos profissionais entrevistados sempre como o 
detentor da última palavra e o questionamento, ou a não obediência à 
sua autoridade pela paciente é percebido como desrespeito, ignorância 
ou agressividade da mesma (AGUIAR, 2010, p.131).

A violência obstétrica causa sérias lesões aos direitos reprodutivos 
da mulher, esses danos acontecem de inúmeras formas, não só 
durante o parto, mas em todo atendimento obstétrico, dentre 
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as formas de violência estão: violência física, os abusos verbais e 
humilhações, a proibição de acompanhante, e cuidado negligente 
durante o parto, – que acaba trazendo complicações tanto pra 
mãe quanto pro bebê –, tratamento esse que infringe seus direitos 
a uma atenção digna e respeitosa (OMS, 2014, online). 

A violência obstétrica está conectada com as garantias de 
uma assistência digna à mulher no momento do nascimento – tratar 
deste tipo de abuso é um dos espectros dos direitos humanos. A 
organização não-governamental White Ribbon Alliance (WRA), que 
luta pelos direitos neonatais de mães e bebês, construiu uma tabela 
que relaciona o abuso ou desrespeito que as mulheres podem sofrer 
que são considerados formas de violência obstétrica, e os respectivos 
direitos que podem romper com tais abusos. A WRA (s/a, p. 2) 
aponta os abusos como violência física, não consentimento, não 
confidencialidade das informações de saúde e privacidade, violência 
moral ou verbal que caracterize falta de dignidade, discriminação 
baseada em raça, gênero, cultura, religião, obesidade ou outra qualquer, 
abandono ou negligência nos cuidados, detenção desnecessária no 
ambiente de saúde.

Pode-se acrescentar a esta lista, os procedimentos desnecessários 
que se tornaram práticas médicas corriqueiras na intenção de acelerar 
a realização dos partos, como a manobra de Kristeller (auxílio manual 
sobre a barriga da gestante forçando a descida da criança, considerado 
prejudicial e perigoso), a episiotomia (corte entre vagina e ânus), a 
administração de ocitocina (indução ou aceleração), restrição de 
posição mais favorável à gestante (insistência na posição deitada que 
facilita o trabalho médico, dificultando a expulsão natural), exames 
de toque em quantidades abusivas ou em momentos desnecessários. 

É visível pelos exemplos elencados que o debate sobre a 
violência obstétrica vai além do erro, inerente à qualquer prática 
profissional, trata-se de uma cultura institucionalizada, enraizada 
no poder médico, na prática da medicalização e na facilitação para a 
equipe médica – o olhar nunca foi para a mulher. Tornquist (2004, 
p. 68) reitera esta questão, e aproxima a antropologia do parto e os 
temas envolvendo a violência obstétrica com as discussões acerca da 
maternidade, direitos reprodutivos, aborto, esterilidade, contracepção, 
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inseminação artificial, entre outras pautas da agenda feminista desde 
a década de 1960.

O enquadramento da violência obstétrica (V.O.) como uma 
violência de gênero

 Conforme Scott, o gênero, por se tratar de um conceito que 
constitui a organização da social de cada indivíduo, é a primeira esfera 
na concepção dos sujeitos onde a significação do poder se expressa. 
Desse modo, “na medida em que essas referências estabelecem 
distribuições de poder (um controle ou um acesso diferencial aos 
recursos materiais e simbólicos), o gênero torna-se implicado na 
concepção e na construção do poder em si.” (SCOTT, 1990, p. 17).

Portanto, entende-se o gênero como um local de exercício 
de poder, visto que a determinação dos papéis sociais é pautada na 
diferença sexual. Assim sendo, quando considerado que o âmbito 
da maternidade é onde se efetua não apenas a função biológica do 
corpo feminino, mas similarmente a função do papel social outorgado 
às mulheres, qualquer violência nesse contexto é, substancialmente, 
uma violência de gênero. A violação de direitos de mulheres gestantes, 
antes, durante e logo após o parto representa a perda da autonomia 
de decisão sobre seus corpos. Tal situação, de distanciamento das 
mulheres e seus corpos, foi catalisada pela cultura da medicalização 
das mulheres.

Centradas, inicialmente, em uma visão bastante pessimista da 
natureza feminina, a obstetrícia e a ginecologia justificarão toda 
uma série de inovações científicas – particularmente no campo 
da cirurgia – que tornaram a mulher um corpo passivo. Os 
instrumentos e as técnicas obstétricas, criados e usados no campo 
da medicina da mulher, são reveladores desta visão, ao mesmo 
tempo em que estão carregados de associações com a sexualidade 
e a ascendência dos homens sobre as mulheres ou, neste caso, dos 
médicos sobre suas pacientes. (TORNQUIST, 2004, p. 72).

 Dessa forma, as mulheres passaram a aconselharem-se de seus 
médicos, e a compreensão sobre curas “populares e/ou familiares, como 
benzedeiras, curandeiras e parteiras, foram perseguidas, desqualificadas 
e banidas” (TORNQUIST, 2004, p. 74), e segundo a autora, todo 
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este conjunto de conhecimento das próprias mulheres sobre si 
mesmas foi sendo desestruturado, questionado e sub-valorizado. 
Portanto, o parto hospitalar, passou a condicionar as mulheres a parir 
passivamente, aceitando as regras impostas e as situações de abuso 
foram se normalizando, de forma que discutir violência obstétrica 
tornou-se fundamental dentro do enfrentamento das violências de 
gênero, buscando romper com padrões de excessos naturalizados pelos 
profissionais e pela sociedade. 

A Organização das Nações Unidas vem se envolvendo no 
embate às discriminações contra as mulheres. O primeiro tratado 
internacional que dispõe amplamente acerca dos direitos humanos 
das mulheres é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher (CEDAW – Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) é do 
ano de 1979. Baseada na Carta das Nações Unidas e na declaração 
Universal dos Direitos Humanos, tal convenção tem como principais 
objetivos conter quaisquer discriminações em desfavor das mulheres e 
promover os direitos das mulheres na busca por igualdade de gênero 
nos Estados signatários (BRASIL, 1994).

De acordo com Leite (2017, p. 04) os direitos reprodutivos 
(conjunto de direitos individuais e sociais por meio dos quais o pleno 
exercício da sexualidade e da reprodução humana são garantidos) são 
direitos humanos básicos já legitimados na Declaração Universal de 
Direitos Humanos em 1948 e convalidados em 1994 na Conferência 
Internacional de População e Desenvolvimento realizada no Cairo. 

Ainda, em 1994 em Belém do Pará, no Brasil, foi promulgada a 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher, garantindo às mulheres uma vida livre de violência. 
Todavia, é importante perceber que a violência contra as mulheres 
que se busca prevenir e punir pelas previsões da convenção são as mais 
amplas, devendo enquadrar entre elas a violência obstétrica. Por outro 
lado, ainda há bastante dificuldade em se reconhecer juridicamente a 
existência deste tipo de violência, sendo que os tribunais ainda insistem 
em considerar estas condutas como erro médico, prejudicando a 
possibilidade probatória das vítimas, e consequentemente, o acesso às 
reparações e punições decorrentes das condutas a que se faz menção.
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O tratamento da V.O. no Brasil: um olhar necessário para a 
Argentina e a Venezuela

Ao analisar as disposições legais da Argentina em relação à 
violência obstétrica, fica evidenciado um relativo descompromisso e 
atraso das autoridades legais brasileiras e seus códigos. Enquanto no 
Brasil não há lei federal específica para os casos de violência obstétrica, 
a Argentina conta com a Lei de Proteção Integral para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra as mulheres nos Âmbitos em que se 
Desenvolvem suas Relações Interpessoais - Lei 26.485/2009 daquele 
país.  A referida lei tipifica seis diferentes tipos de violência contra a 
mulher: violência doméstica, institucional, laboral, violência contra 
a liberdade reprodutiva, obstétrica e midiática. Esses seis tipos de 
violência, por sua vez, subdividem-se em cinco modalidades: violência 
de ordem física, psicológica, sexual, econômica e simbólica (BRASIL, 
Senado Federal, 2012).

Embora a legislação argentina reconheça a existência da 
violência obstétrica, o dossiê do Senado Federal brasileiro “Parirás com 
dor” (2012) cita estudo de Medina,  advogada e doutora em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidade de Mendonza, na Argentina, que 
afirma que a sociedade civil argentina ainda encontra dificuldades em 
compreender e reconhecer como legítimos alguns preceitos acerca da 
violência obstétrica. 

Há uma notável semelhança entre a legislação argentina e a 
venezuelana no que tange a definição de violência obstétrica, pois 
ambas definem como a apropriação do corpo e processos reprodutivos 
das mulheres por profissionais da saúde, expressada através de atos 
desumanizadores, abuso de medicalização e patologização de processos 
naturais. Contudo, a lei venezuelana inova, tipificando delitos e 
suas respectivas punições na legislação penal, fazendo com que sua 
execução seja mais efetiva. Além disso, o dispositivo legal venezuelano 
também assegura à mulher ou aos seus herdeiros o direito de reparação 
ou indenização do dano causado, responsabilizando civilmente aquele 
que comete o delito (BRASIL, 2012).

Assim, frente a esses exemplos vizinhos, o Estado brasileiro 
mostra-se complacente com a atuação danosa, imprudente e 



  249
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

negligente do profissional da saúde, que por sua vez, justifica seus atos 
com as condições estruturais da instituição de atendimento. Inexiste 
previsão penal para a violência obstétrica. No caso da esfera civil existe 
a previsão da responsabilização pelo ato ilícito, situação em que se 
enquadra a violência obstétrica. Todavia, o Poder Judiciário insiste em 
inserir tal violência institucionalizada como erro médico, obrigando 
a construção probatória não condizente com os fatos, já que em 
casos de violência obstétrica cada situação exigiria provas especificas e 
diferentes dos requisitos “nexo causal e culpa”. No caso, por exemplo, 
de esterilização sem consentimento, haveria que se comprovar a 
esterilização, e a falta do consentimento, mais nada. 

Diferentemente do erro médico, não há necessidade de se 
comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano havido para 
que haja o reconhecimento da violência obstétrica. Por isso, 
muitas mulheres perdem seus processos: ou porque os advogados 
usaram a tese do erro médico r daí se a mulher está viva e bem e 
o bebê idem, não há qualquer dano a ser reparado ou porque o 
próprio judiciário não tem conhecimento do tema, julgando com 
base na teoria da responsabilidade civil em razão do erro médico. 
(FERREIRA, 2020, p. 106).

Ferreira (2020, p. 107) ainda esclarece que o erro médico é a 
conduta necessária que foi realizada de forma negligente, com falta de 
perícia (conhecimento técnico) ou imprudente, enquanto a violência 
obstétrica são condutas que nunca deveriam ter sido realizadas por 
violar direitos e garantias fundamentais das mulheres. A sociedade 
civil brasileira então, acaba precisando se unir para denunciar esse 
cenário tão deficiente, através de coletivos de saúde, organizações e 
grupos de mulheres para lutar a favor de seus direitos. 

Em análise ao Relatório Nacional apresentado durante a 29ª 
Sessão do Comitê CEDAW, tal órgão fez diversas recomendações ao 
governo brasileiro no que tange a saúde sexual e reprodutiva, como, 
por exemplo, a adoção de políticas e programas voltados à difusão de 
conhecimentos acerca desses temas. Segundo Pimentel (2013), a vice-
presidente do Comitê CEDAW, a efetivação dos direitos das mulheres 

[…] depende de ações dos três poderes: do Legislativo, na 
adequação da legislação nacional aos parâmetros igualitários 
internacionais; do Executivo, na elaboração de políticas públicas 
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voltadas para os direitos das mulheres; e, por fim, do Judiciário, 
na proteção dos direitos das mulheres e no uso de convenções 
internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar 
suas decisões (PIMENTEL, 2013, online).

É notório que algumas deliberações são necessárias para que o 
Brasil se aproxime de países como a Argentina e a Venezuela na esfera 
da justiça reprodutiva. De acordo com o Dossiê Violência obstétrica, 
Parirás com Dor (BRASIL, Senado Federal, 2012), as principais ações 
para dar o primeiro passo rumo a firmar o alinhamento das práticas 
obstétricas nacionais às melhores práticas de assistência à gestante e ao 
trabalho de parto concentram-se nas seguintes pautas: votação da PEC 
para alterar a Licença maternidade para 180 dias; reabertura e criação 
de cursos de graduação em Obstetrícia nas Universidades Públicas; 
incentivo à reabertura de especializações em Enfermagem Obstétrica 
nas Universidades Públicas; Capacitação dos profissionais à atenção 
humanizada ao abortamento de acordo com a Norma Técnica do 
Ministério da Saúde e criação de Políticas Públicas efetivas para redução 
da mortalidade materna causada por complicações de aborto; atuação 
das agências reguladoras ANS e ANVISA estabelecendo normatização 
de oferta de plantões obstétricos qualificados, com adequação à RDC 
36 de 2008 da ANVISA e demais legislações vigentes e; capacitação 
dos canais 180 e 136 no Governo Federal e do 0800 da ANS para 
acolher, registrar e orientar mulheres vítimas de violência obstétrica e 
criação das categorias de violência obstétrica e violência institucional 
no Ligue 180 violência contra a mulher.

Independentemente da concretização destas regulamentações 
e da implementação de políticas públicas de prevenção e combate 
à violência obstétrica, o Poder Judiciário pode agir imediatamente, 
havendo argumentação apropriada por parte dos procuradores das 
mulheres que tenham sofrido abusos obstétricos e informação e 
ativismo por parte dos julgadores. As teses de violência obstétrica já 
estão sendo ventiladas no âmbito civil, por força de advogadas muitas 
vezes militantes dos direitos das mulheres. 

Responsabilidade civil. Dano moral. Violência obstétrica. 
Direito ao parto humanizado é direito fundamental. Direito 
da apelada a assistência digna e respeitosa durante o parto que 
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não foi observado. As mulheres tem pleno direito à proteção no 
parto e de não serem vítimas de nenhuma forma de violência 
ou discriminação. Privação de direito a acompanhante durante 
todo o período de trabalho de parto. Ofensas verbais. Contato 
com o filho negado após o nascimento deste. Abalo psicológico. 
[...] Paciente que ficou doze horas em trabalho de parto, para só 
então ser encaminhada a procedimento cesáreo. [...] Dano moral 
mantido. [...]. (BRASIL, TJ/SP, 2017)

A decisão acima do Tribunal de Justiça de São Paulo demonstra 
a importância de se reconhecer a violência obstétrica em detrimento 
da teoria do erro médico. Na mesma perspectiva, segue mais uma 
decisão deste mesmo tribunal.

Responsabilidade civil. Atendimento em pronto socorro. Autora 
gestante de risco com dor e sangramento. Demora no atendimento. 
Paciente com sangramento visível deixada na recepção do hospital. 
Violência obstétrica. Dano moral. Indenização devida. Recurso 
provido. (BRASIL, TJ/SP, 2020).

Embora acabe esbarrando na prática decisória comum do 
erro médico, alguns julgadores já estão aceitando e aplicando a tese 
da violência obstétrica, e possibilitando assim a concretização de 
instruções probatórias e responsabilizações mais adequadas para estes 
casos.

Considerações finais

A pesquisa permitiu verificar que a violência obstétrica ainda 
é um conceito em reconhecimento no Brasil. Mesmo aparecendo no 
dossiê de 2012 da Rede Parto do Princípio, para a CPMI (Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito) sobre a violência contra as mulheres, 
do Senado Federal brasileiro, ainda há poucas políticas públicas 
de enfrentamento da V.O., e nem mesmo a legislação prevê tal 
terminologia ao tratar a violência contra a mulher.  O relatório da 
CPMI relativo à violência obstétrica chama-se “Parirás com dor”, 
dando ênfase a maneira como as mulheres em pré-parto, parto/cesárea 
e pós-parto têm sido tratadas no Brasil. Torna-se essencial então fazer 
emergir a situação jurídica dada a tais situações, já que fica evidente a 
existência da violência obstétrica de forma recorrente no país.
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O objetivo maior do debate é que o Poder Público de modo 
geral possa visualizar a negligência com que o assunto tem sido 
tratado, motivo pelo qual foram mencionadas as legislações da 
Argentina e Venezuela no presente trabalho. Esta movimentação busca 
a efetivação de políticas públicas de combate à V.O., que perpassam 
pela informação das mulheres e pela humanização dos profissionais 
em relação às práticas obstétricas. 

Todavia, o problema de pesquisa refere-se ao enquadramento 
que o Poder Judiciário mais especificamente vem reconhecendo aos 
casos em que as mulheres sofrem abusos obstétricos. Foi perceptível 
pelo estudo da jurisprudência que a maioria das decisões tentam 
enquadrar as condutas em erro médico, prejudicando as mulheres já 
vitimizadas pelos abusos. O prejuízo ocorre porque tal enquadramento 
exige prova de culpa e nexo causal, fatores irrelevantes para situações 
de violência obstétrica, que são condutas que jamais deveriam ser 
realizadas por violarem direitos e garantias fundamentais das mulheres.

Foram encontradas algumas decisões nos Tribunais de Justiça 
de São Paulo que estão reconhecendo a violência obstétrica como ato 
ilícito capaz de responsabilizar civilmente seus agentes sem necessidade 
de culpa ou nexo causal na instrução probatória, o que é uma vitória 
inicial para as teses jurídicas de V.O. Espera-se que o trabalho contribua 
para que mais tribunais e juízes monocráticos possam compreender a 
diferença entre a violência obstétrica e o erro médico, possibilitando 
assim a inibição futura de condutas de abuso para com mulheres em 
situações tão vulneráveis como o pré-puerpério, parto e puerpério. E 
para que aquelas que já tenham sofrido alguma violência neste sentido, 
possam ver reparadas pelo menos minimamente suas mazelas. 

   Referências

AGUIAR, Janaína Marques de. Violência institucional em 
maternidades públicas: hostilidade ao invés de acolhimento como 
uma questão de gênero. 2010. Tese (Doutorado em Medicina) – 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo. 

ALVES, Rubem. O medo da sementinha. 18 ed. São Paulo: Paulus, 
2011.



  253
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

BRASIL. Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. Promulga 
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 
agosto1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1996/D1973.htm. Acesso em: 20 jul. 2020.

BRASIL. Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a 
Mulher. Caso Alyne da Silva Pimentel: relatório do governo 
brasileiro. Abril, 2014. Disponível em: https:// nacoesunidas.org/
nota-de-reconhecimento-da-onu-brasil-a-reparacao-feita-pelo-
governo-brasileiro-ao-caso-alyne-pimentel/. Acesso em: 24 jul. 2020.

BRASIL, Diário do Congresso Nacional. Convenção Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher. Junho, 1994. Disponível em: http://www.onumulheres.org.
br/wp-content/uploads/2013/03/convencao_cedaw1.pdf. Acesso em: 
15 jun. 2020.

BRASIL. Senado Federal. Dossiê elaborado pela Rede Parto do 
Princípio para a CPMI da Violência Contra as Mulheres. Violência 
Obstétrica “Parirás com dor”. Brasília, 2012. Disponível em: 
https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/
DOC%20VCM%20367.pdf. Acesso em: 24 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática. Recurso 
especial 1.519.322RN (2015.0047516-2). Relatora Ministra Marga 
Tessler. DJe 05/05/2015. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.
br/jurisprudencia/185753246/recurso-especial-resp-1519322-
rn-2015-0047516-2/decisao-monocratica-185753256?ref=serp. 
Acesso em: 23 jul. 2020. 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Autos 
0715965-12.2017.8.07.0001 DF. Relator Roberto Freitas, 1 Turma. 
DJe 11/02/2019.  Disponível em: https://tj-df.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/673836264/7159651220178070001-df-0715965-
1220178070001?ref=serp. Acesso em: 23 jul. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Autos 0001314-
07.2015.8.26.0082 SP. Relator Fábio Podestá. 5 Câmara de Direito 
Privado. DJe 11/10/2017. Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.



254  
Nariel Diotto et al.

com.br/jurisprudencia/509315821/13140720158260082-sp-
0001314-0720158260082?ref=serp. Acesso em: 25 jul. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Autos AC 1010333-
50.2013.8.26.0127 SP . Relator J. B. Paula Lima. 10 Câmara de 
Direito Privado. DJe 08/05/2020. Disponível em: https://tj-sp.
jusbrasil.com.br/jurisprudencia/842993865/apelacao-civel-ac-
10103335020138260127-sp-1010333-5020138260127?ref=serp. 
Acesso em: 25 jul. 2020.

CHAUI, Marilena.Participando do debate sobre mulher e 
violência. In: Chauí M, Cardoso R, Paoli MC, organizadores. 
Perspectivas Antropológicas da Mulher. P. 25-62. 4v. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1985.

FERREIRA, Ruth Rodrigues Mendes. Diferença entre erro 
médico e violência obstétrica. Comissão de Saúde da  Subseção de 
Sobradinho/DF. Revista das Comissões Temáticas da OAB/DF e 
Subseções. Vol. 01, Edição 2020. P. 106-110.

LEITE, Júlia Campos. A desconstrução da violência obstétrica 
enquanto erro médico eseu enquadramento como violência 
institucional e de gênero. Seminário Internacional Fazendo 
Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress(Anais 
Eletrônicos),Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X. Disponível 
em: http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/
anais/1499455813_ARQUIVO_ARTIGOFAZENDOGENERO.
pdf. Acesso em: 10 jun. 2020.

LEITE, Júlia Campos. Abordagem jurídica da violência obstétrica. 
2016. Monografia (conclusão de curso). Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (USP). Orientadora Fabiana 
Cristina Severri. Disponível em: http://www.tcc.sc.usp.br/tce/
disponiveis/89/890010/tce-23052017-165756/?&lang=br. Acesso 
em: 20 jul. 2020.

NOGUEIRA, Maria Inês. Assistência Pré-natal: prática de saúde 
a serviço da vida. São Paulo: Hucitec (Humanismo, Ciência e 
Tecnologia); 1994. 



  255
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

OLIVEIRA, Luaralica Gomes Souto Maior de; ALBUQUERQUE, 
Aline. Violência obstétrica e Direitos Humanos dos Pacientes. 
Revista CEJ, Brasília, Ano XXII, n. 75, p.36-50, maio/agosto 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Prevenção e 
eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto 
em instituições de saúde. Genebra, Suíça: OMS, 2014. Disponível 
em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_
RHR_14.23_por.pdf. Acesso em: 23 de julho de 2020.

PIMENTEL, Silvia. Instrumentos internacionais de direitos das 
mulheres. CEDAW. Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women, CEDAW.  1979. Disponível 
em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/
convencao_cedaw.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020.

SCOTT, Joan. Gênero: Uma categoria útil para Análise Histórica. 
Tradução S.O.S. Corpo, Educação e Realidade; 16. N.2: 1-27. Porto 
Alegre/RS, 1990

TORNQUIST, Carmen Susana. Parto e poder: o movimento pela 
humanização do parto no Brasil. Tese apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), 2004. Orientadora Prof. Dra. Miriam 
Pillar Grossi. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/86639/207876.pdf?sequence=1. Acesso em: 23 
jul. 2020.

WHITE RIBBON ALLIANCE (WRA). Respectful maternity 
care: The universal rights of childbearing women. s/a. Disponível 
em: https://www.who.int/woman_child_accountability/ierg/
reports/2012_01S_Respectful_Maternity_Care_Charter_The_
Universal_Rights_of_Childbearing_Women.pdf. Acesso em: 23 jul. 
2020.

ZALUAR, Alba. Violência e crime. In: MICELI, Sérgio (Org.). O 
que ler na Ciência Social Brasileira. São Paulo: Sumaré/ANPOCS, 
p. 13-107, 1999. v. 1.





Capítulo 14

Vulnerabilidades e desigualdades de gênero: HIV/
AIDS também é assunto de mulher
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Considerações inicias

Historicamente, as pessoas que vivem com HIV/
AIDS encontram-se em situação de preconceito e 

discriminação. Em se tratando das mulheres que vivem com HIV/
AIDS, além da discriminação enfrentada em razão das relações de 
gênero, tradicionalmente desiguais, elas convivem também com os 
estigmas relacionados ao HIV/AIDS (VILLELA; MONTEIRO, 
2015). Diante desse cenário, a seguinte pergunta se faz necessária: 
de que modo as desigualdades de gênero podem se relacionar com a 
vulnerabilidade feminina à infecção por HIV/AIDS e com os estigmas 
e preconceitos enfrentados por essas mulheres?

Trata-se de revisão narrativa da literatura (CORDEIRO et al., 
2007), referente a diversos estudos concernentes às relações de gênero, 
saúde e HIV/AIDS. Pretende-se, por meio da presente pesquisa, 
elencar os principais pontos de conexão entre as relações de gênero, 
estigmas do HIV/AIDS e vulnerabilidade social das mulheres. Nessa 
perspectiva, busca-se um aprofundamento acercada temática das 
desigualdades de gênero em saúde, e de modo mais específico, como 
essas desigualdades apresentam-se no caso da epidemia de HIV/AIDS.

A partir deste estudo, espera-se atrair a atenção para o tema das 
desigualdades de gênero em saúde e para a estigmatização vivenciada 
por estas mulheres que vivem HIV/AIDS, bem como contribuir para 
a base de novas pesquisas referentes ao assunto no âmbito das relações 
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de gênero e do Direito. Tendo em vista que, além de se tratar de um 
debate dentro da área da saúde, a epidemia de HIV/AIDS guarda 
uma profunda relação com diversas outras áreas, tendo atingido 
principalmente as populações mais vulneráveis. 

A construção do direito à saúde e o surgimento da epidemia HIV/
AIDS no Brasil

O direito à saúde foi mencionado pela primeira vez na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo a qual: “Toda 
pessoa humana tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 
para si e sua família saúde e bem-estar[...]” (1948, Art. 25). De acordo 
com Dallari (2009), no Brasil, a trajetória do direito à saúde tem como 
principal marco a promulgação do texto constitucional de 1988. Até 
então, nenhuma das constituições brasileiras havia feito menção ao 
tema.

