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APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado das duas edições do Simpósio Gênero em pers-
pectiva, realizados no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Brasília – IFB. A organização desta publicação reúne textos de convidadas 
das duas edições. A primeira edição do simpósio teve como tema “Educação, 
Direitos Humano e Democracia” (2018), a segunda edição levantou a temática 
“Equidade de Gênero: Desafios em contexto educacional” (2019). Além das 
palestras, mesas temáticas e debates, o Simpósio Gênero em perspectiva contou 
com uma programação cultural em suas edições, evidenciando as práticas artís-
ticas e culturais em sua importante interlocução estética para com as temáticas 
abordadas. As atividades foram contempladas por um público diversificado de 
estudantes, professoras/es, pedagogas/os, técnicas/os e a comunidade externa.

O referido Simpósio surgiu como uma ação formativa centrada na urgên-
cia em pensar e construir o espaço educacional em sua potência de ruptura 
com os processos de exclusão social, econômica, política e cultural. Exclusões 
perversamente alicerçadas nas múltiplas violências de gênero, considerando 
ainda os recortes raciais que corroboram na manutenção das desigualdades. 
Nesse sentido, coloca-se a urgência em pensarmos sobre os possíveis caminhos 
que nos desloquem da barbárie social vivida na atualidade, sobretudo quando 
pensamos em oportunidade, igualdade e direito à vida. E, neste caminhar, o 
processo educativo pode apontar horizontes de inclusão. Portanto, é preciso 
evidenciar e afirmar a educação democrática para a equidade, como componente 
principal das edições do Simpósio, construído como espaço de formação, debate 
e articulação de redes.

Se por um lado, a ordem social excludente marginaliza determinados 
grupos, os espaços de educação e formação tem por obrigação abraçar as/
os jovens e adultas/os na construção de um outro mundo possível, pautando 
conteúdos e modos de ver e ser que possam colaborar a romper com a exclusão 
em suas esferas sócio-políticas, econômicas e culturais. No contexto de uma 
sociedade generificada e racializada, romper com a perpetuação das violências, 
racismos, desigualdades, descriminações e injustiças é uma importante missão 
às educadoras e educadores. Considerando que a educação gera oportunidade, 
é oportunizando que mudaremos as grandes exclusões.

Destaco ainda que o Simpósio Gênero em perspectiva compôs uma das 
ações do Projeto de Extensão Construindo a Equidade de Gênero1, com foco no 
enfrentamento a todas as violências de gênero. O referido projeto de extensão 
foi realizado como parte das ações da Coordenação de Sustentabilidade, Cultura, 

1 Este projeto foi composto pelas seguintes ações:  Simpósio Gênero em perspectiva; Ciclo de oficinas para 
mulheres em situação de violência; Curso online Equidade de gênero em contextos educacionais; Concurso 
de redação IFB pela vida das mulheres. Mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=aak_evVBbS0
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Gênero, Raça e Estudos Afro-Brasileiros do Instituto Federal de Brasília, Cam-
pus Brasília (IFB/CBRA). Esta Coordenação foi criada por Philippe Tshimanga 
Kabutakapua em 2017, o então Diretor Geral do Campus Brasília, nascido no 
continente africano, precisamente no Quênia, e naturalizado brasileiro, sentiu na 
pele a violência do racismo no Brasil. Esta Coordenação centralizou esforços na 
construção  de práticas não discriminatórias, sobretudo em relação às questões 
de raça e gênero. Neste contexto de combate a todas as formas de discriminação 
e violência, estive à frente desta Coordenação no período de Fevereiro de 2017 
à Fevereiro de 2020, completando três anos de intensas atividades. Assim, ao 
longo destes anos, organizamos diversas ações e projetos educacionais pau-
tados na promoção de uma educação inclusiva e plural. Dito isto, a presente 
publicação fecha um ciclo, dos três anos que estive à frente da Coordenação de 
Sustentabilidade, Cultura, Gênero, Raça e Estudos Afro-Brasileiros.

Este livro é organizado em dez capítulos escritos no encontro entre 13 
autoras com relevantes contribuições e expressiva trajetória em suas áreas de 
conhecimento. O capítulo que abre o primeira parte do livro é escrito por Rosá-
lia de Oliveira Lemos, uma educadora essencial à Rede Federal de Ensino. 
Essencial não somente por sua atuação nos IFs, mas também por sua trajetória 
histórica no feminismo negro, por primar pela atuação pedagógica que aproxima 
os movimentos sociais e os espaços de educação, o que revela-se também em 
sua escrita. Neste capítulo, a autora debruça-se sobre a complexa tessitura de 
pesquisas cujo conhecimento científico é composto a partir do discurso e da ação 
ativista. Uma leitura fundamental para a compreensão do panorama histórico 
da ação política e ativista das mulheres negras no Brasil. Fazemos coro com 
a autora e saudamos Maria Firmina dos Reis, Antonieta de Barros, Carolina 
Maria de Jesus, Lélia Gonzales, Sueli Carneiro e tantas outras mulheres negras 
pioneiras que são referenciadas neste capítulo de abertura.

No segundo capítulo, a autora Tânia Mara Campos de Almeida alerta 
para o modo como a violência contra as mulheres tem sido tratada distanciada 
da perspectiva de gênero, sobretudo nos serviços públicos. A autora relata o 
atendimento frequentemente pautado na desqualificação moral das mulheres 
que são colocadas sob suspeição peloas/os próprias/os agentes, sobretudo em 
casos de violência doméstica e abortos previstos em lei. Como observa a autora, 
quando é desfeito o argumento de que trata-se uma violência de gênero, de uma 
prática hierárquica e discriminatória baseada na diferença sexual que naturaliza 
estas violações, dificulta-se não somente o enfrentamento às violências, mas 
desencadeia um processo doloroso de revitimização destas mulheres em situa-
ção de violência. Um alerta importante no campo das política de assistência às 
mulheres e os seus direitos, que parece estar em processo de desmonte.

O capítulo seguinte apresenta uma outra face dos serviços de atendi-
mento, especificamente as práticas terapêuticas nos contextos da psicologia e 
da psiquiatria. Um texto fundamental para entender o ressurgimento da retórica 
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GÊNERO EM PERSPECTIVA 13

demonológica como estratégia de normalização da perseguição às diversas dis-
sidências sexuais e de gênero. No apanhado histórico apresentado pela autora 
Tatiana Lionço, espanta que a  retórica demonológica, surgida na Idade Média, 
esteja tão presente nas práticas contemporâneas das comunidades terapêuticas, 
alicerçadas na ideia medieval de demonização como peça central para a pato-
logização da sexualidade e do gênero.

No quarto capítulo, Valeska Zanello traz um estudo sobre as masculinida-
des a partir de uma pesquisa qualitativa realizada em estudo de caso com homens 
voluntários participantes de grupos masculinos na internet. A coleta e a análise 
de dados nestes grupos possibilitou à autora traçar perfis sobre a construção das 
masculinidades. A objetificação sexual das mulheres atravessa cada um destes 
perfis, desvendando detalhes das perversas tecnologias de gênero autorizadas 
pelo sexismo. O capítulo traz relatos e imagens extremamente violentas sobre 
as mulheres, o que evidencia aspectos da misoginia praticadas cotidianamente 
por estes homens e tantos outros.

Calila das Mercês, no quinto capítulo, propõe o exercício de observar 
determinadas proposições que discutem as temáticas de gênero, a partir de um 
tratamento generalizado, sobretudo em referência à categoria “mulher” e as 
chamadas “minorias”. A autora traz um recorte atento ao cuidado que é preciso 
ter com estas generalizações que estereotipam, por exemplo, o papel da mulher 
negra como aquela que está autorizada a discursar somente sobre o racismo, 
ainda que tenham pesquisas e atuações em diversos campos do saber. Como 
provoca a autora: “Por que nos eventos somente pessoas não-brancas têm cor?”. 
Em suma, o capítulo problematiza os mecanismos que ainda dão continuidade 
à invisibilidade das mulheres negras, quando considerada as regulações da 
visibilidade seletiva.

No capítulo seguinte, Larissa Ferreira debate a invisibilidade das mulhe-
res no contexto das artes. Uma ausência que é refletida a partir da crítica à 
colonialidade de gênero que sustenta os mecanismos de exclusão e opressão 
de gênero estruturadas, sobretudo, em composição com as componentes de 
raça, etnia, classe e sexualidade. No cenário em que processos de invisibilidade 
e exclusão das mulheres artistas é naturalizado, problematizam-se algumas 
obras cuja representação pictórica da mulher é de autoria masculina. Em con-
traponto, a autora apresenta uma cartografia de obras do período contemporâ-
neo, compostas por artistas latino-americanas que acionam outras narrativas 
poéticas que rompem com os ciclos de silêncio, exclusão e colonialismos.

A segunda parte do livro é composta por três artigos que dialogam entre sí 
a partir do contexto da educação, da formação e do mundo do trabalho. Nesse 
sentido, traçam possibilidades de construção e prática de projetos educacionais 
democráticos pautados na equidade de gênero. Iniciamos por uma discus-
são essencial à educação brasileira, trazida por Veruska Ribeiro Machado e 
Ana Clara Cedro Guimarães no sétimo capítulo, a igualdade de gênero como 
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condição primordial para a promoção de uma educação inclusiva, equitativa e 
de qualidade. A partir de um estudo de caso, sobre os desafios enfrentados por 
mulheres em cursos superiores de exatas, as autoras evidenciam que muitos 
currículos e suas práticas educativas reforçam as desigualdades de gênero e 
colaboram para a manutenção dos estereótipos sexistas no mercado de traba-
lho. Um estudo importante que destaca o papel fundamental das instituições 
educacionais na desnaturalização das assimetrias de gênero.

No tocante aos desafios no campo da educação, o oitavo capítulo escrito 
por Olga Cristina Rocha de Freitas, levanta alguns aspectos das desigualdades de 
gênero nos cargos de gestão em escolas públicas do Distrito Federal. A proble-
matização apresentada atravessa novamente os estereótipos sexistas da divisão 
sexual do trabalho. No contexto das/dos trabalhadores da educação, os papéis 
de gênero definem não somente o masculino como a figura da liderança, que 
frequentemente ocupam os cargos de gestão escolar, mas também naturalizam a 
vocação da mulher para o cuidado maternal, como se esta fosse uma qualidade 
inata às mulheres no magistério, sobretudo quando voltado à educação de crian-
ças. Diante das desigualdades cotidianas, o capítulo alerta para a necessidade de 
fomentar projetos de reconhecimento e valorização da competência da mulher 
para a ocupação de cargos de chefia, de modo a fortalecer a formação política 
das educadoras. Afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser.

Por fim, o último capítulo apresenta um caminho possível para praticar 
a igualdade de gênero no âmbito educacional. O grupo de autoras (Cristiane 
Jorge de Lima Bonfim, Jaline Gonçalves Mombach, Alane Beatriz da Nóbrega 
Martins e Janara Kalline Leal Lopes de Sousa) apresenta o Projeto Escola de 
App, ação que fomentou o acesso e a profissionalização de jovens mulheres 
estudantes do ensino público às carreiras das áreas de tecnologias. Desde um 
caráter crítico, o projeto também pautou as questões da violência de gênero 
online em ambiente virtual. Esta ação educacional colabora a romper com o 
já citado “estereótipo de gênero” no mundo do trabalho, sobretudo dentro de 
carreiras das chamadas áreas de exata.

Esperamos que a leitura deste livro nutra a defesa da diferença e da igual-
dade, o respeito à diversidade e o direito a todas as vidas. No país em que os 
direitos humanos são ignorados, ante a banalização dos feminicídios, genocídios 
negros e indígenas, crimes homofóbicos e transfóbicos, clamamos pelas vidas 
que é preciso cuidar! O sopro de vida, portanto, que gera um grito de – basta! 
Pelas vidas de muitas e muitos que virão fortalecidas/os, irmanadas/os pelas 
vozes e ações coletivas que entoam um basta à todas as formas de violência 
racial e de gênero. Partindo da urgência em praticarmos uma educação desde 
a construção de uma sociedade não violenta, cuja justiça social e o direito à 
existir seja uma tônica, desejamos uma proveitosa leitura.

Larissa Ferreira
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PREFÁCIO

Que impactos têm sido produzidos na ostentação do racismo promovido 
pela sociedade brasileira para a ampliação das pesquisas dedicadas à sua 
denúncia no campo dos estudos de gênero? Que problemas tem enfrentado as 
pessoas que se dedicam à tais estudos num momento em que experimentamos 
o gosto amargo da interrupção de uma utopia sobre uma possível sociedade 
de direitos? Seria legítimo pensar a sua existência, nesta fase de divinação 
de um estado militarizado que se renova na administração dos saberes que 
estruturam abismos mantendo segregados grupos e segmentos humanos em 
função de sua raça/cor e identidades de gênero? Por que estes temas sofreram 
e ainda sofrem tantos preconceitos e impedimentos nos acessos aos estudos 
que evidenciam a existência e formas de renovação de preconceitos de ordem 
racial, sexual e de gênero também na produção de conhecimento? Eis parte 
dos desafios que atravessam este livro.

Essas grandes questões aparecem, direta ou indiretamente, presentes 
nas abordagens dos textos aqui reunidos e são frutos das ações militantes de 
profissionais que identificam, nos sistemas de ensino, a necessidade de enfren-
tamentos à tais desafios e, mais importante ainda, fazer isto reconhecendo a 
atuação dos movimentos sociais em defesa da escola, institutos federais e 
universidade públicas como equipamentos de promoção da equidade e da 
justiça social. 

Assim é esta obra: fruto de encontros/conquistas que, na ousadia de pro-
fissionais do Instituto Federal de Brasília /IFB, apresenta algumas respostas 
para essas perguntas e, ao mesmo tempo, formula uma série de outras que, 
após a leitura, por certo farão com que as leitoras e leitores sejam ainda mais 
fortalecidos nas necessárias lutas pela eliminação das assimetrias de gênero 
e, principalmente àquelas permanentemente alimentadas pelo racismo.

Não sendo perguntas exclusivas deste livro, estamos reafirmando que 
se tratam de questões da vida cotidiana, portanto articulada aos fazeres que 
impactam na promoção de práticas emancipatórias que alterem as vidas de 
meninas, de jovens e de velhas, cis e trans, inclusive àquelas que de alguma 
forma e por força da violência na manutenção de esquemas formativos fas-
cistas, aprenderam a distorcer e rejeitar os feminismos. Aliás, necessitamos 
promover mais visibilidades aos ganhos destes movimentos sociais, em 
ações que informem às novas gerações o quão recentes são a maiorias destas 
transformações, com alteração não apenas da Educação, mas do Direito, da 
Economia, da Arte, da Política, através de suas lutas por sua inserção nos 
contextos dos direitos educacionais, econômicos, culturais e políticos, fazendo 
emergir com a força das ancestras, daquelas que passaram antes por estas 
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campos de lutas, o poder da organização e da ação coletiva. É assim esta obra: 
um aquilombamento!

Trata-se de um trabalho que já nasce inscrito entre as pioneiras e escassas 
obras desenvolvidas na interface dos níveis de ensino, denotando a existência 
de valiosas contribuições ao desenvolvimento de ações interdisciplinares 
e interseccionais com capacidade de nos devolver, apesar da sordidez das 
estruturas sexistas e racistas aqui denunciadas, novas possibilidades de, cole-
tivamente, seguirmos abrindo claraboias que nos permitam respirar...

Para a realização desta obra foram incorporados importantes reflexões 
promovidas por inquestionáveis intelectuais em seus amplos conhecimentos, 
favorecendo a composição de um vasto referencial teórico sobre os estudos 
de gênero, e com distintas perspectivas feministas. Temos aqui a grande opor-
tunidade de apreender com cada uma delas sobre como temos tratados estes 
temas no contexto educacional e, principalmente como conseguem apontar 
algumas respostas para as grandes perguntas que guiam este trabalho, indi-
cando que compromisso e ousadia são fundamentais na produção de mudanças 
significativas. 

Por certo, ainda que a produção destes textos não tenha ocorrido no con-
texto da pandemia do covid-19, tenho certeza de que a sua leitura fará com 
que acrescentemos novas perguntas à partir de reconhecimentos que fazemos 
de que o racismo e o sexismo são sistemas produtores e reprodutores de cor-
mobidades sociais, cujos impactos podem ser observados em várias esferas, 
com impactos de diversas ordens, sobretudo na produção dos indicadores de 
óbitos. Seguirmos acreditando em nossos sistemas formativos é não arregar 
da necessária condição de luta.

Boa leitura.

Janja Araujo1

Salvador, primavera feminista de 2020.

1 Docente do Departamento de Estudos de Gênero da Universidade Federal da Bahia. Pós-Doutora em 
Ciências Sociais, é Mestra de Capoeira Angola co-fundadora do Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira 
Angola e Tradições Educativas Banto no Brasil/INCAB. E-mail: janja.araujo@ gmail.com. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/5387419210733898
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CAPÍTULO 1

O FEMINISMO NEGRO E 
SUA METODOLOGIA: 

a pesquisa ativista feminista negra

Rosalia de Oliveira Lemos2

Introdução

O que nos leva a escolher um tema para elaborar um projeto de pesquisa 
sobre ativismo para obtenção de um título acadêmico? A resposta dependerá não 
só da linha de pesquisa, da disponibilidade de orientação, como dos interesses 
pessoais e políticos, mas também da implicação com a temática escolhida.

A implicação é fruto das vivências, das indagações e percepções que são 
construídas na interação com o meio social, seja na vida familiar, na atuação 
comunitária e no ativismo político. Não é por acaso, que a primeira etapa para a 
formatação de um trabalho acadêmico, a definição das perguntas será a bússola 
na estruturação não só do texto, como do trabalho de campo.

As perguntas da pesquisa ordenam o pensamento e possibilitam a busca 
dos referenciais que contribuem na fundamentação teórica do trabalho, ofere-
cendo pistas para a construção das respostas, que farão parte tanto para a con-
sistência da fundamentação, como da discussão dos resultados e da construção 
das conclusões. Talvez o maior desafio para as ativistas, na construção de uma 
pesquisa científica, esteja no fato de estabelecer os distanciamentos necessários 
em relação à tríade: pesquisa; ativismo e normas acadêmicas.

Vejamos, se por um lado um tema é eleito para ser estudado, provavelmente 
a escolha tem relação com as experiencias de vida; as leituras de textos aca-
dêmicos; as interações no campo do ativismo, tanto no que diz respeito ao ato 
político em si e nas reflexões – sensoriais, orais e escritas produzidas –, como 
também nas relações pessoais ali estabelecidas – inclusive na decisão quanto à 
exposição ou não das “tretas”3 –, que sustentarão as bases para a argumentação 
entre o vivido e o essencial a ser filtrado para compor o texto científico.

2 Professora Titular do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Nilópolis; Doutora em Política Social, 
Coordenadora do NEABI – Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas. Ativista Feminista Negra; Co- 
coordenadora da Rede de Mulheres Negras do Rio de Janeiro.

3 As “tretas” se referem aos conflitos que aparecem no campo do ativismo, geralmente relacionados com as 
disputas políticas entre as ativistas, e durante uma banca de avaliação de tese da Universidade Federal da 
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Portanto, a formulação das perguntas é um etapa essencial, funcionado 
como as aliadas para a elucidação das percepções da realidade abordada na 
pesquisa acadêmica, entretanto é importante ressaltar que as percepções ati-
vistas podem se transforma em armadilhas no desenvolvimento da pesquisa, 
uma vez que elas oferecem variado cardápio de opções de caminhos a serem 
trilhados no desenrolar da investigação. E nesse mar de possibilidades, o 
que geralmente tem sido verificado, em alguns trabalhos acadêmicos, é a 
pulverização de enfoques e o excesso de abordagens, o que pode transformar 
o relatório final em uma colcha de retalhos e foco indefinido.

Por outro lado, para se construir um texto acadêmico, é necessário transitar 
entre a linguagem oral e linguagem escrita dentro desse universo que guarda 
uma tradição de normas de escrita. E, esse aspecto não deve ser negligenciado, 
mesmo que a voz interna do ativismo seja mais intensa, alta e resistente à nego-
ciação, o que pode gerar tensões e conflitos entre a orientanda e a orientadora.

Cabe observar, que as tensões e conflitos que surgem do encontro do saber 
ativista e do saber acadêmico nos tempos atuais têm sido menos robustos, tal-
vez por maior osmose4 entre os saberes construídos no campo do ativismo e o 
rigor acadêmico, uma vez que no encontro entre esses três mundos – pesquisa; 
ativismo e normas acadêmicas –, e em algumas oportunidades se verifica uma 
intensa batalha, mas não se deve esperar que haja um lado vencedor e outro 
derrotado. O interessante é o estabelecimento da dialética para construir pontes 
entre eles, em um movimento de recuo e avanço entre as aspirações e expec-
tativas envolvidas. Quando escrevi no ano de 1997, o primeiro trabalho aca-
dêmico sobre o feminismo negro no Brasil, a dissertação O Feminismo Negro 
em Construção: A organização das Mulheres Negras no Rio de Janeiro, fiz as 
primeiras reflexões sobre o fato de ser uma ativista5 e traduzir a experiência de 
vida no movimento de mulheres negras em um relatório acadêmico, ainda mais 
em uma área diferente da minha de graduação6. Mas, esse debate será assunto 
para aprofundar no livro que está em curso.

Nesse capítulo, me deterei a apresentar as reflexões sobre a Pesquisa 
Ativista Feminista Negra como um método de pesquisa, construído no pro-
cesso de elaboração da tese de doutorado, Do Estatuto da Igualdade Racial 
à Marcha das Mulheres Negras 2015: uma Análise das Feministas Negras 
Brasileiras sobre as Políticas Públicas, no Programa de Pós-Graduados em 
Política Social, da Universidade Federal Fluminense, no ano de 2016. Na 
oportunidade, investiguei o ativismo e o protagonismo social e político das 

Bahia, em junho de 2020, esse assunto foi apontado como importante.
4 Termo da biologia, se refere ao movimento da água entre membranas das células sem o gasto de energia.
5 O temo que usávamos a época era militante.
6 Sou graduada em Licenciatura e Bacharelado em Química/UFF/1982-1986. Especialização em Ensino de 

Química/UFF/1992 e Educação Ambiental/UFF/UFRJ/1996.
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GÊNERO EM PERSPECTIVA 19

feministas negras brasileiras, tendo como ponte para a análise, o Estatuto da 
Igualdade Racial e a Marcha das Mulheres Negras 2015 contra o Racismo 
e a Violência e Pelo Bem Viver7. O eixo central da investigação foram as 
políticas públicas, os feminismos negros e o protagonismo contemporâneo 
de mulheres negras e feministas negras no Brasil.

Tive como meta fazer o registro histórico de exemplos de autodetermina-
ção das feministas negras brasileiras, com vistas a ampliação de referenciais 
teóricos sobre epistemologia feminista negra e do pensamento das mulheres 
negras, visando o registro histórico na busca da visibilidade da temática na 
academia, que ainda privilegia referências centradas nos eixos euro-norte-a-
mericano, mesmo com avanços considerados relevantes na atualidade. Outro 
aspecto motivador para a realização da pesquisa, foi o compromisso com o 
registro das ações contemporâneas das feministas negras no Brasil.

Cabe uma observação antes de passarmos para o debate sobe a Epis-
temologia Feminista Negra, que é a base da fundamentação científica da 
metodologia da Pesquisa Ativista Feminista Negra, passados dezenove anos 
entre a conclusão do mestrado e o doutorado, corroboro as análises de que 
as relações entre o ativismo e a academia tomaram uma dimensão relevante, 
contando com várias pesquisas produzidas por ativistas negras, nas diferentes 
regiões do Brasil, que me auxiliaram na formulação de novas reflexões, e que 
me fizeram avançar na proposição de uma metodologia de pesquisa centrada 
no ativismo do feminismo negro.

Na primeira parte desse capítulo, farei algumas considerações sobre a 
evolução da epistemologia feminista negra, com o objetivo de fundamentar 
o método. Em seguida, será apresentada a metodologia da Pesquisa Ativista 
Feminista Negra, diretamente influenciada por diferentes fatores, que vão 
desde a identidade da pesquisadora ativista feminista negra à seleção do objeto 
da pesquisa e do ativismo das colaboradoras da pesquisa8. Subsequentemente, 
apresentarei os resultados e discussões, e por fim, as considerações finais.

Apresento a seguir alguns aspectos da evolução da epistemologia 
feminista negra.

7 A Marcha das Mulheres Negras – 2015, ocorreu em 18 de novembro de 2015, em Brasília. Tendo como foco 
a valorização da memória de lutas de mulheres negras, visando fortalecê-las na atualidade, com o resgate 
histórico, partilhando conhecimentos e inspiração, rumo à uma sociedade mais igualitária e democrática. 
Resultou ainda do processo de luta por visibilidade, resgate, defesa de políticas e afirmação das mulheres 
negras em toda a América latino-caribenha, em especial no território brasileiro. Ver mais em Lemos (2016).

8 As colaboradoras da pesquisa, são ativistas, que compartilham suas percepções sobre o mundo durante a 
entrevista, estão em sintonia com a pesquisadora, uma vez que o objeto investigado faz parte do ativismo 
de ambas. Para elaboração da minha tese, as colaboradoras foram: Nilma Bentes, Piedade Marques, Valéria 
Porto, Cristiane Mare da Silva, Iêda Leal, Zélia Amador de Deus, Giselle dos Anjos Santos, Ana Beatriz Silva 
(Bia Onça) e Maria Malcher feministas negras a quem agradeço por participar da pesquisa. Elas iluminaram 
meu caminho com carinho e cumplicidade.
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A Epistemologia Feminista Negra: a fundamentação do método

Gostaríamos de chamar atenção para a maneira como a mulher negra é 
praticamente excluída dos textos e do discurso do movimento feminino em 
nosso país. A maioria dos textos, apesar e tratarem das relações de domina-
ção sexual, social e econômica a que a mulher está submetida, assim como 
a situação das mulheres das camadas mais pobres etc., etc., não atentam 
para o fato da opressão racial. As categorias utilizadas são exatamente 
aquelas que naturalizam o problema da discriminação racial e, consequen-
temente, o do confinamento a que a comunidade negra está reduzida. Ao 
nosso ver, as representações sociais manipuladas pelo racismo cultural 
também são internalizadas por um setor que, também discriminado, não 
se apercebe que, no seu próprio discurso, estão presentes os mecanismos 
da ideologia do branqueamento e do mito da democracia racial.