A conquista desse direito se deu em função da luta dos 
movimentos sociais, com ênfase no movimento sanitarista, que 
defendia, entre outras pautas, o acesso universal à saúde. Durante os 
anos 1980, com o processo de reabertura política e redemocratização, 
diversos fatores contribuíram para que o tema do direito à saúde 
ganhasse destaque dentro dos espaços públicos. Nesse contexto, 
destaca-se a ocorrência da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que 
contou com a participação de profissionais da área, representantes de 
movimentos sociais e da sociedade civil. Foram estabelecidas ali as 
diretrizes do sistema de saúde pública do país e seus critérios para 
financiamento; além disso, houve a elaboração de um documento 
normativo, que foi apresentado durante a Constituinte de 1988 
(ROSÁRIO et al., 2020; DALLARI, 2009).

O aparecimento do HIV/AIDS, no Brasil, no ano de 1982, foi 
associado aos grupos de pessoas jovens, homossexuais e usuários de 
drogas injetáveis. Este período ficou marcado pelas crescentes taxas de 
casos de infecção e mortes. Ao lado do referido cenário, veio o descaso 
dos agentes públicos e estigmas por parte do restante da sociedade. 
Com isso, a AIDS passou a ser relacionada à ideia de comportamentos 
promíscuos e imorais e foi estereotipada como sendo a doença 
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dos “5H”, que significava “homossexuais, hemofílicos, haitianos, 
heroinômanos e hookers [prostitutas]” (SAMPAIO, 2018, p.22).

Veras et al. (1998) afirmam que, inicialmente, os quadros 
de graves infecções oportunistas em homossexuais masculinos 
chamaram a atenção e aguçaram o apetite dos preconceitos. Com 
isso, a nova infecção ganhou o apelido de ‘peste gay’ na imprensa 
leiga. Tal compreensão equivocada, que atribuía a transmissão do 
vírus a uma determinada classe de pessoas, foi responsável por 
disseminar ainda mais o vírus, tendo em vista que aqueles que não 
se viam como potencialmente afetados não estavam preocupados ou 
mantinham cuidados limitados ao acreditarem que somente afetaria 
um determinado grupo populacional.

Bastos (2006) descreve o vírus como uma “máquina spinoziana”, 
no sentido de ser persistente, flexível e econômica. De modo mais 
detalhado, sua persistência diz respeito à sua capacidade de resistir aos 
combates feitos pelo organismo; sua flexibilidade, ao modo com que 
se adapta às várias circunstâncias; e sua economia, em razão de não se 
utilizar em nada de si, mas sim do seu hospedeiro, até mesmo para se 
prolongar.

Ademais, o autor acrescenta que:

O vírus da Aids, o HIV, é uma máquina composta por um punhado 
de proteínas (como dissemos, apenas as essenciais, pois ele rouba 
de nós tudo mais de que necessita); uma unidade de informação, 
denominada RNA viral (voltaremos a este ponto), que necessita 
de recipientes e/ou líquidos que o suportem e transportem, que 
são nossas células e os líquidos que trocamos quando interagimos 
com outros seres humanos: no caso específico do HIV – sangue, 
líquido seminal e vaginal (BASTOS, 2006, p. 19).

De acordo com o Ministério da Saúde – MS (BRASIL, 2008), 
é possível compreender que a transmissão ocorre pelo contato sexual, 
passando de um corpo para o outro, por meio do líquido vaginal 
e pelo esperma trocado durando as relações sexuais, sendo um dos 
principais meios de transmissão do HIV/AIDS. Além disso, o vírus 
também pode se propagar pelo contato com o sangue contaminado, 
por meio de seringas, agulhas, pela ingestão do leite materno de mãe 
que vive com o vírus e até passando para o bebê durante a gravidez. 
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Conforme Veras e outros (1998), o surgimento do HIV/AIDS 
evidenciou, ainda, o despreparo e os problemas de saúde pública, 
os profissionais não tinham protocolos de atendimento adequado e 
nenhum modo de abordagem para lidar com tal situação. O cenário 
começou a mudar a partir da atuação de grupos militantes compostos 
por homossexuais, médicos e intelectuais envolvidos na causa, quando 
iniciaram campanhas para que fossem desenvolvidas políticas públicas 
de enfrentamento ao surto de HIV/AIDS. Logo, surgiram diversas 
Organizações Não-Governamentais – ONGs destinadas à divulgação 
de informações, a dar assistência e a combater o preconceito. Ou seja, 
organizações que tinham como finalidade reivindicar tratamentos 
de saúde mais abrangentes e inclusivos, com ênfase na Fundação de 
Apoio e Prevenção à Aids – GAPA (SAMPAIO, 2018; SOUSA et al., 
2012).

Nos anos seguintes, diante dos esforços das ONGs, da 
pressão de movimentos sociais e da participação da sociedade civil, 
foi desenvolvida, no Brasil, uma das políticas de enfrentamento ao 
HIV/AIDS mais modernas do mundo. A política contemplava 
o financiamento de pesquisas, o fornecimento de tratamentos 
antirretrovirais, gratuitamente, pela rede de saúde pública, com 
produção local, a distribuição de preservativos e a realização de 
campanhas para levar informação e combater o preconceito (GRECO, 
2016).

HIV/AIDS: uma perspectiva a partir do conceito de vulnerabilidade

Segundo Bastos (2001), a epidemia brasileira de HIV/AIDS, 
durante os seus primeiros anos, foi associada aos grupos de homens 
homossexuais, hemofílicos e aos usuários de drogas injetáveis, 
majoritariamente, homens. Nos anos seguintes, verificou-se que o 
emprego sistemático do paradigma dos “grupos de risco” gerou uma 
falsa percepção de invulnerabilidade naqueles cujo comportamento 
não estava associado aos estigmas e, consequentemente, ao risco de 
contrair e/ou transmitir a infecção.

Com o passar dos anos a ideia da existência de “grupos de 
risco” foi sendo substituída por uma análise baseada nas condições de 
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vida de determinados grupos de pessoas em relação a outros, levando-
se em consideração aspectos de saúde, sociais e culturais, como acesso 
à informação e a métodos contraceptivos, a idade, etc.(SAMPAIO, 
2018; CARMO; GUIZARDI, 2018).

De acordo com Garcia e Souza (2010, p. 10), o conceito de 
vulnerabilidade começou a ser empregado entre os “[...] cientistas do 
campo da saúde que, na intersecção de vários campos do saber, buscavam 
estratégias para o enfrentamento da aids”. Dessa forma, tendo em vista 
que a epidemia reflete diversos problemas socioeconômicos e culturais 
preexistentes, em razão das conexões entre populações historicamente 
mais atingidas pelo vírus (homossexuais, transsexuais, usuários de 
drogas injetáveis e profissionais do sexo) e processos históricos de 
exclusão social e preconceito (VILLELA; MONTEIRO, 2015).

É possível, para Parker e Aggleton (2001, p.20):

[...] identificar pelo menos quatro eixos ou domínios principais 
que parecem estar quase que universalmente presentes em todos 
os países e culturas na evolução de suas respostas ao HIV e à AIDS: 
(1) estigma em relação à sexualidade; (2) estigma em relação ao 
gênero; (3) estigma em relação à raça ou etnia; e (4) estigma em 
relação à pobreza ou à marginalização econômica.

Almeida (2010) conceitua a vulnerabilidade como sendo um 
traço da condição humana, levando em conta a fragilidade e limitação 
de cada indivíduo em seus variados aspectos. A vulnerabilidade está 
relacionada com a desigualdade, que “[...] pode estabelecer-se por 
razões sociais, culturais, educacionais, econômicas ou sanitárias, entre 
outras [...]” (ALMEIDA, 2010, p.339). Sendo assim, o conceito de 
vulnerabilidade compreende não somente as condições financeiras, 
mas também as fragilidades de vínculos afetivos e acesso aos bens e 
serviços públicos.

Ferrer (2017) afirma que tal conceituação é oriunda da área 
dos Direitos Humanos e adentrou ao campo da saúde na década 
de 1990, visando possibilitar a proteção de direitos fundamentais e 
direitos sociais, em especial, o direito humano à saúde, os direitos 
sexuais e reprodutivos. Um exemplo disso é a Proposta de Redução 
de Danos – PRD que, como menciona Valle e Melchiori (2010), 
consiste em uma política pública de proteção para pessoas em situação 
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de vulnerabilidade. Tal ação possibilita a redução dos danos causados 
pelo consumo de drogas lícitas e ilícitas e também ajuda a evitar, por 
meio do esclarecimento e informação, o contágio por HIV e outras 
infecções sexualmente transmissíveis –IST.

Acerca do tema, Brites (2006) afirma que a abordagem da PRD 
possui um caráter mais objetivo e diferente da visão proibicionista, 
visando tratar todos os indivíduos de forma igualitária, ofertando a eles 
opções que melhor condizem com suas escolhas, agregando condições 
de saúde melhor, aferindo um reconhecimento do indivíduo.

Valle e Melchiori (2010, p.54) registram que:

Sendo assim, a proposta de redução de danos não considera o 
usuário como marginal à sociedade e tem como propósito eliminar 
o estigma de “usuário problema”, que é doente e que precisa de 
tratamento. Como uma proposta de tratamento humanizado, 
visa considerar o sujeito usuário na condição “regular” e “estável”, 
isto é, que mantém seu hábito de consumir drogas e/ou práticas 
sexuais de risco, já que eliminar esse hábito parece-lhe inviável. 
Esse processo deve ocorrer com orientações sobre práticas de 
consumo e de comportamento seguros, o que poderia minimizar 
os prejuízos causados pela droga e pelo sexo desprotegido com o 
auxílio constante de profissionais envolvidos na PRD.

Com base nos estudos de Ferrer (2017), os estudos e as 
políticas públicas referentes ao HIV/AIDS tiveram que ser adaptados 
ao arcabouço teórico da vulnerabilidade, atrelado à saúde pública, 
para reduzir o impacto social e econômico da epidemia e garantir a 
proteção e direitos das pessoas que vivem com o vírus. A partir de 
então, campanhas e alertas deixaram de ser direcionadas apenas a um 
público específico, tendo em vista que a possibilidade de contrair o 
HIV/AIDS não se restringe apenas a grupos ou pessoas determinados, 
mas sim a toda a população mundial. Desta forma, considera-se um 
conceito desvinculado dos estigmas reproduzidos ao longo da primeira 
década. 

Desigualdades de gênero e vulnerabilidade das mulheres à infecção 
pelo HIV/AIDS

Diversos autores e autoras se debruçaram sobre o tema das 
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desigualdades de gênero, visando compreender suas origens e seus 
impactos na sociedade, tais como Beauvoir (1980), Bourdieu (1999), 
Butler (2003), entre outros. Academicamente, o movimento feminista 
é divido em três ondas, embora, na perspectiva de alguns autores 
haja ainda uma quarta (PEREZ; RICOLDI,2019). A primeira onda 
feminista data do início do século XIX, e caracteriza-se pela luta 
feminina por direitos políticos e pelo reconhecimento da capacidade 
da mulher de exercer atos no âmbito do direito civil, sustentando sua 
igualdade em relação aos homens, inclusive na atribuição de direitos e 
obrigações (GARCIA; AZEVEDO, 2019).

A segunda onda feminista, ocorrida nas décadas de 1970 e 
1980, sustentou a existência de um sistema cultural de opressão e, 
a partir dessa perspectiva, houve a preocupação em definir “gênero” 
e “desigualdade de gênero”. Destacam-se, no contexto, os estudos 
de Beauvoir (1980) e a sua obra O Segundo Sexo. De acordo com a 
autora, “ser” homem ou mulher é processo de aprendizagem; homens 
e mulheres nascem iguais, mas a condição de “tornar-se” os difere. 
Para “ser mulher” é necessário, primeiramente, vivenciar um processo 
de apropriação dos padrões comportamentais preexistentes para tal, 
assim como o homem também necessita do contato com outros 
padrões para se tornar homem (SANTOS, 2010).

Seguindo essa linha de pensamento, Beauvoir afirma que:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 
humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização 
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado 
que qualificam o feminino (BEAUVOIR, 1980. p. 9).

O termo ‘desigualdade de gênero’ advém da análise das relações 
sociais entre homens e mulheres, em face da distribuição de poder e 
da forma como se constituem essas relações. Bourdieu (1999) explica 
que a diferença biológica entre o corpo masculino e o corpo feminino 
é vista como justificativa natural para as distinções entre os papéis de 
gênero e a divisão sexual do trabalho. Essa percepção é produto das 
estruturas históricas de ordem masculina e busca ratificar a dominação 
exercida em relação às mulheres, construindo-se a ideia de feminino 
como ser submisso, subordinado ao papel de mãe e esposa, vivenciado 
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no lar. Os homens, cujas ações são assim socialmente legitimadas, 
ganham, portanto, liberdade para manter as mulheres em relações 
desiguais, submetendo-as a abusos para a satisfação de desejos.

Consoante Oliveira e Rossi (2019), o estudo das questões de 
gênero desenvolvido ao longo das décadas anteriores lançou as bases 
para que, nos anos 1990, emergisse o que se chamou terceira onda do 
feminismo, configurando-se uma intersecção entre as pautas defendidas 
pelo movimento feminista e perspectivas a partir de outros sistemas de 
opressão, como raça, classe e orientação sexual. Foram estabelecidas 
uma leitura crítica e uma tentativa de superação da segunda onda e, 
consequentemente, da tradicional exclusão no movimento, uma vez 
que as lutas travadas anteriormente defendiam apenas uma forma de 
“ser mulher”, no caso a mulher branca e de classe alta na sociedade.

Para Butler (2003, p.24), “[...] a distinção entre sexo e gênero 
atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos 
biológicos, o gênero é culturalmente construído [...]”, ou seja, o gênero 
é uma produção social em torno da qual não se pode colocar atributos 
físicos, podendo  apresentar diferentes configurações. Na perspectiva 
da autora, gênero nada mais é do que um ato performativo, que 
impõe atos, gestos e atuações específicas aos sujeitos, inclusive, no que 
concerne aos gêneros/sexos masculino e feminino.

Com base nos registros de Villela (2016), os estudos feministas 
vêm contribuindo também para as análises no campo da Saúde 
Coletiva. Na visão da autora, fenômenos como o adoecimento e a 
mortalidade também refletem as relações de gênero, atingindo homens 
e mulheres de forma igualmente injusta. E questões como etnia, classe 
social e orientação sexual também interferem no nível de assistência 
de saúde disponível. De modo geral, observa-se um aumento nos 
casos de obesidade, problemas cardiovasculares e outros agravos, bem 
como o crescimento nas taxas de problemas de saúde mental e do 
uso de substâncias entre mulheres. Soma-se isso aos sintomas físicos 
e mentais relacionados à jornada excessiva de trabalho e à violência. 
Apesar disso, as mulheres são as principais usuárias dos serviços de 
saúde. Verifica-se, ainda, que as desigualdades de gênero “[...] deixam 
as mulheres em desvantagem, e expõem mulheres e homens a riscos 
desnecessários à saúde” (Ibid., p.30). 
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Tradicionalmente, as normas de gênero determinam que a 
sexualidade feminina deve ser reprimida e que seu comportamento 
sexual deve ser recatado. De acordo com Villela e Monteiro (2015), 
os papéis sociais de gênero atribuídos às mulheres contribuem para 
a ocorrência de agravos específicos e a sua relação com os estigmas 
enfrentados. Bertagnoli (2012) afirma que, em razão disso, é comum 
que os homens detenham o poder em relação à decisão pelo uso 
de preservativo durante as relações sexuais, tendo em vista tanto a 
gravidez como a transmissão de HIV/IST.

Segundo Porto (2016), a ausência de um relacionamento 
estável aumenta a possibilidade de haver maior número de parceiros, a 
mulher fica mais exposta ao vírus. Por outro lado, a autora, ao examinar 
a contaminação das mulheres que possuem parceiro fixo, observa uma 
revolta nelas, pois essas mulheres confiam em seus companheiros e 
entendem a relação estável como segura. 

Além disso, analisando a situação da mulher que escolhe pela 
não utilização do preservativo nas relações sexuais, Porto (2016, p. 
60) afirma: 

Observa-se que, as profissionais entendem a falta de preservativo 
como forma de vulnerabilidade, mas não o utilizam porque não 
se encaixam nos demais conceitos que atribuem a vulnerabilidade 
ao HIV, ou seja, não têm múltiplos parceiros, têm parceiro estável 
e confiam no companheiro, dessa forma, o uso do preservativo é 
uma necessidade, a não utilização coloca as mulheres em situação 
de vulnerabilidade.

Bertagnoli (2012), por sua vez, sobre as ações preventivas frente 
ao HIV/AIDS, em se tratando de mulheres casadas ou que estão em 
união estável, destaca que:

[...] é possível observar que muitas mulheres, sentindo-se 
“protegidas” pelo casamento, negligenciam práticas preventivas 
básicas, tais como o uso de preservativo nas relações sexuais 
uma vez que sob a ótica de sua posição de passividade e 
dominação, a conjugalidade pressupõe fidelidade. A instituição 
matrimonial alivia, dessa forma, o medo de contaminação 
por doenças sexualmente transmissíveis ou pelo próprio HIV, 
parecendo promover imunidade para as “mulheres corretas”, 
que não se envolvem nos já referidos comportamentos de risco 
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(BERTAGNOLI, 2012, p. 34).

No imaginário social, diante dos casos de contaminação entre 
indivíduos cujas práticas ou identidades sexuais se distanciavam 
da norma social, era previsível a associação entre ocorrência dos 
casos de HIV/AIDS e comportamentos tidos como inadequados, 
especialmente os sexuais (PARKER; AGGLETON, 2001). Desta 
forma, as mulheres são especialmente afetadas por processos de 
estigma e suas consequências para a saúde, uma vez que as mulheres já 
se encontram vulneráveis, pela própria relação de gênero.

De acordo com Silva (2013, p. 8) “[...] apenas na década de 
1990 é que a incidência na população feminina passou a aumentar 
e as discussões para seu enfrentamento surgiram.”  Para a autora, 
a desigualdade de gênero na saúde foi notória desde o início dos 
primeiros casos de HIV/AIDS no Brasil, uma vez que o vírus estava 
ligado ao sexo masculino e que a mulher, consequentemente, era 
esquecida das campanhas de prevenção contra a doença. A respeito, 
Porto (2016) afirma que mesmo estando ciente de que a infecção pelo 
vírus poderia ser transmitida pela via sexual, as mulheres não eram o 
foco das campanhas educativas, o que contribuiu para que houvesse 
um aumento na taxa de incidência do HIV/AIDS em mulheres. 

A autora, Silva (2013, p.8), ressalta a importância dos 
Movimentos Feministas e entidades da sociedade civil com atividades 
em HIV/AIDS para a consolidação dos direitos, principalmente, no 
que diz respeito à saúde da mulher que vive com HIV/AIDS. Como 
resultado, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de 
DST e HIV/AIDS, elaborou ações de resposta ao aumento dos casos 
em mulheres, como também revisou medidas para que a mulher com 
HIV/AIDS tivesse uma qualidade de vida melhor.

Estigmas enfrentados pelas mulheres com HIV/AIDS

Ademais, adentrando a teoria da estigmatização, cabe evidenciar 
que outros processos de estigmatização encadeiam os estigmas 
vivenciados pelas mulheres que vivem com HIV/AIDS. Segundo 
Goffman (2004, p. 93), “[...] as mulheres têm que ser o que os homens 
esperam delas, ou seja, simplesmente mulheres”. Em outras palavras, 
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a pessoa estigmatizada, muitas das vezes, necessita de aprovação dos 
“normais” e para isso ela demonstra, aos iguais, qualidades que são 
características dos iguais, para conquistar a aceitação. Nesse sentido, 
as mulheres que vivem com HIV/AIDS já se sentem estigmatizadas 
por serem de fato mulheres e necessitam da aprovação da sociedade, 
ocultando o status sorológico, pois já existe um estigma que o vírus 
está ligado à prostituição, para não serem excluídas socialmente.

A respeito do comportamento da pessoa estigmatizada na 
tentativa de conquistar um lugar perante os “normais”, Goffman 
(2004, p. 94) reitera que:    

Embora os códigos ou as linhas apresentados às pessoas que têm 
um estigma particular difiram entre si, há alguns argumentos que, 
apesar de contraditórios, gozam, em geral, de grande aceitação. 
A pessoa estigmatizada é quase sempre prevenida contra uma 
tentativa de encobrimento completo. (Apesar de tudo, a não ser 
pelo confessor anônimo, pode ser difícil que uma pessoa defenda 
essa posição publicamente na imprensa.) Em geral, também, ela 
é prevenida contra o fato de aceitar completamente como suas 
as atitudes negativas que outros têm para com ela. É provável 
que ela seja prevenida contra a “desmenestrelização”, por meio 
da qual a pessoa estigmatizada deseja conquistar as graças dos 
normais exibindo o repertório completo de qualidades negativas 
imputadas a seus iguais, consolidando, assim, uma situação vital 
dentro de um papel ridículo.

Outro aspecto a ser considerado é o receio da mulher que vive 
com HIV/AIDS em procurar o serviço de saúde, em decorrência 
da rejeição ou até mesmo de sofrer maus tratos dos profissionais de 
saúde, posto que inseridos na sociedade, machista e preconceituosa, 
reforçam o estigma do vírus em mulheres. O Código de Ética Médica 
(2018, p.21), em seu capítulo III, em se tratando de responsabilidade 
profissional, diz que é vedado ao médico causar dano ao paciente 
por ação ou omissão, significando que o médico não pode deixar de 
atender ou atender mal a pessoa que vive com HIV.

Sobre o tema, na perspectiva de Villela e Monteiro (2015, p. 
532):

As relações entre doença, estigma, normas sociais e marcadores 
sociais de desigualdade não se restringem à atribuição de 
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qualidades morais negativas aos portadores [sic]. O estigma 
opera, igualmente, na redução do acesso aos serviços e cuidados 
em saúde, às informações e recursos sobre saúde e à possibilidade 
de usufruir da vida de modo pleno e com dignidade.

Silva et al. (2015) afirmam que estigmatização representa uma 
barreira para a testagem, além de influenciar na busca tardia e/ou 
abandono do tratamento, além disso muitas vezes os pacientes relatam 
outros problemas de saúde, como, por exemplo, a depressão. De modo 
geral, a adesão à Terapia Antirretroviral – TARV é um processo que 
envolve fatores demográficos, sociais e psicológicos.

HIV/AIDS em gestantes

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de HIV/
AIDS (BRASIL, 2019), as principais formas de exposição na 
população feminina são o relacionamento heterossexual e o Uso de 
Drogas Injetáveis – UDI, compreendendo cerca de 88% dos casos 
novos. E, com o aumento da prevalência do HIV nas mulheres, a maior 
parcela dessas em idade reprodutiva, aumentam também os riscos de 
transmissão vertical. Em relação aos percentuais, aproximadamente 
86% das infecções em pessoas com até 13 anos de idade, ocorreram 
através da transmissão vertical (BRASIL, 2019).

Conforme Faria et al. (2014), muito embora o Brasil tenha 
destaque nas políticas públicas de redução da transmissão materno-
infantil do HIV, o acesso ao tratamento preventivo por si só, não 
garante a adesão das gestantes à medicação. Na visão dos autores, o 
medo da discriminação e preconceito, como também a falta de uma 
rede de apoio familiar ou do parceiro, constituem barreiras para 
que a mulher realize adequadamente o seu tratamento. As gestantes 
convivem com o medo de transmitir a infecção a seus filhos e em 
alguns casos, diante da falta de assistência adequada, deixam de tê-los 
ou os têm em condições de risco reprodutivo.

De acordo coma UNAIDS (2018), aproximadamente 360 mil 
mulheres gestantes, entre 15 e 24 anos, vivem com HIV em todo o 
mundo. Na hipótese em que o início da TARV ocorra na época da 
concepção ou quando as mulheres recebem apoio para permanecer em 
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tratamento, a chance de ocorrer a transmissão vertical é inferior a 1%. 
No Brasil, conforme dados do Boletim Epidemiológico de 

HIV/AIDS (BRASIL, 2019), no período de 2000 até junho de 2019, 
foram notificados mais de 125 mil casos de HIV entre as gestantes; 
destes, 8.621, somente no ano de 2018. Durante o período, houve 
um aumento de 38,1% na taxa de detecção de HIV em gestantes, 
em parte, por consequência da ampliação do diagnóstico durante o 
pré-natal. A faixa etária entre 20 e 24 anos é a que apresenta o maior 
número de casos (27,8%) entre as gestantes. 

Logo, o estigma vivenciado pelas mulheres compromete 
o exercício de sua cidadania, de modo a perder os seus direitos, 
principalmente, o direito à saúde. Direito esse garantido 
constitucionalmente, como definido na Constituição de 1988, que 
prevê a universalidade do direito à saúde, garantindo a preservação e a 
manutenção da saúde para aqueles que já se encontram doentes.

Considerações finais

Dado o objetivo desta pesquisa e a discussão estabelecida sobre os 
referenciais do direito à saúde, desigualdades de gênero, vulnerabilidade 
das mulheres e estigmas enfrentados por elas, no contexto da epidemia 
de HIV/AIDS, buscou-se resgatar parte da história do HIV/AIDS no 
Brasil e no que se refere ao universo feminino. Apresentadas as várias 
vertentes da vulnerabilidade da mulher ao vírus, concluiu-se que, para 
que tal quadro se reverta, é importante fortalecer o poder de decisão 
do feminino quanto ao uso do preservativo.

Concluiu-se, também, que o direito à saúde, como garantia 
constitucional e conquistado por meio de movimentos sociais, pode ser 
observado, por exemplo, no aparecimento de campanhas de prevenção 
de HIV/AIDS direcionadas às mulheres e de acompanhamento da 
saúde sexual da mulher, figura essa que foi esquecida por muitos 
anos das campanhas de saúde. Essas campanhas foram estimuladas 
por grupos feministas que buscavam a integridade da saúde do sexo 
feminino, pois em decorrência de diversos estigmas as campanhas 
eram voltadas somente para o sexo masculino.