Lélia Gonzalez (1982).9

Em um passado recente, o conjunto das produções sobre a temática racial 
trazia a mulher negra inserida no contexto geral das análises. Estas análises 
de uma maneira geral, retratavam a vida cotidiana da população negra no sis-
tema escravista, e suas manifestações culturais e religiosas. O abolicionista e 
fundador do Partido Operário e da Liga Operária Baiana, Manuel Querino 
(1980), já em 1911, trazia a voz, a dor e a resistência de homens e mulheres 
africanos escravizados, que segundo o autor, empreenderam lutas e desen-
volveram formas alternativas, não conformistas, de reação às desigualdades 
raciais impostas no período colonial, com o destaque para a contribuição, além 
de criticar a desqualificação de africanos e africanas nos estudos produzidos 
a época. A epígrafe de Lélia Gonzalez (1982) reafirma essa crítica e alerta 
para a necessidade de negros e negras produzirem suas próprias narrativas, 
fazendo um chamado para sermos sujeitas do nosso próprio discurso, como 
ela o fez durante a sua existência.

É desse discurso ativista, que se produz parte do conhecimento científico 
acerca das nossas temáticas, nossas epistemologias –, palavra de origem grega, 
onde episteme é tudo que se refere ao conhecimento e logia significa estudo, 
portanto é o estudo do conhecimento científico. Destarte, como a ciência não 
é neutra, por isso o conhecimento científico será influenciado por quem o 
produz dando margem à diversas interpretações e análises. Daí a importância 
de os estudos sobre mulheres negras serem realizados por mulheres negras, 

9 Lélia Gonzalez, filha de um ferroviário negro e de uma empregada doméstica indígena, Lélia Gonzalez 
nasceu em Belo Horizonte – MG, em 1º de fevereiro de 1935. Autora de artigos, ensaios e livros sobre a 
temática racial, a antropóloga e militante do movimento negro nos anos 1970, Lélia foi também um expoente 
no combate ao preconceito contra a mulher. Ver em: https://www.geledes.org.br/tag/lelia-gonzales/?gclid=
EAIaIQobChMIovzl29Hh6gIVhg6RCh3_wgZGEAAYASAAEgJ3bPD_BwE.
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como bem pontuava Gonzalez (1982), mas também por possibilitar o acesso 
a um repertório de narrativas daqueles e daquelas que historicamente foram 
tratadas/os como objeto dos estudos na academia.

E foi o compromisso com o registro da nossa própria narrativa, que 
destaco o papel relevante que demarca a ação política e ativista das mulhe-
res negras na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte como o marco do 
feminismo negro10 no Brasil.

As Irmandades, de acordo com Abdias do Nascimento (2002) surgiram 
dentro de um sistema de discriminação racial da Igreja Católica contra os afri-
canos, algumas eram formadas por divisões étnicas, como a da Nossa Senhora 
do Rosário, de São Benedito (1640) e outras, contribuindo de certa forma, 
para o fortalecimento dos respectivos grupos nos centros urbanos, fato também 
observado em João José Reis (1991). Vale destacar, que as pessoas escravizadas, 
residentes nas áreas urbanas, tinham maior mobilidade e melhores oportunida-
des, favorecendo a transmissão e trocas culturais que ajudavam a conservar os 
laços de língua e cultura, algo não identificado entre os que moravam nas áreas 
rurais, que e encontravam barreiras na comunicação devido às diversas varie-
dades linguísticas, por serem oriundos de diferentes nações (LEMOS, 2016).

As mulheres eram maioria na composição da Irmandade do Rosário dos 
Homens Pretos da Baixa dos Sapateiros, no decorrer dos anos setecentos. 
Algumas ocupavam os cargos de juízas ou mordomas, mesmo se fossem 
escravizadas, libertas ou livres. Joceneide Cunha dos Santos (2011). Tanto 
as mulheres negras, como brancas podiam fazer parte dessas agremiações, no 
entanto a discriminação política em relação à forma de participação era regra 
dos irmãos do Rosário que proibiam escravos assumirem o cargo de juízes, 
procuradores e mordomos, mas faziam exceção às mulheres escravizadas 
porque “pela qualidade do sexo não exerciam ato na Mesa”.

Os cargos de juíza, e outros permitidos às mulheres, não passavam de 
cargos honoríficos (REIS, 1991) e as tarefas destinadas às mulheres eram a 
expressão das armas clássicas do patriarcalismo: eram destinadas tarefas de 
“lavar a roupa branca, preparando-a com toda a limpeza para o uso das 
Missas, cosendo-as e reformando-as, para que fiquem consertadas e sãs”.

Essas mulheres exerceram papel muito mais relevantes àqueles ligados 
ao “universo feminino”, elas estabeleciam pontes entre o mundo dos brancos 
e dos negros, uma vez que tinham mais mobilidade que os homens negros 
nas cidades. Esse movimento, possibilitava a compra de suas alforrias e de 
seus filhos, fazendo a intermediação entre esses dois mundos, através de seus 

10 A terminologia Feminismo Negro é recente, porém se observarmos a forma de organização na Irmandade 
de Nossa Senhora da Boa Morte, com pautas e estratégias de luta acordadas entre as integrantes, se pode 
fazer uma analogia, por ser uma atitude política organizada e liderada por e com mulheres negras.
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papéis assumidos nas irmandades, como foi registrado em estudos de Dos 
Santos (2011), sobre a Confraria dos Homens Pretos de Cuiabá, aonde as 
africanas da nação mina, solteiras com filhos e algumas delas possuíam bens, 
que desempenhavam esse papel.

No caso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, situada no 
Recôncavo Baiano, em Cachoeiras, composta exclusivamente por mulheres, 
chamadas originalmente de “negras do partido alto” – negras ascendentes 
socialmente –, a instituição não possuía registro e, segundo a oralidade, o 
início foi na Igreja da Barroquinha, desde o século XVIII, se transferindo 
– na verdade foram expulsas11 –, para Cachoeiras em 1820, onde saíram as 
fundadoras das matrizes dos terreiros de candomblés ketu de Salvador, cidade 
esta, que teve o primeiro terreiro de candomblé urbano, o Àya Omi Àse Aìrá 
Intilé, que ficava atrás da Igreja da Barroquinha em um terreno arrendado, 
demonstrando a ligação igreja-terreiro, santos-orixás. Foi alicerçada pela 
atuação de importantes africanos, principalmente mulheres, que atualizavam 
os vínculos com a África através da religiosidade, como consta no Cadernos 
do IPAC do governo da Bahia (2010).

Um dado interessante encontrado na história dessa Irmandade é que a 
devoção surgiu, vinculada a um pedido pelo fim da escravidão demonstrando 
mais uma vez o papel de liderança das mulheres africanas naquela estru-
tura social, com a participação ativa do movimento abolicionista. Quando se 
instalaram em Cachoeira, formaram um “corpus afroreligiosus” e as irmãs 
utilizavam toda a esfera de poder a seus favores (BAHIA, 2010).

No documentário Festa da Boa Morte – Patrimônio Cultural da Bahia 
(IPAC, 2016), o historiador Luiz Carlos Dias Nascimento pontua que a Irman-
dade “é uma instituição religiosa na, mas fora da Igreja Católica”. E para 
Valmir Pereira, administrador da sede da Irmandade, a Irmandade de Nossa 
Senhora da Boa Morte, “foi o primeiro movimento feminista religioso”.

Caminhando um pouco mais na história do protagonismo das mulheres 
negras, encontramos Maria Firmina dos Reis, marco na produção literária da 
mulher negra, com a publicação do romance Úrsula, em 1859. Foi a primeira 
escritora no Brasil e para realizar tal proeza teve que usar um pseudônimo12: 
“Uma Maranhense”. Pioneira também na abordagem da causa abolicionista, 

11 Era um tempo de intensa perseguição policial (até os dias atuais) comandada pelo general Madeira de Melo. 
De acordo com a irmã Anália da Paz, no documentário Festa da Boa Morte – Patrimônio Cultural da Bahia 
(IPAC, 2016): “Nessa época tinha Tia Ciata, tinha Anita D’Oxum, Sinhá Gorensa, Paraná, essas irmãs. 
Foi quando major Madeira de Melo, entrou na Igreja da Barroquinha, acabando com as irmãs, batendo, 
matando... Tia Ciata correu para o Rio de Janeiro, se instalou na Praça XI, e as outras irmãs veio embora 
para aqui, na Cachoeira”.

12 O uso de pseudônimo era um recurso usado pelas mulheres, diante do impedimento e preconceito quando 
as mulheres ousavam sair do espaço privado, e exercer uma atividade intelectual, na esfera pública.
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descrevia a crueldade do tráfico de pessoas sequestradas na África e transpor-
tadas nos porões dos “tumbeiros”. Publicou sua obra antes do Navio Negreiro 
de Castro Alves, declamado pela primeira vez em 1868. Sua história, consi-
derada um marco na literatura brasileira mereceu recente edição de sua obra 
completa, no ano de 2019, pela Câmara dos Deputados (REIS, 2019).

Será no ano de 1934, que o Brasil terá a primeira mulher eleita ao cargo 
popular a deputada estadual, em de Santa Catarina, Antonieta de Barros13, negra! 
Teve como bandeira de luta a educação para todos, a valorização da cultura 
negra e a emancipação feminina. Se destacou como jornalista, política, educa-
dora. Maria da Ilha, pseudônimo usado como estratégia para dar visibilidade 
aos seus pensamentos sobre a situação da mulher escritos em jornais da época. 
Segundo Nunes (2001), Farrapos de Ideias, livro que Antonieta de Barros publi-
cou em 1937. Era uma coletânea de crônicas que, escritas para os jornais de 
Florianópolis, destacando-se entre estes o jornal República e O Estado.

Dando um salto no tempo, os estudos de Joselina da Silva (2005) vão 
resgatar as primeiras reflexões sobre a especificidade das mulheres negras, 
a partir do olhar das escritoras negras entre 1945 e 1964, dando luz a esse 
protagonismo no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

As ações políticas de Maria de Lurdes Nascimento, Nair Theodoro de 
Araújo e Antonieta de Barros, foram analisadas por Silva (2005), quando 
registrou que essas mulheres negras escreviam sobre a interseção de raça 
e gênero, portanto, já apontavam para a interseccionalidade das opressões 
vividas à época. E assim, iam colocando tijolos para a consolidação da epis-
temologia feminista negra.

São consideradas pioneiras na ampliação das fronteiras de análises 
baseadas no aspecto sócio racial, ao transitar para uma esfera que situava as 
mulheres negras em diferentes zonas de confluências de opressão, como a 
descrição do cotidiano das moradoras de áreas de moradia discriminadas. No 
entanto, será uma mineira que se insere no cenário internacional e nacional 
como uma grande escritora, e traz ao público o cotidiano de uma moradora 
da favela do Canindé, zona norte de São Paulo.

Carolina Maria de Jesus (1960) expressou a visão de uma catadora de 
lixo e produziu um clássico da literatura brasileira: o livro Quarto de Despejo, 
de 1960, com relatos sobre as opressões de classe, a relação com a vizinhança, 
a denúncia da classe política, a jornada de trabalho sub-humano em que as 
mulheres negras estavam submetidas e o compromisso de uma chefe de família 
na educação e nos proventos aos filhos são envolventes e intensos na emoção, 
ou seja, contextualizava, mais uma vez, a interseccionalidade de raça, classe e 
gênero. Carolina denunciava o pior mal que um humano possa viver: a fome!

13 Recomendo a leitura da dissertação de Karla Leonora Dahse Nunes (2001).
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A ativista, professora mestre e a política, Lélia Gonzalez trouxe importan-
tes contribuições ao pensamento feminista negro e fez de sua produção intelec-
tual sua militância por democracia racial no Brasil. Em seus textos encontram-se 
a denúncia do racismo, do sexismo, das discriminações por orientação sexual 
e suas incidências sobre as mulheres negras. Assim como as escritoras dos 
anos 1940 e 1950, Lélia também abordava os sistemas de opressão intersec-
cionados de raça, gênero, classe e orientação sexual (LEMOS, 2015, 2018).

As produções intelectuais de Lélia Gonzalez contribuem para dar visibi-
lidade acadêmica à epistemologia feminista negra no Brasil. Seus textos, para 
além de descrever situações de opressões impostas por um sistema racializado, 
classista e sexualizado, acrescentaram reflexões sobre a importância do ativismo 
na transformação da realidade da mulher negra brasileira – e de negros de uma 
forma geral – e pela defesa da democracia racial, além de chamar a atenção para 
o investimento no fazer acadêmico, com vistas a construção do conhecimento 
científico de negros e negras, tal como a epígrafe que inicia esse tópico.

Há um legado de luta em seus textos que vão além da constatação das 
situações cotidianas de embates no feminismo tradicional ou hegemônico tanto 
na academia (GONZALEZ, 1982), como nos partidos políticos (GONZA-
LEZ, 1983), no movimento feminista e no movimento negro. Lélia, insisten-
temente reafirmava seus pensamentos a partir do olhar de quem, nas ciências 
sociais era visto como o objeto de pesquisa. Lélia defendia a importância de 
que a oprimida fosse o sujeito de sua pesquisa e não o objeto como a prática 
de pesquisadores/as determinavam.

Essa destacada intelectual afro-brasileira, foi além das fronteiras bra-
sileiras, fez incursão em outros países da América Latina e defendia uma 
articulação política entre as mulheres negras da região, fazendo um apelo 
para se parar de olhara para “Oropa”, (GONZALEZ, 1982) e centrar no que 
partilhamos de experiências de colonização, de enfrentamento ao racismo e 
ao sexismo de forma transnacional (GONZALEZ, 1982, 1988a, 1998b). Por-
tanto, era adepta à teoria da decolonidade, muito antes dos homens europeus 
brancos que são tidos como criadores desse conceito na atualidade.

O que Lélia Gonzalez registrava em seus artigos e ativismo, outras mulhe-
res moradoras de favelas tensionavam na prática a hegemonia do feminismo 
tradicional ou branco, como o que ocorreu de 1 a 3 de agosto de 1985, em 
Bertioga, São Paulo, durante o III Encontro Feminista Latino-Americano e do 
Caribe (LEMOS, 1997).

O CEMUFP – Coletivo de Mulheres de Favela e Periferia, organizou 
um ônibus, com mulheres de diferentes favelas, para participar do Encontro. 
Com a ida do ônibus, forte tensão ocorreu, pois as mulheres negras e brancas 
presentes no ônibus, foram com o intuito de participar de qualquer forma do 
encontro, mesmo não tendo cumprido os trâmites decididos pela organização 
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do evento, que previa a realização de inscrição e pagamento de taxa – algumas 
ganharam bolsa, como eu e Jurema Batista14, que foi uma das organizadoras 
do ônibus, que analisa a situação:

Porque que a gente teve o embate? Porque teve a história da taxa anteci-
pada e que, na verdade, a maioria das mulheres negras não tinham aquela 
taxa para pagar.
Mas fora disso tinha a questão de tentar criar um fato consumado de que, 
“olha a gente não vai entrar, mas a gente veio aqui, na verdade para fazer 
um encontro aqui do lado de fora mesmo. Hoje eu tenho essa análise a 
gente queria mesmo dar o pontapé no racha do movimento feminista 
(LEMOS, 1997, p. 78, 79).

Este episódio demonstrou o rompimento com uma premissa fundamental 
do movimento feminista, que é a prática da sororidade, tão enaltecida entre 
integrantes desse corpo social. Não foi considerada a diversidade racial, muito 
menos as diferenças econômicas e sociais entre mulheres. Em nenhum presen-
ciamos qualquer atitude visando a solução do conflito. Tentaram invisibilizar 
um grupo de mulheres com origem, demandas e pautas específicas.

Será a década de 1990, que um o pool de produções das mulheres negras 
entra no cenário e impulsiona a epistemologia feminista negra, período demar-
cado pela publicização das opressões vividas no campo dos direitos sociais, 
políticos, econômicos de forma mais ampla e intensa. Feministas jovens pas-
sam a formatar o conceito do Feminismo Negro no Brasil, dentre elas, Lemos 
(1997) e diversas Organizações Não Governamentais são fundadas no Brasil.

Considero os anos 1990 muito profícuos no avanço da epistemologia 
feminista negra, mesmo que algumas ativistas não se autodeclarem feministas, 
suas ações, sem sombras de dúvidas apontavam para o que hoje presenciamos 
com produção significativa de artigos sobre a temática, além das narrativas 
construídas no campo do ativismo.

Nos anos 2000, Núbia Regina Moreira faz sua dissertação sobre o femi-
nismo negro, porém avança em relação a minha pesquisa na década anterior, 
acrescentando o estado de São Paulo, em 2007. Publicará o primeiro livro no 
Brasil sobre feminismo negro, no ano de 2011, A Organização das Feministas 
Negras no Brasil (MOREIRA, 2011).

Outra contribuição significativa para o avanço dos estudos sobre o femi-
nismo negro, é a ação de Sueli Carneiro, e seu artigo, Enegrecer o Femi-
nismo (2003), dará novos contornos ao impasse ocorrido em 1985. Para a 

14 Jurema Batista, foi deputada estadual (2002) e três vezes vereadora (1992 – 2000) no Rio de Janeiro. Era 
ativista do N’ZINGA: Coletivo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, tendo importante atuação na luta das 
mulheres negras residentes nas favelas do estado.
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autora, o atual movimento de mulheres negras, ao trazer para a cena polí-
tica as contradições resultantes da articulação das variáveis de raça, classe e 
gênero, promoveu a síntese das bandeiras de luta historicamente levantadas 
pelo movimento negro e de mulheres do país, enegrecendo de um lado, as 
reivindicações das mulheres, tornando-as mais representativas do conjunto 
das mulheres brasileiras, e, por outro lado, promovendo a feminização das 
propostas e reivindicações do movimento negro (CARNEIRO, 2003).

No entanto, será Claudia Pons Cardoso (2012) que aprofundará os estu-
dos sobre feminismo negro na academia. Entende a autora, que para a trans-
formação ocorrer, é necessário que o espaço acadêmico flexibilize sua cultura 
de produção do conhecimento. Apesar de alguns avanços neste sentido, os 
desafios ainda persistem em transformar o fazer ciência na academia brasileira:

A investigação feminista negra realizada a partir de um posicionamento 
epistemológico de forasteira de dentro (outsider within) requer que intelec-
tuais aprendam a confiar em suas próprias biografias pessoais e culturais 
como importantes fontes de conhecimento. Assim se faz emergir as expe-
riências das mulheres negras, na medida em que a omissão e a distorção 
serão confrontadas fazendo com que os feminismos, nesta perspectiva, 
surjam como diferentes lutas e falem de experiências subjetivas histori-
camente construídas de diferentes mulheres (CARDOSO, 2012).

Com vistas à finalização da abordagem sobre epistemologia feminista 
negra, devo chamar a atenção para o fato de a construção do conhecimento 
científico sobre o feminismo negro tem demarcado um recente campo nas ciên-
cias sociais, não mais referenciadas nas construções europeia/norte-americana.

Portanto, quando se fala de uma epistemologia feminista negra, para 
compreender a sociedade e a vida das mulheres negras, a partir das realidades 
subalternizadas a que se refere Pichardo (2014) uma vez que a ciência social 
clássica, o argumento que prevalece é o da remoção das preocupações dos 
“sujeitos” nos dados de um estudo, transformados/as em objetos de estudo, o 
que considero um reducionismo diante do protagonismo das feministas negras 
ao produzirem respostas criativas às adversidades que estão submetidas.

A seguir apresento a metodologia ativista negra.

A Metodologia da Pesquisa Ativista Feminista Negra

O método de Pesquisa Ativista Feminista Negra pode sugerir alguns 
questionamentos que nos remetem às séries iniciais de ensino, quando apren-
díamos sobre o conceito da água, classificada como “incolor, inodora e insí-
pida”, porém no estado líquido – também presente no estado sólido e vapor 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 27

–, contém inúmeras substâncias químicas – como antimônio, arsênio, bário, 
cádmio, chumbo, cianeto, mercúrio, nitratos, e também desinfetantes como 
cloro, alumínio ou amônia. O que nos faz concluir que não é insípida, inodora 
ou incolor, mesmo diante do senso comum que assim a considera.

O mesmo ocorre com as metodologias de pesquisa, que são impregnadas 
por diferentes componentes, que são influenciadas pelas experiências e vivências 
das pesquisadoras, das entrevistadas, do meio social, da percepção e inserção 
política, econômica, ambiental, cultural, em uma interação dialética com esses 
mesmos elementos da orientação acadêmica. Serão esses fatores, que determi-
narão o andamento, os resultados e as conclusão do estudo.

A escolha de um tema de pesquisa emerge através da ação da pesqui-
sadora, alicerçada na individualidade da mesma, como chamou a atenção 
Pichardo (2014) anteriormente. Contudo, a pertinência e relevância estão 
diretamente associadas à determinada linha de pesquisa.

Sendo assim, um método ao ser escolhido, explicita a diversidade humana 
de intelectuais e, na maioria das vezes, de imediato é identificada a implicação 
no objeto a ser estudado em função das histórias de vida, da origem racial, 
social, de classe, cultural e econômica de cada pessoa. Portanto, o caminho 
percorrido em uma determinada investigação científica nunca é puro – como a 
água que sai de nossas torneiras –, e muito menos isento de intencionalidades, 
implicações e cumplicidades.

A construção da Pesquisa Ativista Feminista Negra, está diretamente 
associada aos fundamentos da Pesquisa Ativista, que de início nos insere em 
um processo contínuo de observação, participação, implicação, imersão, inte-
ração, e vivência intensa antes, durante e depois do estudo de campo. Instiga 
a alimentar o olhar genuíno – e não estrangeiro – sobre fatos e pessoas; é o 
sentir comprometido, o participar com responsabilidade e de forma ativa. A 
parte primordial é o compromisso textual das percepções das colaboradoras da 
pesquisa que deve ocorrer ao longo de todo o processo da construção do texto, 
para que as entrevistas não se percam em citações em partes convenientes.

Mas do que trata a Pesquisa Ativista?
A pesquisa ativista surge no contexto reflexivo sobre o papel das instituições 

acadêmicas e pleiteava-se que as universidades e demais centros acadêmicos 
incorporassem os saberes produzidos fora dos muros institucionais, que refletiam 
a realidade de povos oprimidos pelo sistema capitalista pós-colonial e discutisse 
também a influência do neoliberalismo na vida das pessoas. Essa metodologia 
foi desenvolvida por Radha D’Souza (2010), tem o compromisso com a cons-
trução de conhecimentos científicos a partir das experiências de opressão, de 
desigualdade e de injustiças vividas por determinados grupos sociais.

Segundo a autora, a Pesquisa Ativista envolve dois tipos de mobilização: 
a primeira é realizada a partir de cima, Proativa. A segunda diz respeito àquelas 
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que que se originam na parte de baixo, Reativa. Nos dois exemplos, o estabele-
cimento de parcerias políticas de maior ou menor amplitude são capacitantes em 
determinados contextos organizacionais em que o conhecimento emancipatório se 
converte em conhecimento instrumental voltado para a ação (D’SOUZA, 2012).

O ativismo desenvolvido pelas mulheres negras promoveu uma mobili-
zação do tipo reativa, isto é, que provoca uma reação e este processo ocorreu 
“a partir de baixo”, levando as mulheres negras a questionar os ideais e os 
valores da ordem vigente, assim como buscar formas de substitui-los por algo 
novo e melhor (D’SOUZA, 2010).

A pesquisa ativista contribui para disponibilizar as análises de um deter-
minado momento histórico visando ampliar estudos sobre determinado objeto a 
ser investigado. Como este estudo também é realizado por uma mulher negra a 
pesquisa ativista se coloca como fundamental, uma vez que o espaço acadêmico, 
muito recentemente vem abrindo possibilidades para pesquisas dessa natureza. 
Cabe destacar, que independentemente do tipo de mobilização, a pesquisa ati-
vista procura estabelecer alianças políticas, de mais ou menos amplitude, em 
busca de defender espaços sócio democráticos contra os desafios de neolibe-
ralismo, de forma qualificada e com suporte acadêmico (D’SOUZA, 2010).

Assim, na Pesquisa Ativista Feminista Negra prima pelo registro do 
protagonismo de ativistas no desenvolvimento do registro de suas ações, cujo 
o objeto a ser investigado emerge das trocas de saberes e da ação no ativismo 
feminista negro, no ativismo no movimento de mulheres negras que têm se 
configurado, ao longo dos anos, como a seara da disputa por justiça de gênero, 
de raça, de classe, de identidade sexual, justiça distributiva, dentre outras.

Esta modalidade de pesquisa tem o compromisso político em registrar, 
coletivamente, transformações locais e as intervenções radiais na sociedade 
realizadas por, para e com mulheres negras visando transformações e erradica-
ção das opressões, e em busca do Bem Viver. O olhar investigativo coloca uma 
lupa no processo histórico, na identidade e no engajamento do grupo e no tema 
focal. Como se trata de uma metodologia desenvolvida durante uma pesquisa 
de doutoramento, é necessário ser aplicada em diferentes pesquisas – algumas 
já em curso – visando sua consolidação como outra possibilidade metodológica, 
que vai além da Pesquisa Feminista já em estágio consolidado na academia.

Sabe-se que a escolha de uma modalidade de pesquisa emerge através 
da ação de pesquisadoras, alicerçada nas individualidades, diretamente asso-
ciada sua pertinência em determinada linha de pesquisa de uma instituição 
acadêmica. Sendo assim, o método escolhido explicita a diversidade humana 
de intelectuais e, na maioria das vezes, se verifica a implicação – fator abomi-
nado em alguns métodos tradicionais –, em função das histórias de vida, da 
origem racial, social, de classe, cultural e econômica de cada pessoa implicada 
no processo.
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Investigar utilizando o método da Pesquisa Ativista é necessário fazer 
um processo contínuo de observação, participação, implicação, imersão, 
interação, e vivência intensa antes, durante e depois do estudo de campo. 
É alimentar o olhar genuíno – e não estrangeiro – sobre fatos e pessoas; é o 
exercício do sentir comprometido, é o participar com responsabilidade e de 
forma ativa. E, como parte primordial, o compromisso textual das percepções 
das colaboradoras da pesquisa deve ser exercido ao longo de todo o processo 
da construção do estudo.

E retomando a definição da Pesquisa Ativista Feminista Negra, essa meto-
dologia prima pelo registro do protagonismo de ativistas no desenvolvimento 
de suas ações, cujo o objeto investigado emerge das trocas de saberes e da ação 
no ativismo feminista negro, no ativismo no movimento de mulheres negras 
que tem se configurado, ao longo dos anos, como a seara da disputa por justiça 
de gênero, de raça, de classe, de identidade sexual, justiça distributiva, dentre 
outras. E tem a finalidade de registrar, coletivamente, transformações locais 
e as intervenções radiais na sociedade realizadas por, para e com mulheres 
negras visando a erradicação das opressões.

Cabe à pesquisadora, colocar uma lupa em um determinado processo 
histórico, na identidade, no engajamento do grupo e no tema focal. Como se 
trata de uma metodologia desenvolvida durante uma pesquisa de doutora-
mento, é necessário ser aplicada em diferentes pesquisas15 – algumas já em 
curso – visando sua consolidação como outra possibilidade metodológica, 
que vai além da Pesquisa Feminista já em estágio consolidado na academia.

Os resultados e a discussão do método serão apresentados a seguir.

Resultados e Discussão

É preciso que a qualidade do conhecimento produzido pela pesquisa 
seja avaliada em função do seu poder transformador – ou seja, da sua 
capacidade de transformar as relações injustas e desiguais existentes 
no mundo tal como ele é hoje, bem como transformar radicalmente 
as estruturas geradoras da opressão, da desigualdade e da injustiça 
(D’SOUZA, 2010, p. 146).

Nos encontros de orientação foram definidos os critérios16 para a esco-
lha das feministas negras que seriam entrevistadas, ressaltando o fato de que 

15 Em busca sobre o assunto, encontrei a dissertação de Ana Luísa Machado de Castro, Ecoando dos cinco 
cantos: feminismo negro brasileiro e questões de direitos humanos, que fez uso da metodologia da Pesquisa 
Ativista Feminista Negra, no ano de 2018.

16 Vale destacar, que não segui a rigidez de hierarquizar segundo critérios de longevidade nos movimentos 
sociais, muito menos avaliar o currículo de ativismo ou acadêmico ao selecionar as colaboradoras.
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na definição clássica das ciências sociais, este universo seria denominado 
de amostra, e na tese foram definidas como colaboradoras da pesquisa, por 
refletirem dialeticamente com a pesquisadora ativista, os valores presentes em 
um objeto de estudo, que para a antropologia, são denominadas informantes 
segundo Verena Alberti (2005).

A parte mais desafiadora para a metodologia da Pesquisa Ativista Femi-
nista Negra foi a definição das colaboradoras da pesquisa, uma vez que exis-
tiam diversas mulheres negras comprometidas com a construção da Marcha das 
Mulheres Negras 201517. Foi considerada representação política nas regiões, 
como a diversificação no ativismo político e da especificidade temática.

Por exemplo, a escolha de uma feminista negra quilombola prevaleceu 
em detrimento de outra residente no centro urbano da Bahia. Além disso, fui 
guiada não só por uma consciência de feminista negra, como também pelo 
ativismo e no processo de organização da Marcha das Mulheres Negras 2015.

As entrevistas foram realizadas nas regiões, quando coloquei em prática 
a advertência em Guerreiro Ramos (1996), ao afirmar que não se faz ciência 
social em gabinete. E por estar no ativismo, o processo para a definição foi 
facilitado, por ter conhecimento das ações desenvolvidas pelas mulheres negras, 
que atendiam aos critérios previamente definidos em todo o território nacional.

Por sermos parte da realidade que pesquisamos, aspecto relevante para 
a Pesquisa Ativista Feminista Negra, foi estabelecida a dialética entre a ati-
vista pesquisadora e as colaboradoras da pesquisa no processo da construção 
do conhecimento científico, sendo possível constatar a importância de um 
exercício pessoal para entender não só objeto em análise, como partilhar as 
impressões sobre o mesmo. Assim, colaboradoras da pesquisa, a partir de 
suas próprias histórias, auxiliaram ressignificar o lugar da exclusão, trans-
formando-o em espaço de luta, de práticas emancipatórias e em cenário para 
reflexões teóricas e produção de conhecimento (CARDOSO, 2012).

E como preconiza Isabel Fonseca Cruz (1999), ninguém nega que somos 
parte da realidade que pesquisamos, aspecto fundamental para a metodologia 
da Pesquisa Ativista Feminista Negra, por estabelecer uma cumplicidade 
dialética entre a ativista pesquisadora e as colaboradoras da pesquisa, uma 
vez que no processo da construção do conhecimento científico, também se 
realiza um exercício pessoal, tanto para entender o processo político analisado, 
como por partilhar as impressões sobre o objeto de estudo.

Destarte, o caráter inovador da Pesquisa Ativista Feminista Negra está 
no fato de procurar compreender o protagonismo das feministas negras, como 

17 Em razão disso, aqui a lembrança dos trabalhos desenvolvidos não só pelas mulheres negras do Maranhão, 
como as do Paraná, de Salvador, de Aracaju, do Acre e todas que mantive contato em demais cidades e 
munícipios, que, de fato, fizeram a Marcha se tornar uma realidade.
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também mapear estratégias que buscam transformar a realidade social, eco-
nômica, política e cultural, assim como a reprodução de opressões.

A Pesquisa Ativista Feminista Negra, figura 1, talvez ofereça um ins-
trumento ou roteiro que auxilie a pesquisadora compreender as tensões e as 
disputas endógenas por poder. Pode, ainda, ser um guia para a diminuição do 
desencantamento, do entendimento quanto às desistências para o desenvolvi-
mento da pesquisa ou mesmo a permanência no ativismo. Isso porquê, muitas 
vezes, se reproduzem opressões similares as realizadas pelo sistema dominante.

Figura 1 – Pesquisa Ativista Feminista Negra

O objeto da pesquisa é a realidade social, como
exemplo: os sistemas de operação sobre as
mulheres negras; o local das disputas por
transformações; as consequências das
relações de poder estabelecidas na 
sociedade e na vida das
mulheres negras; o campo de
coexistência de opressores(as) e
oprimidos(as), com foco nas
relações desenvolvidas

Recorre aos referenciais para a
leitura dos processos sociais,
políticos, culturais e econômicos;
estabelece dialética com a realidade
vivida por mulheres negras, para
construção do conhecimento científico;
favorece a elaboração de diagnósticos
condizentes com a práxis das
colaboradoras da pesquisa; participa do
conjunto de ações nos ativismos
analisados; é protagonista do processo
político; constrói a leitura crítica do
objeto em análise.

A partira das percepções da
realidade, bandeiras de luta são

idealizadas; ações são
desenvolvidas, visando atingir os

ideais que conduzam à mudanças
no quadro de desigualdades vividas

por mulheres negras; oferece os
elementos para investigação
das percepções individuais.

A mulher negra que colabora com
a pesquisa não se configura em
sujeito/objeto a ser investigada;

assume o compromisso dialético com
a ativista pequisadora para fazer as

reflexões sobre o objeto investigado;
apresenta domínio intelectual e prático
sobre o projeto; é protagonista política;
as contribuições são incorporadas na 

construção e na estrutura do relatório da
pesquisa; faz a auto apresentação para ser

incorporada à pesquisa.

Realidade
Social

Ativista
Pesquisadora

Ideal de
Transformação

Colaboradora
de Pesquisa

Fonte: Lemos (2016).

É oportuno ressaltar, que no registro das percepções individuais deve 
ser priorizado no detalhamento das atividades, das parcerias envolvidas, das 
tensões e dos conflitos, priorizando no processo de análise, as relações das 
questões locais com as questões globais.

No que diz respeito ao registro em áudio, há que se tomar muito cuidado, 
por ser uma etapa imprescindível para a pesquisa. Testar o aparelho antes de 
ir para o campo. Ter o domínio quanto ao seu funcionamento, tendo em vista 
que os gravadores atuais são digitais. Fazer a gravação em dois aparelhos, 
como segurança, ainda mais quando a entrevista é feita em locais distantes, 
e por fim, é fundamental estruturar um roteiro semi-orientado contendo as 
questões previamente definidas.

Os registros das percepções individuais contribuem para manter o foco 
na pesquisa, com vistas a não incorrer em muitas divagações, tão comuns 
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quando o objeto da pesquisa não são as pessoas, mas sim a realidade social. De 
acordo com Queiroz (1983) é necessário que de tempos em tempos, se efetue 
intervenção para conectar os fatos relevantes para a pesquisa e a memória das 
mulheres negras convidadas aos assuntos a serem investigados, sem perder 
a interatividades e o dinamismo.

No momento da análise do registro das percepções individuais, se esta-
belece o diálogo entre a colaboradora da pesquisa, a ativista pesquisadora e o 
referencial teórico. É um momento do encontro com a diversidade das visões 
de mundo, com as alternativas para transformação social e dos pensamentos 
que viajam por situações, aparentemente similares, mas que guardam singu-
laridades, não só pelas respostas práticas e autenticas, como nas formas de 
enfrentamento à elas, operacionalizados baseados nas experiências de vida 
de cada entrevistada, e segundo Edward Palmer Thompson:

Pensamento e ser habitam um único espaço, que somos nós mesmos. 
Mesmo quando pensamos, também temos fome e ódio, adoecemos ou 
amamos, e a consciência está misturada ao ser; mesmo ao contemplarmos 
o “real”, sentimos a nossa própria realidade palpável. De tal modo que os 
problemas que as “matérias-primas” apresentam ao pensamento consistem, 
com frequência, exatamente em suas qualidades muito ativas, indicativas 
e invasoras. Porque o diálogo entre a consciência e o ser torna-se cada 
vez mais complexo – inclusive atinge imediatamente uma ordem dife-
rente de complexidade, que apresenta uma ordem diferente de problemas 
epistemológicos – quando a consciência crítica está atuando sobre uma 
matéria-prima feita de seu próprio material: artefatos intelectuais, relações 
sociais, o fato histórico (THOMPSON, 1981, p. 27).

E foi o conjunto de artefatos intelectuais, as relações sociais, o fato his-
tórico que foram captados pela formulação da pesquisa, e são os elementos 
essenciais para encontrar as respostas às perguntas previamente definidas no 
momento da formulação do projeto de pesquisa.

Devemos considerar que a imprevisibilidade estará sempre presente na 
metodologia da Pesquisa Ativista Feminista Negra, necessitando constante-
mente da investigação de documentos para fundamentar o conhecimento sobre 
os objetos, além de favorecer a criação do acervo sobre a temática.

Neste sentido, a Análise Documental cumpre o papel de ser um instru-
mento orientador para o levantamento de textos, imagens, panfletos, dentre 
outros, relativos ao objeto estudado, com vistas à fundamentação do conhe-
cimento científico construído.

O recurso da metodologia da História Oral poderá desempenhar papel impor-
tante, uma vez que, de acordo com Alberti (2005), é através da história oral que 
se privilegia entrevistar as colaboradoras, pois estas viveram os acontecimentos 
que se estuda, e seus testemunhos tornam vivas as histórias apresentadas.
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Na metodologia da Pesquisa Ativista Feminista Negra, é possível com-
partilhar visões de mundo, registrar os contextos vivenciados e fazer a aproxi-
mação com o objeto de estudo. Desse modo, a história analisada se concretiza 
como uma história viva, pautada nas reflexões de Maurice Halbwachs (2006) 
sobre a percepção dos fatos se apoiarem mais na história que se vive, do que 
na história que se aprende. Assim, a história viva, se perpetua ou se renova 
através do tempo, na qual se pode encontrar novamente um grande número 
dessas correntes antigas que desaparecem apenas em aparência.

Na etapa da análise do registro das percepções individuais, a Análise do 
Discurso Político é um recurso a ser utilizado, com o intuito de preservar a 
linguagem genuína – lembre-se que as diferentes regiões do Brasil apresen-
tam grande diversidade linguística, e muitos momentos, os termos utilizados 
em determinado local, exige pesquisa de seus significados para garantir a 
fidedignidade do depoimento.

É importante destacar que a metodologia de Análise de Discurso implica 
em um movimento interdisciplinar registrado na investigação em sociologia, 
antropologia e outras ciências para os fenômenos comunicacionais e linguísticos, 
como preconiza José Azevedo (1998), permite a fluidez e maior entendimento 
da interpretação dada à uma questão, o que torna a leitura da realidade próxima 
tanto para a ativista pesquisadora, quanto para a colaboradora da pesquisa. Na 
construção da tese, tive o compromisso em não interferir no discurso das cola-
boradoras e procurei registrar as falas, as formas de expressar os diferentes sen-
tidos do mundo e, após a explanação dos pensamentos, tecer meus comentários.

Segundo Eni Puccinelli Orlandi (2001), a Análise de Discurso, como seu 
próprio nome indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas 
essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimolo-
gicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento.

O discurso é, a palavra em movimento, uma prática de linguagem. Com 
o estudo do discurso político observa-se o homem e a mulher18 falando. Isso 
porque, de acordo com Patrick Charaudeau:

O discurso é constitutivo do político. Ele está intrinsecamente ligado 
à organização da vida do social como governo e como discussão, para 
melhor ou pior. Ele é, ao mesmo tempo, lugar de engajamento do sujeito, 
de justificação de seu posicionamento e de influência do outro, cuja ence-
nação varia segundo as circunstâncias de comunicação, o que tornaria mais 
justo falar de discursos do conceito político do que do discurso político 
(CHARAUDEAU, 2008, p. 42-43).

18 No texto original não consta a referência à mulher, mas adicionei para seguir a atualização na perspectiva 
de gênero.
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As colaboradoras da pesquisa dominavam a temática estudada e construí-
ram seus próprios discursos políticos que foram registrados nas entrevistas. 
As concepções sobre os eventos estudados, as visões acerca das implicações 
das políticas públicas em suas vidas e suas bandeiras de luta por melhorias, 
foram fundamentais e influenciaram suas práxis.

Assim, a Pesquisa Ativista Feminista Negra é um método que reúne um 
conjunto de outros recursos metodológicos, para produzir um determinado 
conhecimento científico que emerge no seio dos feminismos negros, onde o 
processo de construção do saber é produzido com colaboradoras da pesquisa, 
e potencializa o encontro da acadêmica ativista, de forma complementar, com 
o ativismo feminista negro das suas colaboradoras. Isto é a retroalimentação!

Caminhando para finalização desse capítulo, sigamos para as  
considerações finais.

Considerações finais

Fiz uma imersão no mundo das feministas negras nas diferentes regiões 
do país, visando radiografar as ações empreendidas na desconstrução dos 
sistemas de opressão no país, uma vez que a história, é sempre história de 
uma sociedade de indivíduos Norbert Elias (1994).

Sem dúvida alguma, a proposição da metodologia da Pesquisa Ativista 
Feminista Negra, se insere no campo do registro dos fatos históricos referentes 
a luta das mulheres negras no Brasil, e de acordo com Beatriz Nascimento 
(1974), as ativistas tem por desafio, o desenvolvimento da epistemologia e 
da superação/resiliência negras: fazer a nossa História, buscando nós mes-
mos (as), jogando nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, 
estudando-os, não os enganando.

O complexo a que se refere a autora, não está referenciado na psicologia, 
mas sim na área da História, e guarda semelhanças com as expectativas da 
sociologia de Guerreiro Ramos (1981), quando fez a defesa por uma ciência 
brasileira, liberta da centralização epistemológica europeia/norte-americana19 
que tem dominado a cultura acadêmica no Brasil. Em relação à proposição da 
metodologia da Pesquisa Ativista Feminista Negra, que emergiu como resposta à 
inquietação vivida por quem decide fazer do ativismo, o campo de atuação para 
análise do objeto da pesquisa, só foi possível sua formulação após dezenove anos 
(LEMOS, 1997) de experimentação empírica construída no cotidiano ativista, na 
governança pública e na atuação acadêmica. O referencial da Pesquisa Ativista de 
Radha D’Souza (2010) foi a bússola para concepção da proposta metodológica.

19 Para Nascimento (apud RATTS, 2007, p. 102) “Só o levantamento histórico da vivência do negro no Brasil 
levada a efeito pelos seus descendentes, isto é, os que atualmente vivenciam na prática a herança existencial, 
poderá erradicar o complexo existente nele, e assim como o preconceito racial por parte do branco”.
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Em todas as fases da pesquisa, foi recorrente a necessidade em equacionar 
o tempo, as tensões, os conflitos, as diferentes cognições sobre o objeto anali-
sado, que exigiu atenção para não pôr em risco o prazo de finalização, como a 
atenção em não me perder nas armadilhas presentes no ativismo, que muitas 
vezes tiram o foco dos estudos. Assim, na construção do método, foi desafia-
dor equacionar esses elementos, determinantes para a finalização da pesquisa.

A Pesquisa Ativista Feminista Negra é um método no qual não há “sujeito 
da pesquisa”, mas sim colaboradoras da pesquisa, que são as protagonistas 
epistemológicas do objeto estudado. Essas ativistas, têm seus nomes revelados 
não só como afirmação de uma identidade feminista negra, mas para a garantia 
da visibilidade do papel político e ativista das mulheres negras na sociedade.

A construção do texto é outro diferencial, tendo os depoimentos incor-
porados no corpo do trabalho, e não reinterpretados de acordo com as catego-
rizações da pesquisadora. Foquei na ética quanto à preservação das respostas 
e no diálogo sobre os fatos analisados.

Portanto, a Pesquisa Ativista Feminista Negra auxiliou no registro as lutas 
das feministas negras, possibilitou uma abordagem a partir das experiências 
das próprias. Elegeu o objeto de pesquisa de acordo com a experiência/atuação 
no campo de luta por transformações protagonizadas por feministas negras. 
Tais elementos, conferiu ao método a dinâmica no campo de pesquisa com 
total imersão para apreensão dos fatos e dos impactos para a coletividade.

As colaboradoras da pesquisa desenvolvem ações que apontam para a cons-
trução de novos caminhos, que exigem transformações nas estruturas sociais, 
políticas, econômicas e culturais, sem que percam a consciência sobrea a dimen-
são dos desafios internos dos Feminismos Negros, do Movimento de Mulheres 
Negras e do Combate ao Racismo e à Violência contra as mulheres negras, 
agravados pelo conservadorismo que tenta se instalar na sociedade brasileira.

Com a criação da metodologia da Pesquisa Ativista Feminista Negra, as 
reflexões durante a construção da pesquisa potencializaram meu olhar sobre 
o poder das mulheres negras; sobre as relações sociais baseadas em práticas 
racistas, na discriminação de gênero e de orientação sexual, religiosa, abriram 
novas percepções sobre o valor da sustentabilidade e ampliaram meu discer-
nimento sobre a luta de classe, espero que esses elementos possam colaborar 
com novas possibilidades de estudar nossas herstórias20.

20 O termo é empregado por June Sochen destaca “el androcentrismo de la disciplina historica a traves de la des-
composicion de history: his- (su de el) estory (historia): historia del varon, tal y como denunciaron las feministas 
de los anos sesenta y setenta. Historia de la mujer, como forma de reclamar una narrativa propia y exigir que 
la historia de las mujeres fuera incluida en la Historia oficial” (JABARDO VELASCO, 2012, p. 210-211).



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

36

REFERÊNCIAS

ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2005.

AZEVEDO, José. Metodologias qualitativas: Análise do Discurso. Porto: 
Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 1998. Disponível em: https://
repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/8902. Acesso: 25 out. 2013.

BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Cultura. Salvador, IPAC. Cadernos 
do IPAC, 2, Festa da Boa Morte, IPAC, Fundação Pedro Calmon; IPAC, 2010. 
http://www.cultura.ba.gov.br/wp-content/uploads/2010/publicacoes/2.boa_
morte.pdf.

BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Cultura. Salvador, IPAC. Docu-
mentário Festa da Boa Morte – Patrimônio Cultural da Bahia. 2016. 
Disponível em: https://youtu.be/bPtAQS-3Nxs. Acesso: dez. 2019.

CARDOSO, Cláudia Pons. Outras falas: feminismos na perspectiva de 
mulheres negras brasileiras. Salvador. 2012. Tese (Doutorado) – Universi-
dade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2012. 
Disponível em: http://coletivomariasbaderna.files.wordpress.com/2012/09/
enegrecendo-o-feminismo.pdf. Acesso: 20 ago. 2014.

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: a situação da mulher negra 
na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. Racismos 
contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003. p. 49-58. Disponí-
vel em: https://rizoma.milharal.org/files/2013/05/Enegrecer-o-feminismo.pdf. 
Acesso em: 20 ago. 2012.

CASTRO, Ana Luísa Machado de. Ecoando dos cinco cantos: feminismo 
negro brasileiro e questões de direitos humanos. 2018. 127 f. Disserta-
ção (Mestrado em Direitos Humanos) – Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2018.

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. São Paulo: Contexto, 2008.

D’SOUZA, Radha. As prisões do conhecimento: pesquisa ativista e revolução 
na era da “globalização”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, 
Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010. p. 145-171.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 37

CRUZ, Isabel Fonseca. A sexualidade, a saúde reprodutiva e a violência contra 
a mulher negra: aspectos de interesse para assistência de Enfermagem. Revista 
da Escola de Enfermagem da UFF, São Paulo, 2003.

DOS SANTOS, Joceneide Cunha. UNEB. Um olhar sobre as Irmandades 
do Rosário dos Homens Pretos nas terras sergipanas (1750-1835). n. 25. 
Salvador: Sæculum, jul./dez. 2011. (Dossiê História e Africanidades).

ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

GONZALEZ, Lélia. A MULHER NEGRA NA SOCIEDADE BRASI-
LEIRA. Rio de Janeiro: Tendências Graal, 1982.

GONZALEZ, Lélia. Racismo por omissão. 1983. In: GONZALEZ Lélia. O 
Feminismo Negro no palco da História. Brasília: Abravídeo, 2014.

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo 
Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93, p. 69-82, jan./jun. 1988a.

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afrolatinoamericano. Revista Isis 
Internacional, Santiago, v. 9, p. 133-141, 1988b.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução: Beatriz Sidou. São 
Paulo: Centauro, 2006.

JABARDO VELASCO, Mercedes. Feminismos Negros Una Antologia, de 
la edición, Traficantes de Sueños, 2012. Disponível em: https://www.trafi-
cantes.net/sites/default/files/pdfs/Feminismos%20negros-TdS.pdf. Acesso 
em: 15 fev. 2016.

JESUS, Carolina de. Quarto de Despejo. Ática & Francisco Alves, 1969. 
Disponível em: https://www.dropbox.com/sh/e67jbpvtzxv3azi/AAC9V-
Z1W6aFX2Y48Kgl1YKPfa/1960%20-%20Quarto%20de%20despejo%20
-%20Carolina%20Maria%20de%20Jesus..pdf?dl=0. Acesso em: 3 maio 2013.

LEMOS, Rosalia de Oliveira. O Feminismo Negro em Construção: a orga-
nização das mulheres negras no Rio de Janeiro. 1997. Dissertação (Mestrado 
em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) – Rio de Janeiro, 
UFRJ, 1997. Disponível em: https://www.academia.edu/8587583/O_Femi-
nismo_Negro_em_Constru%C3%A7%C3%A3o_a_Organiza%C3%A7%-
C3%A3o_das_Mulheres_Negras_no_Rio_de_Janeiro. Acesso: 10 jun. 2015.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

38

LEMOS, Rosalia de Oliveira. Mulheres negras marcham em 2015 pelo bem 
viver. Revista SER Social, Brasília, v. 17, n. 36, p. 207-224, jan./jun. 2015. 
Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view-
File/14957/11996. Acesso em: 28 nov. 2015.

LEMOS, Rosalia de Oliveira. Do Estatuto da Igualdade Racial à Marcha 
das Mulheres Negras 2015: uma Análise das Feministas Negras Brasileiras 
sobre Políticas Públicas. 2016. Tese (Doutorado em Política Social) – Univer-
sidade Federal Fluminense, ago. 2016. Disponível em: https://www.academia.
edu/29192678/DO_ESTATUTO_DA_IGUALDADE_RACIAL_%C3%80_
MARCHA_DAS_MULHERES_NEGRAS_2015_UMA_AN%C3%81LISE_
DAS_FEMINISTAS_NEGRAS_BRASILEIRAS_SOBRE_POL%C3%8D-
TICAS_P%C3%9ABLICAS. Acesso: 16 out. 2016.

LEMOS, Rosalia de Oliveira. “O Sonho não se acabou”: para sempre Lélia 
Gonzalez. In: SILVA, Joselina. Pensamento de/por Mulheres Negras. Belo 
Horizonte: Nandyala, 2018.

MOREIRA, N. R. A organização das Feministas negras no Brasil. Vitória 
da Conquista: Edições UESB, 2011.

NASCIMENTO, Abdias do. O Negro Revoltado. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1982.

NASCIMENTO, Beatriz. In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a traje-
tória de vida de Beatriz Nascimento, 1974. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo: Instituto Kuanza, 2007.

NUNES, Karla Leonora Dahse. Antonieta de Barros: uma história. 2001. 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 
Campinas, SP: Pontes, 2001.

PICHARDO, Ochy Curiel. Construyendo metodologías feministas desde el 
feminismo decolonial. In: AZKUE, Irantzu Mendia; LUXÁN, Marta; LEGAR-
RETA, Matxalen; GUZMÁN, Gloria; ZIRION, Iker; CARBALLO, Jokin 
Azpiazu (orgs.). Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y 
aplicaciones desde la investigación feminista, 2014.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 39

QUEIROZ. Variações sabre a técnica de gravador no registro de infor-
mações de vida. São Paulo: CERU e FFLCH/USP, 1983. (Col. Textos 4).

QUERINO, Manuel Raimundo. “O colono preto como fator da civilização 
brasileira”, Afro-Ásia, n. 13, p. 143-158, 1980.

RAMOS, Alberto Guerreiro. A Redução Sociológica. Rio de Janeiro: Ed. 
UFRJ, 1996.

RAMOS, Alberto Guerreiro. O problema do Negro na Sociologia Brasileira. 
(Transcrito de): Cadernos de Nosso Tempo, v. 2, n. 2, p. 189-220, jan./
jun. 1954. (Republicado em: SCHWARTZMAN, Simon (ed.). O Pensa-
mento Nacionalista e os “Cadernos de Nosso Tempo”. Brasília: Câmara dos 
Deputados e Biblioteca do Pensamento Brasileiro, 1981. p. 39-69). Disponível 
em: https://ia800309.us.archive.org/14/items/OProblemaDoNegroNaSociio-
logiaBrasileira/1981negritude.pdf. Acesso: 15 fev. 2016.

REIS, João José. A Morte é Uma Festa. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991.

REIS, Maria Firmina dos. Úrsula e outras obras. [recurso eletrônico]. 2. 
ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2019. (Série prazer 
de ler: n. 11 e-book). [Prefácio: Ana Maria Haddad Baptista e Danglei de 
Castro Pereira].

SILVA, Joselina da. Feministas negras entre 1945 e 1964: o protagonismo do 
Rio de Janeiro. São Paulo e Santa Catarina: Fazendo Gênero 7, 2005. Disponí-
vel em: http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/J/Joselina_da_Silva_40.
pdf. Acesso em: 29 abr. 2015.