Por fim, compreende-se que é necessário estimular os 
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movimentos sociais que buscam consolidar o direito à saúde no Brasil, 
principalmente, o direito à saúde da mulher que vive com HIV/AIDS, 
ressaltando o direito ao pré-natal preventivo para que não ocorra a 
transmissão vertical. Igualmente, deve-se estimular o empoderamento 
dessa mulher estigmatizada pela sociedade, possibilitando-lhe o acesso 
à saúde que merece. 
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Capótulo 15

Mulheres, maternidade e militância política 

Camilla Veras Pessoa da Silva
Flávia Roberta Eugenio

Considerações iniciais

Historicamente, a maternidade foi compreendida 
como um aspecto natural no destino da mulher e do 

casamento. A partir da década de 1970, no contexto ocidental de 
luta das mulheres pelo controle dos corpos e direitos reprodutivos, 
associado ao surgimento da pílula anticoncepcional, a maternidade 
compulsória passou a ser questionada e deixou de ser compreendida 
como necessidade natural da existência das mulheres, trazendo para 
o centro a ideia da realização pessoal, presente na ideologia das 
sociedades capitalistas em desenvolvimento (BADINTER, 2011).

Segundo Badinter (2011), este momento histórico permitiu 
à mulher expandir suas ambições pessoais, inclusive de abdicar do 
casamento com filhos ou optar pela maternidade associada à vida 
profissional. Esta abertura trouxe também contradições, já que os 
deveres maternos aumentaram, assim como os esforços para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. De acordo com a autora, a 
relação mãe e mulher na sociedade atual é uma relação ambivalente e 
conflituosa. 

No Brasil, as mulheres trabalhadoras e racializadas se relacionam 
com a maternidade de forma heterogênea ao padrão de família nuclear 
burguesa, composta pela figura do pai, da mãe e dos filhos em um 
lar. Segundo Fonseca (2015), desde o período colonial, as famílias 
das classes populares não vivenciaram na prática a norma oficial, em 
que a mulher deveria estar em casa, dedicada ao trabalho doméstico, 
enquanto o homem garantiria o sustento financeiro da família. As 
mulheres da classe trabalhadora, sobretudo mulheres negras, sempre 
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estiveram inseridas nos espaços públicos e no mundo do trabalho, 
o que interferia diretamente no cuidado das crianças, socializado na 
convivência com outros adultos. 

   As mulheres do campo e da cidade sempre estiveram presentes 
no cenário de luta por direitos, por melhores condições de trabalho e 
cidadania. De acordo com Giuliani (2015), no final dos anos de 1960, 
as mulheres protagonizaram diversas iniciativas reivindicatórias, com 
destaque, nos centros urbanos, ao Movimento Nacional contra a 
Carestia; o Movimento de Luta por Creches; O Movimento Brasileiro 
pela Anistia; e na conformação de Grupos Feministas e Centro de 
Mulheres. 

No meio rural, destaca-se a participação das mulheres nos 
movimentos de luta pela terra, como o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e nas Pastorais da Terra. Estes espaços de organização 
permitiam que as mulheres refletissem a respeito do seu papel social 
enquanto esposa, dona de casa e mãe, além das reivindicações dos 
movimentos.

Giuliani (2015) destaca ainda a resistência das mulheres 
camponesas organizadas nos movimentos de ocupação de terra. 
Segundo a autora, no contexto rural, as mulheres assumem diversas 
tarefas que envolvem desde os cuidados domésticos à mobilização 
ativa em resistência e à violência, organização e manutenção do espaço 
comunitário dos acampamentos e assentamentos:

Embora nem todas as mulheres necessariamente cheguem 
a posturas críticas a respeito da divisão sexual do trabalho 
doméstico, sua atuação nestes movimentos lhe permite tecer fortes 
laços de solidariedade feminina e reafirmar sua importância no 
núcleo familiar. As mulheres têm contribuído para que algumas 
transformações importantes possam ser postas em prática: a 
politização do cotidiano doméstico, o fim do isolamento das 
mulheres no seio da família. a abertura de caminho para que se 
considere importante a reflexão coletiva; a definitiva integração 
das mulheres nas lutas sociais e seu papel de destaque na renovação 
da própria cultura sindical (GIULIANI, 2015, p. 649).

Dentre as estratégias dos movimentos para garantir a 
participação das famílias e principalmente das mulheres nas atividades, 
ressalta-se a construção das “Cirandas infantis”. O Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) preconiza este processo, 
atualmente reproduzido em diversas organizações políticas. No MST, 
a “Ciranda Infantil” é uma prática comunitária que visa promover o 
cuidado das crianças e também a educação infantil no campo. 

A Ciranda consiste em um espaço formativo e recreativo 
destinado a crianças e adolescentes, na qual, a educação das crianças 
é partilhada com os membros da comunidade, possibilitando a 
participação das famílias nas tarefas do movimento. Funciona como 
um espaço pedagógico, cooperativo, de vivência da infância e da 
transmissão dos valores e construção da identidade do movimento, 
além de promover a formação política dos educadores e educandos 
(MST, 2004).

Além do aspecto pedagógico, a Ciranda permite a socialização 
dos cuidados da criança atribuídos a esfera privada do ambiente 
doméstico e delegado tradicionalmente às mulheres. Assim, as militantes 
ficam mais disponíveis para participar das reuniões, formações e 
atividades políticas. Vale ressaltar, também, as relações de solidariedade 
estabelecidas em espaços de movimentos populares (SOUZA, 2012). 
Seja em uma ocupação, assentamento, são estabelecidos laços afetivos 
e comunitários que auxiliam no compartilhamento de cuidados, 
permitindo uma maior inserção das mulheres nas atividades coletivas 
e nas lutas políticas.

Contudo, esses recursos não negam o desafio das mulheres de 
se organizarem politicamente, sobretudo em organizações que não 
possuem dispositivos similares para cuidado e educação das crianças. 
Há ainda diferenças entre as experiências das mulheres, cujos pais das 
crianças dividem os cuidados e apoiam a participação política das 
mulheres. Para os movimentos, faz-se necessário investir em espaços 
de socialização dos cuidados e também de formação política dos 
homens, a fim de desconstruir a ideia de que o cuidado dos filhos e da 
casa é tarefa exclusiva das mulheres. 

Neste sentido, este estudo buscou conhecer a vivência de 
mulheres que conciliam a maternidade e a militância política em 
movimentos populares, através dos sentidos e significados atribuídos 
à sua experiência de ser mãe e militante. Este trabalho também visou 
compreender os limites, os desafios e as possibilidades que envolvem 
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ser mãe e mulher e atuar na esfera política, de caráter público e coletivo. 
Além de perceber quais alternativas são oferecidas pelos movimentos 
populares que envolvem o compartilhamento e socialização dos 
cuidados com as crianças com outros atores, permitindo a participação 
das mulheres nos espaços de formação, direção e luta dos movimentos. 

De acordo com Leontiev (1978, p. 101), “[...] a significação é, 
portanto, a forma sob a qual um homem assimila a experiência humana 
generalizada e refletida”. É através da transmissão do conjunto das 
significações formuladas pelas gerações anteriores que o ser humano 
assimila as experiências passadas da humanidade. 

Os significados possuem caráter histórico e conceitual, são 
estáveis e permitem a comunicação humana ao longo do tempo. Os 
sentidos são singulares, possuem caráter fluido e se relacionam com os 
aspectos cognitivos e afetivos de cada sujeito. São frutos dos efeitos da 
palavra e expressam a subjetividade dos indivíduos em dado contexto. 
Para Vigotski (2001, p. 465), os sentidos são “[...] um agregado de 
todos os fatos psicológicos que surgem na nossa consciência como 
resultado da palavra.”

Por trás de cada pensamento, sentimento e ação existe ainda um 
subtexto oculto, a tendência afetivo-volitiva, referente a motivação, 
emoções, desejos e necessidades dos sujeitos. O aspecto afetivo-volitivo 
está na base da constituição dos sentidos. O conjunto de significações 
oriundo da experiência dos sujeitos compõe o que Vigotski chama de 
perejivane ou vivência. 

A vivência é uma unidade de análise indivisível e dialética 
que sintetiza os elementos que estão presentes na totalidade, ou seja, 
traz em si as características do sujeito e do meio onde a experiência 
emocional ocorre. Por apresentar a dimensão da totalidade, através 
da vivência, é possível observar psiquismo em seu movimento de 
transformação (VIGOTSKI, 2010).

Para acessar os sentidos, os significados e o subtexto, que 
compõem a vivência da maternidade pelas mulheres militantes, 
foram realizadas entrevistas abertas semiestruturadas que permitiram 
conhecer falas e as significações atribuídas pelas mulheres à sua 
experiência de ser mãe, sua relação com companheiros e com as 
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organizações em que atuam.
Foram realizadas cinco entrevistas com mulheres na faixa-etária 

de 20 a 40 anos, militantes e dirigentes das seguintes organizações: 
Movimento dos Atingidos por Barragens, Levante Popular da 
Juventude, Marcha das Mulheres Negras, Movimento UNEAFRO 
Brasil e Coletivo Fala Guerreira. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e realizadas com 
consentimento das mulheres. Para apresentação dos resultados 
coletados foram utilizados nomes fictícios a fim de preservar a 
identidade das participantes deste estudo.

Entre a militância e a maternidade: mulheres divididas

  A vivência da maternidade pelas mulheres militantes é 
permeada pela dualidade do público e privado e aparece como um 
conflito para as mães. Dar conta de cumprir com o papel de mãe 
de acordo com o socialmente esperado para este papel, e permanecer 
ativa na militância, se mostra em todas as entrevistas como um desafio 
árduo e distante para se alcançar. 

Todas as participantes relataram que após o nascimento se 
afastaram temporariamente das atividades externas, ficaram em casa, 
focadas no cuidado do recém-nascido e afirmam que foi necessário um 
período de readaptação daquela nova realidade para poder se inserir 
nos espaços públicos. 

“Foi um período ruim, que não consegui desenvolver minha 
tarefa, me sentia perdida e também por não estar de corpo inteiro 
na militância.” (Antonia)

“No processo da gestação eu parei, nos atos eu também parei e 
fiquei em casa, não tinha muita atividade, mas foi um momento 
que eu me aprofundei no feminismo na parte teórica. Porque 
como era um momento que eu tava em casa, eu lia mais e me 
aproximei mais do feminismo.” (Luisa)

Mesmo após o puerpério, o exercício da maternidade e da 
militância se mostra como dicotômico em alguns momentos. As 
mulheres afirmam que a maternidade requer o estabelecimento de 
novas prioridades, que em algumas situações divergem das prioridades 
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estabelecidas pelos movimentos.

“Fez com que na verdade eu ficasse mais criteriosa com relação ao 
que vou fazer ou não na minha militância.” (Joana)

“Evidente que muitas mudanças aconteceram na minha trajetória, 
se antes eu pensava em mim e no coletivo de forma abrangente, 
hoje tenho que ponderar e colocar em primeiro lugar as crianças, 
em muitas situações (...) Tem hora que tem uma incompreensão 
da militância. Isso também cansa, estou no período que estou um 
pouco enjoada de sempre as mesmas pessoas falarem as mesmas 
coisas, cobrarem da mesma forma, “você não foi em tal ato, não 
foi em tal reunião”. Olha, não dá pra gente estar em tudo, as 
crianças crescem muito rápido, às vezes, a gente perde momentos 
importantes da vida delas. Então tenho ponderado muito, onde 
estar, porque estar, se eu quero estar. Isso é autonomia da mãe 
também, tem que compreender.” (Raquel)

O sentimento de estar dividida, não estar de “corpo inteiro” 
ou sentir-se mal por estar em uma atividade no tempo que poderia 
ou deveria estar com os filhos aparece também como sentimento que 
expressa esta separação entre a atuação política ou externa e o cuidado 
dos filhos, de ordem privada. 

“Isso também já responde como é ser mãe e militante, é você estar 
o tempo todo dividida. Embora a militância diz respeito a vida 
dessas crianças, nem sempre a gente consegue estar ali na linha de 
frente, super atuante.” (Raquel)

“É um duplo cuidado como eu disse (...) é o tempo todo está ali 
entre o público e o privado né? Então às vezes, quando eu deixo 
de ficar com meu filho pra estar numa atividade da militância eu 
me sinto mal e assim, eu não posso faltar com ele pra consertar 
o mundo né? Eu preciso que ele esteja bem para poder fazer as 
coisas.” (Joana)

É necessário enfatizar que em muitos momentos das 
entrevistas as mulheres relatam com pesar o fato de precisarem se 
dividir entre estes processos. Evidenciando não conseguir vivenciá-
los como desejam. Contudo, este desejo pode ser interpretado como 
algo também cobrado a elas. Às mães é cobrado um compromisso 
incondicional com a maternidade, e quando isto não é possível, por 
conta de múltiplos fatores, o pesar aparece acompanhá-las.
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 “Pra mim o que é ser mãe e militante é a gente assumir não 
só nossos riscos na nossa vida. A gente assume alguns riscos pra 
gente, quanto militante, de refletir, se indignar, colocar a boca no 
trombone, se expor, muitas vezes. E assumir isso com uma outra 
pessoa que está se formando com base em você, se espelhando, às 
vezes é muito angustiante, você não sabe se tá fazendo certo, se tá 
agindo de acordo, respeitando o tempo e limite da pessoa que tá 
ali em formação.” (Daiana)

“Na prática acontece, a gente tem limites de participação de que 
é uma criança, que precisa para tudo de sua presença, pra comer, 
pra limpar, pra dormir, pra tudo, uma criança precisa de ti. Então 
a tua vontade não é mais só tua, tu não obedeces mais só a tua 
vontade, a sua definição do que tem que fazer. Tu tens que ajustar 
tua tarefa com a demanda de um filho, de uma criança e isso 
com certeza diminui a sua presença na tarefa, na condução do 
movimento. (Antonia)

Acrescenta-se que há uma mudança na formação desta 
mulher, trata-se de um duplo processo de formação, que se mostram 
complementares. A formação como militante e a formação como 
mãe. Anteriormente, a militância significava fazer o enfrentamento e 
a resistência política, enquanto mulher cidadã. Após o nascimento do 
filho, é também fazer enquanto mãe, carregando responsabilidades, 
deveres e direitos da mãe e da criança.

Limites e desafios na participação política das mulheres

 Por vivenciar a maternidade, em alguns momentos as mulheres 
precisaram se afastar de suas atividades políticas ou limitá-las. Sendo 
irrealizável dar conta das tarefas da militância, concomitantemente 
com todas as exigências da maternidade. Além disso, os relatos 
evidenciam o quanto se trata de um processo árduo se adaptar à nova 
dinâmica com a criança.

 “A Iara me tolheu um pouco as tarefas que eu tinha que 
desenvolver. Eu tinha a tarefa de acompanhar o estado do Ceará 
quando Iara era pequena, eu fui, mas ela chorava muito e eu tava 
lá acompanhando o espaço, eu tinha que interromper para dar de 
mamar, acalmar ela, ela não ficava com todo mundo, não ficava 
na ciranda. Então às vezes isso atrapalha um pouco.” (Antonia)
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 “O Alan veio eu tava muito a mil por hora, eu tava com quase 
28 anos e era um momento que eu viajava muito (...) eu tava 
fazendo um milhão de coisas e aí quando eu engravidei eu tentei 
continuar fazendo o máximo de coisas possíveis porque eu sabia 
que ia ter que passar um tempo afastada. (...) Praticamente quatro 
meses sem praticamente sair de casa, muito voltada pra ele, me 
recuperando, entendendo a minha nova dinâmica de vida, foi 
difícil, porque eu sou uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo 
tempo. Então encarar o único papel de ser mãe daquela criança 
foi bem sufocante, e demorou um tempo pra eu voltar a fazer 
minhas tarefas de militância”. (Joana)

 “Evidentemente que com a gestação e nascimento da primeira 
filha, fiquei mais afastada. Toda aquela dedicação que eu tinha 
para a profissão acabou ficando secundária. E isso reflete até os 
dias de hoje, pois depois engravidei de novo. Os planos foram 
mudando e eu fui ficando mais limitada (...) A gente deixa de 
fazer um curso de especialização, eu não vou ter tempo, não vou 
conseguir frequentar. Tenho recorrido a curso online, porque 
estudo em casa, coloco uma pra fazer a lição, ligo o computador e 
estudo, enquanto a outra tá na creche, a bagagem é bem pesada” 
(Raquel)

Os limites na participação política aparecem na medida em que 
a dinâmica da militância se confronta com a dinâmica dos cuidados. 
A criança exige uma rotina de cuidados, o que na vivência política é 
desafiador para a mãe assegurar.

 “Há uma mudança na participação política sim, porque muitas 
vezes as atividades acontecem a noite e aí é um tempo que tenho 
que deixar meu filho pra ir, ai eu penso se é realmente necessário 
que eu vá naquela atividade. Então essas coisas que acontecem a 
noite, eventos do dia todo, de final de semana que é quando eu 
posso ficar mais com ele, eu também repenso.” (Joana)

 “É muito difícil o dia a dia, as tarefas, muitas coisas você fica 
desfalcada, você não consegue assumir tantas responsabilidades 
no coletivo, porque você não vai conseguir dar conta, então fica 
mesmo limitada. (...) E os espaços da militância acontecem num 
ritmo completamente diferente de quem é mãe. A gente tem outro 
tempo, no final de semana a gente não pode ficar se reunindo o 
tempo inteiro pra fazer reunião pra fazer várias coisas, a gente 
tem que dá um tempo pra ficar com as crianças, não dá pra virar 
a noite fazendo várias coisas. Então você não pode fazer várias 
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coisas que as meninas que não tem filhos podem fazer.” (Daiana)

 “Já aconteceu de eu ter que viajar pelo movimento de mulheres 
e ficar 4 dias fora sem as crianças, isso gera um estresse, essa parte 
eu acho bem complexo, não é favorável para a participação das 
mulheres mães.” (Raquel)

 As entrevistas apontam que se trata de um desafio articular os 
espaços políticos com a dinâmica da maternidade. Um fator evidente 
em todos os relatos se refere aos horários e ao ritmo das atividades. 
Compreende-se que, para a participação das militantes mães, se faz 
necessário que as crianças sejam acolhidas em suas necessidades, 
inclusive, de tempo de duração das atividades e horários e dias em que 
acontecem.

 “É o que eu falei né? Cuidado com os horários a primeira coisa, 
segundo colocar espaços onde a mães possam deixar as crianças 
para participar de alguma atividade que seja mais pesada, creche, 
espaço para brincar, etc.” (Joana)

 “Na última eleição, participei de uma campanha em que as 
reuniões aconteciam às quartas à noite lá na República, como 
eu ia sair da Zona leste com duas crianças que levantam as seis, 
seis e meia da manhã pra levar para o centro da cidade. Então 
eu quase não participava das reuniões da campanha e tinha uma 
certa cobrança.” (Raquel)

“Acho que a gente deveria, primeiro, pensar a relação com 
o tempo, entender que as crianças tem que estar, e respeitar o 
tempo delas, elas ficam muito cansadas com a rotina que a gente 
tem.” (Daiana)

A participação da mulher é facilitada quando as organizações 
oferecem as condições materiais para que ela possa estar presente, 
“se meu filho é bem-vindo, eu também sou”, critério que baliza 
a participação das mulheres mães nestes espaços. Quanto mais a 
organização oferece formas de socializar os cuidados, redes de apoio, 
espaços formativos para os homens e mulheres, maior é o sentimento 
de pertencimento e melhor é o envolvimento desta mulher nos espaços 
da organização.
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A organização política e o cuidado das crianças 

No que diz respeito às iniciativas promovidas pelos movimentos 
populares para socialização dos cuidados das crianças, as entrevistadas 
reafirmam o papel das Cirandas e das creches auto-organizadas, 
como espaços fundamentais para garantir a participação política e o 
pertencimento nos movimentos.

“Quando R. que me apresentou o Levante, a primeira coisa que 
perguntei foi “eu tenho uma filha, como é que que vou fazer?”  
E ela comentou da ciranda. E foi um momento que senti mais 
segurança de entender que eu poderia estar naquele espaço né?  A 
primeira vez que eu precisei levar a Sara e a ciranda funcionou, 
onde todo mundo ajudou a cuidar dela, eu entendi que eu poderia 
estar naquele espaço, tanto eu, quanto a Sara.” (Luísa)

No Movimento dos Atingidos por Barragens e no Levante 
Popular da Juventude existem as Cirandas infantis, espaços que oferecem 
cuidados às crianças através de uma proposta pedagógica de formação 
política, como preconiza o MST (2004). De acordo com Antônia e 
Luísa, o espaço da ciranda ocorre durante as atividades promovidas 
pelo movimento, reuniões, seminários, e possui uma intencionalidade 
que envolve a inserção dos homens na tarefa dos cuidados e também o 
uso da brincadeira como recurso para o aprendizado político.

“O MAB, desde 2006, vem desenvolvendo o espaço da ciranda 
do movimento, intencionalizando o espaço da ciranda, bem 
como por conta quase sempre as mulheres não participavam 
dos espaços de decisão, para permitir que as militantes não se 
afastassem e que desse o suporte para elas participarem. (...) Ela 
funciona em encontros e atividades. Em momento de reunião 
que eu tenha que sair com Iara, tem a ciranda, todas as reuniões 
da direção, do coletivo, têm a ciranda e militantes para fazer 
a ciranda. E  não é qualquer um que tu pega que tá sem fazer 
nada então vai lá ajudar a fazer a ciranda, não é assim, tem 
militantes do movimento destinados para pensar a ciranda do 
MAB com projeto pedagógico, isso é muito importante, porque 
a criança não vai lá ter apenas um momento de entretenimento. 
É uma brincadeira direcionada para o aprendizado político da 
criança”(Antônia)

Outro dispositivo apontado pelas entrevistadas são as creches 
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auto-organizadas, para garantir a participação das mães nas atividades. 
Há um esforço das militantes de assumirem coletivamente a tarefa do 
cuidado, que aparece como principal preocupação para que a mulher 
se sinta bem-vinda naquele espaço. 

“Uma das nossas primeiras preocupações quando a gente tá 
pensando uma atividade para mulheres é, vai ter creche, vai ter 
alguém olhando as crianças, vai ter brincadeira, a gente vai levar 
lápis de cor, tinta, argila, como vai ser? E quando a gente propõe 
atividades a noite, a gente também propõe creche.” (Joana)

No entanto, a construção de espaços socializados não é uma 
realidade de todos os movimentos. Esses espaços ainda precisam 
ser ampliados e melhor organizados. Raquel e Daiana demonstram 
insatisfação com a indiferença de outros militantes com relação a 
estas pautas. Afirmam que de forma geral são as mulheres mães que 
se preocupam com isso, em pontuar a necessidade destes espaços. As 
participantes reforçam que as organizações precisam avançar neste 
sentido para garantir que as Cirandas e as creches aconteçam.

“Sobre os espaços de atuação de militância, sobre a socialização, 
sempre é um desafio, sempre que vai ter alguma atividade grande o 
pessoal não pensa nisso, normalmente quem pensa são as próprias 
mães. Fala assim: “olha, vai ter um espaço para as crianças? vai ter 
espaço para a creche?’’ (Raquel)

“Nos movimentos isto é bem complexo, pois ninguém quer 
pensar nisso, ninguém quer se responsabilizar por isso. No fim 
das contas, quem acaba correndo atrás da criançada no meio 
da reunião e no fim da reunião, são as próprias mães, ou seja, 
a gente monta um espaçozinho, mas é a gente mesmo que tá ali 
cuidando.”(Daiana)

Para as mulheres, os movimentos políticos também precisam 
ampliar e aprofundar a formação feminista, sobretudo nos movimentos 
mistos, a fim de fortalecer a participação das militantes e também 
de conscientizar os homens de sua responsabilidade nos cuidados 
domésticos.

“Acho que deve profissionalizar a ciranda e trazer o debate do 
feminismo, e esse debate misto tanto para homens como mulheres 
sobre os cuidados das crianças, sobre a necessidade da socialização 
dos cuidados das crianças.” (Luísa)
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“O papel dos filhos não é uma tarefa da mulher, é uma tarefa 
compartilhada. E isso não acontece naturalmente, é uma 
intencionalidade da organização da política de provocar na 
organização, no debate que nós fazemos sobre gênero, sobre as 
mulheres, sobre o feminismo, no empoderamento delas para 
que junto com os companheiros reflitam sobre isso. Isso é bem 
importante pra muitas, que em casa tem a tarefa única de cuidar 
dos filhos de cuidar da casa, de cuidar e cuidar...Então isso é bem 
importante, além da ciranda quando proporciona que as mulheres 
se empoderam e dizem você é pai, você cuida dela também, não 
só dos filhos, da casa, dos espaços coletivos.” (Antonia)

“É preciso uma aldeia para cuidar de uma criança”

As mulheres reiteram que socialmente o cuidado das crianças 
é visto como responsabilidade apenas da família, principalmente da 
mãe. E possuem expectativa que dentro dos movimentos populares o 
cuidado das crianças seja compreendido como tarefa de todos.

“Uma coisa que a gente tem provocado também, é do envolvimento 
dos militantes, mas que os filhos não são filhos só meus, são filhos 
da organização.” (Antonia)

“Não é dever apenas da mãe educar e criar uma criança. Claro que 
é meu dever legalmente inicial, do ponto de vista revolucionário, 
todo mundo tem que educar. E aquele provérbio africano né, que 
diz que ‘É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança’.” 
(Joana)

Contudo, apesar dos limites e desafios, as entrevistadas 
reconhecem a solidariedade e relações de cooperação que existem nos 
espaços dos movimentos. Elas compartilham que há o sentimento de 
que é possível contar uns com os outros. Como afirma Antonia:

“Além do espaço da ciranda para o cuidado da criança, quando 
a gente precisa do cuidado a gente tem. (...) Isso é a organização 
assumindo a solidariedade dos filhos dos outros que precisam.” 