THOMPSON, Edward Palmer. A MISÉRIA DA TEORIA ou um planetário 
de erros uma crítica ao pensamento de Althusser. Tradução: Waltensir 
Dutra. Rio de Janeiro: ZAHAR EDITORES, 1981.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
CAPÍTULO 2

A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA 
DE GÊNERO E O ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Tânia Mara Campos de Almeida1

Introdução

A violência de gênero, especialmente aquela dirigida às mulheres, cons-
titui-se em um espaço teórico e de intervenções, fundado a partir das reivin-
dicações dos movimentos feministas internacionais e brasileiros desde os 
anos 1970, com forte apoio da academia e organizações da sociedade civil. 
Compõe um campo linguístico e legal em si mesmo ao contribuir para a 
nominação e o enfrentamento do fenômeno nas esferas da segurança pública, 
da saúde e do judiciário, levando à criação de uma abordagem política sin-
gular em termos de Direitos Humanos, leis e serviços públicos especializa-
dos, coordenados pelo poder estatal nos seus diferentes níveis e amplamente 
apropriados pela sociedade civil.

A qualificação e a análise da problemática da violência contra as mulheres 
ocorreram à medida que os estudos científicos desconstruíram a ideia corrente 
de que o aparato sexual era inerente à natureza das mulheres e dos homens, 
colocando as concepções socioculturais acerca dos sexos fora do âmbito bio-
lógico, inscrevendo-as na história das relações entre os gêneros. Por sua vez, 
desfizeram o argumento de que a violência contra as mulheres estaria ligada 
aos significados atribuídos, de modo essencializado, à masculinidade, femi-
nilidade e aos vínculos entre homens e mulheres.

É pela perspectiva feminista de gênero que se entende o fato da violência 
contra as mulheres emergir da alteridade, enquanto fundamento distinto de 
outras violências. Ou seja, esse tipo de violência não se refere a atitudes e 
pensamentos de correção, controle e aniquilação do outro, que venha a ser 
um igual ou que é visto nas mesmas condições de existência e valor que seus 
perpetradores. Pelo contrário, tal violência é motivada pela desigualdade 

1 Professora adjunta IV do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB) e integrante do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres (NEPeM) da mesma universidade. E-mail: taniamaraca@unb.br. ID 
Lattes: 5972548202499046.
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baseada na diferença sexual e assim qualificada desde o universo familiar, onde 
as relações de gênero se constituem no protótipo primevo das relações hierár-
quicas e discriminatórias (KUCHEMANN; BANDEIRA; ALMEIDA, 2015).

Paradoxalmente, as instituições que deveriam acolher as mulheres em 
situação de violência e garantir seu direito à uma vida cidadã na nossa socie-
dade muitas vezes as revitimiza, exatamente por não adotar a perspectiva 
de gênero em seus princípios, práticas e capacitações de seus/suas agentes, 
tornando-se um contrassenso (ALMEIDA; BANDEIRA, 2004). O exercício 
pleno da cidadania feminina sofre resistências, causadas, dentre várias moti-
vações, por ideias costumeiras e crenças conservadoras, que atravessam a 
cultura patriarcal brasileira por longa data.

O presente artigo visa, portanto, abordar a importância dessa perspectiva 
de gênero no apoio, fortalecimento, proteção e assistência a essas mulheres, 
favorecendo-as acessar e usufruir de seus direitos e estimulando a consoli-
dação da ordem moderna de dignidade humana a todas as mulheres de nossa 
sociedade. Afinal, trata-se de grande e profundo esforço e empenho coletivos 
à desconstrução dessa tradição patriarcal e misógina como forma de expli-
car tal fenômeno social, que é a violência contra as mulheres, e de justificar 
a sua manutenção e reprodução enquanto relações normais e naturalizadas 
(ALMEIDA; BANDEIRA, 2005).

O campo de pesquisa e intervenção pelo olhar de gênero

A correlação da violência com a condição de gênero originou-se sob a 
inspiração das questões e reivindicações dos movimentos feministas. Desde 
o início dos anos 1970, em particular as feministas norte-americanas e latino-
-americanas denunciavam a violência contra a mulher. Porém, uma década 
depois é que tal fenômeno veio a ser legitimado como fenômeno de estudo 
acadêmico e área de pesquisa científica nas Ciências Sociais e Humanas.

Embora o uso da expressão violência contra a mulher possa ter diversos 
significados, dependendo de suas implicações empíricas e teóricas, segundo 
Almeida (2007), seus variados usos semânticos têm, muitas vezes, sentidos 
equivalentes nas distintas nominações: violência contra a mulher, violência 
doméstica, violência intrafamiliar, violência conjugal, violência familiar e 
violência de gênero. Os diversos significados dessas categorias adquirem 
desdobramentos e implicações teóricas e práticas, em função das condições 
e situações específicas de sua concretude.

Em outras palavras, ao escolher o uso da modalidade violência de gênero, 
entende-se que as ações violentas são produzidas em contextos relacionais 
e que têm cenários societais e históricos não uniformes, tanto que pode se 
interconectar com outras violências do nosso meio social, como a racial, a 
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étnica e a de classe econômica. A centralidade dessas ações violentas incide 
sobre as mulheres e os grupos tidos como feminizados (crianças, idosos, 
LGBTQIs), quer sejam violências físicas, sexuais, psicológicas ou morais, 
tanto no âmbito privado como público, sendo ainda mais expressivas dentre 
coletivos que vivenciam um somatório articulado de opressões, tais como as 
mulheres negras, indígenas, ciganas etc. A expressiva concentração deste tipo 
de violência ocorre historicamente sobre os corpos femininos (ainda mais 
sobre aqueles considerados racializados, etnicizados e pobres) e as relações 
violentas existem porque as relações assimétricas de poder permeiam a vida 
rotineira em todas as relações sociais.

Assim, a atuação da militância feminista, sociedade civil e academia 
criaram condições históricas, políticas e culturais integradas e necessárias ao 
reconhecimento da gravidade da questão, conferindo novos contornos a tratados 
internacionais, leis e políticas brasileiras. Essas forças convergiram para um 
agir sobre as instâncias públicas, contribuindo para a politização dos casos de 
violências de gênero e para a demanda por uma resposta contundente do Estado 
pós-ditadura militar no Brasil. Este, por sua vez, foi pressionado e passou a 
atender às reivindicações, legal e formalmente, com: a criação a partir dos 
anos 1980 das Delegacias Especiais de Atendimento às Mulheres (DEAMs); a 
assinatura da Convenção Belém do Pará (1994) via a participação do Brasil na 
Organização dos Estados Americanos (OEA); a instituição, em da Lei 11.340 – 
“Lei Maria da Penha”, voltada à erradicação, coibição, punição e prevenção da 
violência doméstica e intrafamiliar, criminalizando-a; e várias outras medidas, 
como a relativamente recente Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal 
brasileiro em 2015, prevendo o feminicídio como circunstancia qualificadora 
do crime de homicídio e a incluí-lo no rol dos crimes hediondos (BANDEIRA; 
ALMEIDA, 2015a, 2015b e 2016; BANDEIRA, 2014a e 2014b).

Hoje, no mínimo, três grandes instituições públicas estão diretamente 
envolvidas no enfrentamento à violência contra as mulheres: secretarias de 
segurança pública; tribunais de justiça juntamente com seções do ministério 
público; e secretarias de saúde dos estados da federação e do Distrito Federal 
(DF). Paralelamente, instituições educacionais e a mídia estão diretamente 
envolvidas na prevenção e coibição a esse fenômeno social. Contudo, muitas 
vezes observa-se que, ao recorrerem a essas instituições para entenderem o que 
lhes ocorre, denunciarem a violência sofrida, serem protegidas e tratarem de 
suas feridas físico-emocionais, as mulheres são desqualificadas moralmente 
e colocadas sob suspeição pelo olhar dos/as seus/suas agentes.

Esses/as, motivados/as por antigas crenças e valores tradicionais, seguem 
tratando esses crimes não contra a pessoa da mulher e sua dignidade humana. 
Mas concebendo as mulheres como provocadoras dos homens, como suspei-
tas em suas intenções e como desrespeitosas em relação aos bons costumes. 
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Ou seja, elas são vistas grosso modo, no senso comum e dentro das referidas 
instituições e meios comunicação, contrárias à conservadora ordem patriarcal 
e, por conseguinte, se tornam rapidamente culpadas pela violência que sofrem, 
sendo julgadas e colocadas no lugar de responsáveis pelo crime, não aquele 
ou aqueles que o perpetra, o qual na grande maioria das vezes é um homem 
ou um grupo de homens.

Os/as agentes dessas instituições emitem opiniões misóginas, estabele-
cem protocolos arbitrários sem serem necessários para os procedimentos que 
lhes dizem respeito, arbitram a respeito dos comportamentos das mulheres, 
abusando da autoridade que lhes outorga seus cargos e investigam as condutas 
femininas, tendo-as permanentemente sob o crivo negativo. As mulheres, ao 
buscarem direitos básicos e fundamentais à garantia de suas vidas enquanto 
indivíduos, acabam, enfim, se tornando reféns de uma complexa engrenagem 
da moral patriarcal concentrada nas mãos do Estado, representado por suas 
instituições e seus/suas representantes. Afinal, sem a perspectiva de gênero, o 
Estado acaba por se colocar sempre na posição de grande perito e delegante 
dessa superioridade de confessor e examinador da verdade patriarcal. Vários/
as destes/as agentes, por sua vez, transformam as mulheres vítimas em rés, 
inclusive, com o corriqueiro acréscimo de adjetivos pejorativos como peca-
doras e diabólicas, sujas e abjetas, mentirosas e sórdidas.

A experiência em Delegacias Especiais de 
Atendimento à Mulher (DEAMs)

Sem dúvida, o impacto positivo, prático e simbólico, causado pelas 
DEAMs no país é indiscutível, não apenas pela importância de ter ampliado 
o acesso das mulheres ao sistema de segurança e, na sequência, a outros siste-
mas – sendo muitas delas excluídas socioeconomicamente de várias esferas da 
sociedade. Esse tipo de delegacia especializada significou um ganho à cons-
cientização das mulheres contra a opressão masculina e pela busca de cida-
dania. Contudo, embora as DEAMs tenham sido asseguradas pelo Estado por 
meio de aparato policial específico, o que valida um direito social coletivo ao 
se reconhecer que grande parte das brasileiras sofre agressões cotidianas, nem 
sempre a presença de valores diferenciados dos demais atendimentos policiais 
é nelas observado. Tais delegacias especializadas deveriam possibilitar escuta 
e olhar distintos em relação ao parâmetro masculino habitual da violência, o 
qual condena, revitimizas as mulheres e as desestimula a denunciarem.

Ainda persistem problemas de diversas ordens nas DEAMs e nos serviços 
públicos voltados ao combate e ao atendimento deste tipo de violência, desde 
as suas criações, que foram majoritárias nos anos 1980 e 1990. Ressalta-se 
a dificuldade em qualificar adequadamente os/as agentes públicos/as para 
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perceberem os processos de opressão a partir da vivência das mulheres, assim 
como dos mecanismos concretos que reproduzem as desigualdades de gênero 
por uma perspectiva crítica (BANDEIRA; ALMEIDA, 2004a, 2004b e 2006; 
ALMEIDA; MESQUITA; BANDEIRA, 2004).

Em muitas situações no meio policial, predomina o imaginário patriarcal 
que se coaduna e se reforça com estereótipos conservadores: as mulheres são 
as responsáveis por provocar a agressão ou continuam com seus agressores 
por serem safadas. Algo de errado fizeram para merecer apanhar e os homens 
devem lhes corrigir, sendo moral e naturalmente os possuidores de autoridade 
para tal. Com a prerrogativa de que estes casos são assunto da esfera privada 
e que as mulheres são suas deflagradoras, o sentimento de responsabilidade 
dos/as policiais e, consequentemente, a iniciativa em intervir nos casos ficam 
reduzidas (BUZAWA; BUZAWA, 2003). Em paralelo, os ofensores são vistos 
com problemas de ordem pessoal e esporádicos, os quais os levariam ao 
comportamento violento (alcoolismo, desemprego, nervosismo etc.) e que 
os destituem de serem responsabilizados ou punidos, assim como dificulta se 
perceber a entranhada estrutura de poder entre os gêneros em questão.

Em pleno século XXI, as diversas violências e os assassinatos de mulheres 
continuam aumentando, embora não sejam mais explicados oficialmente como 
crimes de honra. Houve um deslocamento das razões que passaram a justificar 
formalmente a persistência da violência de gênero neste momento, centran-
do-se principalmente na argumentação de que a mulher não está obedecendo 
ao homem ou cumprindo bem seus papéis sociais de mãe, dona-de-casa, filha e 
esposa, exatamente por estar voltada ao trabalho, estudo ou redes sociais. Pela 
abundância de atos recorrentes de violência, nota-se que a ordem tradicional se 
ressignifica permanentemente, remodelando os padrões e os valores sexistas. A 
“verdadeira vítima” seria idealizada, apenas aquela que cumpre absolutamente 
com todos os papéis de submissão e desvalorização frente ao homem, sendo dele 
dependente emocional, social e economicamente (BASTOS; ALMEIDA, 2012).

Logo, não há uma ruptura significativa nas estruturas antigas, que ordenam 
e regem as hierarquias e os papéis femininos e masculinos na esfera familiar. 
Isto é, as concepções dominantes de feminilidade e masculinidade ainda se 
organizam a partir de disputas simbólicas e materiais, que operam no interior 
dos espaços domésticos que, por conseguinte, acabam por se projetar a outras 
searas, encontrando-se resistentes em espaços laborais, estudantis, públicos e 
institucionais que deveriam primar pela laicidade, cidadania e por assegurar 
os direitos individuais a uma vida plena, sem violências e dignidade humana.
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No judiciário

A manutenção dos ordenamentos familiares sob a sacralidade religiosa 
do lar silencia a mulher agredida desde tempos remotos e do antigo imaginário 
misógino das sociedades patriarcais (ALMEIDA; BANDEIRA, 2016). A lógica 
familista heteronormativa alia-se aos motivos aparentemente desencadeadores 
da violência e que são sempre frequentes nas conciliações dos conflitos domés-
ticos e interfamiliares realizadas por expressiva parte dos/as representantes 
do judiciário, cabendo à mulher: reatar a relação afetivo-conjugal, rejeitar o 
pedido de separação, abdicar-se da independência econômica e da satisfação 
do trabalho e do estudo fora de casa, aceitar a agressão como expressão de 
ciúmes, entre outros.

No campo do judiciário, então, percebe-se um reforço na idealização 
da família (PORTO; COSTA, 2010), também com visão estereotipada dos 
papéis de gênero exercidos por homens e mulheres, tanto que a violência 
nesses contextos acaba sendo considerada elemento costumeiro constitutivo 
das relações entre gêneros, conjunto de ações que, sob essa ótica, não oferece 
perigo para elas e que não se enquadra no estatuto jurídico como crime. Há um 
sério reforço da discriminação sobre a mulher, levando à sua revitimização e 
ao uso da violência doméstica ou familiar para corrigir, educar e submetê-la, 
afastando-lhes o acesso à justiça.

A violência de gênero, gerada na intimidade conjugal e de afeto, revela 
a existência do controle social sobre os corpos, a sexualidade, as atitudes e as 
mentes femininas, evidenciando, ao mesmo tempo, a inserção diferenciada de 
homens e mulheres na estrutura familiar e societal, assim como a manutenção 
das estruturas de dominação deles sobre elas. Em outras palavras, a violência 
física, psicológica, patrimonial, moral e sexual está sendo permanentemente 
reproduzida como uma forma natural de expressão de poder e controle, já que 
se ancora na violência simbólica disseminada fortemente por linhas religiosas 
cristãs conservadoras, que ora estão presentes no judiciário de modo explícito ora 
estão de modo implícito fundamentando decisões de vários/as juízes/as no país.

Um caso emblemático foi o do juiz Edilson R. Rodrigues, afastado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da comarca de Sete Lagoas, MG, 
em 2010, depois de expor declarações discriminatórias em sentença judicial, 
no seu blog e em entrevistas contra a Lei Maria da Penha e as mulheres, por 
exemplo: “O mundo é masculino e assim deve permanecer”; “essa lei é um 
conjunto de regras diabólicas”, bem como “a desgraça humana teria começado 
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por causa da mulher”. A Associação de Magistrados de Minas Gerais o defen-
deu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e este o inocentou2.

Mas outros casos com menor repercussão midiática e das redes sociais 
encontram-se circulando rotineiramente nos tribunais e em outras esferas de 
representantes e fiscais da lei. Um exemplo curioso e revelador de que crenças 
religiosas não apenas embasam entendimentos e posicionamentos de agentes 
públicos/as de modo direto ou implícito em suas expressões e interações com 
as mulheres em situação de violência, mas também se encontram presentes 
na tessitura de práticas violentas diz respeito a um procurador, que era um 
dos responsáveis pela investigação sobre o ex-presidente Luiz Lula da Silva 
ter praticado tráfico de influência no Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES): Douglas Kirchner, demitido do Ministério Público Federal (MPF) 
em 2016 por espancar, torturar e manter sua esposa em cárcere privado dentro 
de uma igreja evangélica em Rondônia, com o apoio e práticas de violência 
por parte de uma pastora, uma vez que a jovem esposa era vista como ende-
moniada por desejar estudar e se recusar a manter relações sexuais com o 
marido3. Sua advogada, Janaina Paschoal, jurista, professora universitária 
e uma das autoras do processo de impeachment contra a presidenta Dilma 
Rousseff afirmou que Douglas era inocente por se tratar de um “típico caso de 
liberdade religiosa” (o que não convenceu o Conselho do Ministério Público, 
declarando Douglas não detentor de idoneidade moral para exercer o cargo).

Essa dinâmica perversa de diluir e fazer desaparecer as evidências dos 
diversos tipos de violência, bem como de realizar outras ações de caráter 
violento, sob a naturalidade do arcabouço religioso não só dificulta o acesso 
aos direitos das mulheres, mas também os destina apenas a algumas delas: 
aquelas consideradas “verdadeiras vítimas”, rótulos também inspirados por 
representações patriarcais que elegem como mulheres autênticas aquelas que 
cumprem com os seus valores e suas concepções sobre o feminino tradicional.

O caso da atriz Luana Piovani que, ao buscar o abrigo da Lei Maria da Penha 
em situação de violência desferida pelo seu ex-namorado em 2008, o também 
ator Dado Dolabella, reforçou a ideia de que há uma necessidade de eleição de 
verdadeiras vítimas por meio de parâmetros morais (DINIZ, 2013), uma vez que 
a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) anulou a 
sentença, alegando que o Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar 

2 Para maiores informações, ver os seguintes sites: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/02/juiz-que-
-comparou-lei-maria-da-penha-regras-diabolicas-tenta-voltar.html e http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/03/
agu-pede-ao-stf-afastamento-de-juiz-que-criticou-lei-maria-da-penha.html. Acesso em: 2 mar. 2020.

3 Maiores informações ver os sites: http://www.viomundo.com.br/denuncias/douglas-kirchner-que-se-omitiu-em-
-sequestro-e-carcere-privado-da-esposa-sera-demitido-o-globo-tenta-vender-a-ideia-da-advogada-janaina-
-de-que-lula-foi-o-responsavel.html e http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Corregedoria/Portarias_-_2015/
portaria_65_2.pdf. Acesso em: 23 mar. 2020.
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não teria competência para julgar, declarando que a atriz não era hipossuficiente 
nem encontrava-se em situação de vulnerabilidade4. O desembargador do caso 
negou-lhe a proteção da lei por considerá-la uma mulher poderosa frente aos 
homens, não submissa à casa e nem deles depender economicamente.

Os serviços de saúde: acolhimento às mulheres agredidas

Com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher-PAISM 
em 1984, do Ministério da Saúde (MS), foi a primeira vez que se consolidou 
uma ação para as mulheres no âmbito da saúde pública – apesar de seus cam-
pos equivalerem à especificidade da saúde reprodutiva. O conservadorismo 
com que a saúde da mulher vem sendo abordada está em consonância com 
as representações sociais patriarcais, já que novas práticas e desdobramentos 
políticos, desvinculados dos determinismos biológicos, aí pouco avançam 
(BANDEIRA; ALMEIDA, 2008). A implantação de programas referentes 
a mulheres em situação de violência só se efetivou por volta de 1996, com 
a participação dos movimentos feministas e de especialistas na definição de 
diretrizes para orientar as ações correspondentes.

Nesse processo, foram estabelecidas as medidas de prevenção e trata-
mento dos agravos decorrentes da violência doméstica e sexual como priori-
tárias, a partir da indução de políticas locais, por meio de assessoria técnica 
e financiamento de projetos. A partir de 1998, documentos normativos para 
orientação da prática em serviços de saúde também foram elaborados. Para 
Silveira (2006), a principal barreira no campo da saúde é o despreparo das/
os profissionais para lidar com as usuárias, mas também o impacto subjetivo 
nelas provocado pelo trabalho com o cotidiano da violência.

Isso leva a pensar sobre a importância do Estado em oferecer serviço 
constante de sensibilização, capacitação, apoio terapêutico, grupos reflexivos, 
dentre outras iniciativas para que os/as profissionais não se vejam sozinhos/
as tendo que lidar com suas próprias histórias familiares e domésticas de 
violência, transferidas nos casos que atendem, com as angústias, os desafios 
e as complexidades que o fenômeno da violência em si apresenta e em uma 
sociedade em que está bastante disseminado.

Afinal, se não há espaços do Estado em que os/as agentes públicos/as 
possam se colocar sob autorreflexão e perspectiva crítica de gênero sobre sua 
atuação e os impactos que sofrem no dia-a-dia do atendimento a situações de 
violência, mais facilmente as ideias e crenças patriarcais arraigadas emergem 
nessas lacunas para auxiliar lhes na elaboração de sentido a essas experiências 

4 Em abril de 2014, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiram, por unanimidade, pela 
aplicação da Lei Maria da Penha na referida denúncia de agressão feita pela atriz.
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e para enfrentá-las como um modo de manutenção de certa estabilidade emo-
cional. Por isso, não é difícil encontrar falas de resignação à violência entre 
profissionais de saúde: « a mulher tem que buscar muito a religião para ver se 
melhora, se aprende. A mulher sábia edifica o lar, a tola o destrói. A violência 
no lar é coisa do inimigo e ele tem que ser vencido pela sabedoria da mulher” 
(Dados de pesquisa de PENSO et al., 2010).

No que diz respeito aos serviços de abortamento legal, em decorrência 
de estupro, essas questões tensas emergem com grande força. Afinal, os/as 
profissionais de saúde nessas situações têm mobilizadas suas crenças morais, 
sejam elas religiosas ou não. Trata-se exatamente de um terreno muito move-
diço na nossa sociedade entre a mulher vítima da violência sexual e a mulher 
criminosa, se fraudadora da gravidez declarada como resultado de uma vio-
lação sexual. Soma-se a isso o fato do aborto colocar em cheque um pilar da 
representação patriarcal e religiosa conservadora sobre a «verdadeira mulher»: 
a mulher-mãe e a sacralização da maternidade.

O Código Penal e a Norma Técnica do Ministério da Saúde de 2005/2012 
apresentam aos/às profissionais de saúde as bases da política de atendimento 
às mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual – uma vez grávidas de 
estupro, podem optar por levar a gravidez adiante ou interrompê-la, devendo, 
em ambas as situações, receber apoio necessário à sua decisão enquanto direito 
garantido. Quando optam pelo aborto, não precisam apresentar boletim de 
ocorrência ou laudo do Instituto Médico Legal no serviço público de aborta-
mento: sua palavra deve ter credibilidade ética e legal, pois os procedimentos 
médicos não podem ser confundidos com procedimentos reservados à polícia 
ou à justiça (BRASIL, 2012).

Entretanto, a realidade não acontece desse modo no cotidiano das mulhe-
res: negativas sobre a realização do aborto advêm mesmo frente à evidência 
de violência sexual e sua vontade expressa e/ou de seu/sua responsável legal 
no caso de crianças e adolescentes; impedimentos emergem por parte de 
documentação arbitrária e regras informais estabelecidas por cada serviço; 
interpelações e inquisições duvidosas e exaustivas lhe são destinadas, escassez 
de serviços existentes no país; ausência de médico/a que se disponha a efetivar 
o procedimento; dentre outros motivos impeditivos de se usufrui esse direito.

As práticas desses/as profissionais fazem parte de um forte dispositivo de 
governabilidade e o domínio que exercem sobre os corpos das mulheres acaba 
por constituir-se em um poder soberano. Como mostra detalhadamente Dios 
(2016), a autoridade das equipes de saúde em avaliar se a mulher sofreu ou 
não um estupro, torna-se uma autoridade inquestionável e se associa ao poder 
administrativo extrajurídico. A tomada de decisão não está atrelada apenas às 
equipes, mas a uma perversa engrenagem administrativa que leva o serviço a 
funcionar de uma maneira em que a mulher passa por várias revitimizações.
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Haja vista que o acesso ao serviço exige provas de verdade objetiva e 
subjetiva. Tais provas estão na fala e na confissão da mulher, no testemunho 
entendido como aquilo que vai além da palavra, que pode ser acessado pelos/
as profissionais de saúde via corpo, imagens, escrita, murmúrios, silêncio e 
inserção da mulher em um universo simbólico próprio da instituição de saúde, 
no qual ela precisa saber como se comportar e conseguir se comportar exata-
mente dentro de um protocolo arbitrário e estabelecido pela aferição rigorosa 
por parâmetros patriarcais e condenatórios. Dios (idem) mostra ainda que as 
provas estão na participação de um terceiro, o testemunho legitimado, que 
terá a voz e o discurso de verdade. Essas provas fazem parte de uma economia 
moral da saúde — uma engrenagem biológica, mas também política, cultural 
e social – à qual resta a mulher se submeter para tentar ter acesso a um direito.

Em particular, a verdade que se busca nos casos de violência sexual, de 
modo coerente com a moral patriarcal, é o trauma. A verdadeira vítima não é 
apenas aquela que sofreu o estupro, mas aquela que ficou traumatizada por ter 
sido estuprada e que também ficará traumatizada pelo drama de consciência 
em optar por fazer o aborto, negando a dita natureza maternal da mulher e 
correndo o risco de ser punida religiosamente e se auto punir pelo resto dos 
seus dias. Por isso, Dios (2016) diz que profissionais desconfiam do relato de 
uma mulher não chorosa ou que, ao terminar o procedimento do aborto, se diz 
aliviada. Essa é a linguagem do trauma, a partir da qual se busca sinais que 
atestem se a mulher viveu ou não um estupro, e está em conflito sobre levar 
adiante ou não a gravidez. Mas a autora chama a atenção para o fato de que a 
busca por uma subjetividade específica da mulher por meio da linguagem do 
trauma revela mais aquele/a que interpela, do que aquela que viveu a experiên-
cia; enfim, diz mais de quem sustenta o discurso autorizado, crível e legítimo.

Enquanto a condenação do aborto por igrejas cristãs é um campo de 
culpabilização moral das mulheres sobre suas decisões individuais, profissio-
nais de saúde têm receio de serem vistos/as como imorais, aborteiros/as, crimi-
nosos/as, coniventes com a violação da ordem moral e religiosa hegemônica, 
bem como de acharem que estão sendo enganados/as. Esse receio reforça a 
necessidade de exames e testes para provar a verdade do estupro, colocando 
o sistema de saúde e seus/suas agentes como mais uma interlocução opressiva 
e violenta às mulheres à procura das “verdadeiras vítimas”, as “verdadeiras 
mulheres” que podem gozar muito precariamente de algum direito.

Considerações finais

Sem dúvida, foram os movimentos feministas que tiveram uma atuação 
múltipla e fundamental em relação ao combate e ao enfrentamento à violência 
de gênero: por um lado, visibilizaram a violência da qual as mulheres eram 
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e continuam sendo as vítimas preferenciais. Retirou o fenômeno da esfera 
privada, legitimando-o como um problema político, legal e de saúde pública, 
envolvendo os direitos humanos das mulheres e dessencializando-o da bio-
logia pela perspectiva de gênero. Por outro lado, os movimentos feministas 
sempre questionaram o ordenamento patriarcal estruturador da ordem familiar 
e normatizador da sexualidade e dos corpos, voltando-se contra o controle 
patriarcal e religioso sobre as relações íntimas, evidenciando aí não apenas as 
desigualdades de poder, mas a ameaça que significavam à integridade física, 
moral e psicológica das mulheres (BANDEIRA, 2014b).

Portanto, os atos e as reflexões da militância feminista, associados à 
comunidade acadêmica e grupos de mulheres organizadas, possibilitaram, 
ainda, apontar as dificuldades de seu enfrentamento dentro das instituições 
públicas. Afinal, esta violência que se origina no modo como se estruturam 
as relações entre homens e mulheres no âmbito doméstico e familiar segue 
nas relações dos/as agentes públicos/as com as mulheres, contribuindo para 
a reprodução, sob novas formas, da violência de gênero.

Contudo, o próprio Estado moderno, que foi concebido como o palco 
para se pautar e garantir os direitos individuais das mulheres, se mostra per-
verso ao ocupar a posição de perito soberano e agente moralizador da ordem 
patriarcal, daquele que exige provas, exames e testemunhos, os quais impedem 
a subjetivação plena das mulheres, recriando a opressão sobre elas e resub-
metendo-as à eterna condição de “verdadeiras vítimas” para tentarem obter 
seus benefícios legais conquistados a duras penas.

Michel Foucault (1997) discorreu sobre a confissão como um dos rituais 
mais importantes para a produção de verdades no Ocidente. Desde a Idade 
Média, a confissão tem sido amplamente difundida, seja na justiça, pedago-
gia, medicina, religião e relações cotidianas, e vem sendo considerada quase 
como algo natural. Apesar de ser vista como possibilidade de libertação e 
meio para acesso a direitos, na realidade a confissão é um exercício de poder. 
Desenrola-se numa relação de poder porque não se confessa sem a presença, 
mesmo que virtual, de um outro. Mas não é um outro qualquer, é alguém 
e/ou uma instituição legitimado para tal, que impõe a confissão e a avalia; 
alguém que intervém para julgar, punir, inocentar, perdoar, resgatar, purificar 
e curar – no caso, os/as agentes públicos/as da segurança, do judiciário e da 
saúde, o que pode se estender a outros representantes institucionais como os/
as educadores/as.

Segundo Foucault (idem), nesse jogo de poder, o lado dominante não é 
o daquele que fala, que viveu a experiência, mas o daquele que interroga e 
ouve. É a partir da escuta de quem detém o poder que o discurso poderá ser 
considerado verdade e uma verdade de interesse à ordem pública. Assim, 
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como Dios (2016) bem argumenta, a confissão só se dará a partir do momento 
em que houver uma escuta, ou seja, quando houver alguém do outro lado, 
detentor de um suposto saber que legitime e transforme a fala do sofrimento 
vivido pela violência nas categorias aceitáveis.

Nessa relação de poder, a pessoa que escuta, mais do que traduzir o dis-
curso do outro, criará verdades. Tal poder se evidencia nas relações entre os/
as agentes públicos/as e as mulheres, dessubjetivando-as, tornando-as incapa-
zes de se representarem fora dos seus parâmetros, os quais muitas vezes são 
patriarcais e se coadunam facilmente com tradições cristãs conservadoras, que 
alimentam a superioridade moral sobre outras formas de pensamentos, senti-
mentos e práticas humanas. Haja vista que, segundo Segato (2003), a violência 
moral é a argamassa para todos os outros tipos de violência de gênero, para o 
sistema hierárquico e de poder, podendo ocorrer sem ofensa verbal explícita, 
por meio de gestos, atitude ou olhares, uma vez que se inscreve no ambiente 
costumeiro e, também, em algumas paisagens religiosas.

A violência moral onipresente se coloca como a base legitimadora para 
as relações de força, potencializadora da dimensão simbólica conservadora 
e possuidora de um peso emocional maior que o cognitivo e o legal. Nesse 
sentido, o Estado moderno, que parecia ser o guardião dos direitos humanos, 
se mostra aqui identificado com o julgador moral transcendente e soberano 
do mundo patriarcal. Além disso, esse Estado se mostra não só incapaz de 
garantir uma vida sem violência às mulheres, porém como mais um perpetra-
dor de violências de gênero, nutridor de dinâmicas de superioridade moral e 
patriarcal, ou seja, violadoras da cidadania plena das mulheres.
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CAPÍTULO 3

ECOS DA ABOMINAÇÃO DAS 
DISSIDÊNCIAS SEXUAIS E DE GÊNERO: 

inquisição, exorcismos, psiquiatrização 
e “ideologia de genero”

Tatiana Lionço1

Esta breve reflexão visa sinalizar para a moralidade cristã como fio de cone-
xão entre a criminalização e a patologização das sexualidades e expressões de 
gênero dissidentes em relação à cisheteronormatividade. Neste sentido, a abomi-
nação das diferenças é um processo de descrição das supostas anormalidades que 
visa justificar eticamente medidas correcionais, e portanto, práticas de violação 
por meio da supressão das subjetividades dissidentes em relação à moralidade 
cristã, que apregoa a “obediência de gênero” e a lógica heteronormativa de 
família. Sem pretensão de esgotar a complexidade historiográfica, o objetivo 
aqui é fazer ouvir os ecos que transversalizam a abominação das dissidências 
sexuais e de gênero em diferentes momentos históricos.

Apesar de ser bastante contemporânea a associação entre as reflexões 
do campo da saúde mental, na lógica da luta antimanicomial, à perspectiva 
crítica de gênero, este capítulo pretende discorrer sobre a relação intrínseca 
entre a produção discursiva das psicopatologias à normalização do gênero e 
sexualidade desde as origens da Psiquiatria Moderna. Como uma forma de 
narrativa secular para a afirmação de subjetividades abominadas, o conhe-
cimento médico, no entanto, reitera discursos anteriores que identificaram 
práticas sexuais e expressões de masculinidade e feminilidade ao pecado ou 
à afronta herética a preceitos de fé cristã.

As homossexualidades, mas também a travestilidade/transexualidade, 
são modos de expressar o gênero e o desejo sexual que encontraram na psi-
copatologia o fundamento de sua anormalidade na Modernidade, decorrendo 
em processos de medicalização dos corpos e subjetividades desviantes em 
relação às normas de sexo e gênero. Pretende-se também refletir de que modo 
as origens religiosas do repúdio às sexualidades não matrimoniais na lógica da 
heterossexualidade, bem como a expressão da feminilidade e da masculinidade 

1 Psicóloga, professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E-mail: tatiana.lionco@
fac.unb.br
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para além da naturalização de estereótipos de gênero, retornam na contempo-
raneidade por meio da ascensão do fundamentalismo religioso, um fenômeno 
político que tem sido o principal vetor de retrocesso e impedimento para a 
garantia dos direitos sexuais na atualidade, impactando também as políticas 
de assistência em saúde mental.

Dois passos atrás: ecos da inquisição e dos exorcismos 
na abominação das dissidências sexuais e de gênero

A Inquisição consolidou e fez avançar a retórica teológica da demonolo-
gia, instituindo a perseguição, expulsão (por meio do degredo para as colônias) 
ou mesmo extermínio de subjetividades desviantes em relação aos dogmas 
católicos. Diante da Reforma Protestante na Europa, a Igreja Católica investe 
na “demonização da vida cotidiana das populações”, sendo a “aculturação 
cristã, missão salvacionista, os traços fundamentais da Reforma Católica na 
Europa [que também] estiveram presentes nos domínios ibéricos do ultramar” 
(VAINFAS, 2014, p. 42). Como propõe Ronaldo Vainfas (2014) em Trópicos 
dos pecados – moral, sexualidade e inquisição no Brasil, a Igreja Católica 
passa a investir na retórica demonológica como estratégia de fortalecimento 
do poder social da igreja.

A que atribuir tantas epidemias, como a peste negra, as guerras fratricidas 
em solo cristão, as resistências e os avanços dos infiéis e tantas outras cala-
midades, senão à fragilidade da Igreja ante os pecados dessa humanidade 
apóstata governada por lúcifer? (VAINFAS, 2014, p. 33).

A descrição etnodemonológica do Novo Mundo (MELLO; SOUZA, 1993) 
nos permite identificar o que haveria de ser objeto de abominação: biga-
mia, sodomia, vestir roupas do outro sexo, entre outras práticas sociais. 
Assim descreve o historiador, que recupera a narrativa do jesuíta Jerônimo 
Rodrigues logo no início do século XVII, de que povos indígenas eram 
“sujíssimos no vício da carne” (VAINFAS, 2014, p. 48), descrevendo as 
práticas da fornicação, poligamia e incesto. Da mesma forma, Gabriel 
Soares de Souza teria assim descrito, nas palavras do historiador, os hábi-
tos indígenas no livro Tratado descritivo do Brasil em 1587, no capítulo 
Que trata da luxúria destes bárbaros: “luxuosos ao extremo, não havia 
pecado da carne que os tupinambás não cometessem em matéria de incesto, 
poligamia e outros mais”. Ainda, “comentou serem ‘muito afeiçoados 
ao pecado nefando’, do qual não se envergonhavam, e o que ‘servia de 
macho’ dele se vangloriava, tomando esta ‘bestialidade por proeza’, ao 
passo que alguns efeminados armavam tendas e se faziam de ‘mulheres 
públicas’” (VAINFAS, 2014, p. 48-49).
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Bigamia, sodomia, vestir-se com roupas inadequadas ao sexo estão entre 
as abominações descritas pelos colonizadores. Em relação à sodomia, pelo 
menos 165 homens foram acusados ao Santo Ofício português de praticar a 
sodomia homossexual na colônia, sendo destes 46% brancos, 25% negros, 14% 
indígenas e outros 14% mestiços (VAINFAS, 2014). Para Ronaldo Manoel 
Silva (2016, p. 159), o “Frei Lucas de Souza, 68 anos, superior do Convento 
de Nossa Senhora das Mercês no Pará setecentista, dizia que era mulher. 
Dentre os seus vários amantes achava-se Manuel de Brito, 23 anos, com o 
qual manteve uma relação de dois anos, incluindo mais de 250 cópulas anais”. 
Em relação às vestimentas, salienta que tanto nas Ordenações Manuelinas 
(1514-1521) e Filipinas (1603), mas também nas Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia de 1707, estabeleceu-se, com base no Deuteronômio: 
que “a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher: 
aquele que o fizer será abominável diante do Senhor, seu Deus”, tornando 
estas práticas crime passível de punição penal (SILVA, 2016, p. 163).

É interessante notar como as “luzes” emergiram ainda imersas em con-
texto de “trevas”. A emergência da racionalidade e da aposta no conhecimento 
das causas naturais não foi um processo automático, coexistindo com dogmas 
teológicos ainda na transição para a Modernidade. É assim que devemos com-
preender a afirmação de Vainfas (2014, p. 33) de que “os intelectuais do século 
XVI mostraram-se sobremodo inquietos com a decadência da cristandade e 
desejavam com ardor aproximar a humanidade de Deus, qualquer que fosse 
a luta a ser travada com o demônio”.

Márcia Moisés Ribeiro (2003) discute os paradoxos da concomitância entre 
racionalidade científica e pensamento teológico no século XVI em Portugal, 
considerando o lugar paradoxal da demonização e dos exorcismos nas práticas 
de cura. Os exorcismos, ainda que praticados por padres católicos, eram pres-
critos por autoridades médicas, denotando legitimidade formal do pensamento 
científico para a prática litúrgica do catolicismo na cura de males para os quais a 
racionalidade médica não dispunha de solução. Neste momento a demonologia 
já estava estabelecida como conhecimento teórico-prático. É possível afirmar 
que, apesar de haver emergido na Idade Média, por volta do século XIV, foi na 
Modernidade que a demonologia se fortaleceu e se consolidou como discurso 
bem estabelecido e como prática delimitada, informando os julgamentos tanto 
dos tribunais eclesiásticos quanto dos tribunais seculares, que incorporaram a 
punição dos crimes de heresia, feitiçaria, mas também da sodomia, bigamia, 
concubinato, e mesmo vestir-se com roupas inapropriadas ao gênero.

No entanto, as táticas católicas se bifurcam entre a punição inquisitorial 
e o exorcismo curativo. Foucault (2002) nos auxilia a compreender como 
se diferenciou a compreensão entre a feitiçaria e a possessão demoníaca. 
Enquanto a feitiçaria denunciava o pacto com o Diabo, ou seja, um ato de 
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consciência na adesão a práticas diabólicas, na possessão demoníaca o Diabo 
teria invadido o corpo da pessoa, possuída à revelia.

Na América portuguesa, as práticas de cura ritualísticas foram polarizadas 
em dois segmentos: de um lado, os exorcismos católicos, que se pretendiam 
distintos da “magia”, e por outro, ritos tradicionais indígenas e oriundos do 
continente africano, entendidos como feitiçaria (RIBEIRO, 2003). Desta forma 
o reino de Portugal buscava empreender controle moral sobre a população, 
demonizando e qualificando como heréticas as práticas de cura disponíveis à 
população a partir de saberes próprios, ou seja, sem a tutela da Igreja.

Como salienta Ribeiro (2003), “incapazes de compreender as leis que 
regulavam o funcionamento do corpo, muitas vezes os médicos usavam as 
‘teorias’ de demonólogos como espécie de ‘ciência auxiliar’ que os ajudava a 
diagnosticar as doenças e a justificar os limites da medicina, já que aquilo que 
não se compreendia era logo imputado ao maligno” (p. 47). Assim, “dentre 
os remédios espirituais mais divulgados pelos médicos portugueses estavam 
os exorcismos, e por mais estranho que possa parecer foram eles os grandes 
apologistas desses rituais” (p. 47).

Como sugere João Carvalhal Ribas (1964), o primeiro psiquiatra pode ser 
identificado na figura de Jean Wier, um médico do século XVI que examinou 
casos de possessão demoníaca e “admitiu que o Diabo agia tão somente sobre 
a imaginação dos homens, sobretudo no curso das desordens da mente e do 
corpo” (p. 9). Caberia ao médico a prescrição anterior de remédios, sendo que 
após esta medida entrariam em cena os padres, cujos exorcismos se tornariam 
assim mais eficazes. Foi acusado de feitiçaria, blasfêmia e impostura.

Segundo Erik dos Santos Ávila (2013), o pensamento de Johann Weyer2 
foi uma tentativa de questionamento da prática inquisitorial, que havia decor-
rido na aplicação de tortura e extermínio e assim abandonado o rito do exor-
cismo. Nos séculos XVI e XVII, diversos teólogos produziram teses visando 
recuperar a prática abandonada do exorcismo, decorrendo, em 1614, na publi-
cação oficial do Rituale Romanum que estabelecia critérios para a realização 
dos exorcismos católicos. Este documento incorporou parte das recomenda-
ções do concílio de Barromeo (realizado em 1567), dentre as quais destaco 
“as ordens para que o exorcista investigasse a vida e os costumes do possuído, 
consultasse um médico para que ele verificasse se os sintomas têm causas 
fisiológicas” (p. 185), bem como a orientação para que o exorcista não apli-
casse medicamentos, diferenciando assim a autoridade médica da autoridade 
espiritual dos exorcistas católicos. Para o teólogo Ávila (2013),

2 Note-se que os dois autores se referem ao mesmo médico do século XVI, embora com grafias distintas para 
o nome. Mantive a menção nominal segundo consta nos textos referidos.
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Na Europa, com a propagação da crença na existência e na atividade dos 
demônios, o discurso cristão levou o povo a acreditar que só na religião 
de Cristo o homem encontraria refúgio contra o Diabo e purificação para 
sua vida. Toda a filosofia cristã parte do princípio de que existe o pecado, 
pecado que partiu do Diabo, alcançou o homem e o corrompeu. O ministé-
rio de exorcismos da Igreja Católica entendeu e entende até hoje que, por 
conta de sua natureza pecaminosa, o ser humano está sujeito às influências 
satânicas e seu corpo aberto às invasões demoníacas (p. 195).

Ainda, diferenciando a Inquisição do rito exorcista, Avila (2013) propõe 
que “entre o Malleus [Maleficarum]3 e o Rituale, o segundo foi quem deu voz 
aos razoáveis conhecimentos que se tinham sobre os funcionamentos mentais 
que só iriam se formalizar como psiquiatria e como psicologia séculos mais 
tarde” (p. 196). Ribeiro (2003), por sua vez, sugere que o processo de regu-
lação da prática do exorcismo e as restrições impostas pela Igreja Católica 
sobre quem seriam as autoridades legitimadas a realizar exorcismos seria uma 
forma de impor o poder espiritual sobre o secular.

Ainda, práticas de cura dos povos indígenas passaram a ser associadas 
à feitiçaria (MELLO; SOUZA, 2009), mas assim também as práticas de cura 
de mulheres europeias (EHRENREICH; ENGLISH, 2010), sendo objeto de 
perseguição inquisitorial para selar a legitimidade inequívoca da nova raciona-
lidade ocidental: a Medicina científica produzida por homens. Curiosamente, 
os mesmos comportamentos desviantes descritos pela inquisição católica como 
heresias e pecados passaram a ser objeto da retórica científica sobre doenças 
mentais a partir do século XIX. A sobreposição entre crime e doença mental na 
Modernidade pode ser entendida como efeito da manutenção da abominação 
em relação a práticas sexuais e modos de ser homem e mulher, baseadas em 
preceitos de fé católica, embora em discurso secular.

Um passo atrás: ecos da abominação das dissidências 
sexuais e de gênero na retórica psicopatológica científica

O pensamento científico moderno naturalizou o binarismo de gênero por 
meio de múltiplos discursos, com ênfase nas narrativas médicas e jurídicas, 
mas também pelos discursos psi, incluindo a Psicologia e também a Psicaná-
lise. Podemos pensar o patriarcado e sua ideologia de dominação masculina 
como uma herança cultural e simbólica pré-moderna que moldou signifi-
cativamente a inteligibilidade moderna sobre os sujeitos, práticas sociais e 
mesmo parâmetros institucionais. É um equívoco pensar que a secularização 

3 O Malleus Maleficarum foi um tratado demonológico amplamente usado para identificar e estipular punições 
para a bruxaria nos tribunais inquisitoriais.
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teria superado a arbitrariedade da verdade transcendental judaico-cristã no 
ocidente pelo simples deslocamento da autoridade epistêmica da Igreja para 
as narrativas das ciências.

Os discursos científicos sobre diferenças entre homens e mulheres manti-
veram presunções de verdade inquestionáveis sobre a diferença entre homens 
e mulheres e sobre as práticas sexuais pois permaneceram ideologicamente 
comprometidos com a verdade transcendente da “sagrada família”. Os discursos 
das ciências modernas assumiram paradigmaticamente a diferença entre os sexos 
como dado bruto incontornável a partir do qual se lançaram inferências de cunho 
naturalizante que reificam a desigualdade social sexista, mas também heteros-
sexista e binária em termos da expressão da feminilidade e da masculinidade.

Desde as origens da produção discursiva sobre psicopatologias na Medi-
cina moderna, as expressões de gênero e sexualidades dissidentes da norma 
heterossexual e da estereotipia binária de gênero foram objeto de classificação 
diagnóstica e atribuição de anormalidade. A patologização da sexualidade é 
um dos pilares da Psiquiatria moderna, tendo seguido o momento alienista da 
história da Psiquiatria em que o delírio era sinalizado como elemento empírico 
que sustentava o diagnóstico de doença mental. Num segundo momento, mas 
já em meados do século XIX, o paradigma alienista da loucura de Esquirol e 
Pinel foi seguido pela emergência de uma Psiquiatria um tanto mais difusa, 
que prescindia do delírio (FOUCAULT, 2006). Trata-se da emergência da 
Psiquiatria dos anormais, uma verdadeira caça aos degenerados empreendida 
pelo poder médico no avanço da Medicina psiquiátrica.

A ideia de degeneração foi proposta por Morel em 1857, consistindo na 
“peça teórica maior da medicalização do anormal” (FOUCAULT, 2002, p. 
401). A partir desta noção, a Psiquiatria é alçada à função da defesa social 
generalizada, consistindo na “ciência da proteção científica da sociedade, a 
ciência da proteção científica da espécie” (FOUCAULT, 2002, p. 402). O que 
se abomina, aqui, é o traço hereditário que comprometeria a qualidade da 
espécie humana. O risco a ser combatido é a humanidade degenerada, sendo 
a Medicina o discurso de identificação das anormalidades e responsável pelo 
seu tratamento correcional. Na segunda metade do século XIX, a Psiquia-
tria amplia, portanto, o seu poder na gestão da vida, decorrendo no controle 
da masturbação infantil e na regulação moral das relações familiares. Neste 
momento de crescente urbanização e industrialização, a família se nucleariza 
e o capitalismo abraça a ordem familiar como estrutura mínima de forma-
ção disciplinar e defesa patrimonial. O patriarcado, que tem suas origens na 
moralidade judaico-cristã, na Modernidade se molda muito bem aos ideais 
de mercado, sendo a família e a correspondência de si a ideais de normali-
dade parâmetros de saúde, atribuindo valor ou reconhecimento ao indivíduo. 
Na Modernidade capitalista, pode-se pensar que a docilização disciplinar 
dos corpos visou prioritariamente a regulação e a produção de corpos aptos 
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ao trabalho, patologizando comportamentos hedonistas por supostamente 
comprometerem a potencialidade produtiva da força de trabalho, bem como 
protegendo a família como unidade de controle patrimonial (COSTA, 1983).

A família passa a ser o campo privilegiado da intervenção médica higie-
nista, regulando na intimidade dos lares sobretudo a prática da masturbação, mas 
também intervindo sobre condutas inapropriadas no que se refere às expressões 
da masculinidade e da feminilidade (COSTA, 1983; FOUCAULT, 2002).

Segundo Jurandir Freire Costa (1983, p. 192),

O aburguesamento da sociedade criou, como ideal humano da sexualidade, 
a unidade entre sexo, amor, matrimônio e procriação. Deste modo, passou 
a ser tida como ilícita a sexualidade fora do casamento (amor livre, coito 
pré-conjugal ou extra-conjugal); a sexualidade sem amor (prostituição, 
masturbação); ou a sexualidade sem procriação (homossexualidade, sexua-
lidade infantil, sexualidade do climatério).

É a sexualidade não reprodutiva e não familiar o objeto privilegiado de 
patologização na Psiquiatria dos anormais. A inversão sexual ou homossexua-
lidade foi uma das primeiras psicopatologias descritas na retórica psiquiátrica 
dos anormais sem delírio ou loucura, no sentido dos alienistas. A sexualidade 
infantil se tornou o grande paradigma etiológico das anormalidades sexuais e 
a masturbação foi objeto de uma intensa campanha repressiva no meio cien-
tífico e instrumento da entrada da Psiquiatria como orientadora das práticas 
familiares de educação (COSTA, 1983). A sexualidade adulta não matrimonial 
e reprodutiva se tornou passível de ser descrita como aberrante mas também 
infantil, sendo a sexualidade autoerótica, masturbatória e sem fins reprodutivos 
sinal de anormalidade sexual e moral (FOUCAULT, 2002).

Um dos primeiros esforços de sistematização da Medicina Psiquiátrica 
na construção discursiva de anormalidades sexuais e de expressões da mas-
culinidade e da feminilidade foi o Psychopathia Sexualis de Richard von 
Krafft-Ebing (1887/2000). A obra consiste em um breve esforço de teorização, 
em que se apresenta como paradigma a degeneração, seguido da exposição 
descritiva de centenas de vinhetas clínicas. Nestas descrições de casos clínicos, 
são enunciados os comportamentos considerados desviantes no que se refere 
às práticas sexuais, às expressões de feminilidade e masculinidade, no esforço 
por forjar base etiológica a partir da constatação da prática masturbatória e 
de antecedentes familiares de “desvio moral”. Nota-se a justificativa para 
o esforço de tipificação dos desvios sexuais por consistir em condição que 
supostamente conduziria com muita frequência a atos perversos e criminosos. 
A patologização da sexualidade e do gênero, portanto, permanece estabele-
cendo uma interface com a criminalização de comportamentos.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

64

Desde sua origem a Medicina Psiquiátrica constrói narrativas sobre 
doença mental na lógica moral. Os textos originários de psicopatologia na sua 
relação com expressões da sexualidade consideradas desviantes, encontram 
como base empírica histórias familiares, situando na degeneração moral de 
progenitores a evidência de hereditariedade da anormalidade ou degenerescên-
cia. A obra Psychopathia Sexualis (KRAFFT-EBING, 1887/2000) basicamente 
descreve de modos de vidas divergentes em relação às expressões de gênero 
e das práticas sexuais. A doença mental é afirmada, mas não necessariamente 
enquadrável na lógica da psicose ou da dissociação em relação a um universo 
simbolicamente compartilhável. Há concomitância na apresentação de casos 
de alteração da percepção da realidade e construções delirantes, por um lado, 
com situações biográficas de mera dissidência em relação a comportamentos 
adequados à moralidade da época, por outro, sobretudo no que se refere a 
histórias de vida de pessoas que não se sentiam adequadas ao gênero e aquelas 
que sentiam desejo sexual por pessoas do mesmo sexo ou de ambos os sexos 
(enunciado naquela época como hermafroditismo psíquico).