Por outro lado, afirmam que além dos movimentos é preciso 
construir uma rede de apoio, composta por familiares, vizinhos, 
amigos e também companheiros de organização, para permitir que ela 
desenvolva outras atividades, como o estudo, o lazer e o trabalho, além 
do cuidado com as crianças. 
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“Eu preciso criar uma rede. Graças a Deus agora eu consegui criar 
uma rede, mas é muito difícil, pra mulher poder sair ela precisa 
ter uma rede de apoio, pessoas que ela possa contar, pessoas que a 
criança goste. Não adianta ela achar que vai fazer tudo sozinha.” 
(Joana)

“Eu fico louca particularmente quando eu tenho que sair e eu 
preciso mobilizar muita gente pra me substituir, sendo que eu 
sou uma só, se eu sou uma só, eu dou conta de tudo. Se eu tenho 
que sair, fazer uma coisa, fazer um trabalho, uma atividade, eu 
tenho que mobilizar quem vai buscar na escola, quem vai trazer, 
dar banho, quem vai dar janta, porque a outra pessoa vai dar aula, 
a outra tem que ir embora, montar uma equipe pra dar conta 
de um papel que se eu tiver que fazer, terei que fazer sozinha.” 
(Raquel)

“As coisas do dia-dia vai muito da gente se ajustar, ter a 
solidariedade do movimento, a compreensão do companheiro pra 
gente conseguir tocar as coisas que tem que tocar. Uma hora tu 
vai ter que buscar na escolinha, outra hora ele vai ter que ir buscar 
na escolinha, por conta que vc também tem atividades políticas 
que vão além do horário da escolinha. E eu não tenho que levar 
só pra mim isso de que só eu tenho que  deixar de participar 
de atividades políticas por conta do compromisso do horário da 
escola” (Antonia)

As mulheres que são mães solos e que os pais não assumem 
a divisão dos cuidados possuem maior dificuldade em se inserir nos 
espaços mais coletivos. As mulheres que os pais assumem os cuidados 
dos filhos tem uma maior flexibilidade para participar das tarefas. 

“O pai do Alan não participa do cotidiano dele, não tem apoio 
nenhum do pai dele. Pega o Alan duas vezes por mês, paga uma 
pensão num valor irrisório mas o meu atual companheiro é 
militante também, e a gente se divide, vai morar junto ano que 
vem, mas desde já a gente se divide nas tarefas. às vezes eu vou 
mais cedo para uma tarefa que tenho que cumprir na militância, 
ele fica com Alan, pra ele não ficar tão cansado e leva o Alan mais 
tarde. Às vezes eu pego o Alan pra voltar pra casa e ele vai ficar 
na militância, no espaço que Alan possa estar nós ficamos os dois 
olhando ele, então depende muito, mas ele me apoia muito. Ele 
realmente é um companheiro preocupado com estas questões e 
não quer deixar a maternidade só pra mim, o cuidado como algo 
só pra mim, então é muito importante que ele como militante 
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saiba que não dá pra negociar o filho, e ele super considera Alan 
filho dele. Antes de tudo é o bem-estar dele e depois as outras 
coisas.” (Joana)

 “Tenho uma filha de 6 anos, conto parcialmente com o pai dela. 
Ele é presente, fica uma semana com ela, e outra comigo. A base 
de muita briga e discussão ainda está correndo processo judicial 
por conta de guarda e pensão, mas ele é um bom pai de certa 
forma. Foi com muita argumentação de que eu precisava estudar, 
fazer minhas coisas, descansar e a questão da militância, para não 
ter que ir com a minha filha para todos os espaços.” (Daiana)

“Ai como era bem dividido o tempo com o pai dela eu conseguia 
participar tranquilamente. Foi até a forma que eu consegui me 
aprofundar mais no movimento por ter essa divisão com o pai 
dela.” (Luísa)

 A vivência da paternidade participativa ainda é uma 
construção recente na sociedade. O papel do pai, historicamente, 
se limitava ao provimento material e financeiro dos filhos e não aos 
cuidados domésticos e afetivos. A realidade da maioria das mulheres 
são filhos que não convivem com seus pais e que muitas vezes nem 
possuem o suporte material, sobrecarregando as mulheres nas suas 
outras dimensões da vida. Quando o pai assume os cuidados como 
sua responsabilidade, independente de estabelecer um relacionamento 
conjugal com a mulher, permite que a mulher se insira e esteja mais 
disponível para atuação no espaço público e político.   

A maternidade da mulher negra

 Outro ponto que aparece nas entrevistas é a questão racial, 
ser mulher negra e mãe. Vivenciar a militância e a maternidade de 
forma orgânica possui um ponto comum para duas dessas mulheres, 
que visualizam a maternidade da mulher negra como uma resistência. 
Inclusive, surgem duas questões destacáveis. 

A primeira delas se refere ao fato de que as pautas políticas 
dos movimentos populares, como o genocídio da população negra, a 
redução da maioridade penal, entre outras, estão diretamente atrelados 
a maternidade das mulheres negras. A segunda questão evidencia as 
contradições que existem no próprio movimento feminista, afirmando 
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que de forma geral são as mulheres negras, negligenciadas de recursos, 
que precisam pautar os cuidados com as crianças.

 “Ela se relaciona, à medida que criar um menino negro no 
brasil faz parte da minha militância também. Tentar criar um 
menino que não reproduza não só o auto-ódio, mas também 
os machismos. Uma criança que consiga ter uma infância leve e 
também preparado ele para o duro da vida. Eu encaro isso como 
militância sabe? E também isso faz com que eu esteja atenta as 
crianças de forma geral, não só do meu filho. Então se eu chego 
num espaço de militância que ele não é preparado para acolher 
meu filho eu sinto que ele não é preparado pra me acolher. Então 
é exatamente por isso, eu digo, muito por conta das mulheres 
negras, esse feminismo que dialoga com a maternidade é uma 
coisa muito das mulheres negras né?” (Joana)

  “Sobre relacionar as tarefas da militância com a maternidade, 
com os temas discutidos, eu parto da premissa que tudo respinga 
na mulher negra mãe: Se a gente vai falar do genocídio da 
juventude negra, sobra pra mãe, se a gente vai falar da redução 
da maioridade penal, sobra pra mãe, se a gente vai falar de abuso 
sexual de crianças e adolescentes, respinga na mulher negra.” 
(Raquel)

 Através das pautas políticas e do lugar social ocupado pelas 
mulheres, a maternidade se mostra igualmente como resistência e 
militância, assim como o espaço político torna-se fundamental no 
processo formativo das crianças.  

As participantes das entrevistas ressaltam que o espaço da 
militância forma as crianças com os valores, princípios e ideais 
compartilhados nos movimentos. As mães valoram este aprendizado 
como positivo, pois acreditam que estão contribuindo para a formação 
de sujeitos melhores que podem em algum momento dar seguimento 
na militância e na luta pelas pautas defendidas pelas organizações e 
por outra sociedade.

“É engraçado que ao mesmo tempo que tu vê que pode trazer o 
teu filho junto, e tu vê ele crescendo na organização, se forjando 
quanto militante, sujeito desse mundo novo que a gente quer 
construir.” (Antônia)

“Levar (para os espaços políticos) e saber que não vai ter sempre 
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as melhores condições, que teu filho não vai ta sempre dormindo 
na mesma cama, teu filho não vai comer a comidinha feita por ti, 
mas é isso que forja o indivíduo para ser uma pessoa realmente 
comprometida com mudanças, sem comodidades, a frescura 
atrapalha, pompas demais e cuidados demais atrapalha.” (Antônia)

As crianças nos espaços dos movimentos populares são expostas 
a leituras da realidade contra hegemônicas, estão em contato com uma 
dinâmica de vida onde a luta pelo comum e pelo bem coletivo está 
colocada. Estão expostas ao aprendizado teórico e também que se dá 
afetivamente pela construção de referência, seja de mulheres negras, 
seja de atingidos por barragens, no MAB, por exemplo. A criança desde 
pequena está inserida em uma coletividade que ajuda na construção 
da sua identidade social. Há uma expectativa das mães de que este 
contato com os movimentos ajude na formação do pensamento crítico 
e de uma outra postura dos seus filhos diante da sociedade.

“São várias discussões, colocando isso em seu cotidiano, na sua 
criação, estabelecendo novo jeito de formação de sujeito que 
nasceu de você.” (Daiana)

“Minha filha, enquanto sujeito, ela tem outra reflexão, ela amplia 
o leque de discussão, ela amplia as possibilidades dela de reflexão. 
(...) E daí sua responsabilidade de quando você é militante, ela 
fica um pouco dissolvida, nos espaços coletivos, você entende que 
sua filha não está aprendendo só com você, ela está se espelhando 
em outras mulheres que você admira. Isso é bom, me dá sensação 
de conforto também.” (Daiana)

Novamente, o sentido da militância se modifica para as 
mulheres mães. Além da luta pelo ideal dos movimentos, a luta 
ganha outro sentido, o sentido pessoal, de construir um mundo novo 
também para os seus filhos. A luta ganha uma materialidade que se 
expressa em como ela deseja que o seu descendente viva em sociedade. 
Os seus filhos e os filhos de outras mulheres, já que as participantes 
também afirmam ao longo das entrevistas que são atentas as condições 
dos filhos de todas, a pauta dos cuidados das crianças ocupam um 
espaço de centralidade nas suas vidas, se solidarizando com outras 
mulheres que também são mães. 

“Ser mãe e militante pra mim é ter uma dupla necessidade de tá na 
luta e uma dupla recompensa de saber que eu tou na construção 
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de uma nova sociedade e tentando ser uma nova mulher, uma 
nova mãe, e trazer isso pra Sara, para que ela siga esses passos 
também, deixar o mundo no caminho da luta, quem sabe ela 
não continua no caminho da luta também, é saber que eu tenho 
uma sementinha para deixar e para cuidar e não é só por ela, por 
todas as crianças, e pessoas, e mães e pais que também precisam 
disso.” (Luísa)

Considerações finais

Inseridos num contexto de inúmeras desigualdades sociais, 
os movimentos populares passam a se organizar para apresentar a 
resistência a um sistema excludente, capitalista, racista, machista, 
classista e opressor em muitos aspectos. Propõe-se a tarefa de superar 
os limites colocados pela ordem neoliberal e avançar na construção de 
novos parâmetros de organização social e modo de vida.

Ao que se refere às desigualdades de gênero e o cuidado e 
educação das crianças, os movimentos apresentam alternativas de 
superação, como apresentado neste trabalho. As cirandas infantis e 
as creches se mostram como estratégias para inserir as crianças de 
maneira concreta na dinâmica dos movimentos e contribuem para 
que o cuidado e educação das crianças seja melhor distribuído e menos 
pesado para as mulheres, sendo possível fomentar a participação 
política das mulheres.

Contudo, inseridos em uma sociedade historicamente 
patriarcal e desigual, é fato que a reprodução de modelos históricos 
de desigualdade entre homens e mulheres permeie todas as relações, 
inclusive as que identificam estas questões históricas e tentam 
superá-las. Isto se manifesta quando as militantes mães, mesmo com 
companheiros e outras pessoas com quem podem contar, tiveram que 
em algum momento se limitar ou se afastar de suas atividades políticas 
por conta da maternidade. Além de que, todas evidenciam o quanto a 
maternidade foi um processo difícil para elas, uma vez que ainda são 
cobradas socialmente como as únicas responsáveis pelos cuidados das 
crianças. 

Para as organizações políticas segue a tarefa de ampliar 
os espaços de cuidados socializados e de sensibilizar o todo da 
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militância de que a educação das crianças é tarefa política e dever 
coletivo. Além de investir na formação feminista das mulheres e dos 
homens militantes para a compreensão da divisão sexual do trabalho, 
fomentando a solidariedade nos movimentos, capaz de facilitar a 
inserção e permanência das mulheres nos espaços políticos, enquanto 
militantes e também dirigentes. 

Porém, mesmo com tantos desafios, as mulheres mães seguem 
nos movimentos populares e na linha de frente das lutas pela cidadania e 
por melhores condições de vida e trabalho. Resistem nas organizações, 
reinventam espaços onde a solidariedade é o principal mote, levam suas 
crianças para as atividades, reuniões, atos políticos, e seguem fazendo 
o enfrentamento na sociedade e com os homens. Historicamente, as 
mulheres sempre foram protagonistas dos processos de luta e mesmo 
com tantos limites impostos pela sociedade patriarcal elas continuam 
lutando para construir um mundo novo para os seus filhos e os das 
outras mulheres.
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Capítulo 16

A relação do feminismo e da bioética na (des)
construção do padrão estético de exclusão e 

objetificação1 
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Luís Guilherme Nascimento de Araújo

Considerações iniciais 

As mídias sociais interferem na construção da subjetividade 
do corpo da mulher, o que impõe um paradigma estético 

a ser seguido, exteriorizado na magreza e boa forma. Nesse cenário, 
surgem indivíduos incapazes de respeitar a diversidade, ocasionando 
intolerância às mulheres gordas e ferindo sobremaneira sua dignidade 
e seus direitos. Incluir o estudo da Bioética Feminista em âmbito 
acadêmico irá contribuir para a reconstrução dos padrões sociais e 
culturais impostos sobre o corpo da mulher. 

A problemática aqui exposta versa sobre a cultura opressiva, 
lastreada por intolerância e violação a direitos e preceitos fundamentais 
para garantir uma vida digna à mulher gorda ou fora do padrão estético 
imposto. O estudo justifica-se por permitir discussões a respeito do 
tema dentro da academia, o que possibilita a reflexão acerca dessa 
imposição social e também a reconstrução da imagem da mulher e 
defesa de seus direitos. Promove ainda a rediscussão teórica, a análise 
prática da condição feminina, dos hábitos culturais e encaminha para 
a construção de uma estética que valorize a mulher, independente de 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.  
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seu peso, no meio acadêmico e na comunidade. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, baseada 

em pesquisa bibliográfica. A finalidade da pesquisa, por sua vez, é 
descritiva-interpretativa. A pesquisa descritiva exige do pesquisador 
um aparato de informações sobre o tema que deseja pesquisar, 
descrevendo fatos e fenômenos de uma realidade. O processo 
interpretativo visa entender o fenômeno por meio de significados 
atribuídos a eles, onde a realidade social é historicamente constituída, 
produzida e reproduzida pelas pessoas. 

O processo descritivo-interpretativo, neste estudo, visa 
descrever as características e os aspectos relevantes de quais são e como 
se articulam os principais fatores que contribuem para a intolerância e 
discriminação estética contra a mulher, identificando os motivos que 
causam tamanha violação, motivo pelo qual, inclusive, justifica-se a 
relevância do tema enfocado. 

Nesse sentido, compreende-se a Universidade como um local 
de produção do conhecimento e de novas ideias, criando cidadãos 
atuantes e que prezam pelo bem-estar social e por uma sociedade 
mais justa e igualitária. A produção de debates a respeito da condição 
humana permite a transformação social, visando banir as formas de 
discriminação e intolerância relacionadas às pautas que envolvam a 
diversidade humana, sejam elas do âmbito da cultura, religião, crenças 
ou, até mesmo, dos padrões estéticos.

A imposição de padrões estéticos às mulheres e a violação de 
liberdades individuais difundidas nas mídias sociais

"Nossa, você emagreceu. Está mais bonita". É uma frase escrota e 
agressiva, que finge não ser assim porque faz com quem a beleza seja 

ligada diretamente à magreza. Como se existisse um padrão para 
o que é belo ou para o que é certo. É como se um corpo de Barbie 
fosse lindo e os outros corpos não fossem bonitos, quando a beleza 

é algo plural. Pessoas de diferentes tipos de corpos podem ser lindas 
(Guilhermina Libanio, 25 anos, atriz)

Matéria publicada na Revista Marie Claire, em julho de 2019.
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A sociedade contemporânea é acentuadamente marcada pelo 
desenvolvimento da tecnologia, pelo surgimento e acessibilidade 
da internet e pela grande proliferação de diversas redes sociais, 
instrumentos que diminuíram barreiras e aproximaram o diálogo entre 
pessoas das mais variadas partes do planeta. A era digital permitiu 
maior acessibilidade ao conhecimento e à informação, possuindo a 
internet uma quantidade imensurável de conteúdo. 

Foi nesse cenário, marcado por relações digitais, que os ideais 
feministas ganharam espaço e em que se proporcionou uma discussão 
sobre a condição da mulher. As reivindicações feministas que antes 
estavam limitadas ao espaço público – onde prevaleciam os interesses 
masculinos – ganharam um novo ambiente, capaz de informar e 
transformar a realidade vivida por muitas mulheres. 

As novas mídias sociais tornaram-se palco da discussão 
feminista e das mais variadas reivindicações do movimento   e, 
ainda, escancaram as mais diversas formas de violações da dignidade 
feminina. A causa feminista proporciona o conhecimento dos direitos 
das mulheres, intensifica a busca pela igualdade de gênero, emancipa 
e liberta as mulheres.

No entanto, a comunicação social, realizada por meio da 
internet, da mídia e do jornalismo, além de disponibilizar espaços 
de discussão, também é capaz de gerir e delinear o comportamento 
humano, pois influencia e forma padrões de comportamentos que 
devem ser seguidos, a exemplo da idealização estética do corpo 
feminino que foge aos padrões da realidade. Berth (2019, p. 70) 
descreveu que:

Estética, uma palavra originária do grego aisthesis, significa, 
genericamente, percepção ou sensação. É a parte da Filosofia que 
estuda o que julgamos e percebemos daquilo que é considerado 
belo, as emoções que essa percepção produz e a definição que se 
pode fazer entre o que é de fato belo ou não. Portanto, o belo é 
uma percepção e como percepção pode ser alterada, manipulada 
ou influenciada. E isso tem acontecido ao longo da história. Os 
conceitos estéticos acerca do belo têm mudado de acordo com os 
valores e intenções da época. Houve um tempo em que belo era 
o corpo adiposo, de formas voluptuosas, curvilíneos, fartos. Nos 
anos 1980, experimentamos os meios de comunicação aliados à 
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moda que pautava a magreza esquelética como ideal a ser seguido. 
Afora todo o pensamento desenvolvido por diversos filósofos e 
pensadores no estudo da estética e de seus significados, há uma 
confluência a partir de uma consideração. Temos, então, nesse 
campo, um elemento importante nos processos de dominação 
de grupos historicamente oprimidos, pois, uma vez que se criam 
padrões estéticos pautados pela hierarquização das raças ou do 
gênero, concomitantemente criamos dois grupos: o que é aceito 
e o que não é aceito e, portanto, deve ser excluído para garantir a 
prevalência do que é socialmente desejado.

Verificando as transformações do corpo feminino durante 
os séculos, observa-se que inicialmente, as manifestações artísticas 
representavam uma mulher longe dos padrões impostos pela 
atualidade, que possuía formas e era vista com beleza. Contudo, na 
contemporaneidade, o padrão estético aceitável está intrinsicamente 
relacionado à magreza. Gay (2017, p. 71) pontuou que a mensagem 
da mídia no contexto atual é que “a autoestima e a felicidade estão 
diretamente ligadas à magreza”. Logo, na atualidade, é o peso corporal 
que delimita o que é ou não aceito.

Segundo Wolf (1992, p. 15) “a “beleza” não é universal, nem 
imutável, embora o mundo ocidental finja que todos os ideais de beleza 
feminina se originam de uma Mulher Ideal Platônica”. Em que pese à 
beleza não seja um conceito indiscutível, assim como houve mudanças 
nos paradigmas morais da mulher, também foi delineado um padrão 
estético a ser buscado a qualquer custo, padrão convencionalmente 
chamado de “boa forma”, impondo o autocontrole da aparência física 
para se chegar ao corpo perfeito (MENDES, 2012, p. 3). Para assim 
ser, então, considerado belo e aceitável socialmente aquele que é capaz 
de disciplinar o seu corpo à magreza. Nessa trilha, Mendes (2012, p. 
7) expõe:

Entre as subjetividades construídas pela mídia, as representações 
femininas recebem destaque. O contexto da cultura de massa, que 
privilegia o consumo, transformou a mulher numa consumidora 
em potencial. [...] É assim que temáticas do tipo “como perder 
peso”, “alcance a forma perfeita”, ancoradas em fórmulas 
instantâneas e bem-sucedidas para atingir o “corpo ideal”, 
tornaram-se manchetes recorrente nessas publicações [...].

Conforme Bloc Boris e Cesídio (2007, p. 463), a subjetividade 
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é uma espécie de “perfil de um modo de ser – de pensar, de agir, 
de sonhar, de amar etc. – que delimita o interior e o exterior do 
ser humano”. Assim, a subjetividade resulta do ambiente em que o 
indivíduo vive, das suas influências sociais e culturais, sendo delineada 
de acordo com os valores de cada sociedade. Bloc Boris e Cesídio 
(2007, p. 463) continuam:

[...] O sujeito constrói a sua subjetividade na relação com o 
mundo e com os outros indivíduos, todos inseridos em um 
mesmo contexto e em determinado período sócio-histórico. 
No processo de construção da subjetividade, são incorporados, 
a partir da influência da cultura, modos de linguagem, hábitos 
e costumes e padrões de comportamento e de valores, inclusive 
modelos de apreciação estética, isto é, do que é belo ou feio, 
principalmente com relação ao corpo. Tal construção é fruto do 
que apreendemos na família, na escola, com os amigos e através 
dos meios de comunicação. A mídia impõe padrões estéticos, 
éticos e políticos, influenciando, cada vez mais, especialmente 
hoje em dia, a existência do sujeito, e atingindo, assim, a sua 
subjetividade por meio das suas mensagens. Ela usa as suas 
estratégias de “marketing” para criar desejos, anseios e angústias, 
a fim de que os sujeitos consumam o que ela lança no mercado. 

Diante deste cenário, onde construiu-se a cultura da boa 
forma, a estética ideal, quem não se encaixa nos padrões impostos 
pela sociedade acaba se sentindo oprimido, desmerecido, pertencendo 
a uma estética em que o próprio indivíduo acha feia, iniciando uma 
busca incessante pela estética ideal enraizada na sociedade. A pessoa 
que não atende ao padrão imposto pela sociedade acaba sendo 
oprimida e desmerecida pelos outros, com apelidos pejorativos, 
críticas incessantes e submetida a prescrições de médicos leigos da 
sociedade, os quais induzem as pessoas fora do padrão estético a fazer 
as mais absurdas dietas alimentares e  a usar  medicamentos milagrosos 
para, quem sabe, atingir o sucesso do corpo magro e disciplinado, 
adequando-se aos padrões sociais. De acordo com Gay (2017, p. 66):

Quando você está acima do peso, seu corpo se transforma 
num registro público, em muitos sentidos. Seu corpo está 
constantemente em exposição. As pessoas projetam narrativas 
presumidas em seu corpo e não estão nem um pouco interessadas 
na verdade dele, qualquer que seja essa verdade. Gordura, de forma 
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bem semelhante à cor da pele, é algo que você não pode esconder, 
por mais escura que seja a roupa que você vista ou o quanto você 
evite listras horizontais. Você pode tentar ficar invisível. Você 
pode aprender a ser a graça da festa, para que as pessoas estejam 
tão ocupadas em rir de você, ou com você, que nem notem o 
óbvio, que nem se concentrem nele. Você pode fazer o que tiver 
de fazer para sobreviver a um mundo que tem pouca paciência 
ou compaixão por um corpo como o seu. Independentemente 
do que você fizer, seu corpo está sujeito ao discurso público de 
família, amigos e estranhos também. Seu corpo está sujeito a 
comentários quando você ganha peso, perde peso ou mantém seu 
peso inaceitável. As pessoas são velozes em lhe oferecer estatísticas 
e informações sobre os perigos da obesidade [...] Esse comentário 
costuma ser camuflado como preocupação, como pessoas que só 
têm as melhores intenções, de coração. Elas se esquecem que você 
é uma pessoa. Você é seu corpo, nada além disso, e é bom que seu 
corpo seja menos.

A violação da dignidade das pessoas que não se enquadram nos 
padrões impostos pela sociedade é diária e é também, velada. Não há 
muitas pessoas que compreendem que dirigir críticas sobre a forma 
corporal de outrem é violar a sua individualidade. “É uma mentira 
poderosa equacionar a magreza com a autoestima. Claramente, essa 
mentira é muito convincente, porque a indústria da perda de peso 
prospera. As mulheres continuam tentando se curvar ao desejo da 
sociedade” (GAY, 2017, p. 73). Ao analisar o que leva as mulheres a 
procurarem tratamentos ou fórmulas para emagrecer, pouquíssimas o 
fazem por preocupação com a saúde, mas sim pela imposição de um 
padrão estético opressivo.

O padrão estético ultrapassa o controle em relação ao corpo 
feminino, vindo a influenciar na credibilidade da mulher em sociedade. 
Para ter reconhecimento em sua vida social, a mulher precisa adequar-
se aos padrões estéticos impostos. Nas mídias sociais, é evidente que 
a mulher esteticamente “magra”, que está em “boa forma”, é vista 
com credibilidade e relacionada ao sucesso. A primeira vista, não 
há possibilidade de escolha quanto à forma corporal que a mulher 
deve ter para ter credibilidade e respeito em sociedade, o sucesso está, 
necessariamente, relacionado à magreza e a disciplina corporal. 

Sobre a visão da sociedade em relação à mulher gorda, Gay 
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(2017, p. 14) descreveu que: 

Mesmo sendo tão jovem, eu compreendia que ser gorda era ser 
indesejável para os homens, ter o desprezo deles, e eu já sabia 
demais sobre o desprezo deles. Isso é o que ensinam à maioria 
das garotas - que devemos ser magras e pequenas. Não devemos 
ocupar espaço. Não devemos ser vistas e ouvidas, e, se somos 
vistas, devemos ser uma visão agradável aos homens, aceitáveis 
na sociedade.