A variação ou oscilação terminológica era abundante, descrevendo 
condições delirantes tais como a da metamorfose psicossexual, em que se 
acreditava na transmutação de sexo em similaridade ao caso de Schreber, 
cuja autobiografia fora analisada por Freud (1911/1976) como condição para-
digmática da psicose paranoica. Ainda, também estavam descritas situações 
clínicas em que não havia perda da realidade, senão desejo por pessoas 
do mesmo sexo e exacerbação de características de gênero inapropriada à 
gramática normativa sexo-gênero, no sentido argumentado por Arán (2006) 
baseada nas teses de Butler (2003) sobre o alinhamento sexo-gênero-desejo 
como dispositivo de normalização.

A Medicina Psiquiátrica se consolidou de uma forma diferente das demais 
especialidades médicas, pois apenas com o advento das neurociências na 
segunda metade do século XX alcançou uma base empírica, no sentido de 
materialidade orgânica, para as doenças mentais. Foucault (2006) discute esta 
especificidade da Psiquiatria, a de uma especialidade médica que não dispunha 
da materialidade orgânica como base empírica para a construção de provas 
da realidade da doença. Sendo ausentes os determinantes orgânicos para as 
psicopatologias, a Psiquiatria em suas origens remeteu a prova de realidade 
empírica para a identificação de antecedentes da “hereditariedade patológica”. 
Antecedentes familiares, antecedentes individuais de manifestação da anor-
malidade e confissão da convicção da necessidade de ajuda médica: estão aí 
instituídas as condições de reconhecimento da anormalidade psíquica. No caso 
do gênero e da sexualidade, é sobretudo em torno da norma heterossexual, 
procriativa e conjugal que se estipulam parâmetros para o reconhecimento 
do desvio e da anormalidade.
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Apesar da diversidade de conceitos adotados no Psychopathia Sexualis 
(KRAFFT-EBING 1887/2000) para descrever variações nos desvios morais 
relacionados a gênero e sexualidade e sua nosologia, os desdobramentos 
nosográficos organizam a anormalidade sexual sobretudo na classificação 
diagnóstica de homossexualismo e posteriormente transexualismo, condições 
caracterizadas pela ausência de delírio ou perda de realidade. Em relação a 
práticas sexuais, passaram a constar também nos manuais diagnósticos psico-
patologias tais como sadismo, masoquismo, fetichismo, pedofilia, zoofilia. O 
que chama a atenção é um processo de cisão entre as psicopatologias pautadas 
no delírio e na alteração da percepção, que deixam de contar com descritivos 
de sexualidade e de gênero na tipologia sintomatológica e nosológica, e a 
emergência de nosografias que reservam a anormalidade sexual e de gênero a 
comportamentos moralmente inadequados, dissociados da perda de realidade, 
com etiologias também impulsionadas a partir de narrativas psicanalíticas que 
ecoam o paradigma da hereditariedade comprovada em histórias familiares.

Para Márcia Arán (2006), a norma heterossexual e reprodutiva no campo 
da sexualidade fundamentou a psiquiatrização do prazer dito perverso. A 
homossexualidade teria ocupado, desde meados do século XIX, o centro 
organizador do discurso sobre o desvio sexual, sendo a categoria de “transe-
xualismo” uma derivação mais recente da compreensão dos processos psi-
copatológicos relativos à experiência da sexualidade. Podemos estender este 
raciocínio também para as nosologias de travestismo (bivalente e fetichista) 
que perduram nos manuais diagnósticos.

É interessante notar os esforços de Magnus Hirschfeld (1910/2006) na 
luta contra a criminalização das homossexualidades no início do século XX 
por meio da construção discursiva de intermediários sexuais. O autor propunha 
que não existiria purismo heterossexual e nem homossexual, sendo a variação 
sexual humana efeito de posicionamentos específicos relativos a características 
singulares na conformação dos órgãos genitais, de outras características físicas, 
do impulso sexual e de outras características emocionais, que apresentariam 
tais intermediações entre masculinidade e feminilidade em graus variados. 
Tendo fundado a primeira organização pelos direitos de homossexuais, Hirs-
chfeld não apenas foi mencionado por Hitler como o homem mais perigoso 
da Alemanha, como teve o Instituto de Sexologia por ele fundado destruído 
em 1933 junto a todo o material de pesquisa desenvolvido nesta perspectiva.

O “homossexualismo” como categoria psicopatológica já descrita nestes 
primeiros esforços retóricos da Medicina psiquiátrica desde o fim do século 
XIX, entra nos manuais diagnósticos em 1952, na primeira edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-I). Permanece 
como nosografia psicopatológica até a terceira versão do manual, sendo a 
menção ao homossexualismo excluída em substituição à ideia de orientação 
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sexual egodistônica, que permanece até hoje, na quinta versão do compêndio 
psiquiátrico. Curiosamente, a retirada do homossexualismo é concomitante à 
inclusão da psicopatologia transexualismo, que a partir do DSM-III passou a 
constar entre as psicopatologias, posteriormente substituído pelo diagnóstico 
de Transtorno da Identidade de Gênero, no DSM IV. De modo similar ao des-
locamento do homossexualismo para a ideia de orientação sexual egodistônica, 
em relação à transexualidade o suposto transtorno de identidade de gênero 
se deslocou para a afirmação da disforia de gênero no DSM-V, na última 
revisão. Note-se que tais deslocamentos semânticos não excluem o caráter de 
patologização implicado nas terminologias contemporâneas: sendo atributo 
inerente ao indivíduo em sua psicopatologia, a egodistonia e a disforia nada 
mais fazem do que ocultar determinantes sociais do sofrimento em prol de 
uma caracterização do sujeito como agenciador da própria condição adoecida. 
Estes diagnósticos justificam, assim, processos de medicalização (muitas 
vezes deslocados para o tratamento de sintomas depressivos, de ansiedade, 
pânico etc.) e de reducionismo psicologizante, atribuindo de algum modo à 
transexualidade o “mal” a ser tratado.

É importante notar que, para a classificação nosográfica e nosológica da 
psicopatologia, é necessário o estabelecimento de sintomatologia específica 
e etiologia, prevendo terapêutica para a doença descrita e passível de diag-
nóstico médico. No caso da homossexualidade, o período em torno de três 
décadas em que homossexualismo era uma psicopatologia descrita coincide 
com momento histórico em que a reforma psiquiátrica e a luta antimanico-
mial ainda não haviam se consolidado, remetendo a terapêutica de tais casos 
clínicos à lógica manicomial.

No Brasil, o estudo de Eliza Teixeira de Toledo (2019) sobre as psicoci-
rurgias realizadas na década de 1960 no Hospital Juquery revela que a maior 
parte das intervenções foi realizada em mulheres e, no caso dos homens, 
quando homossexuais. Segundo a autora,

As melhores candidatas à cirurgia eram as moças de “mau comporta-
mento”, provocadoras de distúrbios no hospital, de difícil trato, cuja 
resistência a outras terapêuticas era compreendida como prova de sua 
patologia, assim como certas características consideradas pelos médicos 
como amorais (TOLEDO, 2019, p. 195).

Em linhas gerais, “os comportamentos que motivavam o uso dessa tera-
pêutica colocavam em xeque a organização familiar, hospitalar e social.” 
(TOLEDO, 2019, p. 228).

Jane Russo (2004) alerta que a medicina psiquiátrica posterior à 
década de 1980 vem contribuindo para o adensamento da caracterização 
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psicopatológica das manifestações da sexualidade e das expressões de gênero. 
Para a autora, o lançamento do DSM III elevou de modo significativo a atri-
buição de patologia aos comportamentos relacionados à sexualidade, contra-
riando a ideia de que a retirada do termo homossexualismo nessa edição do 
manual significaria uma tendência ao reconhecimento da diversidade sexual 
e das expressões de gênero não hegemônicas.

Para compreender como o processo de patologização é entremeado a 
processos de medicalização dos corpos na lógica da correção, também é inte-
ressante notar como a classificação nosológica e nosográfica do transexualismo, 
por exemplo, surge historicamente no mesmo momento histórico em que se 
desenvolvem tecnologias biomédicas de alteração dos caracteres somáticos 
por meio de modificação corporal, seja decorrente de cirurgia plástica, seja 
do uso de hormônios sintetizados em laboratórios (MURTA, 2011). O esforço 
por estabelecer critérios diagnósticos curiosamente afirma que o transexua-
lismo exclui a condição delirante ou de perda da realidade, bem como exclui 
determinações orgânicas. Sobra, portanto, a moralidade como parâmetro de 
demarcação da fronteira arbitrária entre a normalidade e a anormalidade. De 
acordo com Daniela Murta (2011) foi no DSM III que o diagnóstico de transe-
xualismo foi primeiramente incluído no conjunto das psicopatologias passíveis 
de tratamento, sobretudo em decorrência do desenvolvimento de tecnologia 
biomédica e da produção farmacológica de hormônios, acompanhando os 
avanços da endocrinologia. Em seguida, na quarta versão do manual, em 1994, 
o termo transexualismo foi substituído por transtorno da identidade de gênero.

O processo de construção da psicopatologia transexualismo encontra 
como marco histórico a publicação de David Cauldwell (1949/2006) que 
teve como título Psychopathia Transexualis. A infância em condições des-
favoráveis decorreria na convicção de pertencimento ao gênero oposto ao 
sexo biológico, sendo a interpelação insistente por reconhecimento da iden-
tidade de gênero por parte do indivíduo transexual o principal sintoma da 
psicopatologia. Na sequência, a teorização de Robert Stoller (1982, 1983) 
de que a etiologia do transexualismo decorreria do prejuízo nos processos de 
identificação e consolidação de um suposto núcleo da identidade de gênero 
na tenra infância, comprometidos por uma família disfuncional que não via-
bilizara a representabilidade da mãe como feminina e do pai como masculino, 
sedimentando a nosologia da psicopatologia transexualismo a partir de sua 
hipótese etiológica. Ainda, o advento da oferta biomédica de hormônios na 
forma de fármacos e das cirurgias plásticas consolidou a terapêutica para o 
transexualismo, decorrendo na formulação de Harry Benjamin em 1966, na 
obra O fenômeno transexual (CASTEL, 2001), de que o tratamento para tais 
casos seria a readequação do corpo somático.
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Da mesma forma, a Classificação Internacional de Doenças (CID) produzida 
pela Organização Mundial da Saúde incluiu o diagnóstico de transexualismo na 
décima versão do manual, fazendo referência a ‘transtornos de identidade sexual’, 
que inclui o transexualismo como um desejo persistente de viver e ser reconhe-
cido como um membro do sexo oposto, implicando um desconforto em relação 
ao sexo anatômico e busca de tratamentos hormonais e cirúrgicos, visando a 
adequação do corpo tanto quanto possível ao sexo preferido. Dentro dessa mesma 
categoria consta o travestismo bivalente, que implica no uso de vestimentas do 
sexo oposto durante uma parte da existência, de modo a satisfazer a experiência 
temporária de pertencer ao sexo oposto, mas sem desejo de alteração sexual 
mais permanente ou de uma transformação cirúrgica. O travestismo também 
está contemplado dentre as parafilias, na CID 10, sob a denominação travestismo 
fetichista, descrito como o hábito de vestir roupas do sexo oposto com o objetivo 
de obter excitação sexual e de criar a aparência de pessoa do sexo oposto, sendo 
listado junto a outras práticas e expressões da sexualidade associadas ao desvio 
de conduta, como a pedofilia e o exibicionismo (MURTA, 2011).

A descrição do transexualismo incluiu em sua origem, como critério 
diagnóstico, o desejo pela intervenção médica oferecida como solução para o 
dito transtorno, o que permite afirmar que a oferta médica criou o modo como 
o sofrimento e a demanda de ajuda destes indivíduos passou a ser enunciada 
na contemporaneidade, sendo o desejo por procedimento cirúrgico critério 
diagnóstico. Patologização e medicalização estão aqui fielmente entrelaça-
das, promovendo a abominação de corpos desviantes por meio da solução 
terapêutico-cirúrgica da readequação sexual.

Hoje: ecos da abominação das dissidências sexuais e de 
gênero na proposição da luta contra a “ideologia de gênero”

É importante notar que passaram a existir outras formas de compreender a 
diversidade sexual e as expressões de gênero que não as que partem da presun-
ção de normalidade a hegemonias instituídas sócio-historicamente tais como 
a heterossexualidade compulsória e o binarismo de gênero. O pensamento de 
Judith Butler (2003), neste sentido, configura um novo paradigma que viabiliza 
o reconhecimento da diversidade sexual e de gênero. Os discursos nas ciências 
sociais e humanas passaram a tensionar a retórica psicopatológica tanto da Medi-
cina quanto dos saberes psicológicos a esta afeitos. Abriu-se a possibilidade de 
refletirmos sobre cartografias não normativas dos desejos e das identificações 
(ARÁN, 2012), de modo a questionar o ônus moral e social que ainda recai 
sobre as pessoas por não corresponderem, nas práticas sexuais ou na expressão 
de gênero, a hegemonias morais. Ainda, o protagonismo de pessoas trans, mas 
também de gays e lésbicas, tem sido fundamental para o questionamento das 
ciências, mas também para a proposição de novos saberes científicos.
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Este processo de transformações epistemológicas decorreu na refor-
mulação da própria retórica médica contemporânea. Em 2012 o debate da 
despatologização da transexualidade estava na pauta por ocasião da revisão do 
Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação de 
Psiquiatria Americana em sua quinta versão (DSM-V). Como afirmado ante-
riormente, no entanto, o resultado foi meramente o deslocamento do transtorno 
da identidade de gênero para a noção de disforia de gênero, não superando o 
viés de patologização com anuência para processos de medicalização da vida.

No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia deu passos importantes na 
luta política pela garantia de direitos para homossexuais, travestis e transe-
xuais. Além de afirmar que a homossexualidade não configura doença mental 
e vedando práticas de reversão das homossexualidades para a heterossexua-
lidade por meio da Resolução CFP 01/1999 (CFP, 1999), estabeleceu, mais 
recentemente, a Resolução CFP 01/2018 (CFP, 2018a) que estabelece normas 
de atuação para profissionais de Psicologia em relação às pessoas travestis e 
transexuais. Este último documento veda a discriminação e a patologização, 
afirmando a travestilidade e a transexualidade como oriundas da autodeter-
minação das pessoas sobre suas próprias identidades. Ainda, apresenta-se 
como importante instrumento normativo de recusa à transfobia, deslocando 
epistemologicamente a problemática do sofrimento das pessoas travestis e 
transexuais do registro individual (sofrimento intrapsíquico) para o registro 
do laço social (a transfobia como motor do sofrimento por meio dos efeitos 
do preconceito na deterioração dos vínculos sociais e institucionais).

Logo na sequência, ainda em 2018, entrou na pauta da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a despatologização da transexualidade por ocasião 
da revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID). O que ocorreu foi 
a decisão pelo deslocamento da transexualidade do capítulo dos transtornos 
mentais para o das condições relacionadas à saúde sexual.

De acordo com Sérgio Carrara (2015), na contemporaneidade estão em 
vigência dois regimes seculares da sexualidade. Primeiramente, aquele des-
crito por Foucault como dispositivo da sexualidade, voltado aos interesses do 
Estado-nação na gestão do corpo da população. Em segundo lugar, inaugu-
ra-se a partir do fim do século XX outro regime, relacionado às pactuações 
intergovernamentais em torno da ideia contemporânea de direitos sexuais. 
Para Carrara (2015, p. 328),

É importante ressaltar que se em vários pontos esse regime secular da 
sexualidade se apoiava circunstancialmente na moral sexual cristã, ele 
também se opunha a ela, não podendo ser linearmente tomado como sua 
mera tradução em linguagem científica. Se, por exemplo, a partir de ambas 
as perspectivas, o casamento heterossexual era enfatizado como única 
forma aceitável de exercício pleno da sexualidade, isto se dava por razões 
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inteiramente diferentes. Do ponto de vista da moral sexual cristã, enquanto 
rito e sacramento, o casamento vinculava-se a uma teologia que supunha 
uma arquitetura singular, na qual se valorizava a castidade, e o prazer — 
sobretudo, o prazer sexual — só podia ser legitimado nos quadros mais 
amplos de uma ética do sacrifício. [...] Nesta perspectiva, sexo sem poten-
cial reprodutivo deve ser considerado um ato egoísta, hedonista, despido 
de qualquer valor moral; um ato, enfim, “desordenado”, expressão ainda 
hoje utilizada pelo Vaticano para se referir, por exemplo, às relações entre 
pessoas do mesmo sexo. Do ponto de vista do regime secular da sexualidade 
implantado a partir do século XIX, nada disso fazia sentido. Se, em seus 
termos, o casal monogâmico heterossexual devia ser promovido, não era por 
ser sacrificial, mas por ser a configuração mais “natural” para a produção 
de uma prole sadia e eugênica, ou seja, por servir aos interesses do Estado 
em relação à manutenção e à reprodução de determinada “população” ou 
“raça”. Sobre tais fundamentos, a técnica de gestão da população através da 
valorização do sexo reprodutivo abriu espaço para a proposição de medidas 
que, em muitos aspectos, eram condenáveis do ponto de vista da moral 
cristã. Como já é bem conhecido, a emergência da eugenia, ao menos em 
suas versões mais negativas, levava, por exemplo, à defesa do divórcio, da 
esterilização compulsória de “anormais” ou da obrigatoriedade de exames 
médicos pré-nupciais como maneira de garantir a “compatibilidade biológica” 
entre os cônjuges. Implicou, desse modo, a defesa de medidas incompatíveis 
com as doutrinas cristãs sobre o casamento e a sexualidade.

A secularização dos discursos sobre sexualidade decorreu, a partir dos 
finais do século XIX, no deslocamento do enquadramento a partir do qual se 
alega a sexualidade desviante. Após um século de construção das psicopa-
tologias relacionadas às expressões de gênero e sexualidades desviantes, se 
fortalece, no século XXI, uma nova geografia do mal e do perigo sexual, nas 
palavras de Sérgio Carrara (2015).

Neste sentido, “é importante ressaltar como a ‘promiscuidade sexual’ 
apresenta-se hoje como forte candidata a ser uma espécie de ‹categoria-
ponte› entre formulações da moral sexual cristã e o ‹novo› regime secular 
da sexualidade,» (CARRARA, 2015, p. 334). Por isso, podemos reconhecer 
que os conservadores e fundamentalistas religiosos investem na ideia de 
risco social e degradação moral na construção da ideia de uma «ideologia de 
gênero” como mal a ser combatido.

Este novo regime secular da sexualidade estaria relacionado aos direitos 
e liberdades individuais, sendo o perigo associado à relação sexual não con-
sensual, mas também à relação sexual com a criança. Desta forma é “possível 
conceber a passagem de um regime secular da sexualidade, cuja linguagem era 
predominantemente biomédica, para um regime que se formula cada vez mais 
completamente em uma linguagem sócio-jurídica” (CARRARA, 2015, p. 331).
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A ascensão do conservadorismo encontra na incidência do fundamen-
talismo religioso na política uma de suas expressões contemporâneas. Como 
força antidemocrática, autoridades religiosas cristãs e seus aliados vêm desen-
cadeando retrocessos na agenda de direitos sexuais, com ênfase para direitos 
conquistados por mulheres e minorias sexuais, entre as quais a população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Munidos de argumentações 
pretensamente científicas, sobretudo apoiados na alegação da pertinência do 
tratamento da egodistonia em casos de homossexualidade (ALUMKAL, 2017) 
e da permanência da menção à travestilidade e à transexualidade nos manuais 
diagnósticos, fundamentalistas religiosos defendem a recusa do reconhe-
cimento da diversidade das práticas sexuais humanas e das expressões de 
gênero não hegemônicas. Espelhando a arbitrariedade moral da classificação 
psicopatológica operada pela Medicina Psiquiátrica no século passado, afir-
mam o pecado como pressuposto e visam impor o sentido de abominação 
às vidas sexodiversas, sejam estes gays ou lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais. Na “ideologia de gênero”, a autoridade epistêmica da ciência é 
ao mesmo tempo atacada e reafirmada. Isso porque alegam que os estudos de 
gênero seriam pseudocientíficos, bem como reivindicam o direito à liberdade 
científica no caso dos tratamentos de reversão da homossexualidade.

Concomitante à progressiva despatologização das homossexualidades 
e da transexualidade, emergem na contemporaneidade disputas epistêmicas 
tanto em relação à autoridade científica, quanto à retórica sociojurídica. É 
o caso das reivindicações políticas de exclusão do ilícito de discriminação 
homofóbica nos espaços de culto, mas também a acusação de pseudocien-
tificidade para os estudos de gênero de modo a reivindicar a legalidade das 
práticas de “cura gay”. Ainda, a “ideologia de gênero”, por mais que tenha sido 
criada em documentos eclesiásticos da Igreja Católica, passou a ser largamente 
apropriada por pentecostais, neopentecostais e mesmo por sujeitos laicos que 
sustentam aversão às homossexualidades e à transexualidade e à agenda de 
direitos reprodutivos. Uma das características da “ideologia de gênero” é o 
secularismo estratégico, tornando preceitos de fé religiosa cristã em um dis-
curso aparentemente laico (VAGGIONE, 2017; JUNQUEIRA, 2018).

A associação da homossexualidade ao abuso sexual de crianças, por 
exemplo, pode ser compreendida como uso de “um comportamento abso-
lutamente condenável do ponto de vista do ‘novo’ regime da sexualidade, 
a pedofilia, para manter vivo o velho critério da reprodução e da heterosse-
xualidade como valores fundamentais na estratificação sexual. Por seu lado, 
os que defendem a extensão dos direitos civis à população LGBT podem 
estrategicamente enfatizar a ‹normalidade› das relações entre pessoas do 
mesmo sexo, ressaltando que também envolvem afetividade, criam laços e 
famílias” (CARRARA, 2015, p. 336).
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Evidentemente, neste novo regime secular dos direitos sexuais, podemos 
questionar eticamente práticas sexuais que violem a integridade física e psico-
lógica de uma pessoa. Os tratamentos de reversão, no entanto, sobretudo em 
adolescentes mas também em adultos, vulnerabilizou muitas pessoas a sofri-
mentos intensos, seja decorrente da medicalização, seja do impacto subjetivo 
da destituição de valor ou do estigma da anormalidade atribuído muitas vezes 
no próprio meio familiar, que deveria ser um meio de proteção, informadas por 
dogmas de fé cristã (CFP, 2019). O «excesso» de masculinidade em mulheres, a 
feminilidade em homens, o sexo «promíscuo», o risco social da pluralidade de 
parceiros, a noção eugenista de «câncer gay» para a Aids. Enfim, convivemos 
na contemporaneidade com estas mesmas alegações, diretamente explicitadas 
pela crítica evangélica aos modos de vida supostamente imorais e satanizados.

Em pesquisas realizadas na internet, temos alguns sinais preocupantes 
da ressurgência da lógica demonizadora nos tempos atuais. Marcelo Nativi-
dade (2013, p. 44) identificou, em um site oficial de uma “importante igreja 
pentecostal”, uma seção de aconselhamento em que a homossexualidade era 
referida como possessão demoníaca. Na mesma lógica, Ivana Paim (2016) 
analisou vídeos no Youtube com rituais de exorcismos praticados por pastores 
evangélicos, entre os quais Edir Macedo, em que além da demonização de 
características das religiões de matriz africana, o elemento mais reincidente-
mente demonizado foi a homossexualidade.

O risco desta sobreposição entre fé religiosa e cuidado em saúde mental é 
a abdicação da retórica científica, que tem sido pressionada a aderir ao marco 
histórico dos direitos humanos, em proveito do dogma religioso. É neste sen-
tido que, nas Comunidades Terapêuticas, instituições privadas de tratamento 
de saúde mental majoritariamente conduzidas por organizações religiosas 
cristãs, se encontram na atualidade episódios de demonização de pessoas.

O Conselho Federal de Psicologia realizou duas inspeções nestas institui-
ções visando identificar e denunciar violações de direitos humanos. Na Casa 
de Recuperação Valentes de Gideão – Simões Filho, BA, por exemplo, “um 
funcionário relatou que, quando os internos apresentavam situação de crise, uma 
das estratégias usadas era a oração, por se entender que se trata de uma dimensão 
espiritual, e as crises são vistas como possessões demoníacas” (CFP, 2011, p. 
38). O relato de usuários é o de que o tratamento é feito “na porrada”, na base do 
castigo. Em nova inspeção realizada sete anos depois, o CFP ainda sinaliza que

em relação à diversidade sexual, a associação ao pecado relacionado às pes-
soas travestis, lésbicas e homossexuais está presente no discurso de traba-
lhadores de instituições religiosas. Na Comunidade Terapêutica Maanaim, 
em Itamonte/Minas Gerais, registrou-se o caso de uma travesti internada na 
ala masculina, proibida de vestir roupas de mulher, que escutava do pastor 
que sua condição era decorrente de possessão demoníaca (2018b, p. 126).
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Como sugere Janine Targino (2017), a demonização como eixo estrutu-
rante do processo de tratamento nas comunidades terapêuticas é um vetor de 
conversão religiosa para o sujeito internado na instituição. Todo o processo 
é referido à possessão demoníaca, desde os motivos para o uso de drogas, 
mas também os efeitos da abstinência tais como dores de cabeça, náusea e 
vômitos também são associados à ação demoníaca e assim só resta ao sujeito 
aderir a discurso religioso. Para esta pesquisadora, “a cosmologia pentecostal 
observa aqueles que manifestam comportamento desviante como oprimidos 
e subjugados pelas forças demoníacas [...]. Assim sendo, a responsabilidade 
pelas falhas de conduta não deve cair sobre o desviante propriamente dito, 
mas sim sobre as forças espirituais que atuam negativamente fazendo-lhe agir 
de tal maneira” (TARGINO, 2017, p. 323).

Para que não fique entendido que a prática de exorcismo ou da demoniza-
ção de pessoas seja hoje apenas empreendida no pentecostalismo, vale lembrar 
que a última revisão da norma para prática de exorcismos na Igreja Católica 
foi realizada na virada entre o século XX e o XXI. De acordo com o teólogo,

na revisão do rito de exorcismos e sua promulgação em 1998, [...] se per-
cebe um grande reconhecimento das ciências seculares, principalmente 
da psiquiatria e da psicologia. As regras do rito esforçam-se para impedir 
que o sacerdote erre ao aplicar o exorcismo sobre alguém que sofre de 
alguma doença mental ou física (AVILA, 2013, p. 196).