Nesse sentido, criou-se a ilusão de que a mulher, para ter espaço 
nas mais diversas áreas da vida, seja no âmbito das relações de trabalho, 
seja no âmbito escolar, seja no âmbito familiar, primeiramente, deve 
enquadrar-se nos padrões estéticos, deve ter o controle sobre o seu 
corpo, mantendo-o magro e “em forma”, para assim agradar a visão 
da sociedade, que é, em grande maioria, formulada pela vontade 
masculina. Mensurar o sucesso individual a partir da estética corporal 
é inadequado, ao ponto que, embora a sociedade compreenda e a 
mídia incansavelmente explane que a magreza é sinônimo de beleza e 
de sucesso, não há nada que corrobore essa afirmação, a qual não passa 
de um padrão sexista direcionado, em especial, a mulher (HOOKS, 
2018).

 Para enfrentar essa mazela social, que impede que os indivíduos 
vivenciem suas liberdades individuais e estejam sempre limitados a 
estar de acordo com os padrões estéticos impostos pela sociedade e 
pela mídia, há um grande processo de auto-aceitação (body positive2), 
a ser elaborado e intensificado, principalmente pelas mulheres. No 
entanto, o trabalho mais árduo, será extirpar da sociedade que corpos 
gordos não têm beleza ou aceitação. De nada adiantaria um trabalho 
pessoal, com cada indivíduo, se a sociedade em massa e a própria 
mídia, continuarem a desmerecer um corpo por não possuir o padrão 
desejável ou aceitável. De acordo com Fonseca (2018, p. 12), 

[...] o corpo contemporâneo é um corpo performático e alinhado 
a exercícios físicos, é um corpo resistente ao trabalho, à rotina 
e às doenças, é um corpo diferenciado por gênero, que deve 
expressar força ou delicadeza. É um corpo quantificado para 
aferir a saúde, com índices numéricos para medir o colesterol, a 

2 O movimento Body Positive, do inglês, significa positividade corporal.
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glicemia, a massa corporal, os níveis de vitaminas e sais minerais, 
os elementos sanguíneos. Assim, o corpo com padrões de altura e 
peso definidos para homens e mulheres é a imagem e a concreção 
representativa dessas inúmeras significações sociais.

Gay (2017, p. 20) descreveu em sua autobiografia o sentimento 
de ser uma pessoa fora do padrão esteticamente imposto às mulheres:

Hoje sou uma mulher gorda. Não me acho feia. Não me odeio do 
jeito que a sociedade gostaria que eu me odiasse, mas vivo, sim, no 
mundo. Vivo nesse corpo, nesse mundo, e detesto a forma como 
o mundo com frequência reage a esse corpo. Intelectualmente, 
reconheço que não sou o problema. Esse mundo e sua má vontade 
de me aceitar e me acomodar são o problema. Mas desconfio de 
que seja mais provável que eu consiga mudar antes que mudem 
essa cultura e essas posturas em relação às pessoas gordas.

Contrariando essa estética padrão feminina, o movimento 
Body Positive surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1990 
e, no Brasil, mais recentemente, com o lançamento do primeiro livro 
brasileiro3 voltado ao tema, em 2018. O que trata a positividade 
corporal é a “equidade entre as várias formas de existência dos corpos, 
a fim de que todos sejam tratados na mesma maneira e com os mesmos 
direitos, independente de tamanho, peso, cor, marcas, limitações, etc.” 
(FONSECA, 2018, p. 12). Esse movimento possui dois papeis, o 
individual (a auto aceitação corporal) e o social (direito de acesso aos 
espaços sociais e de representatividade). 

A credibilidade de uma pessoa não deve estar relacionada com 
sua aparência estética. O indivíduo é plural em sua subjetividade e 
também em suas formas corporais. Associar a beleza à magreza limita 
a aceitação individual de cada pessoa. Nesse sentido, o feminismo, 
como um importante movimento e instrumento de transformação 
social, atua no empoderamento da mulher para lutar contra os padrões 
estéticos limitantes difundidos nas mídias sociais. 

O feminismo estimula as mulheres a compreenderem que a 
beleza não se restringe ao magro. A beleza, como já dito, não possui 
um padrão. A interpretação do belo é subjetiva e qualquer indivíduo 

3 Pare de se odiar: porque amar o próprio corpo é um ato revolucionário, da ativista e 
jornalista Alexandra Gurgel.
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deve ter a liberdade de se reconhecer como tal, independente das 
ideais difundidos nas mídias sociais. O feminismo não busca impor 
ao mundo que a estética perfeita seja aquela que possua mais gordura, 
estrias e celulite, mas sim, defender que a mulher tenha a liberdade 
de ser quem ela quiser, sem que sua liberdade de escolha seja violada 
ou influenciada por padrões impositivos, machistas e misóginos, que 
servem apenas para sexualizar os corpos. 

A objetificação do corpo da mulher e a estética da opressão: a 
abordagem da bioética feminista na desconstrução dos padrões 
femininos

Seria fácil fingir que estou tranquila com meu corpo do jeito que ele 
é. Eu gostaria de não ver meu corpo como algo pelo qual tenho que 
me desculpar ou dar explicações. Sou uma feminista e acredito na 
extinção dos padrões rígidos de beleza que obrigam as mulheres a 

obedecer a ideais fantasiosos. 

Acredito que devemos ter definições mais abrangentes de beleza, que 
incluam diversos tipos físicos. Acredito que é muito importante que 

as mulheres se sintam confortáveis com seu corpo, sem querer mudar 
cada coisinha para sentir esse conforto. Eu quero acreditar que meu 
valor como ser humano não reside em meu tamanho, ou na minha 
aparência. Por ter crescido numa cultura que é geralmente nociva 
para as mulheres e está constantemente tentando disciplinar o seu 
corpo, sei que é importante resistir aos padrões insensatos de como 

o meu corpo, ou qualquer corpo, deve ser. (Roxane Gay, em 
sua obra “Fome: uma autobiografia do (meu) corpo”, 

publicada em 2017).

As relações desiguais de gênero foram preponderantes na 
objetificação da mulher enquanto ser, tratada como propriedade e, 
também, ocasionaram a objetificação de seus corpos que, sexualizados, 
são vistos como objetos de desejo (e violáveis). A diferença no 
tratamento do indivíduo em face de seu gênero ocasionou um processo 
de discriminação, marcado pela subjugação das mulheres, que foram 
desumanizadas. 

A diferenciação com relação ao tratamento de homens e 
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mulheres, que escraviza o feminino é promovida pelas sociedades 
patriarcais. Essas sociedades, pautadas no interesse masculino, são 
constantes universais, presentes em todos os sistemas políticos e 
econômicos, que ditam as regras sobre adequação social. Os padrões 
sociais, inclusive, com relação à estética corporal são estabelecidos 
com base nos interesses masculinos. 

  Wolf (1992, p. 15) descreveu que a beleza “como qualquer, 
sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna no mundo 
ocidental, consiste no último e melhor conjunto de crenças a manter 
intacto o domínio masculino”. Assim, os padrões de beleza que 
acompanham o desenrolar da sociedade são relacionados aos interesses, 
aos desejos e as vontades masculinas.

Na contemporaneidade, impõe-se que a mulher deve ser, antes 
de qualquer outra coisa, magra, sendo então considerada como “bela”, 
para possuir reconhecimento em qualquer área da vida. Uma mulher 
bem-sucedida, só será, realmente, assim considerada, se atender 
aos padrões de beleza impostos pelos homens. Wolf (1992, p. 15) 
pontuou que o valor atribuído à mulher “de acordo com um padrão 
físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder segundo 
as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural por 
recursos dos quais os homens se apropriaram”.

  O movimento feminista vem tentando descontruir esses 
padrões ditados pelas sociedades patriarcais que desvalorizam e 
limitam a compreensão das mulheres com relação ao seu papel social 
e, também, com relação ao seu próprio corpo. Isso porque delimitar 
que as mulheres sejam esteticamente aceitáveis na visão masculina, 
para poderem tomar espaços sociais, trata-se de expressa violação e 
sexualização do corpo feminino. Wolf (1992, p. 19-20) descreveu que:

Como o movimento das mulheres conseguira desfazer a maioria 
das outras ficções necessárias da feminilidade, a função de controle 
social, que antes se distribuía por toda uma trama em lendas, 
teve de ser designada para o único fio que permanecia intacto, 
o que o reforçou substancialmente. Voltaram a ser impostos 
aos corpos e rostos das mulheres liberadas todas as limitações, 
tabus e penas das leis repressoras, das injunções religiosas e da 
escravidão reprodutiva que já não exerciam influência suficiente. 
[...] Recorrendo a conceitos de “beleza”, ela construiu um mundo 
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feminino alternativo, com suas próprias leis, economia, religião, 
sexualidade, educação e cultura, sendo cada um desses elementos 
tão repressor quanto os do passado. Considerando-se que pode 
ser mais fácil enfraquecer a mulher ocidental de classe média sob 
o ponto de vista psicológico agora que estamos mais fortes sob 
o aspecto material, o mito da beleza, na forma em que ressurgiu 
na última geração, teve de recorrer a sofisticação tecnológica e 
fervor reacionário maiores do que anteriormente. O atual arsenal 
do mito consiste na disseminação de milhões de imagens do ideal 
em voga. Embora esse fogo cerrado geralmente seja considerado 
uma fantasia sexual coletiva, há nele, na verdade, muito pouco 
de sexual. Ele atende ao chamado do temor político por parte de 
instituições dominadas pelos homens, instituições ameaçadas pela 
liberdade das mulheres. 

O padrão estético é a nova forma de aprisionar as mulheres. 
Indiscutivelmente, os padrões sociais estéticos impostos à mulher em 
nada se relacionam ao íntimo feminino. A mulher nasce, amadurece e 
envelhece buscando adequar o seu corpo aos ideais de beleza definidos 
por homens, os  quais lhes agradam sexualmente. Ao ser exigido 
da mulher que atenda a esses padrões estéticos, aprisiona-se o seu 
desenvolvimento. Relaciona-se o seu sucesso em qualquer área da vida 
a estar magra e visualmente aceitável ao olhar masculino. Conforme 
pontuou Hooks (2018, p. 46):

[...] desafiar o pensamento sexista em relação ao corpo da mulher 
foi uma das intervenções mais poderosas feitas pelo movimento 
feminista contemporâneo”. Isso porque, durante muito tempo, as 
mulheres desde cedo, “foram socializadas pelo pensamento sexista 
para acreditar que nosso valor estava somente na imagem e em 
ser ou não notada como pessoa de boa aparência, principalmente 
por homens.

Nesse ínterim, a autora mostra com perfeição o objetivo 
do movimento feminista com relação ao padrão estético: libertar 
a mulher da necessidade de sentir-se esteticamente aprovada pela 
sociedade para reconhecer o seu próprio valor. Considerando que o 
que é esteticamente adequado relaciona-se com interesse masculino, a 
mulher precisa abjugar-se desse padrão. E é exatamente neste ponto, 
de transformação do status da mulher, de emancipação, autonomia 
e busca por direitos iguais, que se encaixa o feminismo e a Bioética 
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Feminista4, no sentido de reconstruir os papeis de gênero. Inicialmente, 
cabível a menção do instituto da Bioética, que, nas palavras de Diniz 
e Guilhem (2006, p. 67): 

[...] costumamos dizer que os pesquisadores da bioética são 
os missionários de uma ilusão: a ilusão da tolerância. Os 
pesquisadores da bioética acreditam nesse valor moderno, ao 
mesmo tempo tão sedutor quanto impossível, e o defendem 
vigorosamente. E é exatamente em torno dele que está a essência da 
bioética: a difusão e o ensino da tolerância no campo dos conflitos 
morais relacionados à saúde e à doença dos seres humanos e dos 
animais não-humanos. A bioética preocupa-se, portanto, com todas 
as situações de vida, especialmente dos seres humanos, que estejam em 
meio a diferentes escolhas morais quanto aos padrões do bem-viver. 
Mas, diferentemente dos discursos filosóficos que a antecederam, 
especialmente o da ética médica, a proposta de mediação dos 
conflitos morais sugerida pela bioética caracteriza-se pelo espírito 
não-normativo, não-imperativo e, especialmente, por sua 
harmonia com uma das maiores conquistas do iluminismo: o 
respeito à diferença moral da humanidade (grifo nosso). 

Entende-se como Bioética um campo complexo de estudo. 
Tem como essência a pesquisa da tolerância quando há conflitos 
morais relacionados aos animais humanos e não-humanos, em todas 
as suas interações e repercussões, valendo-se de análise ética e singular 
e, atentando às particularidades de cada realidade, com o intuito de 
construir novas compreensões. A Bioética tem caráter autônomo e seus 
pesquisadores buscam torná-la disciplina nos mais variados cursos de 

4 Formalmente, a Bioética de inspiração feminista surgiu no início dos anos 90, quando 
começaram a ser publicadas as primeiras pesquisas e ensaios sobre o tema, muito 
embora as reflexões sobre ética feminina e feminista existam desde os anos 60. A 
proposta inicial da bioética feminista não se restringia à entrada dos estudos feministas 
no campo da ética aplicada, ou seja, não visava apenas a incorporação do feminismo 
às ideias bioéticas imperantes. Na verdade, a força da bioética de inspiração feminista 
concentrou-se na perspectiva crítica do feminismo — isto é, no olhar crítico frente às 
desigualdades sociais, em especial à assimetria de gênero — como um agente potencial 
de provocação dos pressupostos universalistas e abstratos da bioética principialista. 
Vale lembrar, no entanto, que constituir-se como a contrapartida crítica das teorias 
principialistas da bioética não era preocupação inicial ou mesmo anseio da bioética 
feminista, apesar de tal fato estar a cada dia se consolidando, haja visto o número de 
publicações, artigos e estudos que consideram o pressuposto feminista, isto é, o de 
construir, como referencial analítico, uma postura crítica diante de todas as formas de 
opressão social (GUILHEM, 2000, p. 1).
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graduação, desde as ciências médicas e, até mesmo, ciências sociais e 
humanidades. Por ter a característica de interdisciplinariedade, gera 
espaço para diferentes grupos – e aqui inclui-se o feminismo - tanto 
que “o esforço permanente das mulheres na bioética é também por 
garantir a inclusão do feminismo como ferramenta analítica” (DINIZ; 
GUILHEM, 2008, p. 607).

Sobre a busca da Bioética, Grant e Soares (2014, p. 102) 
entendem:

[...] a Bioética, tal qual a compreendemos, [...] consubstancia 
um projeto de tolerância na diversidade, no sentido de tolerância 
com a pluralidade moral das sociedades, principalmente 
quando se considera uma realidade tão diversificada, com tantas 
matrizes, como a brasileira. Uma tolerância que não equivale a 
um relativismo moral, mas um diálogo necessário, respeitoso, 
consciencioso; um diálogo fundado no pensamento complexo e 
na riqueza da transdisciplinaridade; um diálogo que permite a 
produção e não a negação, de novas subjetividades.

Assim, a relação entre Bioética e Feminismo abarca as mais 
variadas situações vividas pelas mulheres, a exemplo do aborto, da 
reprodução, das questões estéticas. Contudo, não deve limitar-se apenas 
a esses conceitos, tendo em vista que o feminismo reage na defesa 
ética da situação injusta, da vulnerabilidade e violações constantes no 
gênero feminino. A Bioética defende a tolerância, está relacionada 
aos conflitos morais existentes na saúde e nos padrões de bem viver 
da espécie humana. Sua atuação é de fundamental importância para 
compreender as controvérsias morais existentes quanto aos padrões do 
corpo da mulher. Sobre o assunto, León-Correa (2008, p. 53):

Las relaciones de la bioética con el feminismo, o más en concreto, 
con la ética filosófica promovida por el feminismo, no han sido 
muy cordiales en su inicio. El desarrollo de la bioética como ética 
clínica ha llevado, por un lado, a una fundamentación de ética 
práctica, pragmática, muy utilitarista; y por otro, a una renovada 
ética racionalista, con aspiraciones universalistas, deontológica, y 
centrada en los principios éticos de la acción. Contra lo primero 
reacciona el feminismo desde la defensa ética de la situación 
injusta, vulnerable y vulnerada de la mujer en una civilización 
economicista, individualista y liberal. Contra lo segundo, opone 
el feminismo la ética del cuidado, la atención a las circunstancias 
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y al caso concreto, la “otra visión”, y escu char la “otra voz”, con el 
puesto que le corresponde en el actuar humano a los sentimientos 
y al mundo afectivo. Más allá de la autonomía liberal, el principio 
de protección de los más vulnerables; y más allá del racionalismo 
de principios normativos, la ética del cuidado.

O ensino da Bioética Feminista, em relação ao discurso do 
“corpo perfeito”, é extremamente relevante para que os paradigmas 
estéticos da sociedade contemporânea sejam reconstruídos. Busca-
se essa reconstrução, pois a imposição de uma estética padrão, que 
foge da realidade da grande maioria das mulheres, está violando 
sobremaneira sua dignidade, unicamente por não se encaixar nesse 
estereótipo imposto.

A intolerância ao diferente é predominante na sociedade, vivem-
se as mais variadas formas de intolerância que ultrapassam as relações 
físicas e manifestam-se frequentemente na internet e televisão. Essas 
manifestações aversivas ao diferente ferem a integridade do indivíduo, 
atentando contra a dignidade do ser humano5. Nesse contexto, Gay 
(2017, p. 73):

Não são só os reality shows que estão obcecados pelo peso. Se 
você assistir a programas de televisão diurnos, particularmente 
nos “canais femininos”, verá uma quantidade interminável de 
comerciais sobre produtos para perder peso e sobre alimentos 
dietéticos - meios de disciplinar o corpo que também engordam 
os cofres de uma ou outra corporação. Esses comerciais me deixam 
maluca. Eles incentivam a autocomiseração. Eles nos dizem, à 
maioria de nós, que não somos boas o bastante em nosso corpo 
do jeito que está. Oferecem-nos a aspiração mais cruel.

Desvincular a compreensão de que a beleza só reside na 
magreza é uma urgência da luta feminista. Isso porque, todos os 
dias, mulheres não se sentem confortáveis em seus próprios corpos 
por não atenderem ao padrão estético determinado pela sociedade. A 

5 Quando o indivíduo tem sua dignidade lesada, cabe recorrer ao Direito, como ciência 
social, para buscar a tutela jurisdicional de suas garantias, o que inclui a dignidade 
humana, expressa no texto constitucional. O Estado de Direito brasileiro, “[...] 
gravita em torno da dignidade da pessoa humana e da centralidade dos direitos 
fundamentais” (BARROSO, 2013, p. 10). Desse modo, a dignidade da pessoa 
humana está no centro dos demais direitos, ocupa um papel essencial, como valor 
primordial, na concretização dos direitos e garantias fundamentais.
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beleza é plural e é fundamental que a aceitação individual e o amor 
próprio passem a fazer parte da compreensão e do cotidiano feminino. 
Quebrar esse padrão estético que estimula o ódio ao corpo, em suas 
formas naturais, em especial da mulher, é um objetivo que se relaciona 
com a reconstrução da individualidade e da dignidade do indivíduo. 

Entender o comportamento da mídia e da internet em relação 
ao corpo da mulher, no campo jurídico, é essencial para garantir a 
proteção da dignidade da mulher e combater as violações às quais são 
constantemente expostas, violações estas que vão desde um apelido 
pejorativo, até as mais graves formas de intolerância. Nesse viés, o 
feminismo atrelado ao movimento da Bioética visa trazer o debate 
quanto ao considerado como “beleza” nos dias atuais, estimulando a 
correção das mídias sociais nas formas que expõe a estética corporal. 
Para, assim, buscar a tolerância à pluralidade da beleza e estimular que 
todos reconheçam a beleza em suas particularidades. 

Considerações finais

A objetificação das mulheres tornou-as objetos: de posse e de 
desejo. O sistema patriarcal, onde a mulher é vista como objeto de 
consumo, sonegou muitos dos direitos das mulheres, que precisaram 
buscar, constantemente, seu reconhecimento como sujeito detentor 
de direitos humanos, de igualdade e, principalmente, de respeito. Os 
movimentos sociais de cunho feminista que se originaram no passado 
e aos poucos adentraram no espaço público e político, foram de 
crucial importância para que a mulher se tornasse, definitivamente, 
um sujeito de direitos.

Nos últimos anos, porém, em virtude da nova realidade social, 
caracterizada por uma sociedade informatizada, com tecnicidade 
de recursos não apenas em seus instrumentos de comunicação, mas 
também nas suas próprias relações pessoais, surgiu um ambiente 
virtual e participativo, marcado pela difusão da democracia em rede e, 
ainda, pela eclosão de novos direitos. Nesse ambiente informatizado, 
surgiram fortes e imensuráveis manifestações do feminismo que, 
trouxeram muitas adeptas à causa, mas também, muitos críticos que 
julgam o movimento desnecessário e incoerente.
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Embora a expressão do feminismo muito tenha se destacado 
após a eclosão do universo informacional, a mídia tem atuado de forma 
negativa na construção da mulher ideal, pois criou um padrão de beleza 
quase inatingível para a realidade da mulher. A era fitness e a negação 
a um corpo midiaticamente imperfeito, têm ocasionado a insatisfação 
da mulher quanto as suas próprias curvas. Além disso, a sociedade 
passou a condenar a mulher gorda, conceituando-a erroneamente como 
mulheres desleixadas e sem amor próprio, sem admitir que todas as 
mulheres devem amar-se, independente de imposição cultural.

Nesse cenário, a intolerância tem feito muitas vítimas, que 
sofrem reiteradamente o desrespeito e aprisionam-se no auto-ódio. Ao 
lutar pela libertação da mulher, nas suas diferentes relações sociais, 
o movimento feminista desenvolveu-se, não sendo mais visto como 
uno, dispersou-se em correntes específicas, que vão desde o feminismo 
radical, até o movimento que busca o respeito às diferenças, o que 
inclui o feminismo destinado à mulher negra, à mulher lésbica e, até 
mesmo, à mulher gorda, objeto deste estudo.

No entanto, em uma sociedade que venera a magreza e repulsa 
a gordura, em que as pessoas passam a vida inteira na busca do corpo 
que a mídia e a internet ensinaram que é o ideal, pouco se fala em 
feminismo para gordas, tornando, em muitos casos, a pauta invisível.

Nesse cenário, o estudo do tema é de suma importância, assim 
como o surgimento dos movimentos body positive e o reconhecimento 
de um feminismo interseccional, que possa estar aberto às diferentes 
necessidades das mulheres que, dentro de sua realidade, sofrem 
diferentes discriminações e violações de sua dignidade. O feminismo 
e a bioética feminista, nesse sentido, são importantes no sentido de 
reconhecer as relações desiguais de gênero e uma ética do cuidar 
associada às relações de poder, onde seres humanos são colocados em 
situação de vulnerabilidade em decorrência de seu gênero. 

  As estruturas de poder presentes na sociedade influenciam a 
cultura e a própria escolha das pessoas, especialmente daquelas em 
situação de vulnerabilidade, o que influencia, inclusive, nos padrões 
estéticos a serem seguidos. A Bioética feminista busca pluralizar o 
ideal de beleza imposto à sociedade, ao ponto em que combate o 
auto-ódio imperativo às pessoas que fogem da estética definida pela 
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mídia e pela sociedade como “bela”. O feminismo atrelado à bioética 
e ao movimento body positive buscam combater a métrica do sucesso 
pautado no peso corporal, a objetificação do corpo da mulher, a 
estética da opressão e a imposição de padrões estéticos ensejadores 
de violação da dignidade individual. Promovendo, então, a tolerância 
e estimulando a valorização dos diferentes corpos que habitam a 
sociedade.
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Capítulo 17

O envelhecimento e a feminização da velhice: o 
empoderamento da mulher idosa contemporânea

 Camila Kuhn Vieira
Adriana da Silva Silveira   

Solange Beatriz Billig Garces
Patrícia Dall’Agnol Bianchi

Considerações iniciais

O envelhecimento populacional é reconhecido como 
conquista social a partir do século XX, no qual consiste 

no aumento da proporção de pessoas idosas na população total 
(CAMARANO, 2013; SIMÕES,2016). “[...] Este fenômeno é 
decorrente, principalmente da diminuição da fecundidade, que tem 
como efeito uma mudança na estrutura etária populacional marcada 
por queda da proporção de crianças e jovens e consequente aumento da 
participação de adultos e idosos na população total” (AGOSTINHO; 
BOTELHO; MORAES, 2018, p.78). 

As projeções estatísticas que analisam os padrões e a dinâmica 
demográfica evidenciam a duplicação do contingente de pessoas 
idosas nos próximos anos. Em 2012, a população de 60 anos ou 
mais representava 25,4 milhões no Brasil; em 2017 o crescimento da 
população idosa foi de 18%, superando as projeções anteriores que 
eram de 30,2 milhões para 2017 (IBGE, 2018), e, ainda, neste cenário 
observa-se a prevalência mais expressiva da feminização da velhice.  
“Destaca-se nesses dados o processo de feminização da velhice: as 
mulheres representam 56% da população brasileira com 60 anos 
ou mais. As estimativas do IBGE são de que as mulheres vivem, em 
média, quase sete anos a mais que os homens” (LINS; ANDRADE, 
2018, p. 440/441).

Assim, neste capítulo vamos refletir sobre o empoderamento 



314  
Nariel Diotto et al.

da mulher idosa na sociedade contemporânea, bem como a expansão 
demográfica da população idosa e seu comportamento frente a 
modernização e a abertura social às mulheres. Assim, este estudo é 
oriundo do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Envelhecimento 
Humano (GIEEH) e do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 
Alta-UNICRUZ. 

Para o embasamento teórico foram utilizados autores que 
versam a temática do envelhecimento e o fenômeno da feminização 
na velhice, tais como: Camarano e Mello (2010); Simões (2016); 
Camarano (2003); Nicodemo e Godoi (2010); Lins e Andrade 
(2018), dentre outros. 

O envelhecimento populacional na modernidade: a feminização 
da velhice 

A expansão demográfica da população idosa inicia-se na década 
de 1960, decorrente do declínio expressivo nos níveis de natalidade e a 
diminuição nos índices de mortalidade. Esse declínio da fecundidade 
é uma característica da modernização e um condicionante de outras 
transformações, como a urbanização, o capitalismo, a globalização, 
dentre outros, que modificaram os papéis das mulheres na sociedade 
(CAMPOS; BORGES, 2015). Por isso uma das características 
importantes do processo de envelhecimento populacional é a 
feminização da velhice, conforme referendam Nicodemo e Godoi 
(2010, p. 41):

Um aspecto que vem sendo amplamente discutido em relação 
ao envelhecimento da população brasileira é o processo de 
‘feminização da velhice’.  As mulheres constituem a maioria da 
população idosa em todas as regiões do mundo. Segundo dados 
estatísticos, em 2002 existiam 678 homens para cada mil mulheres 
idosas no mundo. É bem maior o número de mulheres idosas, e as 
estimativas são as de que as mulheres vivam, em média, de cinco 
a sete anos mais que os homens.

Camarano e Mello (2010, p.14) destacam a mudança no papel 
da mulher na sociedade e na estrutura (tamanho) familiar:
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[...] ocorre em um contexto de transformações estruturais 
acentuadas nas famílias, decorrentes de mudanças na nupcialidade, 
da queda da fecundidade e do ingresso maciço das mulheres 
no mercado de trabalho. Este ingresso afetou os contratos 
tradicionais de gênero, onde a mulher era a cuidadora e o homem, 
o provedor. Hoje, a mulher brasileira está assumindo cada vez 
mais o papel de provedora; a sua renda foi responsável por 40,9% 
da renda das famílias brasileiras em 2009, mas ainda mantém a 
responsabilidade pelo cuidado dos membros dependentes.

Assim, evidencia-se que no decorrer dos anos com as 
transformações da sociedade, tais como o capitalismo e a urbanização 
trouxeram a mulher como protagonista do mercado de trabalho, 
como nova provedora da família contemporânea. E, o processo de 
urbanização teve “[...] efeito de reduzir igualmente os custos subjetivos 
(crenças, costumes e novos estilos de vida) e os de mercado (maior 
acesso aos métodos anticonceptivos)” (SIMÕES, 2016, p.14). Neste 
mesmo víeis, a modernização e a urbanização aliadas à queda da 
fecundidade conduziram mecanismos de controle delimitado, ou seja, 
os métodos contraceptivos por meio de fármacos e outros, em que 
influenciaram no comportamento reprodutivo, trazendo desta forma, 
uma decisão dos casais em ter ou não filhos, como mostra o gráfico a 
seguir (SIMÕES, 2016).

Figura 1 – Distribuição percentual das mulheres unidas, por uso de anticonceptivo 
segundo os grupos de idade –Brasil (1996)

Fonte: SIMÕES (2016).

O perfil da mulher do século passado se restringia as atividades 
do lar e cuidadora da família, mas com essa mudança demográfica, 
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principalmente com a queda da fecundidade, a partir deste século, a 
mulher assume a função de provedora, muitas vezes, chefe da família 
e, com o acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação 
há um impulso à inserção da mulher no mercado de trabalho, fatos 
evidenciados pelo que Bauman (2001) chama de Modernidade Líquida. 
Como consequência, a expectativa de vida da população aumentou, 
mas de forma expressiva a longevidade feminina (Figura 2), sendo 
motivado por três fatores:  avanço na tecnologia biomédica trazendo 
um maior acesso aos serviços de saúde, a ampliação da cobertura 
previdenciária e as melhorias nas condições de vida (CAMARANO, 
2003).

Figura 2 – Distribuição da população por sexo e grupo de idade - 2017

Fonte: IBGE, 2018.

A prevalência da feminização da velhice é associada, de 
certa forma, a maior procura pelo/s serviços de saúde por parte da 
mulher, assim, prevenindo e recuperando a sua saúde e qualidade 
de vida, mesmo com a presença de uma ou mais doenças crônicas 
(hipertensão, diabetes, problemas na coluna) e, também, a sua maior 
participação em grupos de convivência, considerando-a em relação ao 
gênero masculino. Todavia, a mulher é ainda associada ao cuidado, 
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principalmente na velhice, com o cuidado aos filhos, netos e /ou 
bisnetos. 

Não é só a mulher, não. Quando analisamos a idade que tem essa 
mulher que está prestando esse cuidando, subsidiando o Estado 
e a sociedade, veremos que uma mulher muito jovem passa uma 
média de 23 minutos por dia cuidando de alguém; a mulher de 
30 a 49 anos passa 50 minutos; a mulher de idade média de 50 
a 64 anos, 154 minutos; a mulher idosa, de 64 a 75, vai passar 
muito mais horas, 201 minutos; e a mulher velha, essa mulher 
que nós achamos que é uma recipiente de cuidados, é, na verdade, 
de todas, a que mais minutos passa cuidando de alguém: 318 
minutos. Até as muito idosas, de 85 anos ou mais, passam três 
vezes mais tempo cuidando do que as mulheres muito jovens 
(BRASIL, 2010, p. 12).

A sociedade contemporânea vivencia a ampliação do número 
de mulheres idosas, e isto se torna um desafio ao Estado, pois o 
crescimento da população idosa e a prevalência do gênero feminino 
no Brasil e no mundo é uma realidade. Essa problemática demográfica 
traz discussões à sociedade e ao Estado:

Não é a dona Maria do bairro X, da família Tal que envelhece, 
é a população como um todo que envelhece. [...]As respostas 
têm que ser dadas também no nível das políticas públicas, de 
programas governamentais que atendam à população idosa 
em sua complexidade social, cultural, geracional e de gênero 
(NASCIMENTO, 2001, p. 214).

As questões emergentes que envolvem o envelhecimento 
humano nas sociedades contemporâneas estão a exigir uma reação 
do Estado brasileiro e de magnitude internacional no que se refere 
à implementação de novas políticas públicas e efetivação das 
políticas públicas já existentes no sentido de promover a qualidade 
de vida da população idosa (SOARES; BARBOSA, 2017). Para isto, 
contamos com a Política Nacional do Idoso1 e o Estatuto do Idoso2 
que potencializam aos atos jurídicos na garantia da democratização 
dos direitos sociais da pessoa idosa (REGERT; ROCHA, 2014). No 
entanto, deve-se exigir um avanço no debate constitucional, com 

1 Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.
2 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
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intuito de construir as bases jurídicas para efetivar o direito a velhice 
digna (TAVARES; LEITE, 2017).

Empoderamento feminino na velhice 

Inicialmente, cabe destacar que o envelhecimento é um 
processo heterogêneo, ou seja, não é igual para todos, e dependerá 
das experiências vivenciadas por cada um no transcurso da vida. Por 
exemplo, as memórias pessoais se tornam socialmente mais relevantes, 
pois:

Suas experiências pessoais, seus amores, desejos, sofrimentos, 
decepções, frustações traumas, triunfos etc. são os marcos que 
indicam o sentido de sua singularidade enquanto indivíduo, 
que é constantemente enfatizada. Carreira, biografia e trajetória 
constituem noções que fazem sentido a partir da eleição lenta e 
progressiva que transforma o indivíduo biológico, em valor básico 
da sociedade ocidental moderna [...].  (VELHO, 2003, p. 100).

Logo, a velhice não é somente “[...] doenças, preconceitos e 
instabilidade social, mas também sobre felicidade, prazer e liberdade” 
(GOLDENBERG, 2011, p.82). A mulher na velhice deve-se manter 
ativa através da manutenção de sua funcionalidade e/ou tratamento 
de doenças e agravos à sua saúde, mas também praticar o processo 
de socialização, seja mediante um grupo de convivência de projetos 
governamentais ou não governamentais, como em Universidades 
Abertas à Terceira Idade, geralmente conhecidas como UNATIs. 

As UNATIs têm como propósito levar “conhecimento e 
possibilidade de se aprender ao longo de toda a vida” ao aluno idoso 
(CACHIONI; TODARO, 2016, p. 181).  O Estatuto do Idoso 
assegura esse direito no art. 25: “As instituições de educação superior 
ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da 
vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou a distância, 
constituídos por atividades formais e não formais” (BRASIL, 2003, 
p.01). E essas experiências com as UNATIs têm se revelado um campo 
feminino.

Adamo e outros (2017) destacam que a maioria dos idosos que 
frequentam as UNATIs são mulheres idosas, representando 90% da 
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participação do sexo feminino com idade entre 60 e 86 anos. Ainda 
os autores salientam que: “[...] A participação nas aulas oferecidas por 
esse programa tende a melhorar a percepção dos idosos em relação 
ao funcionamento sensorial e diminuir o impacto da perda das 
habilidades sensoriais na qualidade de vida (ADAMO et al., 2017, 
p.559). 

Já Oliveira e Simoneau (2012) ressaltam que as UNATIs são 
formadas por 80% de mulheres idosas, destacando ainda “[...] um 
posicionamento positivo na representação das UnATIs como um 
lugar para compartilhar com pessoas da mesma idade num espaço 
de relacionamento social próprio para este grupo etário e como uma 
oportunidade para adquirir e renovar conhecimentos na velhice 
(OLIVEIRA; SIMONEAU, 2012, p.459).

Essas experiências vivenciadas pelas mulheres e o engajamento 
junto às UNATIs, acredita-se ser o alcance da liberdade conquistado 
pela mulher idosa, pois as desigualdades nas condições sociais, 
políticas e econômicas entre mulheres e homens ainda é uma realidade. 
Nicodemo e Godoi (2010, p. 41) destacam essas desigualdades:

As desigualdades por sexo promovidas pelas condições estruturais 
e socioeconômicas em muitas situações alteram inclusive as 
condições de saúde, renda e a dinâmica familiar e têm forte 
impacto nas demandas por políticas públicas e prestação de 
serviços de proteção social. Viver mais não é sinônimo de viver 
melhor. As mulheres acumulam, no decorrer da vida, desvantagens 
(violência, discriminação, salários inferiores aos dos homens, 
dupla jornada, etc.) e têm maior probabilidade de serem mais 
pobres do que os homens e dependendo assim de mais recursos 
externos.

Além disso, cabe destacar que as mulheres por muito tempo 
foram discriminadas em relação ao voto, à educação e ao trabalho 
formal, além de continuar ainda hoje, com discriminação profissional, 
especialmente em cargos iguais aos masculinos, mas com remuneração 
inferior a dos homens. As mulheres idosas da atualidade buscam 
espaços para se libertar do trabalho doméstico e do cuidado, afeto a 
elas por muito tempo como de sua única e inteira responsabilidade. 
Por isso, as experiências vivenciadas por mulheres idosas em grupos de 
convivência relatam o sentimento de liberdade, acolhimento, afeto, 
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troca de experiência e, sobretudo a possibilidade de reinterpretar e saber 
lidar com seus problemas e dificuldades libertando-se para um novo 
pensamento/conhecimento (BRAGAGNOLO; MELLA; DALPAZ, 
2020). Para Schoffen e Santos (2018, p.170) “[...] o desenvolvimento 
de atividades físicas, lúdicas e educativas proporcionadas pelos grupos, 
contribui tanto para a interação social dos idosos quanto para o 
aprimoramento de suas habilidades intelectuais”.

 A educação não formal é “[...] parte do processo de construção 
de uma cidadania coletiva” (BRAGAGNOLO; MELLA; DALPAZ, 
2020, p.78). Ainda os mesmos autores consideram que: 

A aprendizagem e os conhecimentos se produzem a partir da 
forma de ser e agir coletivamente. Ocorre também, a busca pela 
valorização de si, o olhar para a vida, seus percursos e obstáculos, 
buscando formar sujeitos humanizados, ativos, com habilidades 
e competências democráticas e cidadãs (BRAGAGNOLO; 
MELLA; DALPAZ, 2020, p.78).

Destarte que a proporção de idosos alfabetizados teve um 
crescimento significativo, mais intensamente entre o sexo feminino. 
“[...] Entre os homens, o aumento foi de 59% e, entre as mulheres, 
de 146%. Em 1940, 74,2% da população idosa feminina eram 
analfabetos e, em 2000, essa fração caiu para aproximadamente 1/3” 
(CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004, p.34).

Foi então, somente a partir dos anos de 1970 que se inicia 
um movimento de discussão dos papeis homem-mulher, com a 
reivindicação de diversos direitos femininos, conforme explicitam 
Nicodemo e Godoi (2010, p. 44), o que com certeza refletiu nas 
adolescentes nascidas nos anos de 1950 e, que se constituem nas 
idosas de hoje:

Os anos 1970 marcarão uma reviravolta do movimento 
feminista, que coloca no centro das discussões a relação homem-
mulher. Nesta década, as mulheres, já organizadas, combinaram 
a luta contra a ditadura e por melhores condições de vida, 
com a discussão dos problemas específicos das mulheres, como 
sexualidade, contracepção, aborto, dupla jornada de trabalho e a 
discriminação econômica, social e política.

Essa “nova” forma de pensar e agir da mulher idosa reflete em 
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seu empoderamento frente à sociedade contemporânea, pois hoje, a 
mulher quando atinge a idade de 60 anos3, se mantem ativa em suas 
Atividades de Vida Diária –AVD e, muitas vezes continua trabalhando, 
em sua mesma atividade laboral ou em uma nova atividade, como 
destaca Motta (2012, p.18): 

Uns prolongam o tempo de permanência na ocupação já exercida, 
enquanto outros iniciam novas atividades laborais. Sentem que 
precisam continuar ativos porque o clima social propicia ou 
demanda isso, mas, principalmente, porque aposentadorias e 
pensões não preenchem o orçamento doméstico, ainda mais 
quando idosos são, cada vez mais, arrimos de família. Alguns, 
poucos, pensam no trabalho como auto-realização(sic), se sua 
condição de classe permite essa alternativa.

Neste sentido, o papel da mulher na velhice é visto ainda 
como continuidade do cuidado com a família, principalmente com 
os filhos e netos. Contudo, essa convivência possibilita uma troca 
intergeracional, vista como sabedoria e ensinamentos dos mais velhos 
aos mais novos, fortalecendo assim, a valorização e respeito às pessoas 
idosas, mas nem sempre será o papel desejado, especialmente pelas 
mulheres idosas.  

É nesta perspectiva que a mulher idosa hoje tem como 
característica seu empoderamento. Assim, define-se empoderamento 
como dar poder ou capacitar. De forma geral, o conceito de 
empoderamento é um instrumento de emancipação social e política 
nas lutas dentro de grupos minoritários (BERTH, 2019). E analisando, 
há pelo menos duas subordinações presentes neste grupo: o fato de ser 
mulher e de ser idosa. 

Desta forma, vemos hoje que a mulher idosa pode optar em 
continuar trabalhando, em ser líder de seu grupo de convivência, líder 
da comunidade, participante em Conselhos do Idoso (Municipal, 
Estatual, Nacional) e em Fóruns e Conferências, dentre outras 
funções; ou, continuar o papel de cuidado com a família, passando 
conhecimentos aos netos e bisnetos, em razão de que a população 
idosa apresenta hoje melhores condições de saúde (manutenção da 

3 Art. 1º:  É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (BRASIL, 2003, p.01)



322  
Nariel Diotto et al.

funcionalidade, tratamento de sua(s) doença(s)). Nessa reflexão fica 
claro o paradoxo entre a importância do papel da mulher na vida 
privada no que se refere à maternidade e ao cuidado e em relação a um 
papel profissional reconhecido na vida pública (trabalho formal fora 
de casa).  Esse conflito entre os papeis da mulher, no que se refere à 
vida privada (na família) e a pública (na sociedade) está ainda muito 
enraizada na ideia de que o espaço público é objetivo dos homens e 
o privado é o espaço subjetivos, das emoções e do afeto e por isso de 
responsabilidade da mulher, ou seja, com forte herança do patriarcado.

As mulheres que hoje constituem os contingentes idosos 
(60 anos ou mais) nasceram ainda nos anos de 1950, quando então 
tínhamos um código civil vigente que subtraia os direitos femininos. 
E com essas experiências de inferioridade em relação ao sexo feminino 
e papel restrito ao lar, ao cuidado e ao casamento que a maioria das 
mulheres foi se constituindo. Por isso muito desses comportamentos 
enraizados como papel da mulher são aspectos que precisam ser 
trabalhados ainda hoje para serem modificados. Nicodemos e Godoi 
(2010, p. 43) relembram esses fatos:

Alguns sinais de que as coisas começavam a mudar já podiam 
ser apontados: em 1962, o Código Civil eliminava, enfim, o 
princípio segundo o qual a mulher, ao contrair matrimônio, abria 
mão, por assim dizer, do direito de decidir sobre alguns aspectos 
fundamentais de sua condição de cidadã, como firmar contrato 
de trabalho, sem autorização do marido, dispor de conta ou 
poupança bancária, opinar na fixação do domicílio, viajar para 
o exterior, etc

Os direitos femininos são vistos de forma tímida, que ao longo 
dos anos os movimentos feministas lutaram e ainda lutam na busca da 
igualdade entre os gêneros. Embora, a Constituição de 1988 garanta 
essa igualdade, precisa-se de avanços, debates, efetivação dos direitos 
das mulheres e fortalecimento do empoderamento da mulher na 
sociedade. 

Logo, deve-se ter maiores incentivos da sociedade e do Estado 
brasileiro na continuidade e/ou (re)inserção da mulher idosa no 
mercado de trabalho e também na ampliação de grupos de convivência, 
sejam estes, de Instituições de Ensino Superior através das UNATIs, 
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ou da Assistência Social de cada município (Centro de Convivência 
do Idoso - CEI), principalmente para a mulher na velhice. Pois, esses 
processos de socialização contribuem para o bem-estar emocional, 
social e familiar, garantindo assim, o direito ao envelhecimento digno, 
como prevê a matriz constitucional (CF/1988) e o Estatuto do Idoso. 
O empoderamento feminino precisa ser instituído em todas as idades. 

Considerações finais

A mudança demográfica ocorrida na metade do século XX 
e início de século XXI refletiram no aumento da longevidade da 
população, tanto brasileira quanto em nível mundial. Fato este, 
influenciado por vários fatores como a queda da fecundidade e 
mortalidade, a modernização, a urbanização, a melhoria nos serviços 
de saúde, dentre outros. Assim, com a expansão do envelhecimento 
pode-se destacar a prevalência de forma mais expressiva do gênero 
feminino na velhice, sendo denominado com fenômeno da feminização 
da velhice.  

A mulher na velhice deve ser vista como protagonista social e, 
também pelo seu empoderamento frente à sociedade contemporânea, 
em que a mulher idosa possa optar em continuar trabalhando, em 
ser líder de seu grupo de convivência e/ou líder da comunidade, 
ou até mesmo possa escolher se deseja ou não continuar o papel de 
cuidado com a família, especialmente em relação aos netos. Este fato 
está presente hoje, pois a população idosa, principalmente o gênero 
feminino apresenta melhores condições de saúde comparando ao 
século passado e, mulheres com idades de 60 anos vivenciam o que 
mulheres de 40 ou 50 anos de décadas anteriores experenciavam.

É nesta perspectiva que a sociedade e o Estado devem incentivar 
o empoderamento da mulher idosa, não somente pela questão legal 
(constitucional), mas também pela questão social, de efetivar os 
direitos da população idosa ao envelhecimento digno e com qualidade 
de vida, servindo como exemplo de empoderamento para mulheres 
de todas as idades para o enfrentamento de desigualdades tais como o 
patriarcado. 
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Capítulo 18

O protagonismo das mulheres na ciência frente às 
exclusões históricas perpetuadas pelo sistema

 Tiago Protti Spinato
Gian Eligio Soliman Ruschel

Fernanda Lencina Ribeiro

Considerações iniciais

O mundo como conhecemos hoje, com seus pressupostos 
e paradigmas, se formou depois de muitas revoluções e 

lutas, passando por períodos de menor desenvolvimento como a Idade 
das Trevas, que teve sua ruptura com o Renascimento, e depois o 
Iluminismo no chamado século das luzes. Dentre tantas inovações que 
mudaram o modo como nos relacionamos, consumimos e vivemos, 
várias pessoas na nossa história fizeram isso possível, com o estudo da 
ciência, causando verdadeiras rupturas com o establishment.

Historicamente, as grandes descobertas foram atribuídas a 
pessoas do sexo masculino, que normalmente angariavam todas as 
honras por seu trabalho, deixando a mulher em posição periférica na 
ciência, solapando seu protagonismo e também suas pesquisas por 
motivos estritamente patriarcais e preconceituosos. Podemos ver isso 
em várias áreas da sociedade, inclusive na arte, usando de exemplo o 
filme de Tim Burton, chamado “Olhos grandes” (2014), que conta 
a história real de Margaret Keane, que teve sua obra atribuída ao 
marido, sendo necessária uma batalha judicial para que a autoria fosse 
reconhecida.

Temos então numerosos exemplos em que personalidades 
femininas não foram reconhecidas apesar de terem criado teorias e 
experiências que mudaram o mundo de forma profunda e irreversível. 
Não faz muito tempo que essas mulheres estão tendo seu devido 
reconhecimento. Isso só ocorre recentemente pelas lutas e demandas 
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suscitadas por movimentos feministas em nossa sociedade, que cada 
vez mais conseguem ter suas vozes ouvidas dentro de locais que de 
fato podem alcançar as mudanças desejadas, como a política e grandes 
redes de informação.

Nesse sentido as novas tecnologias, que hoje conectam os seres 
humanos em uma escala global, tem um papel antagônico, pois muitas 
vezes são usadas para alimentar discussões de igualdade, dando maior 
visibilidade para as pautas femininas, e unindo pessoas que lutam pela 
causa ao redor do mundo. Porém também une alguns grupos que 
perpetuam discursos de ódio e que também lutam contra posições 
progressistas, visando destruir as conquistas já adquiridas com muita 
luta e sofrimento por mulheres em todo o mundo. 

Outra questão importante é que basta uma breve pesquisa para 
se encontrar mulheres cientistas importantes, não sendo elas restritas a 
um período de tempo, mas sim por toda história humana aparecendo 
como verdadeiras sumidades em suas áreas e com histórias bastante 
parecidas, pois a maioria delas sofreu preconceito e precisou lutar 
muito por reconhecimento. Frente a isso podemos notar que existe 
uma exclusão sistêmica e histórica da mulher em locais de relevância 
na ciência, ocasionando inclusive com isso um desenvolvimento mais 
lento de pressupostos científicos, visto que por muito tempo seus 
conhecimentos não foram levados em conta. 

O problema que guiou esta pesquisa pode ser descrito na 
seguinte interrogação: De que formas as exclusões históricas afetaram 
o protagonismo da mulher e seu papel na ciência na atualidade? Como 
hipótese que responde provisoriamente tal questionamento, se entende 
que a sociedade criou uma narrativa de desqualificação das mulheres, e 
isso é um problema histórico que ainda tem reflexos no conhecimento 
científico atual e precisa ser combatido com informação de qualidade.

O objetivo deste trabalho é demonstrar como as mulheres 
tiveram e ainda tem um grande papel para o desenvolvimento da 
ciência no nosso planeta, e que o gênero não muda a competência 
dos seres humanos, mas mesmo assim elas foram renegadas a espaços 
periféricos na ciência. Para melhor organizar o trabalho, dividiu-
se seu desenvolvimento em dois objetivos específicos, cada qual 
correspondente a uma seção, o primeiro demonstrando o aspecto 
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histórico e o segundo falando dos parâmetros atuais da ciência e do 
papel da mulher nessa dimensão.

Como justificativa e relevância temos que este tema precisa 
ser tratado na academia, por ser de vital importância para uma 
discussão inclusiva que deve se livrar de preconceitos e de práticas 
retrógradas, para a inclusão total da mulher dentro da ciência e de sua 
evolução. Frente a isso podemos entender que existe a necessidade de 
colocar o protagonismo feminino em voga, para que os períodos de 
obscurantismo não voltem a ser a regra, e também para que a exclusão 
seja cada vez mais coibida.

Metodologicamente, trata-se de estudo de natureza 
exploratória, com método de procedimento hipotético-dedutivo, 
com abordagem qualitativa e transdisciplinar, e técnica de pesquisa 
bibliográfico documental.

Cultura e história

Para a análise que queremos fazer aqui, se entende necessária a 
abordagem pelo viés histórico e cultural. Para que se evidenciem possíveis 
raízes do problema relacionado a dificuldade de reconhecimento do 
papel civil da mulher na sociedade – especificamente sua participação 
no âmbito científico – é cabível um olhar de viés antropológico e 
cultural para trazer à luz um passado patriarcal, principalmente no 
tocante ao ocidente. Nesse sentido iremos especificar os elementos que 
compõem a cultura, em que esses elementos implicam, bem como 
elucidar o conceito de cultura que nos serve de referência.

Nós humanos somos reflexo da cultura, da educação e das 
instituições no geral. O próprio sentido de humanidade é encetado 
por nós humanos e não tem nenhum caráter absoluto ou natural. 
Como pensava Kant (1999), o homem é o que a educação faz dele. 
Nossa humanidade não é algo definido pura e estritamente por fatores 
biológicos, mas sim uma construção cultural que se dá na história 
(SAVATER, 1998). Portanto, todos os significados sociais são reflexos 
de projeções humanas para outros humanos, e a manutenção de 
valores, normas, práticas e significados depende do que fazemos em 
um tensionamento entre inovação e tradição; ruptura e continuidade.
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Cultura é, portanto, entendida aqui, de acordo com Geertz 
(2008), como uma teia de significados na qual nascemos inseridos 
e vivemos tecendo-a. Dessa forma, no mundo humano, criamos 
significados para as coisas para que possamos conviver entre nós. 
Segundo Savater (1998, p. 41): “A vida humana consiste em habitar um 
mundo no qual as coisas, além de serem o que são, também significam”. 
Uma rede complexa de significados criados pelos que vieram antes de 
nós já está posta, desde o momento de nosso nascimento, e nos é dada 
– geralmente como algo natural – condicionando o próprio sentido 
de humanidade. No entanto, se a analogia da teia serve para cultura, 
cabe dizer que somos influenciados e também influenciamos. Somos 
produtos do meio cultural e também produzimos cultura.