Infelizmente, em supervisões de atendimentos psicoterapêuticos que 
empreendi, nos últimos anos, alguns jovens LGBT vem sendo associados, em 
âmbito doméstico, ao diabólico. Ainda, tive ciência da experiência de uma jovem 
lésbica submetida ao exorcismo forçado no catolicismo, na capital da república.

Na contemporaneidade, o discurso religioso tem retornado à esfera pública 
e disputado explicitamente o sentido das homossexualidades e das travesti-
lidades/transexualidades, primando pela manutenção do viés patologizante e 
movendo assim processos de medicalização da vida. Se os discursos médicos 
e psicológicos sustentaram práticas correcionais diante da diversidade sexual 
e de gênero no século XX, consideradas arbitrariamente como desvios morais, 
no século XXI é o discurso religioso da abominação ou da atribuição do pecado 
que tem insistido na ofensiva contra a garantia dos direitos sexuais da popula-
ção LGBT, bem como nos direitos reprodutivos de mulheres. Neste sentido, 
faz-se relevante a articulação entre estudos da luta antimanicomial e da saúde 
mental, por um lado, e estudos da diversidade sexual e de gênero, de modo a 
reagir a uma das manifestações contemporâneas do retorno da patologização 
e da lógica manicomial, primando pela defesa da reforma psiquiátrica e con-
solidação do modelo de assistência democrática em saúde mental no Brasil.
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CAPÍTULO 4

MASCULINIDADES, CUMPLICIDADE E 
MISOGINIA NA “CASA DOS HOMENS”: 

um estudo sobre os grupos de 
whatsapp masculinos no Brasil

Valeska Zanello1

O Brasil caracteriza-se por ser um país sexista. Isso pode ser constatado 
através de vários dados, desde as taxas de violência contra as mulheres à 
posição que ocupamos em rankings mundiais – quando comparadas as taxas 
de incidência, em relação a outros países: somente em 2017, 221 mil mulheres 
procuraram delegacias de polícia para registrar episódios de agressão (lesão 
corporal dolosa) em decorrência de violência doméstica; tivemos uma média 
de 180 casos de estupros por dia, em 2018; e, em casos de feminicídio, 
ocupamos o quinto lugar (IPEA, 2014; ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019; 
WAISELFISZ, 2015).

No entanto, as taxas de incidência de violências, cuja população alvo 
não são as mulheres, também se apresentam bastante elevadas: em 2017, 
foram 65602 homicídios, sendo 75,5% dos casos, de indivíduos negros, sobre-
tudo homens jovens (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019). “Homens morrem 
(assassinados) muito mais que mulheres”, é um discurso masculino que sempre 
escuto, nas minhas palestras pelo país afora, como contra-argumento quando 
o tema é feminicídio. E é um fato verdadeiro. Apenas o pressuposto assumido 
neste argumento para desmerecer os estudos de gênero é que está errado: 
ao invés de desconstruir a necessidade de se falar sobre gênero, reforça-a. 
Expliquemos melhor a razão.

Quando temos algum problema de saúde pública que alcança o nível 
epidêmico, como por exemplo, a dengue, quais são os procedimentos ado-
tados para combatê-lo? O foco se concentra apenas na população alvo (em 
uma comunidade atingida) ou busca-se o vetor da doença, de modo a extin-
gui-lo? No caso citado, o mosquito da dengue? Em analogia, quando se fala 
em violências contra mulheres e homens no Brasil: de quem se fala? Quem 

1 Profa Associada do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. e-mail: valeskazanello@
gmail.com
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está cometendo essas violências? Qual seria o vetor em comum? E aqui, 
precisamos sublinhar, são os homens e não as mulheres. São eles que matam 
mulheres e são eles que matam homens. E também: são eles que menos cui-
dam de si mesmos, morrem mais de acidentes automobilísticos e se suicidam 
de forma efetiva2. E o que está por trás da letalidade do fator “homens”? Em 
quê ser “homem” favorece ou contribui para as violências? É sobre isso que 
o presente capítulo pretende discorrer e, para tanto, retomar uma abordagem 
de gênero, ao tratar o tema em uma perspectiva histórica e cultural. Assim, 
parte-se do princípio que não se nasce homem, torna-se homem. Ou seja, 
existem certas formas de masculinidade que são interpeladas, pela cultura, 
em determinado momento histórico. No caso de nosso país, certa forma de 
masculinidade(hegemônica) que é danosa para os próprios homens e para 
todos e todas aqueles/aquelas com quem eles têm convivido.

Sobre os estudos das masculinidades e ser homem no Brasil

Os estudos das masculinidades surgiram na década de 70, a partir das con-
tribuições da segunda onda do movimento feminista (GARCIA, 2001). Nesse 
momento, acreditava-se que havia diferenças físicas, anatômicas e biológi-
cas, inquestionáveis e indubitáveis entre homens e mulheres, e «gênero» era 
compreendido como a construção social a partir dessas diferenças (NICHOL-
SON, 2000). São os famosos “papéis de gênero” ou “papéis sexuais”. Mulher 
e homem eram vistos como diferentes e, de certa forma, com papéis comple-
mentares, ainda que com distribuição desigual de poderes. O movimento de 
contestação a uma “essência” feminina, pautada na biologia, veio de grupos 
de mulheres que não se viam representadas nesse modelo de “mulher”: sobre-
tudo, negras, latinas e lésbicas (PEDRO, 2011). Por outro lado, começaram 
a surgir, também, desacordos sobre o masculino representado no singular: 
da mesma forma que existem mulheres diversas, também haveria homens 
diferentes. Seria o caso dos homens gays, negros e latinos.

Os estudos das masculinidades seguiram, então, por dois caminhos dife-
rentes: parte deles se manteve fiel ao contato e à troca com os movimentos 
feministas (entendendo gênero como categoria relacional e dispostos a pensar 
os privilégios de serem lidos como homens); outro grupo destacou-se dos 
movimentos de mulheres e passou a pesquisar as masculinidades como algo 
em si mesmo (por exemplo, os estudos junguianos), despolitizando as discus-
sões (KIMMEL, 2011; KAUFMAN, 1999). No presente capítulo, seguiremos 

2 Tentativas de suicídio são mais frequentes entre mulheres, mas suicídios efetivos ocorrem mais entre 
homens, em função da escolha de métodos mais letais (ver Ministério da Saúde, http://www.saude.gov.br/
noticias/agencia-saude/44404-novos-dados-reforcam-a-importancia-da-prevencao-do-suicidio).
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a linhagem do primeiro grupo, por entendermos gênero como uma categoria 
essencialmente política, que, como tal, é eminentemente relacional, passando 
pela distribuição desigualde poderes e privilégios. Ou seja, é impossível pensar 
as masculinidades sem relacioná-las às mulheres.

Segundo Badinter (1992), Welze-rlang (2001, 2008) e Kimmel 
(1998, 2009, 2016), importantes téoricos desse campo, a masculinidade se 
constrói no negativo e no imperativo: “Seja Homem!” é entendido como 
“Não seja uma mulherzinha!”. É comum entre os homens que se considere 
como pior xingamento a ser dado ou recebido o “viadinho!” (ZANELLO; 
GOMES, 2010). Trata-se, como já tive a chance de apontar em outra pesquisa 
(ZANELLO, 2018), de uma aparente homofobia, mas que esconde em seu 
fulcro uma misoginia3. Ou seja, há uma verdadeira pedagogia afetiva que 
ensina aos meninos que, para ser homem, há que serepudiar as mulheres e 
as características femininas. E é necessário dar à prova, a todo momento, 
esses afetos. Mas como eles são constituídos? Aqui abordaremos dois tópicos 
importantes: as tecnologias de gênero e a “casa dos homens”.

Depois das críticas que a definição de gênero recebeu, na segunda onda 
feminista, foram elaboradas outras concepções. Na terceira onda, cuja autora 
mais célebre é a filósofa Judith Butler, no final de década de 80, gênero passou a 
ser entendido como uma repetição estilizada de performances (BUTLER, 1990). 
Em outras palavras, trata-se de um script (assim como há um roteiro a ser ence-
nado no teatro) construído histórica e socialmente, que aponta, sobretudo em 
sociedades sexistas, como performar/agir enquanto homem ou mulher. Um 
exemplo: sentar de pernas abertas em um ambiente público é performance 
interditada para mulheres, mas não para homens. Para elas, em geral, isso 
adquire um caráter sexual. Outro exemplo: chorar, em culturas sexistas como 
a brasileira, é um comportamento mal visto e desencorajado para os homens, 
pois seria sinal de fragilidade e sensibilidade exacerbada, coisas de “mulher-
zinha”. Mas, além de performances, é necessário pensar gênero não apenas 
como atos encenados repetida e inconscientemente, é necessário destacar que 
certos afetos e emoções são, também, configurados (ZANELLO, 2018).

Para isso, precisamos explicitar mecanismos sociais sutis, nem sempre 
visíveis, mas, nem por isso, menos eficazes que cultivam/interpelam essas 
emoções: tratam-se das tecnologias de gênero, de acordo com Lauretis (1984). 
Segundo a autora, são produtos culturais que não apenas retratam as repre-
sentações, os valores e os ideais de gênero em um certo momento e cultura, 

3 Mesmo entre grupos gays, considera-se como pior xingamento aqueles que se referem à características 
afeminadas: “baitola”, “pocpoc”, “bichinha” (CAVALCANTI; ZANELLO; ROMERO, 2015). Ou seja, subverter 
a orientação sexual heterossexual não necessariamente leva a uma subversão dos dispositivos de gênero 
(ZANELLO, 2018). Em outras palavras, o mundo gay, em geral, preserva o machismo e a misoginia.
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mas, também, possuem caráter performativo, ou sejam, reafirmam e recriam 
esses mesmos valores. Em uma cultura como a nossa, na qual a realidade 
virtual assume papel primordial, as tecnologias de gênero mais importantes 
são as mídias (filmes, músicas, desenhos etc.).

Dentre os produtos culturais, disponíveis como tecnologia de gênero para 
os homens, destaca-se a pornografia4. A pornografia se constitui como uma 
péssima pedagogia afetiva para eles, não por questões morais, mas porque ero-
geniza a violência contra as mulheres e sua subjugação (BOURDIEU, 1998). 
E não só isso, ajuda consistentemente a configurar uma relação misógina 
“maquiada” dos homens com as mulheres, através da objetificação sexual. Se 
existe uma relação possível (e não fonte de ameaça à masculinidade), é sempre 
a que se dá através da ideia de domínio e controle. Assim, desde garotinhos, 
os meninos são interpelados com perguntas como “ela é sua namoradinha?” 
(isso, com dois anos de idade), “dá um beijinho nela” (também na tenra idade), 
só para citar alguns exemplos. E um terror é sentido, como real ameaça, 
quando o envolvimento afetivo passa a acontecer em outros termos, como 
por exemplo, gostar simplesmente de estar e de brincar juntos (sobretudo, se 
for uma brincadeira de “menina”... “será que é GAY???”). Essas tecnologias 
de gênero permeiam nosso cotidiano, através de vários produtos e já escrevi 
sobre alguns deles em outros artigos5.

Outro fator importante na compreensão da configuração dos afetos e 
das performances das masculinidades é o que Daniel Welzer-lang (2011) 
denominou como “casa dos homens”. Trata-se de uma metáfora que aponta 
para o caráter altamente homoafetivo das masculinidades: quem avalia os 
homens são os próprios homens e não as mullheres6 (ZANELLO, 2018). 
Essa casa seria constituída por vários cômodos simbólicos e para atravessar 
de um a outro mais “alto” (especial), seria necessário ser avaliado por outros 
homens que já atravessaram as mesmas provas. O que gere a casa dos homens 
é a cumplicidade (KIMMEL, 2009, 2016). E esta cumplicidade comparece 
através de um silenciamento que visa proteger os “brothers” antes e acima 
de qualquer situação. Um exemplo: em casos de estupro coletivo, em uma 
universidade, não é incomum vermos garotos afirmarem que não violentaram 
a garota, mas se sentem sem resposta quando questionados sobre o porquê de 

4 Só no Brasil, há pelo menos 22 milhões de brasileiros consumidores, sendo em sua maioria homens. https://
g1.globo.com/pop-arte/noticia/22-milhoes-de-brasileiros-assumem-consumir-pornografia-e-76-sao-homens-
-diz-pesquisa.ghtml

5 Realizamos uma pesquisa detalhada sobre as músicas sertanejas como tecnologia de gênero e pedagogia 
afetiva efetiva na cultura brasileira. Ver Gama e Zanello (2019). Ver também a análise que fizemos dos 
desenhos da Disney como tecnologias de gênero (AZEVEDO, ZANELLO, 2014).

6 Isso explica porque ao ter acesso a uma mulher bem localizada na prateleira do amor (considerada bonita 
e gostosa), o contar para os amigos, às vezes, é mais prazeroso do que estar com ela propriamente dito. 
Trata-se de um gozo narcísico.
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não terem feito nada para parar o colega, chamado outra pessoa e, sobretudo, 
porque não denunciaram o outro homem.

Os homens se protegem uns aos outros (em situações que vão desde a 
traição à violência contra mulheres), ainda que não concordem com o ato 
cometido. O que está em xeque é o ser aceito na casa dos homens. Uma con-
tribuição freudiana pode aqui ser esclarecedora (FREUD, 2011). Segundo esse 
autor, em Psicologia das Massas, o sentimento mais importante na construção 
da coesão de um grupo e da sensação de pertencimento identitário a ele, é o 
repúdio. Como já expliquei anteriormente, a masculinidade se constrói sobre 
um repúdio específico, a misoginia, sendo ela a argamassa afetiva da casa 
dos homens. O que causa confusão são as diversas feições que esse repúdio 
(misógino) pode tomar: algumas são claras, como as que podemos encontrar 
nos discursos antifeministas ou no próprio feminicídio; outras, porém, parecem 
exaltar as mulheres7, como é o caso da objetificação sexual.

O objetivo do presente capítulo foi analisar as masculinidades e a miso-
ginia no funcionamento da lógica da casa dos homens, brasileiros, em grupos 
exclusivamente masculinos de whatsapp.

Método

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, através da coleta e análise de dados 
informados por 6 homens diferentes acerca de um dos grupos masculinos dos 
quais eram membros, no whatsapp. A participação foi voluntária e se deu após 
palestras ministradas, pelo país, pela autora, depois de desafiar os homens a 
ajudarem a desconstruir o silêncio cúmplice que rege a broderagem da casa dos 
homens. Um deles enviou posts e informações compartilhados no grupo por 
um período de 4 meses; 3, por um período de dois meses e meio; e dois, por 
menos de um mês. Os grupos dos quais participavam cada um dos informantes 

7 Para entender as razões dessa “confusão” provocada nas próprias mulheres, teria que adentrar na explicação 
do funcionamento dos dispositivos de gênero a elas relacionados, sobretudo o dispositivo amoroso. De forma 
sucinta, posso destacar que as mulheres brasileiras se subjetivam pelo dispositivo amoroso: elas se subjetivam 
na prateleira do amor, na qual a grande questão é ser escolhida para ser legitimada como mulher. Essa prateleira 
é regida por um ideal estético, construído do início do século passado para cá, o qual é branco, loiro, magro 
e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o lugar assumido na prateleira, e maior o preterimento afetivo 
interpelado nos homens em relação a elas. Quanto pior o lugar (mais para trás), mais facilmente são vistas 
exclusivamente pelo prisma da objetificação sexual: servem para ser “comidas”, mas não amadas. Muitas 
mulheres aprendem a se objetificar sexualmente para terem chances de serem escolhidas na prateleira. Isso 
acaba constituindo, em muitos casos, um mecanismo perverso: de um lado a auto-objetificação, mas espe-
rando receber afeto (e ser escolhida); de outro, o uso, sem comprometimento afetivo (também se interpela 
nos homens esse desligamento emocional: um verdadeiro homem deve “curtir”, mas não se apegar). Ser 
objetificada é confundido com o ser notada e escolhida. Quando uma mulher é objetificada sexualmente, ela 
aprende a tirar prazer do desejo que ela é capaz de provocar. Trata-se de uma realização narcísica, marcada 
por um narcisismo claramente gendrado. Para entender melhor, ver Zanello (2018).
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eram compostos por homens com características sociodemográficas distintas: 
as idades variaram de 20 a 67 anos; 4 grupos eram compostos por sujeitos de 
classe média e dois, de média alta. Havia homens brancos e negros, e nenhum 
homem homossexual assumido. Os grupos tinham membros de diversas regiões 
brasileiras. Foram coletados 634 posts. Muitos posts eram comuns a mais de um 
grupo (o mesmo post foi recebido por mais de um informante), apontando a alta 
circulação de certas imagens, representações e ideias nesses grupos, bem como 
entre eles. O grupo não soube que seus posts seriam enviados para a pesquisa-
dora, para evitar alteração do funcionamento dele. Tomou-se todo cuidado, nesse 
sentido, de retirar qualquer referência que pudesse identificar o referido grupo. 
Na verdade, esse cuidado foi executado pelos próprios ajudantes, tamanho 
medo de que se efetuasse, literalmente, uma “traição aos brothers”. Um deles, 
inclusive, brincou comigo: “Eu mostro o milagre, mas não mostro o santo”. 
As imagens foram arquivadas em uma pasta e, depois, analisadas e organiza-
das, pela análise de conteúdo (BARDIN, 1977) em categorias, as quais foram 
avaliadas de acordo com sua frequência e repetição. Ao todo, foram elenca-
das 6 categorias mais frequentes, que serão relatadas e exemplificadas (com 
imagens), a seguir.

Resultados e Discussão

Ao todo, foram elencadas 6 categorias, a saber: 1) objetificação sexual 
das mulheres como prova/dar a ver que se é homem; 2) ser homem é não ser 
gay; 3) Homem é guiado pelo sexo (versuso poder das mulheres é a “buceta”8); 
4) relação semântica entre mulher e comida; 5) mulher gosta é de dinheiro; 6) 
riso e cumplicidade face a violências cometidas contra as mulheres. Abaixo 
será apresentada cada categoria, sua explicação e ilustração com imagens 
capturadas dos posts.

1) Objetificação sexual das mulheres 
comoprova/dar a ver que se é homem

Essa categoria, a mais recorrente e volumosa nos compartilhamentos, 
ressalta uma forma de repúdio misógino que toma a feição da objetificação 
sexual. As mulheres são vistas como coisas sexuais, como podemos ver na 

8 Optou-se por manter a linguagem utilizada, corriqueiramente, pelos próprios grupos, para trazer à baila uma 
semântica própria da broderagem e já associada a certa forma de um olhar (treinado na masculinidade 
hegemônica) sobre as mulheres, o qual é interpelado e deve ser compartilhado (para pertencer ao grupo 
da casa dos homens). Nesse sentido, usar o termo “vagina” estaria longe dessa dinâmica. Sobre o papel 
das palavras e a psicodinâmica envolvida, ver Arango (1991).
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imagem abaixo, na qual a mulher “perfeita” é retratada como tendo duas 
partes inferiores do tronco, com duas bucetas e cus, sem cabeça nem rosto:

Um verdadeiro “macho” é entendido como aquele que aproveita todas as 
chances de “comer” uma mulher ou de, pelo menos, vê-la como uma possível 
presa. Nas imagens abaixo, vemos a referência a um famoso trans brasileiro 
e a afirmação de que se perdeu a oportunidade de comê-lo, quando ainda era 
mulher. Na segunda imagem, realiza-se uma comparação entre o desejo das 
mulheres e dos homens. No caso delas, ressalta-se a romantização e a ideali-
zação (beirando a impossibilidade do desejo, visto este se dar por ídolos que 
não fazem parte do cotidiano dessas mulheres), enquanto no caso deles, a 
preferência é por todas as mulheres com as quais convivem, tais como a prima 
da esposa, a professora de dança da filha, a vizinha, a melhor amiga dela e a 
moça da padaria. Por fim, na terceira, trata-se de um post para desejar uma 
“boa segunda” no grupo, usando os corpos de duas mulheres e “brincando” 
que a primeira também é boa. No quarto post, temos a imagem de um famoso 
jogador de futebol, abraçado a uma mulher negra e gorda, com os seguintes 
dizeres: “Quem perdoa é deus, quem dispensa é exército e quem tem dó é 
piano! Hoje é dia de ir pro tiroteio e balear inocente”. A ideia é a de que um 
homem, de verdade, está sempre à caça e que “se caiu na rede, é peixe”9. 
Por fim, na última imagem, vemos um casal se abraçando. Enquanto a moça 
pensa nas alianças de casamento (outra forma de chamar a atenção para o 
mundo romantizado e iludido das mulheres), o homem deseja comer o cú da 

9 Destaca-se, também, a representação do sexo como tiroteio e, portanto, do pênis como uma pistola. Essa 
associação é frequente e comum em nossa cultura. Ver Zanello (2018).
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mulher. Aqui, preciso apontar um paradoxo: mesmo que o cu seja, talvez, o 
órgão sexual mais democrático (todo mundo tem um10 e ele não tem sexo), 
na casa dos homens é possível desejar apenas o cu de uma mulher, sem que 
se coloque em xeque a própria masculinidade. No caso do cu delas, trata-se, 
no imaginário masculino, de conquistar uma última “fronteira” e ser o marco 
final de domínio, controle e subjugação.

  

 

A objetificação sexual das mulheres apareceu marcada por várias inter-
seccionalidades importantes, dentre as quais podemos destacar, em ordem de 
recorrência: lipofobia, racismo; etarismo.

1.1) Lipofobia

Trata-se de um tema recorrente na forma de objetificação sexual das 
mulheres, no qual se exaltam como “gostosas”, as mulheres esbeltas e magras, 
e se faz escárnio com as mulheres obesas. Abaixo, podemos ver exemplos 
desses posts:

10 Ver Preciado (2002) e Sáez e Carrascosa (2016).
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Nem Fudendo

Signi if cado da pala avr

 

 

No primeiro, escancara-se a ideia de que mulheres gordas são altamente 
repudiáveis e, no segundo, que para comer uma mulher basta um corpo magro 
e esbelto, sem nada mais ter importância. O terceiro post faz escárnio e piada 
da mulher gorda, quando comparada à magra. E, por fim, temos um post do 
“Joaquim Teixeira”, personagem famoso na casa dos homens no Whatsapp. O 
texto apresenta a ideia de que ele estará disponível para transar com mulheres 
gordas e que isso é tão raro, que elas devem aproveitar, pois “será de graça”.

1.2) Racismo

O racismo também apareceu de forma recorrente, porém em duas for-
mas de expressão misóginas: mulheres como puro objeto sexualizado, de um 
lado, e, de outro, como escárnio e motivo de riso (“barangas”). Imagens de 
corpos de mulheres negras, nuas ou seminuas, ou de suas bundas, peitos e 
bucetas, foram frequentes, como podemos ver na imagem 1. Bucetas, seios 
e cus de mulheres brancas também foram amplamente partilhados e, quase 
sempre, colocados como objeto mais desejável que bucetas e cus escuros, 
sobretudo quando eram “rosa”. No outro post, temos uma foto de uma festa 
popular, com mulheres negras tidas como não esbeltas e associadas, numa 
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visão classista, ao “populacho”. Nesses casos, dignas de escárnio e risada. 
Como apontado na parte de descrição dos grupos de homens dos whatsapp 
estudados, havia homens negros em todos eles, mas o silêncio cúmplice se 
fez patente: nenhum comentário foi feito que protegesse, via identificação 
racial, as mulheres negras. Pelo contrário, alguns chegaram a compartilhar 
fotos de mulheres negras.

 

2.3.) Etarismo

Neste tema, foi enfatizada a ideia de que uma mulher velha não é dese-
jável, mas pode ser uma opção ou quando não há disponibilidade de outra 
mulher, ou quando se está no fim da festa ou da noite. Nesse caso, também 
houve a objetificação sexual da mulher velha, cujo corpo, apesar de ser visto 
como “decrépito”, ainda pode ter certa funcionalidade para os homens. Exa-
tamente porque seria uma mulher indesejável, pela velhice, transar com ela 
é representado como um ato de caridade ou total falta de opção, mas que 
mesmo assim, um homem “de verdade” não dispensaria. Caridade pela qual 
ela deveria agradecer e se voluntariar.
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Na categoria “objetificação sexual das mulheres” também apareceu a 
objetificação de mulheres em cargos públicos/políticos (ou sua execração, por 
serem consideradas não passíveis de serem desejadas sexualmente, devido à 
suposta feiúra- gordura, fenótipo racial ou velhice), como foi o caso de Dilma 
Roussef, Benedita Silva ou Joyce Hasselman11. Além disso, o olhar de obje-
tificação sexual perpassou a discussão de quase todos os assuntos, inclusive 
os mais sérios e dramáticos para o país, na época, tais como a preservação do 
meio ambiente, o massacre das populações indígenas, dia nacional da cons-
ciência negra e a campanha da conscientização do câncer de mama. Abaixo, 
selecionamos quatro exemplos de imagens, referentes a cada um deles.

 

 

No primeiro, cujo título é “Isso sim é destruir sonhos!”, vemos o escárnio 
com a jovem líder ambiental Greta Thunberg, referindo-se a ela como uma 
decadência da antiga mulher sueca, “apetitosa” sexualmente para o desejo 

11 Importante destacar que essa objetificação independe do partido político ou adesão ideológica de esquerda 
ou direita.
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masculino12. O post compara “a sueca da minha juventude” (loira, jovem e 
esbelta) e “a sueca de hoje” (a jovem). Na segunda, temos um post que vinha 
acompanhado com a seguinte frase: “Apoiamos as causas indígenas”. Na ima-
gem, vê-se uma mulher branca, bronzeada, com o corpo quase nu (e modelado, 
de academia), exibindo apenas uma pintura qualquer no rosto e um brinco de 
penas. Na terceira imagem, temos um exemplo de uma série de fotografias de 
corpos, e partes de corpos de mulheres negras, que foram altamente comparti-
lhados no dia da “consciência negra”. A série de fotos vinha acompanhada de 
frases como “Viva a consciência negra”. Aqui, como no caso das discussões 
das questões indígenas, faz-se referência que pouco importa verdadeiramente 
essas discussões (por exemplo, sobre o massacre das etnias e o genocídio da 
população negra), o suposto apoio que se dá (motivo para risos) é a variabi-
lidade de mais mulheres como corpos consumíveis para o sexo. Por fim, a 
última imagem se utiliza da mesma lógica de objetificação sexual, para tratar 
um tema caro às mulheres: o alto índice de mortalidade pelo câncer de mama. 
A ideia que se firma é que os homens apoiam o “outubro rosa”: aqui também 
circulou uma série de mulheres nuas ou seminuas, com alguma vestimenta rosa 
(calcinha fio dental, véu etc.) e a frase “Total apoio ao outubro rosa”.