Savater (1998, p. 41) complementa: “[...] o mais humano de 
tudo [...] é compreender que, embora o que a realidade é não dependa 
de nós, o que a realidade significa é, sim, competência, problema 
e, em certa medida, opção nossa”. Essa passagem traz exatamente a 
perspectiva que escolhemos valorizar ao buscar analisar o problema 
da inserção da mulher no campo da ciência pelo viés da cultura e da 
história. Papel de gênero é ensinado socialmente. Está no âmbito da 
cultura e, portanto, é inventado pelas próprias sociedades.

Muito se fez nas sociedades humanas em nome das tradições. 
Tradições naturalizadas e contempladas com valor essencial absoluto, 
como se estivessem no âmbito da natureza – aquele em que as coisas 
são o que são. Como exemplo temos a interpretação e o significado do 
papel da mulher na sociedade ocidental. Houve assim a reprodução 
de uma cultura machista, patriarcal e escravagista para que privilégios 
fossem mantidos. Sobre as tradições inventadas Hobsbawm (2008, p. 
9) explica:

Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; 
tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao 
passado.

Dessa forma assumimos aqui como um pressuposto básico que 
parte da explicação do problema referente a participação da mulher no 
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campo científico se evidencia numa perspectiva cultural pela repetição 
e continuidade de certas características reproduzidas em nome das 
tradições. Essas tradições entendemos como inventadas no sentido 
de que tradição são os elementos do passado que deliberadamente 
assumimos que queremos manter em nossas sociedades. Sejam 
valores, práticas, hábitos e normas comportamentais. Apesar disso, 
por muito tempo esses elementos foram considerados como que com 
valor essencial absoluto, sendo naturalizados em nossa sociedade, 
obliterando assim qualquer perspectiva de mudança. 

Entendemos que cultura é o fator a ser analisado, mais 
especificamente sua continuidade em nome de tradições. O papel e a 
realidade da mulher em diferentes períodos, portanto, são explicadas 
pela manutenção da cultura no decorrer da história. Nesse sentido 
podemos levantar a seguinte questão: Qual cultura? Onde podemos 
encontrar a origem da desigualdade de gênero na história, a ponto de 
se cristalizar como uma cultura hegemônica a servir de exemplo para 
outras e, consequentemente, influenciar o ocidente até hoje?

Acreditamos aqui se tratar da cultura greco-romana da 
antiguidade clássica. Não é novidade que essa cultura inspirou o 
ocidente no tocante a diversos âmbitos, a saber: político, filosófico e 
artístico. Dessa forma é como se hoje o homem ocidental pisasse em 
um solo preparado pelos gregos e romanos. A analogia ganha certa 
relevância pelo fato de que somos altamente influenciados pela cultura 
clássica. Para compreender melhor cabe entender como funcionava 
a sociedade grega, o papel da mulher no âmbito público e como era 
vista em relação a hierarquia de poder.

A civilização grega teve como núcleo a organização gentílica, ou 
seja, de clãs, liderada predominantemente por homens. Esse homem, 
o chamado pater, representava o ponto principal de sustentação 
dessa estrutura social. Liderava demonstrando poder e agressividade, 
para combater outros grupos e assegurar a posse de terras. Podemos 
imaginar aqui a questão territorial da Hélade que implicava grandes 
dificuldades para os primeiros povoamentos, pela falta de planícies 
férteis. 

Tendo como base essa estrutura familiar de característica 
patriarcal, esses grupos deram origem a núcleos maiores, como aldeias, 
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vilas e, por último, a cidade-estado, chamada de polis. A reprodução 
dessa característica do patriarcalismo na cultura é fundamental para 
a compreensão da dificuldade em reconhecer o papel da mulher na 
sociedade em diferentes períodos históricos. É após a instauração das 
polis gregas que passamos a evidenciar discursos que dão significados 
ao papel do homem e da mulher e que classificam e categorizam os 
dois.

Como é fundamental compreender a organização do homem 
grego e a própria ideia de cidadania através da política, escolhemos 
analisar os discursos de Aristóteles em sua obra “Política”. O filósofo 
estagirita, discípulo de Platão e preceptor de Alexandre, o Grande, 
adquiriu renome e notoriedade nas discussões acerca da ética, lógica 
e política, por exemplo, servindo de referência não só durante seu 
tempo, mas tendo sido de suma importância para a elaboração do 
paradigma1 medieval após as releituras de Tomás de Aquino.

Aristóteles deve ser pensado aqui como sujeito inserido numa 
sociedade aristocrática, patriarcal e escravocrata do século IV a.C. e, 
portanto, possuidor de uma visão condicionada e limitada. Tinha 
como certo que a natureza era elemento fundamental de distinção 
entre o homem e a mulher. Não percebeu que as diferenças entre os 
sexos no que tange ao seu papel civil eram apenas uma construção 
sociocultural. Assim se baseava na ideia de que segundo a natureza o 
macho estava acima da fêmea. Essas distinções advindas da natureza 
se aplicavam também na sociedade civil, na polis (ARISTÓTELES, 
2011).

O filósofo escreveu que no âmbito privado o homem estava 
acima de sua mulher e de seus filhos. Já no tocante ao âmbito público 
a mulher não aparece em momento algum em sua obra. Mulheres 
não tinham cidadania na cidade-estado sobre a qual Aristóteles 
escreveu. Para ele o homem seria senhor absoluto de seus filhos e de 
suas mulheres, o que implicava a distribuição de leis a todos, ou seja, 
a autoridade no âmbito privado e público (ARISTÓTELES, 2011). 
Esse modelo de sociedade e, principalmente, essa cultura como um 
todo, representou um antagonismo ao mundo considerado bárbaro. 

1 Conhecido como paradigma aristotélico-tomista.
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Tanto para gregos quanto para romanos2, sendo assim um exemplo a 
ser seguido por outros povos.

Após o período clássico e helênico temos a Idade Média, 
conhecida também como Idade das Trevas. Muitos julgaram esse 
período pela supressão total dos valores greco-romanos, o que, de certa 
forma, não é totalmente verdade. Considerando o ponto principal 
deste texto, que se relaciona com o papel da mulher na sociedade, 
podemos fazer o exercício de entender que a mulher continuou 
ocupando a mesma posição que ocupava na sociedade grega. Não 
houve avanço em termos de emancipação porque elementos da cultura 
greco-romana foram mantidos, sem haver ruptura.

A linha hipotética se mantém: a reprodução (e a não ruptura) de 
uma cultura machista e patriarcal relega a mulher ao âmbito privado, 
negando sua participação nas discussões públicas e no movimento 
da intelectualidade. O Renascimento, que representou um período 
de florescimento da cultura científica e o próprio nascimento das 
ciências, ainda manteve a mulher em segundo plano abaixo dos 
homens na hierarquia social, isolando-a do processo de efervescência 
cultural. Cabe lembrar que o Renascimento é conhecido como “[...] 
renovação moral, intelectual e política decorrente do retorno aos 
valores da civilização em que, supostamente, o homem teria obtido 
suas melhores realizações: a greco-romana” (ABBAGNANO, 1998, p. 
852). Portanto, mesmo com o fim do medievo, a mulher continuou 
em posições inferiores na sociedade ocidental e, portanto, distante do 
processo de produção intelectual e científica.

Poderíamos aqui continuar a revisitar a história e perceberíamos 
o mesmo processo histórico que isolou a mulher tanto de sua 
participação da vida pública, como da própria cidadania. Entretanto, 
esse papel que a mulher desempenhou nada teve a ver com condições 
e capacidades naturais, sendo apenas uma construção sociocultural 
que se reproduziu e, se não fossem os movimentos sociais de luta pela 
ruptura de certos costumes, hábitos e significados, continuaria a se 
reproduzir. 

2 Esses tiveram os gregos como grande referência artística, religiosa e política.
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Protagonismo científico feminino

A mulher e sua relação com a ciência foram muito bem 
representadas na história humana por diversos casos onde elas 
tentaram produzir conhecimentos e muitas vezes foram coibidas por 
investidas machistas que buscavam destituir a mulher de qualquer 
tipo de acesso ao conhecimento. Muitas vezes essas investidas tinham 
sucesso, mas, de outra forma, as vezes elas não eram frutíferas, então 
temos inúmeros exemplos de contribuições muito importantes das 
mulheres na ciência. 

Já no século XV, o direito ao acesso a educação por parte das 
mulheres foi muito discutido baseado nas indagações produzidas por 
Christine de Pizan em um movimento que durou muitos séculos e 
gerou importantes mudanças que tem reflexos nos dias de hoje. Por 
meio de seu livro “La Cité des Dames” que foi publicado no ano de 
1405 ela reflete sobre a inexistência de diferenças intelectuais entre os 
dois sexos, e caso as pessoas tivessem acesso a educação de forma justa 
as mulheres seriam capazes de aprender e produzir ciência no mesmo 
nível dos homens.

Resta lembrar que hoje isso é uma afirmação irrefutável, sabemos 
que não existem diferenças intelectuais baseadas no gênero, mas na 
época em que esse livro foi publicado gerou uma grande polêmica 
visto que os pressupostos e paradigmas sobre o assunto nesse século 
eram completamente diferentes do que temos hoje. Isso se reflete em 
um grande rompimento de conceitos dados como certos e que não 
poderiam ser refutados, visto que o patriarcalismo era uma evidência 
nessa época em que os homens eram considerados superiores de forma 
biológica. 

A primeira mulher a conquistar um prêmio Nobel foi Marie 
Curie, uma polonesa que aos 15 anos se formou e se tornou professora 
particular, e com 24 anos iniciou a graduação em Física e Matemática 
na Universidade de Sorbonne. Casou-se, teve duas filhas e dedicou-
se a estudar a radiação emitida por compostos de urânio. Entre seus 
estudos, ao lado de seu marido Pierre Curie, descobriu dois novos 
elementos, polônio e radio, o que a levou a ser a primeira mulher a 
receber um prêmio Nobel de Física em 1903 (ALMEIDA, 2020).
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Seu segundo prêmio foi após o falecimento de seu marido, 
quando desta vez ganhou o prêmio Nobel de Química, no ano de 
1911, avançando suas pesquisas com o rádio. As pesquisas fizeram 
com que Curie sofresse com uma grande exposição à radiação, o que 
fez com que desenvolvesse leucemia, e faleceu em 1934 (ALMEIDA, 
2020).

Mais tarde sua filha Irene recebeu o prêmio Nobel de Química, 
no ano de 1935, o que ressalta mais ainda a força, o poder e a 
inteligência encontrada por estas mulheres. Irene por sua vez recebeu 
o prêmio pela descoberta da radioatividade artificial, realizada com 
seu companheiro (ALMEIDA, 2020).

 Estas mulheres são exemplos reais, foram filhas, esposas, mães, 
trabalharam, se dedicaram e se esforçaram em anos nos quais mulheres 
não tinham espaço, nem liberdade. Foram precursoras na química e 
na física, demonstrando sua infinita capacidade de contribuir com o 
avanço da história da humanidade.

Também temos o curioso caso de Sor Juana Inés de La Cruz, 
uma freira mexicana com uma capacidade intelectual notável, com 
aptidão e interesses científicos aguçados, mas que foi oprimida, 
consentindo, de certa forma, com o opressor. Então é válido trazer 
o trecho que destaca um pouco sobre a vida de Sor Juana que tentou 
cursar a Universidade do México, fundada em 1553. Chasteen (2001, 
p. 59-60) destaca a esse respeito que:

Uma educação universitária estava supostamente acima da 
capacidade de Juana. Não importa que ela viesse lendo desde 
os três anos ou que aprendera latim apenas por curtição. [...] 
desconcertou um júri de quarenta professores universitários aos 
dezessete anos [...] ficou famosa em todo o México por sua poesia. 
[...] Juana optou pela vida no convento, que oferecia um pouco 
mais de independência do que o casamento. Ela se tornou Sor 
Juana, como ficou conhecida na história. Ela colecionou e leu 
centenas de livros, estudou matemática, compôs e interpretou 
música e chegou a inventar um sistema de notação musical. 
Suas poesias foram publicadas na Europa. Algumas criticavam 
as condenações masculinas hipócritas da moralidade sexual das 
mulheres. [...] Juana recebeu instruções para agir mais como 
mulher. Seus interesses científicos, eles disseram – e todos seus 
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outros interesses também, exceto a devoção religiosa – eram 
antinaturais em uma mulher. Essa era a mentalidade de sua 
época. Ela não podia desafiá-la sozinha, de modo que acabou 
consentindo. Vendeu a biblioteca, instrumentos e o resto, e 
dedicou-se à expiação pelo pecado da curiosidade. Humilhada, 
confessou ser ‘a pior das mulheres’. Logo depois, morreu enquanto 
cuidava das freiras durante uma peste.

O que o autor tenta frisar é que a igreja, e/ou a própria sociedade 
da época, não empregaram força física ao oprimir e subjugar Sor 
Juana, mas sim outros meios psicológicos de coação extrema, para a 
mesma se sentir culpada por seus próprios êxitos. Assim, nessa cultura 
tão arraigada com um discurso opressor completamente naturalizado 
para o próprio sujeito, a desobediência era impensável, visto que essas 
condições eram postas como naturais e inerentes a sociedade.

O papel da mulher nas ciências jurídicas e sociais também 
ganhou força ao longo dos anos, através de muita luta e reivindicações, 
avançando pela efetivação de seus direitos como cidadãs, sempre 
buscando destaque em espaços antes reservados ao sexo masculino. 
Assim, o movimento feminista pode ser observado tanto no campo 
do direito constitucional quando na ciência política, áreas a partir 
das quais contribuem para a formação da história feminista e da 
transformação da sociedade política e cultural brasileira.

Foram exatamente essas reivindicações que formaram as 
bases das discussões modernas sobre o assunto, visto que ocorreram 
gigantescas evoluções de tempos passados, nos quais as mulheres 
eram subjugadas a condições de exclusão total dos seus direitos. Resta 
lembrar que essas violações muitas vezes não eram apenas culturais e 
sociais, mas sim positivadas por leis restritivas de direitos, baseadas 
apenas em uma argumentação preconceituosa e nefasta. Conforme 
Moreira (2016, p. 248):

As mulheres se organizaram, mobilizaram-se, e foram em busca 
de efetivação de direitos, garantias, rendimentos e oportunidades. 
Muitas lutas silenciadas, outras, com destaque nacional, mas 
sempre levantando a bandeira por igualdade de gênero. Dentre 
estas batalhas, percebe-se que todos os direitos, desde educação 
e voto à aposentadoria e integridade física, no que tange as 
mulheres, tiveram que ser conquistados. Esta conquista, muitas 
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vezes, submetidas à lógica da dialética, com avanços a retrocessos. 

Um grande avanço histórico que podemos citar foi o 
reconhecimento do direito da mulher ao voto. O movimento 
sufragista buscava dar as mulheres o direito de votar e serem votadas, 
para que assim pudessem ser representadas nas demandas especiais e 
na afirmação de sua cidadania.

A partir de então, no ano de 1910, foi formada em Brasília 
uma associação liderada pela professora Leolinda de Figueiredo 
Dalto, formando o Partido Republicano Feminista, a qual se tornou 
a primeira grande associação feminina no Brasil (KARAWEJCZYK, 
2019).

Deste modo, as mulheres passaram a se afirmar como sujeito 
político, o qual teria não só voz, mas também espaço nas tomadas 
de decisões políticas no Brasil. Anos mais tarde, com o advento da 
Assembleia Nacional Constituinte, as mulheres passaram a integrar 
os debates para a formação da nova cidadania representada pela nova 
Constituição Federal (MOREIRA, 2016).

Foi então que um grupo de mulheres apresentaram suas 
demandas femininas específicas ao Congresso Nacional Constituinte, 
com o objetivo de garantir a efetivação dos direitos, o que ficou 
conhecido como Lobby do Batom, e obteve um grande êxito no 
que se refere a buscar uma sociedade que priorize o progresso e, 
principalmente, o desenvolvimento humano, incorporando cerca 
de 80% das demandas incluindo discussão de gênero, proteção aos 
direitos humanos e uma maior sintonia com os tratados e convenções 
internacionais (MOREIRA, 2016). Ainda, relata Moreira (2016, p. 
249):

Neste momento histórico, elas integraram o debate constitucional, 
logrando-se do exercício da democracia representativa, e falaram 
por todas as mulheres brasileiras. Munidas de anseio democrático 
e mudança social, as deputadas, mulheres organizadas, técnicas, 
conselheiras do CNDM, bem como as feministas, dialogaram 
com um metódico Congresso Nacional, apresentando uma nova 
concepção de cidadania.

Dessa forma, pode-se dizer que a participação das mulheres 
foi crucial para uma constituição mais humana e igualitária, seguindo 
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preceitos já estabelecidos e afirmados em tratados internacionais, bem 
como reconhecendo novas diretrizes para a afirmação dos direitos 
fundamentais. Sobre essa questão Moreira (2016, p. 252) afirma que: “A 
mobilização que as feministas desempenharam na constitucionalização 
de seus direitos certamente foi indispensável para construir uma 
sociedade igualitária, que preze por valores democráticos.” Pode-se 
então se destacar de maneira pertinente, Moreira (2016, p. 252):

A conquista da emancipação feminina abre portas para a 
compreensão e resolução de novas demandas, assim como a 
descobertas de outros desafios. Mesmo que o direito seja um 
mecanismo de transformação social, é necessário a efetivação (e 
aplicabilidade às práticas sociais). Várias pautas consolidadas em 
texto legal não são uma realidade, o que torna as batalhas ainda 
mais (árduas e) contínuas. Por isto é indispensável o estudo desta 
trajetória de conquistas tanto no âmbito jus-político, como na 
sociedade de forma geral. 

Essas questões foram muito importantes para uma efetivação 
real dos direitos das mulheres, que pela primeira vez puderam 
demandar por si mesmas, e não sendo representadas por homens, o 
que aconteceu historicamente na maior parte da construção da nossa 
nação. Essas mudanças profundas demonstram uma evolução na 
sociedade que se aproxima cada vez mais de um local de igualdade 
onde as mulheres possam de fato ser tratadas de forma igualitária, o 
que ainda não ocorre nos dias de hoje, mas certamente um dia poderá 
de fato acontecer, se a caminhada progressista nessa questão não for 
interrompida por discursos excludentes.

Considerações finais

Diante das exposições precedentes, temos que ressaltar mais 
uma vez a importância de uma análise das questões apontadas baseada 
em uma perspectiva histórica, que pode facilitar a compreensão 
humana sobre sua própria trajetória, demonstrando com pressupostos 
a existência de uma linha lógica de raciocínios que nos colocam agora 
na posição em que nos encontramos socialmente. Assim podemos 
entender que a problemática da exclusão sistemática da mulher nos 
âmbitos da ciência e da educação ocorrem há muito tempo, e tem 
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registros históricos importantes que nos demonstram os argumentos 
pelos quais esse tipo de discurso era perpetuado.

Temos então que na sociedade humana, como anteriormente 
citado, existe um zelo exacerbado na questão das tradições de tal 
modo que elas são consideradas por muitas vezes algo inerente a nossa 
existência, sem o pensamento de que elas são de fato uma construção 
social. Isso pode gerar a manutenção de atitudes excludentes, que 
neste artigo se demonstra pelo fato da mulher ter dificuldades de se 
inserir na ciência e também gerar inovações com o seu trabalho. 

Podemos ainda entender que mesmo movimentos progressistas 
como o Renascimento perpetuaram essas chamadas tradições, 
deixando a mulher em condições periféricas, sendo elas colocadas em 
posições inferiores na sociedade ocidental, o que a excluiu de muitas 
benesses que eram exclusivamente pertencentes aos homens. Uma 
dessas exclusões era exatamente a inclusão da mulher em uma classe 
passiva que não poderia gerar conhecimentos relevantes, não podendo 
então exercer a ciência. Caso a mulher tentasse prosseguir nessa área 
a resistência seria enorme, pois era considerado um comportamento 
aberrante para sua época.

Como citado no texto temos inúmeros exemplos de mulheres 
que tentaram quebrar esse paradigma e demonstrar que poderiam 
produzir ciência de forma muito avançada, e que não existiam 
diferenças entre os gêneros, a não ser uma construção de sociedade 
opressora. Isso fez com que a quantidade de mulheres que exerceu seu 
protagonismo fosse essencialmente menor, mas não baseado em sua 
inteligência, e sim em sua exclusão do sistema que a tornava muitas 
vezes inapta para fazer ciência. 

Como citado o caso de Marie Curie, que de forma trágica veio a 
falecer pelos efeitos de sua própria pesquisa, temos seu trabalho como 
algo que mudou o mundo, sendo ela reconhecida pelo seu estudo 
e também exaltada em muitos locais, que refletem a importância de 
suas descobertas. Porém temos o caso de Sor Juana que lutou para 
expressar as suas ideias e seu protagonismo, mas foi coibida fortemente 
pelos mecanismos patriarcais, e se viu obrigada a levar uma vida 
religiosa, que poderia dar a ela um pouco mais de liberdade do que 
um casamento nos moldes antigos.



342  
Nariel Diotto et al.

Esses são apenas casos conhecidos e que ficaram famosos 
durante os tempos, mas que refletem a possível existência de 
inúmeras outras mulheres que poderiam ter mudado o mundo como 
conhecemos, mas foram destituídas de seu local dentro da ciência 
e dos conhecimentos humanos, baseado em uma sociedade que via 
isso como algo estranho demais para acontecer. Essas mulheres foram 
esquecidas na nossa história, mas certamente teriam um grande papel 
na construção da nossa sociedade, não podendo nós os seres humanos 
atuais imaginar como nosso mundo seria se tivéssemos sempre em 
condição de igualdade na área da pesquisa.

Podemos aqui perceber a existência de um processo histórico 
que excluiu a mulher impedindo sua participação em uma vida de 
pesquisa científica, porém precisa ficar claro que isso não tem qualquer 
relação com a capacidade cognitiva dessas pessoas, mas sim com 
fatores políticos e ligados a tradições. Assim ao fazermos a ligação com 
a perspectiva histórica e os tempos atuais, podemos aprender muitos 
conceitos para que as exclusões não voltem mais ao seu estado mais 
agressivo.

Os movimentos sociais e as lutas perpetuadas por milhões de 
mulheres nas últimas décadas apresentaram uma grande mudança a 
diversos paradigmas sociais, e isso é bastante importante para destituir 
o poder dos que acreditam em uma superioridade masculina devido 
exclusivamente ao seu gênero. Claro que ainda não estamos em posição 
de apenas exaltar as conquistas e descuidar das demandas, pois muito 
ainda precisa ser feito na efetivação dos direitos das mulheres.

Obviamente ainda existe por uma perspectiva histórica um 
grande dano a geração atual de mulheres cientistas, que ainda hoje 
sofrem preconceito por seu gênero, e tem de enfrentar maiores 
desafios para serem aceitas dentro dos locais de pesquisa. Porém isso 
é um movimento que tende a diminuir até se tornar inexistente, visto 
que as discussões hoje refletem uma sociedade mais igualitária e justa, 
pelo menos de uma boa parcela da sociedade, que busca construir um 
mundo mais pacífico para todos.

Conclui-se então que ainda não chegamos ao ponto ideal, e que 
as lutas e batalhas precisam continuar para que as mulheres tenham 
seu merecido espaço, porém muito já foi feito e hoje a sociedade está 
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em um caminho mais inclusivo, e a ciência também tem cada vez mais 
a presença das mulheres no seu protagonismo. Isso é uma tendência 
que deve crescer, mas que nos deixa com uma amarga pergunta, de 
como seria o mundo se tivéssemos sempre essa posição igualitária entre 
nós. Certamente muito melhor, visto que teríamos muitas inovações 
e tecnologias que não foram desenvolvidas por puro preconceito e 
manutenção de uma sociedade patriarcal.
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Capítulo 19

Mudança de nome em decorrência do casamento: 
uma análise da compreensão atual sob o viés 

feminista

Carla Rosane da Silva Tavares Alves
Roana Funke Goularte

João Guilherme Hofmeister Corrêa

Considerações inicias

Hoje, compreendemos que ao contrair matrimônio os 
cônjuges criam um novo vínculo familiar, entretanto as 

relações familiares se modificam com o passar do tempo, de forma 
que podem ser consideradas um princípio ativo, pois à medida que 
a sociedade progride a ideia de família se transforma. Podemos dizer 
que, ao longo do período evolutivo, é possível identificar diversas 
fases que caracterizam a família e a sociedade, desde a época em que 
predominava a poligamia até o surgimento da monogamia.

Ao analisarmos as famílias pré-monogâmicas, verificamos 
a prevalência de uma sociedade matriarcal, uma vez que a 
poligamia permitia que vários homens e mulheres mantivessem 
um relacionamento nesses moldes. Engels (2017, p.69) explica 
que havia “[...] reconhecimento exclusivo de uma mãe natural, na 
impossibilidade de conhecer com certeza o verdadeiro pai, significava 
elevada consideração pelas mulheres, isto é, pelas mães”.

Com o advento da monogamia, surgiu o modelo de família 
patriarcal, na qual o homem era o chefe da família. Dito isso, Engels 
(2017, p. 58) conclui que a família monogâmica “[...] baseia-se no 
domínio do homem com a finalidade expressa de procriar filhos, cuja 
paternidade fosse indiscutível e essa paternidade é exigida porque 
os filhos deverão tomar posse dos bens paternos, na qualidade de 
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herdeiros diretos”.
Sobre uma análise histórica da submissão da mulher ocidental, 

IOP (2009, p. 242) remonta brevemente à história greco-romana que 
ainda pode ser identificada atualmente:

Em Atenas, a mulher não passava de parideira, sua função era 
apenas procriar filhos legítimos; quanto ao prazer sexual, o 
homem buscava com outras mulheres fora e dentro de casa, já que 
a escrava de sua propriedade deveria servir seu dono em tudo o que 
este desejasse. Essa sociedade era caracterizada como escravista, 
pois a mulher, independente de sua condição social e econômica, 
servia a seu dono, mesmo sendo sua esposa. Ao homem estava 
assegurado o direito de gerir o destino da cidade e de fortalecer 
as estruturas sociais, políticas, econômicas e jurídicas de uma 
sociedade projetada para lhe satisfazer e perpetuar seu poder 
como cidadão grego, ou seja, de reproduzir as desigualdades de 
gênero que se instituíram larga e gravemente naquela sociedade, 
de tal forma que, mesmo tendo passado alguns mil anos, essas 
desigualdades perduraram pelos séculos, atravessando toda a 
Idade Média e Idade Moderna, vindo se fazer presente ainda na 
sociedade contemporânea, com menos força atualmente, mas 
ainda muito visível, o que leva as mulheres se organizarem, a fim 
de garantirem direitos iguais aos dos homens.

No século XX, a mulher ainda era obrigada a acrescentar o 
sobrenome do marido ao seu, ou seja, o contexto sociocultural da 
época era de que ao se casar a mulher se tornava propriedade do 
seu marido, cabendo a ela funções como a de mão de obra familiar 
e reprodutora. Inclusive, em caso de divórcio, durante este período 
denominado como desquite, a lei permitia que o marido obrigasse a 
mulher a alterar o seu nome novamente, voltando ao de solteira.

O Código Civil de 1916 instituía que o marido era o chefe da 
sociedade conjugal e que a mulher assumia o sobrenome do marido 
e, ainda, nas palavras da legislação vigente, na época, em caso de 
dissolução do casamento a mesma “[...] perdia o direito de usar o nome 
do marido”1. Apenas com a instituição de uma nova lei do divórcio, 
em 1977, é que passou a ser uma faculdade da mulher a retirada do 
sobrenome do marido quando a mesma ingressasse com a ação de 

1 Art. 324 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916.
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divórcio, entretanto quando o divórcio fosse requerido pelo marido, a 
divorciada permanecia obrigada a retornar ao seu nome de solteira.

Somente em 2002 a legislação conferiu igualdade de direitos; 
conforme disposto na legislação atual “[...] qualquer dos nubentes, 
querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro”2, ou seja, 
tanto homens quanto mulheres podem adotar o sobrenome do 
companheiro, inclusive após o casamento. As “[...] inovações” dispostas 
na nova legislação civil também abarcam o divórcio, de forma que 
passa a ser opcional a volta do status quo do nome da parte que optou 
pelo acréscimo do sobrenome do outro.

Por fim, vemos que a mudança de nome, por ocasião do 
casamento, possibilita aos cônjuges externarem socialmente o vínculo 
familiar que formaram, porém, ainda que haja este romântico elemento 
simbólico, vale uma reflexão a respeito dessa escolha, tendo em vista 
que, na maioria das vezes, é unilateralmente feita pela mulher, ou seja, 
somente ela transforma seu sobrenome. Pensando nisso, a presente 
pesquisa visa verificar se mulheres e homens realizariam ou não a 
alteração do nome, bem como suas razões, com o intuito de trazer em 
voga a discussão sobre o tema.

Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa descritiva que, de 
acordo com Gil (2002), tem “[...] como objetivo primordial a descrição 
das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 
o estabelecimento de relações entre variáveis”. Como instrumento de 
pesquisa foi elaborado um questionário com perguntas que buscam 
informações sociodemográficas e ao objetivo do estudo, levando em 
média três minutos para ser respondido.

Inicialmente, os possíveis participantes foram indicados por 
pessoas pertencentes às redes sociais dos pesquisadores deste estudo, 
por meio da técnica bola de neve (snowball sampling)3, oportunidade 

2  Art. 1.565, §1º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
3 “[...] é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais onde 

os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 
indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo 
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em que foram informados dos objetivos do estudo e, ao manifestarem 
interesse em participar da pesquisa, realizaram o preenchimento 
do questionário. Através da plataforma Google Formulários, o 
questionário ficou disponível para participação durante o período 
correspondente às datas de 23/4/2020 a 30/5/2020. 

Os dados oriundos do instrumento de pesquisa foram avaliados 
qualitativamente e interpretados através de análise de conteúdo. De 
acordo com Bardin (2011), esta análise é um conteúdo de instrumentos 
de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplica 
a discursos extremamente diversificados sendo composta por três 
etapas: pré-análise (organização e seleção do material); exploração do 
material (leitura do material, codificação e escolha das categorias); e 
análise (descrição e análise dos dados). A partir das categorias definidas 
pela literatura, foram adotados os seguintes passos: 1) transcrição 
das respostas subjetivas; 2) leitura das entrevistas e demarcação das 
unidades temáticas; 3) identificação, criação e divisão dos grupos 
temáticos; e 5) análise propriamente dita. 

Cabe destacar que a presente pesquisa foi realizada em 
conformidade com a Resolução 510/20164, sobre a ética das 
pesquisas com seres humanos. Aos participantes foi assegurada a 
confidencialidade, a possibilidade de desistência do estudo a qualquer 
momento, bem como a garantia de recebimento dos resultados. Por 
fim, elucida-se que este estudo foi realizado com apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) e 
está vinculado ao GEPELC – Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em Linguagens e Comunicação (Unicruz).

Resultados

Participaram da pesquisa 140 pessoas de ambos os sexos (94 

proposto (o “ponto de saturação”). O “ponto de saturação” é atingido quando os 
novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, 
sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa (WHA, 1994). Portanto, 
a snowball (“Bola de Neve”) é uma técnica de amostragem que utiliza cadeias de 
referência, uma espécie de rede” (BARDIN; MUNHOZ, 2011, p. 332).

4 BRASIL. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Disponível em: http://
conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf. Acesso em: 8.ago.2020.

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf


  349
Estudos de Gênero e Feminismos na Sociedade Contemporânea: Diálogos Interdisciplinares

mulheres e 46 homens), sendo que, a partir da análise sociodemográfica, 
os participantes foram divididos em grupos de acordo com a sua faixa 
etária, sendo eles: Grupo 1 (18 a 29 anos); Grupo 2 (30 a 44 anos); 
Grupo 3 (acima de 45 anos), como podem ser vistos no quadro abaixo:

Quadro 1 – Faixa etária

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores

A partir da análise das perguntas referentes ao objeto de estudo, 
sendo elas “Ao se casar, você alteraria seu nome e acrescentaria o 
sobrenome do(a) parceiro(a)?” e “Justifique a sua resposta, da forma 
mais completa possível, explicando os motivos pelos quais realizaria 
(ou não) a inclusão do sobrenome”, emergiram categorias temáticas. 

No que diz respeito às categorias temáticas, foi possível 
identificar, a partir das respostas subjetivas, a presença de cinco 
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categorias, sendo elas: 1) Documentação (Doc.); 2) Costume (Cost.); 
3) Objetificação Feminina (O. Fem.); 4) Igualdade de Gênero (I. 
Gên.); e 5) Ideologia (Ideo).

Quadro 2 – Categorias temáticas

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores

Com relação às categorias temáticas, pode-se dizer que 
possuem subcategorias que foram identificadas no decorrer da análise 
das respostas subjetivas. Por outro lado, destacamos que as falas dos 
participantes da pesquisa, constituídas pelas respostas às questões 
do questionário, são reproduzidas fielmente, não tendo sido feitas 
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correções linguístico-gramaticais. Da mesma forma, como pode ser 
visto, os participantes não são identificados; os dados coletados e 
analisados são utilizados exclusivamente para a discussão das categorias 
temáticas deste estudo, respeitando-se os princípios éticos da pesquisa.

A categoria documentação abrangeu ambos os sexos e as 
faixas etárias do grupo 1 (3,57% das mulheres) e grupo 2 (5,00% das 
mulheres e 2,50% dos homens), onde afirmaram que não realizariam 
a alteração do nome. Dentre os motivos apresentados, destacam-se 
as seguintes subcategorias: 1) burocracia e o custo para alteração de 
documentos pessoais, de acordo com a participante 76 a “alteração 
de nome te leva a ter necessidade de alterar vários documentos, assim 
causando transtornos”; e 2) dificuldade nos procedimentos que dizem 
respeito a identidade acadêmica, conforme afirma a participante 88 
“não pretendo fazer a alteração devido meus trabalhos acadêmicos que 
possuem meu último nome. Já venho construindo uma identidade 
científica, e não pretendo perder”.

A participante 40, que em sua justificativa englobou as duas 
subcategorias que envolvem a não alteração do nome em razão da 
documentação, esclareceu que:

Quando me separei percebi que deveria ter mantido o meu 
nome pela questão burocrática de realizar todas essas mudanças. 
Por isso quando me separei optei por não mudar o meu nome e 
permanecer com o sobrenome acrescentado quando casei. Foram 
23 anos usando esse nome e já faz parte da minha identidade 
(subjetiva) e do meu currículo lattes também! E se me casar de 
novo vou manter esse mesmo nome!

Costume foi uma categoria temática presente em todos os 
grupos etários e em ambos os sexos. A recusa da alteração do nome pelos 
homens está inserida em todos os grupos (grupo 1 – 11,90%, grupo 2 
– 10,00%, e grupo 3 – 18,75%) e não apresentou subcategorias, pois, 
a partir de diversas afirmativas, todos os homens narraram que visam 
perpetuar o sobrenome da família e que nunca viram um homem 
acrescentar o sobrenome da mulher. Já a concordância, em razão do 
costume, na alteração do nome, por parte das mulheres, apresenta-se 
em todos os grupos (grupo 1 – 17,85%, grupo 2 – 25,00%, e grupo 
3 – 18,75%), com subcategorias: 1) Tradição familiar, exemplificada 
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pela participante 77 que afirma ser “pelo fato de toda a família sempre 
ter feito deste modo”; e 2) Romantismo, ilustrado pela participante 
139, ao afirmar que “a inclusão do nome do parceiro, além de seguir 
uma tradição que vem nos conceitos de casamento é a realização de um 
tipo de sonho cultivado durante muito tempo, que para alguns pode 
representar uma maneira de criar um laço ‘eterno’ com o parceiro e 
com a família do mesmo”.

A categoria objetificação feminina abrangeu todos os grupos 
etários (grupo 1 – 14,28%, grupo 2 – 10,00%, grupo 3 – 18,75%), 
entretanto, somente mulheres afirmaram que não realizariam a 
alteração por esse motivo. No que diz respeito às justificativas, todas 
se assemelhavam, pois de diferentes formas narravam a visão de que 
a mulher vem sendo vista como uma propriedade passada de homem 
(pai) para homem (marido). A fim de melhor clarificar o entendimento, 
citamos a participante 112 ao narrar que “há problemática na 
convenção social que silencia o sobrenome (que faz parte do processo 
identitário) da mulher e pressiona uma (re)identificação, agora com o 
sobrenome do parceiro”. Em sentido semelhante, a participante 117 
justifica que “a aquisição do sobrenome do homem pela mulher é uma 
prática que chancela a ideia misógina de que ela pertence ao marido e 
que ‘se torna outra pessoa’ ao casar com ele, já que agora deve servi-lo e 
obedecê-lo”. Por fim, destacamos a motivação da participante 1, como 
pode ser visto no recorte, a seguir:

A alteração de nome, especialmente do sobrenome da mulher 
para o do homem, é uma herança do status de objeto que a 
mulher tinha. Quando casamentos eram arranjados a fim de 
resguardar a propriedade e o poder entre homens, mulheres 
eram utilizadas como mercadorias, transferidas do sobrenome do 
pai ao sobrenome do marido, assim carregando o nome do seu 
proprietário e responsável legal.

Igualdade de gênero é uma característica identificada em 
todos os grupos etários, pelos dois sexos e, também, como recusa 
e concordância para a alteração do sobrenome. As mulheres que 
manifestaram interesse em relação à alteração do nome (grupo 
1 - 2,38%, grupo 2 – 2,50%), com base na igualdade de gênero, 
condicionaram a alteração à inclusão do seu nome ao do cônjuge. Já as 
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mulheres que demonstraram intenção negativa na mudança de nome 
(grupo 1 – 2,38%, grupo 2 - 6,25%) trouxeram como justificativa a 
quebra de uma convenção social como forma de igualdade, conforme 
a participante 108 “é uma convenção social que deve ser quebrada, 
que vem do patriarcado e machismo, deve ser desfeita para que os 
direitos iguais venham a prevalecer, por isso não veria problema se 
ambos não mudassem seus sobrenomes”.

Quanto aos homens que não trocariam o nome (grupo 1 – 
5,95%, grupo 2 - 5,00%), todos afirmaram que em contrapartida 
não pediriam que a cônjuge alterasse o nome, como uma forma de 
igualdade. Por outro lado, os homens que trocariam o nome (grupo 1 
– 13,09%, grupo 2 – 7,50%; grupo 3 - 6,25%) de diferentes formas 
disseram que a alteração do nome deve ser feita de forma igualitária, 
levando em consideração a vontade das duas partes. O participante 
55 diz que “[...] tanto a mulher como o homem deveriam ter o 
direito de decidirem alterar seus nomes de forma equilibrada, assim 
como deve ser a relação, logo acho justo e valoroso o ato de ambos 
carregarem uma parte do outro, pois o casamento é isso, união, 
ninguém deve sobressair, mas andar em igualdade”.

Sem adentrarmos na profundidade e suas abordagens teórico-
conceituais (considerando que não é o propósito desta pesquisa), 
aqui resgatamos o significado da palavra “ideologia”, a partir do 
dicionário5, que traz como definição a reunião das certezas pessoais de 
um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, 
sociais, políticas. A partir desse conceito, a presente categoria temática 
levou em consideração as diversas ideias e percepções humanas sobre 
o tema. A participante 17 (grupo 2 – 2,50%) afirmou que alteraria o 
nome e respondeu apenas “ideologia pessoal”. No que diz respeito à 
recusa na alteração do nome pelas participantes (grupo 1 – 22,91%, 
grupo 2 - 27,70%, grupo 3 - 31,25%), surgiram diversas temáticas. A 
participante 38 disse “penso que quem tem o mesmo sobrenome é a 
família e esposa não é da família, da família são os filhos provenientes 
desta união, então não vejo necessidade”, enquanto a participante 40 

5 SANTOS, Débora Ribeiro; NEVES, Flávia de Siqueira; CABRAL, Luís Felipe. 
Ideologia, In: Dicio: Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.
dicio.com.br/ideologia/. Acesso em: 20 jul. 2020.
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afirmou que o “sobrenome carrega a história da família, ao menos para 
mim, não me vejo carregando o sobrenome do meu cônjuge pois não 
pertenço a história da mesma. Agora os nossos filhos terem ambos 
sobrenomes acho justo pois é o resultado da união entre o casal”, 
assim, destaca-se que, além das citadas, outras respostas inclusas 
nesta categoria trouxeram como justificativa o vínculo familiar como 
motivação para a manutenção do nome de solteira.

Também foram identificadas diversas respostas que traziam 
a identidade própria como um fator; a participante 44 relatou “não 
mudei porque já tenho filho e não quero que ele tenha um sobrenome 
diferente do meu e porque todos me conhecem pelo nome que minha 
família me deu, parece que perco minha identidade se trocar”, na 
mesma ideia a participante 60 afirma “não vejo uma real necessidade 
disso, uma vez que ainda sou um ser individual, mesmo que casada 
com outra pessoa, tenho minha identidade e ela quero manter”.

Quanto aos homens (grupo 1 – 4,76%), ao manifestarem que 
não se oporiam à alteração de nome, justificaram como uma espécie 
de “contra costume”, afirmando acreditarem que a alteração do nome, 
apenas por parte da mulher, é um costume das pessoas com mais idade. 
Já os homens que não acrescentariam o nome da esposa ao seu (grupo 
1 – 1,19%, grupo 2 - 2,50%), seguem a mesma linha de justificativa 
do participante 47, que disse:  “não acrescentaria, pois acredito que os 
motivos que corroboram para a escolha de acrescentar o sobrenome 
estão ligados a perda de identidade do sujeito”.

No que diz respeito à totalidade, foi possível identificar que, 
dentre os 140 participantes (94 mulheres e 46 homens), a maioria das 
mulheres (62 – 44,28%) afirmaram que não realizariam a alteração 
do nome, enquanto 32 (22,85%) mulheres responderam que 
concordariam com o acréscimo em seu nome. Já quanto aos homens, 
a maioria (27 – 19,28%) afirmou que não realizaria a alteração, tendo 
manifestado interesse na inclusão do nome da parceira ao seu apenas 
19 (13,57%) homens.
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Discussão 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa que se centrou em 
identificar se mulheres e homens alterariam seu nome ao casar, 
bem como quais seriam os motivos pelos quais realizariam ou não 
a modificação, foi possível, a partir dos resultados levantados, 
reconhecer diversas razões (documentação, costume, objetificação 
feminina, igualdade de gênero e ideologia) pelas quais a maioria 
das mulheres não alteraria o seu nome, na mesma medida em que a 
minoria dos homens concordaria com essa prática. Pode-se dizer que 
isso se dá, principalmente, com relação à negativa feminina, porque, 
nos dias atuais, existe um constante crescimento do empoderamento 
feminino, que visa a conscientização do papel da mulher na sociedade, 
a equidade de gênero e a desobjetificação da mulher na sociedade 
patriarcal.

Dito isso, é necessário adentrarmos em temas que permeiam 
o empoderamento feminino para, consequentemente, assimilarmos 
melhor os porquês de as mulheres recusarem que seus nomes sejam 
alterados em virtude do matrimônio. Entretanto, cabe destacar que ao 
falamos sobre empoderamento feminino estamos falando diretamente 
de feminismo.

O feminismo, segundo o dicionário, pode ser definido como 
um movimento que busca a igualdade de direitos entre homens e 
mulheres. A partir dessa conceituação, Hooks (2019, p. 13) completa 
a definição, asseverando que feminismo é “[...] um movimento para 
acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão”. Com essa ideia, 
podemos considerar que as diversas justificativas trazidas pela pesquisa 
em apreço, quando falamos em casamento e alteração do nome, estão 
diretamente relacionadas ao feminismo, pois as mulheres (e alguns 
homens) estão abandonando um costume patriarcal e lutando, mesmo 
que inconscientemente, contra o sexismo6.

A conscientização do papel da mulher na sociedade pode ser 

6 Segundo o dicionário, sexismo é a atitude, discurso ou comportamento, que se baseia 
no preconceito e na discriminação sexual. SANTOS, Débora Ribeiro; NEVES, 
Flávia de Siqueira; CABRAL, Luís Felipe. Sexismo, In: Dicio: Dicionário Online 
de Português Disponível em: https://www.dicio.com.br/sexismo/. Acesso em: 20 jul. 
2020.
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vista em um sentido amplo, uma vez que se relaciona com as origens 
do que, hoje, conhecemos como família. Isso porque, com o advento 
do modelo de família patriarcal, a mulher passou a ser vista como 
um indivíduo responsável pela economia doméstica, pela reprodução 
e como cuidadora, não apenas dos filhos, mas também de seu marido. 
Sobre o exposto, Iop (2009, p. 233) explica:

Com a instauração do patriarcado, a condição da mulher no grupo 
social sofre abalos que apenas começarão a ser revistos e alterados 
alguns milhares de anos depois na sociedade contemporânea. O 
patriarcado instaura a inferioridade da mulher no grupo social, 
sua capacidade de participar ativamente nas funções do grupo é 
colocada em dúvida pelo poder masculino, sendo essa relegada, 
então, ao espaço privado, passando a ser incluída subjetivamente 
como propriedade do homem.

Desta forma, podemos dizer que a conscientização do papel da 
mulher, na sociedade, abrange uma mudança que vem sendo tratada, 
desde o início do movimento feminista, pois foi ele que levou às 
mulheres o que Hooks (2019) chama de conscientização feminista. 
A partir dessa conscientização, as mulheres passaram a compreender 
sobre a existência da dominação masculina em diversos setores de sua 
vida e passaram, gradativamente, a negar a possibilidade de serem 
dominadas por aqueles que, na verdade, deveriam ser seus parceiros.

É impossível falar em igualdade de gênero, sem citar as origens 
da monogamia, que, nas palavras de Engels (2017, p. 89), “[...] surge 
sob a forma de subjugação de um sexo pelo outro”, complementa, ainda, 
falando que “a primeira opressão de classe coincide com a opressão do 
sexo feminino pelo masculino” e, por fim, elucida que a monogamia 
pode ser considerada um grande progresso histórico, porém nasce 
com um retrocesso, no qual “o bem-estar e o desenvolvimento de uns 
se realizam às custas da dor e da repressão de outros”.

Em que pese a dominação masculina ainda esteja presente na 
sociedade contemporânea, as mulheres, assumidamente feministas 
ou não, vêm lutando por igualdade de direitos, assim sendo, buscam 
também essa igualdade no relacionamento, de forma que não só 
desejam participar de todas as decisões que envolvem a vida conjugal, 
como também da decisão sobre a alteração do nome, muitas vezes 
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condicionando a alteração do seu à alteração do nome do seu parceiro. 
Sobre o tema Hooks (2019, p. 124-125) afirma:

Todas as pesquisas recentes sobre casamentos bem-sucedidos 
demonstram que a equidade de gênero cria um contexto em que 
cada indivíduo do casal tem probabilidade de se afirmar. [...] 
em movimentos feministas futuros, gastaremos menos tempo 
criticando laços matrimoniais patriarcais e nos esforçaremos mais 
para mostrar alternativas, mostrar o valor do relacionamento 
entre pares fundamentado em princípios de igualdade, respeito e 
crença de que a satisfação mútua e o crescimento são necessários 
para a relação ser satisfatória e duradoura.

Ainda, cabe destacar que esta pesquisa demonstrou que a 
busca pela igualdade de gênero vem sendo incentivada também pelos 
homens, porque alguns manifestaram que a alteração do nome seria 
decidida em conjunto com a companheira e que se fosse da vontade 
da mesma que ambos realizassem a mudança, não se oporiam.

Desobjetificação da mulher foi uma temática identificada, 
a partir da afirmação de que a mulher é objetificada por meio do 
estereótipo da propriedade, sendo que, historicamente, o sexo 
feminino é visto como um instrumento de aumento da propriedade/
capital e de procriação de força de trabalho. A partir do que diz Iop 
(2009), podemos dizer que, com o decorrer da evolução da sociedade, 
essa condição da mulher, como propriedade, não se perdeu, pois 
houve um fortalecimento da propriedade privada e, através dela, até 
meados do século XX, a mulher era propriedade do homem. 

Nas palavras de Hooks (2019, p. 103-104), “[...] mesmo que 
homens individuais abrissem mão do privilégio patriarcal, o sistema 
do patriarcado, o sexismo e a dominação masculina ainda estariam 
intactos e as mulheres ainda seriam exploradas e/ou oprimidas”. A 
autora destaca, ainda, que a masculinidade patriarcal incentiva que 
homens sejam “[...] psicologicamente dependentes dos privilégios 
(ainda que relativos) que recebem simplesmente porque nasceram 
homens”. 

Em razão disso, as mulheres, principalmente as que têm acesso 
às teorias feministas, passaram a lutar contra a objetificação da mulher 
como uma propriedade que é passada do homem paterno para o 
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homem conjugal.

Considerações finais

Como foi discutido nesta pesquisa, por um longo período, a 
esposa era obrigada a adotar o sobrenome do marido, de forma que, no 
Brasil, levou mais de sessenta anos para que as mulheres adquirissem 
o direito de escolher entre permanecer com o seu nome de solteira, ou 
acrescentar o sobrenome do cônjuge.

Com o passar do tempo, entretanto, mudou-se a forma de 
pensar, motivo pelo qual mulheres e homens passaram a refletir sobre 
a alteração do seu nome, deixando de praticar um ato que até então era 
quase que involuntário em razão do costume. Assim, podemos dizer 
que a evolução da sociedade impulsionada pelo movimento feminista, 
rompeu com as correntes culturais que mantinham as mulheres sob o 
domínio masculino, tanto que, agora, o homem pode adotar o nome 
da mulher.

De modo geral, podemos dizer que os resultados da pesquisa 
revelaram o início de mudanças sociais, no âmbito do pensamento 
acerca das relações conjugais. A decisão de manter o nome de solteira 
não pode ser considerada como fácil, pois ainda perdura a ideia social 
de que a mulher tem uma espécie de dever em acrescentar o sobrenome 
do marido ao seu.

A partir das justificativas, demonstramos que: 1) a ideologia 
se apresenta como motivo para que mulheres não alterem o seu 
nome, pois a preservação do nome de solteira representa uma espécie 
de manutenção de sua identidade e individualidade; 2) a luta pela 
desobjetificação da mulher como propriedade do homem; e 3) há 
busca por uma posição de igualdade no relacionamento conjugal.

Assim, acreditamos que o objetivo desta pesquisa tenha sido 
cumprido, qual seja, verificar se atualmente homens e mulheres estão 
dispostos a alterar o seu nome em razão do casamento, bem como 
compreender os motivos pelos quais realizariam ou não essas mudanças 
e, consequentemente, trazer uma reflexão sobre um comportamento 
incrustrado em nossa sociedade, costume imperceptível, tendo em 
vista que a população, muitas vezes, age sem compreender/refletir que 
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reproduz um padrão de comportamento e ainda é responsável por uma 
certa mitificação do tema. Por fim, ressaltamos que o tema abordado 
se constitui em um fenômeno social e familiar pouco estudado, por 
isso pode servir de incentivo para futuras investigações.
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