2) Ser homem é não ser gay (homofobia): misoginia

Nessa categoria, foram englobados posts, comentários e compartilha-
mentos que, de um lado, tanto representam “gays” como homens afeminados 
(ou relacionados a qualidades tidas como femininas), quanto a performances 
sexuais banidas na casa homens, sendo elas, o não compartilhamento da 
objetificação sexual de mulheres (ou de não dar sinais disso) e o prazer ou 
experiência no sexo anal. Em relação ao não compartilhamento da objetifica-
ção sexual de mulheres (forma de repúdio tomada pela misoginia no Brasil), 
isso se tornou ainda mais evidente nos comentários entre os membros dos 
grupos, sendo recorrente tomar um de seus participantes, ainda que através 
de “brincadeiras”, como “bode expiatório”, ou quando fazia um comentário 
inadequado, ou quando deixava de se expressar face a algum post que prova-
ria, aos outros homens, sua masculinidade. Um exemplo, nesse sentido, foi o 
compartilhamento de um post sobre “Chupar buceta faz bem à saúde!”, junto 
com um comentário, em tom jocoso, se referindo a outro integrante: “Coisa 
que FULANO nunca vai entender”.

12 Em período de alta incidência de queimadas na Amazônia (setembro e outubro de 2019), foram compartilha-
dos posts fazendo referência à ideia de que o desmatamento sempre ocorreu e, usando para isso, fotos de 
virilhas de celebridades femininas, comparando um “antes”, peludo, e outro, supostamente atual, depilado.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 91

Abaixo, temos dois exemplos da categoria “ser homem é não ser gay”. 
Na primeira imagem, trata-se de um “teste” de gayzice, no qual comparecem 
questões como: “Bebe água com gás? Você se depila? Chupa picolé? Tem 
um gato de estimação? Assiste Glee? Usa sunga vermelha? Já comeu salada 
no McDonald´s? Segura peido? Sabe trocar pneu? Toma leite em pó? Seguiu 
o fluxograma porque estava em dúvida?”. Ou seja, além de uma série de 
performances que devem ser evitadas, pois se relacionam, no imaginário, ao 
universo feminino, aponta-se que um “verdadeiro macho” nunca se questiona 
sobre isso. Na segunda imagem, vê-se a ideia de uma masculinidade associada 
à insensibilidade (quem liga para um bom cheiro são gays ou mulherzinhas).

Macho

Fluxograma do Macho

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Bebe água com gás?

Se depila?

Chupa Picolé?

Tem um gato 
de estimação?

Assiste Glee?

Usa sunga 
vermelha?

Já comeu 
salada no 

Mc Donalds?

Segura peido?

Sabe trocar 
pneu?

Toma leite em pó?

Seguiu o �uxograma 
porque estava em dúvida?

Gay

 

3) O homem é guiado pelo sexo (x o poder da mulher é a buceta)

Nessa categoria, foram agrupados os posts que representam o desejo 
sexual masculino como sendo irrefreável, ou seja, ao qual é impossível de se 
renunciar, fazendo com que os homens ajam, muitas vezes, de forma impen-
sada, incontrolável ou antiética (mas que seria desculpável, compreensível 
e, até, risível). Como contrapartida, o poder das mulheres é representado por 
possuírem bucetas ou serem capazes de oferecer prazer sexual aos homens. 
E não só isso, a buceta é vista como moeda de troca potente, que dá acesso às 
coisas materiais e apresenta-se como “forma de pagamento” possível. Abaixo 
temos alguns exemplos desses posts.
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No primeiro, trata-se de foto de uma suposta troca de mensagens entre um 
professor e uma aluna. Ela diz a ele que precisa muito passar na prova e o elogia 
como “gato” e “lindo”. O professor aconselha que ela estude e afirma que elogiá- 
lo não a fará passar na prova. Ela então se oferece para fazer sexo oral nele. E, 
então, o professor envia o gabarito do certame. No segundo post, compara-se o 
comportamento de um homem ao beber a água do amigo (Trocar salivas? Jamais!) 
e qual seria o comportamento com uma mulher que se acabou de conhecer (capaz 
de colocar a boca no cudela). No terceiro post, há uma referência ao poder da 
buceta de uma mulher e o quanto ela é capaz de destruir tudo o que um homem 
construiu (ele ficaria tão enredado no próprio desejo, que colocaria tudo a perder). 
Na última imagem, vemos duas crianças, uma menina e um menino. A menina diz 
para ele que, com sua buceta, vai controlar sua vida, e tomar seu dinheiro e casa.

Nesse tema, também apareceu a ideia de que uma mulher “inteligente” 
sabe usar de seu “poder” para manipular os homens. E, também, como é 
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possível usar a buceta como “xerecard” (também há outros posts, nos quais 
aparece a opção de “cuvisa”), produto de valor capaz de “acertar as contas” 
com os homens. Por fim, o homem “de verdade” é representado como aquele 
que, apesar de ser guiado pelo sexo, sabe evitar se comprometer através do 
namoro ou casamento, como podemos ver nas imagens abaixo.

 

4) Relação entre mulher e comida (sobretudo “carne”)

Nessa categoria, foram agrupados os posts que relacionam mulheres à 
comida. Ou seja, mulheres são vistas como algo que se “come”, assim como se 
consome carne e cerveja. De todos os alimentos utilizados, a carne foi o mais 
frequente. Tal vizinhança semântica, no universo masculino, no ocidente, foi 
amplamente pesquisada e detalhada por Carol Adams (2012), em A política 
sexual da carne. Historicamente, comer carne foi relacionado à virilidade 
(coisa de “macho”) e a noção de disponibilidade de corpos femininos aos 
homens firmou-se juntamente com a ideia de que os corpos de animais (e seus 
produtos, sobretudo de fêmeas, leite e ovos) são bens disponíveis e explorá-
veis. Abaixo, escolhemos alguns posts que ilustram essa ideia. No primeiro, 
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há uma imagem de seios femininos (um corpo de mulher sem rosto13), um 
pedaço de churrasco (parte do corpo de um boi ou uma vaca morta) e uma 
cerveja gelada, com a seguinte frase “Caros amigos: Há momento na vida, 
que a gente não sabe por onde começar”. No segundo post, temos a foto de 
um rapaz acompanhado de duas moças brancas, jovens e esbeltas. Como o 
rapaz é reconhecidamente gay, faz-se a menção de que não come carne: “Um 
vegano na churrascaria”. É importante destacar que, nas conversas dos grupos, 
não foi incomum “brincadeiras” e referências a homens veganos como gays, 
boiolas ou afeminados; ou seja, trata-se de um homem que não performa 
ou exerce plenamente sua masculinidade. Assim, um “verdadeiro” homem, 
macho, come literalmente carne de animais e, metaforicamente, de mulheres.

 

5) Mulher gosta é de dinheiro

Nessa categoria, foram agrupados os posts que se referem à representação 
de que mulheres, em geral, gostam de dinheiro e não de sexo ou do homem 

13 Segundo, Levinas (1988), é o rosto que traz a alteridade radical do outro, a interpessoalidade, na qual pode 
se instaurar a própria ética.
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e, para obtê-lo, são capazes de usar (como explicado anteriormente) o poder 
de terem bucetas. Abaixo selecionamos três imagens que exemplificam essa 
ideia. Na primeira, temos o recorte da púbis de uma mulher com calcinha, com 
o dizer “Aceito todos os cartões”. Na segunda, vê-se a foto de uma mulher 
seminua, fazendo cara de sensual e perguntando “seu pagamento saiu, né?”. 
Na antepenúltima imagem, há uma moça jovem abraçada com um senhor mais 
velho e com o seguinte título de uma suposta manchete: “Bolsonaro assina 
decreto que obriga os velhos aparecerem nas fotos tiradas em lanchas”. Aqui, 
vemos que o homem velho, apesar de sua velhice, é retratado como sendo 
passível de ter acesso a mulheres através de sua riqueza, inclusive a jovens e 
adolescentes14(retratadas nas duas últimas imagens).

  

 

14 Destaca-se a erotização da “novinha” e a referência a ser “tio”. O Brasil é um país que se caracteriza pela alta 
incidência de estupros, sobretudo de meninas e adolescentes, dentro de casa. Grande parte desses atos são 
cometidos por familiares ou conhecidos da família (CERQUEIRA, D.; COELHO, D.S.C.; FERREIRA, H.; 2017).
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6) Rir (de forma cúmplice) de violências 
cometidas contra as mulheres

Nessa categoria, foram elencados os posts que retratavam situações 
comuns (muitas vezes, naturalizadas) de violências contra mulheres em nosso 
país, tais como traições conjugais, gaslighting, violência sexual, compartilha-
mento de nudes sem consentimento da mulheres e, até, feminicídio. Abaixo, 
selecionamos alguns exemplos que ilustram a categoria. No primeiro post, 
temos uma foto de 6 mulheres esbeltas, de biquíni e o seguinte título, “Pescaria 
para os amigos casados”. Há a proposta de um pacote turístico, seu preço e a 
oferta do produto: churrasco, bebida, “2 putas” para fazer um suruba e, ainda, 
peixes, água com cheiro de peixe e um manobrista para rodar com o carro 
em estrada de terra, para fingir que se foi realmente a uma pescaria e, assim, 
trapacear a parceira. Como já apontei em outro texto (ZANELLO, 2018), no 
Brasil a monogamia é um imperativo para as mulheres; já para os homens, 
existe a poligamia consentida (LAGARDE, 2011). Trair e enganar a parceira, 
na casa dos homens, não é só comum e natural, é mesmo desejável e risível.

O segundo post traz a imagem de uma mulher andando na rua, de short. 
Ele vinha acompanhado de um áudio, no qual se ouvia a voz de um homem 
de meia idade relatar a história da foto. Ele dizia que quase apanhou de sua 
mulher por ela pressupor que ele estava olhando para essa garota. Ao ser 
questionado “por que está olhando???”, ele respondeu para ela “é que nunca 
vi uma Kombi com roda de Opala”. Essa fala era seguida de muitas risadas. 
Trata-se de um exemplo clássico de gaslighting, no qual, estando acompa-
nhado de sua esposa, o homem ficou encarando a bunda de outra mulher, 
mas quando questionado, mentiu descaradamente. No áudio, ele se gabava 
do suposto brilhantismo da desculpa oferecida. Na terceira imagem, vemos a 
foto de uma vagina15, comparada a um carro velho, “fodido”, mas que ainda 
“dava para o gasto” (ser mais fodido) e, por isso, tinha algum valor. No quarto 
post, tem-se a foto do goleiro Bruno, autor de um terrível feminicídio (no qual, 
esquartejou o corpo da mulher morta e ofereceu a cães, para desaparecer com 
os vestígios), após sua soltura da prisão e com uma nova namorada. Ao lado, 
há uma imagem de cães, em fila, segurando cada um uma bacia de alumínio. 
Faz-se menção, supostamente “humorada”, de que ela será a próxima vítima.

15 Aqui cabe o uso do termo “vagina”, pois a buceta é apresentada como não tão desejável assim...



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 97

  

Além dos posts, também houve vídeos, dentre os quais gostaria de des-
tacar pelo menos um. Ele trazia duas jovens (de uns 18 anos) e um rapaz. As 
garotas estavam claramente bêbadas e o rapaz não. Ele ficava as incitando 
a tirar a roupa, se beijarem e, depois, fazerem sexo entre elas e com ele. E 
gravava tudo, independentemente do consentimento das meninas16. E não só 
isso, houve o compartilhamento sistemático desse vídeo em grupos de what-
sapp, motivo pelo qual o recebi mais de duas vezes de informantes diferentes.

Além dessas categorias, as mais frequentes, também compareceram 
outros temas que, pelo curto espaço de um artigo, não podem ser apresenta-
dos. Dentre eles, gostaria de citar um, o antifeminismo. Não foram poucos os 
compartilhamentos de imagens que deturpavam o feminismo e as feministas, 
como por exemplo, a associação delas com falta de sexo e feiúra (em vários 

16 Legalmente não há consentimento sem plena consciência, ou seja, sob efeito de álcool ou drogas.
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posts, houve o compartilhamento de fotos comparativas de mulheres antes 
de serem feministas e depois. O objetivo era demonstrar como o feminismo 
supostamente faz mal para as mulheres, ao retirar sua preocupação com os 
atributos físicos e a “feminilidade17).

Conclusão

As masculinidades- como performances, mas também como emociona-
lidades- são interpeladas, promovidas/provocadas e configuradas por finos 
mecanismos sociais. Em países sexistas como o Brasil, o pilar organizador 
das masculinidades é a misoginia: o repúdio às mulheres e àquilo considerado 
como suas qualidades. Ser homem é, assim, não ser gay ou uma “mulherzi-
nha”18. A homofobia, como já demonstramos em outros trabalhos, esconde 
em seu fulcro a misoginia.

A misoginia pode adquirir configurações diferentes, algumas claramente 
perceptíveis, outras até difíceis de identificar. Mas, de todas as formas, trata-se 
de uma maneira de perpetuar jogos de poder e hierarquias, nas quais o que está 
em xeque é o controle e o domínio. Os grupos de whatsapp masculinos estu-
dados trazem à baila uma manifestação de misoginia muito comum em nosso 
país: a objetificação sexual de mulheres. Trata-se de certa forma de olhar que 
as transforma em corpos e pedaços de corpos cuja finalidade seria atender aos 
desejos sexuais masculinos- representados, como vimos, como irrefreáveis ou 
aos quais a renúncia seria quase impossível. E, por isso, seria na buceta onde 
residiria o poder das mulheres: não em sua inteligência, profissão, projeto de 
vida, empatia ou qualquer habilidade que as caracterize como humanas e não 
apenas fêmeas. Não à toa, são reincidentes os posts que implícita e/ou expli-
citamente comparam as mulheres e seus corpos a animais a serem comidos19.

Essa objetificação das mulheres é a principal forma de misoginia interpe-
lada nos processos de subjetivação do tornar-se homem (heterossexual20) em 
nosso país. Além disso, ela é marcada pela interseccionalidade de raça, etnia, 
classe social, formato do corpo e idade; ou seja, coloca mulheres diferentes 
em lugares distintos dessa objetificação, tornando algumas em meros corpos 
para uso e/ou dignas de escárnio. Ser capaz de provocar alguma ereção, nem 

17 De certa forma, é como se houvesse um incômodo frente à libertação das mulheres em relação ao ideal 
estético. Se as mulheres se subjetivam na prateleira do amor, são os homens os eleitos a avaliá-las física e 
moralmente (ZANELLO 2018). Ou seja, a eles é outorgado um poder sobre elas. Descontruir o ideal estético, 
é colocar em xeque essa distribuição de poder.

18 TEDx “Por que xingamos homens e mulheres de forma diferente?”. Em: https://www.youtube.com/
watch?v=6kCoRgdeNNc

19 ver Carol Adams (2012).
20 No caso de homens gays, é comum a desqualificação das mulheres, mais do que a suposta exaltação pela 

objetificação sexual.
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que seja no final da festa ou da noite (sem nenhuma presa alternativa), deveria 
fazê-la agradecer pela benesse desse homem em “comê-la”.

É preciso, também, demonstrar ao grupo de iguais (outros homens, na 
broderagem), o exercício dessa performance, pois, como vimos, a confirmação 
identitária dos homens se dá via pares. Isso ocorre na “casa dos homens”, 
principalmente pela cumplicidade, construída ativa ou passivamente por eles, 
seja pela manutenção da lealdade acima de tudo, seja pela manutenção do 
segredo mesmo face a barbaridades que um outro homem possa cometer. É o 
que se constatou nos grupos de whatsapp estudados: ainda que alguns de seus 
membros não se manifestassem/reagissem ativamente face aos posts (dando 
curtidas, postando risadas etc.), mantiveram-se em silêncio, mesmo quando o 
post retratava, fazendo piada, situações de extrema violência, como o femini-
cídio de uma mulher. Não podemos saber se passaram-no adiante, para outros 
amigos, mas gostaria de apontar que tanto na reprodução do post quanto no 
silêncio omisso, há cumplicidade. Há pactuação. Esse é o principal silêncio 
que mantém a casa dos homens. E, talvez, o mais difícil de ser quebrado.

Além disso, é preciso destacar que a objetificação sexual das mulheres 
e do que é considerado feminino, o qual se configura como uma certa forma 
de olhar o mundo e os outros, estende-se, como vimos, a temas de suma 
importância, desde a saúde pública ao desmatamento e aos direitos humanos. 
É uma espécie de modelo/padrão, no qual o que está em xeque, como perfor-
mance e emocionalidade desejável, é a insensibilidade face à alteridade, pois 
se preocupar com essas questões ou se deixar tocar por elas, é visto como 
sentimentalidade exacerbada, fraqueza, coisa de gay, de mulherzinha. Em 
outras palavras, as masculinidades no país estão adoecidas e o impacto desse 
adoecimento é vasto e profundo, manifestando-se em índices sociais visíveis 
(como os da violência, citados no início do capítulo), mas também, em outros 
que talvez nem imaginássemos e que precisamos pesquisar melhor21.

Por fim, se o que o rege a casa dos homens é a lealdade e o silêncio cúm-
plice, gostaria de encerrar meu capítulo agradecendo àqueles que tiveram, ainda 
que parcialmente, a coragem de romper com a broderagem e contribuíram para 
esse estudo. Sem eles, seria impossível ter acesso a esses grupos. Somente com 
desertores da casa dos homens é que conseguiremos transformá-la.

21 Por exemplo, o tema urgente da preservação ambiental.
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TODA HISTÓRIA TEM COR: 
uma breve conversa sobre 

pluralidade e subjetividades

Calila das Mercês1

Mesmo que a realidade responda clarificada
ás minhas interrogações desesperadas,

minhas dúvidas atormentam as respostas rápidas,
onde se oculta o enigma do óbvio

e as profundezas do simples.
Incomodo incansáveis olhos a mirar o céu

como uma estátua, na esperança de outro dia...
mas, não se libertam da espera nem do fazer tardio.

Jovina Souza2 – “Manifesto” em O caminho das estações

Quando vou a eventos acadêmicos, sempre fico receosa quando leio na 
programação grupos ou mesas temáticas com títulos que trazem de forma 
generalizada as palavras: gênero, mulher e “minorias”. Mesmo compreendendo 
a urgência destas discussões em espaços de formação e ensino, surge uma 
nuvem carregada de expectativas: “o que está por detrás disto?”, “será que desta 
vez falarão (de) pessoas que se parecem comigo?”, “como falarão de pessoas 
que não estão aqui presentes?”, “será que as/os participantes apresentarão as 
perspectivas considerando a cor da pele ou trarão olhares como universais?”

Em geral nesses eventos, quando se tem pessoas negras presentes quase 
sempre são em mesas específicas, como se coubesse sempre a nós, os mesmos 
espaços de diálogos. Pergunto-me: “falaremos de racismo de novo?”, “por que 
nossas mesas têm sempre títulos parecidos e racializados, enquanto as demais 
não têm?” “por que nos eventos somente pessoas não-brancas têm cor?”

O que vejo na maioria dos eventos são propostas racialmente imprecisas 
camufladas de universalidade. E sempre que me percebo fora em termos de 
representações, parafraseio bell hooks em pensamento: “e eu não sou uma 
mulher?” Certamente, para estes eventos não, eu não sou.

1 Escritora, jornalista, pesquisadora do Gelbc e doutoranda em Literatura (UnB). E-mail: caliladasmerces@gmail.com
2 Jovina Souza é escritora negra da Bahia, mestra em Teoria e crítica da literatura e da cultura. Além do livro 

de poesias O caminho das estações (2017), publicou também Agdá (2012).
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Têm-se visto ampliar no meio acadêmico, cultural, e até nas redes sociais 
discussões sobre a necessidade da autodefinição, da pluralidade de olhares e 
vozes das pessoas que correspondem a estas três palavras abrangentes que se 
interseccionam – gênero, mulher e minorias –, e como elas são significantes 
para o desmanche de imagens estereotipadas que se perpetuaram como natu-
rais na psique de toda sociedade.

Esses movimentos em prol de mudanças, por exemplo, são realizados 
há tempos pelos movimentos negros no Brasil e no mundo, e ainda nos custa 
caro. Ainda requisitamos a marcação de nossos contextos que, por vezes, 
quando lembrados, são generalizados, reduzidos a uma ou duas frases de efeito 
ou a um aposto, por grupos que não têm o interesse de mudar o status quo, 
de abrir mão dos privilégios, e de acessar de maneira responsável os nossos 
conhecimentos, como em um curso sobre “feminismos” que fiz outrora em 
que a mediadora indicou a leitura do livro da Angela Davis da seguinte forma: 
“como é mesmo o título daquele vermelhinho que a editora Boitempo fez?”.

Toda vez que pensadoras/pesquisadoras/teóricas negras são subcitadas, 
apresentadas como bibliografia alternativa, complementar ou estão ausentes 
em ementas de cursos ou referências de trabalhos que se propõem a discutir 
estas temáticas de forma geral – quando se sabe que pessoas negras é maioria 
em população no contexto brasileiro e que se tem pesquisas sérias de autoras 
negras que abordam também o tema – observamos o epistemicídio, como 
bem nos apresenta Sueli Carneiro (2005).

Limar, omitir, animalizar, reduzir, folclorizar a cultura de origem africana 
e afrodiaspórica, bem como “alisá-la”, embranquecê-la, faz parte do conjunto 
de violências aliadas ao racismo epistêmico. Quando somente as mulheres 
negras, por exemplo, são tratadas como objetos de pesquisa, atreladas a dados 
numéricos negativos, índices de violências e/ou exemplos ligados unicamente 
a dor. Diante do contexto derivado do racismo estrutural, estas são realidades 
ligadas às mulheres negras, mas não são as únicas. Mulheres negras também 
produzem conhecimento sobre si e sobre o mundo.

É possível que mulheres negras também possam ser sujeitos?
Grupos e coletivos de mulheres negras são potências em movimentos de 

lutas políticas, educacionais, culturais e sociais. O pensamento em relação às 
mulheres negras é muito mais que pensar em si mesmas enquanto indivíduos 
que sejam capazes, independentes e seguros, mas é algo que fomenta trans-
formar toda a comunidade negra. Segundo a médica e pesquisadora Jurema 
Werneck, o movimento de mulheres negras é anterior ao conceito criado e 
nomeado a partir da década de 1970 por “mulheres brancas burguesas euro-
peias”, conceito que traz uma visão ocidental, “fundada numa ignorância 
profunda acerca das demais mulheres do mundo. Além de se fundamentarem 
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num individualismo crescente que teve o capitalismo como pano de fundo”. 
Não se trata somente de uma rota individual, mas de um movimento coletivo.

Ela destaca a categoria ialodê – em língua iorubá Ìyálóòde – como sendo 
um possível conceito de liderança feminina negra e que tem origem no con-
tinente africano, e que chegaram aqui “junto com africanos escravizados 
– o que aconteceu no final do século XVIII”, como um ponto de vista mais 
contextualizado de expressar uma ideia feminina negra mais contundente. E 
é por meio da cosmogonia e gramáticas africanas que se compreende a ideia 
de ialodê, um dos títulos de Oxum, que é uma divindade de origem nigeriana:

em Ijexá e Ijebu. Ialodê se refere também à representante das mulheres, a 
alguns tipos de mulheres emblemáticas, lideranças políticas femininas de ação 
fundamentalmente urbana. É, como dissemos, a representante das mulheres, 
aquela que fala por todas e participa de instâncias de poder. As ialodês, por 
outro lado, têm afirmado sua presença e atualidade no século XXI a partir 
das narrativas corporais e orais, passadas de boca para ouvidos, para olhos 
atentos, nos diferentes espaços onde a tradição herdada é atualizada. No caso 
brasileiro, é visto em qualquer comunidade negra, onde a mulher, assumindo 
papéis de liderança ou responsabilidade coletiva, desenvolve ações de afir-
mação de um futuro para todo o grupo subordinado. Isto através das lutas por 
melhorias nas condições materiais de vida, bem como no desenvolvimento 
de condutas e atividades que visam afirmar a pertinência e atualidade da 
perspectiva imaterial. Assim, não apenas nas comunidades religiosas afro-
brasileiras, onde têm papel fundamental na propagação do axé, mas também 
nela, a figura da ialodê se faz necessária e celebrada (WERNECK, 2000).

Werneck fala sobre a relação das ialodês com o contemporâneo, sobre as 
lutas que atravessam muitos séculos, em que a mulher negra representa a si, 
ao seu grupo com responsabilidade individual-coletiva. A luta não é somente 
para si, mas para todos que ali se encontram.

Nas minhas pesquisas que envolve literatura contemporânea, relaciono 
a pluralidade da literatura de mulheres negras que potencializam pontos de 
vistas, conhecimentos, personagens e lugares. Não são obras de arte literária 
somente sobre pessoas negras, elas trazem discussões sobre relacionamentos, 
política, amor, dores, conflitos, sonhos, perdas, conquistas, sentimentos plurais 
de indivíduos diversos.

Mostrar possibilidades de movimentos, conhecimentos que abrangem a 
grupos específicos de mulheres, subjetividades advindas de espaços múltiplos, 
são motivos pelos quais entendo que racializar é uma ação necessária para 
reduzirmos ruídos em diálogos que podem ser mais construtivos quando se 
têm pontos de partida diferentes.
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Para uma educação que se propõe ser antirracista e atuar como possibi-
lidades de movimentos libertadores, necessitamos ser mais cuidadosas/os e 
responsáveis quanto a escolha de nossas referências bibliográficas, assumindo 
as limitações, as lacunas e que tipos de perspectivas se quer apresentar.

Gêneros, mulheres e minorias também têm cor. Na impossibilidade de 
tratar de forma abrangente a pluralidade de todas as raças, devemos indicar de 
onde parte o olhar, de onde foi percebido determinados estudos, pensamentos, 
indagações. O porquê que usei somente determinada/o estudiosa/o branca/o 
para falar de experiências de mulheres negras. O porquê fiz esta escolha, por 
exemplo. Isso também dirá muito sobre a pesquisa, sobre a sociedade, sobre 
os acréscimos e as brechas que toda pesquisa pode apresentar. É responsável 
seguirmos em espaços de partilhas de conhecimentos sem que endossemos 
experiências únicas como comuns a todas as pessoas. Em uma das partes da 
minha pesquisa, transito entre as obras, Diário de Bitita (1986), de Carolina 
Maria de Jesus (1913-1977), e Becos da memória (2006), de Conceição Eva-
risto (1946), como marcos3 de escrevivências – categoria-conceito alcunhada 
por Evaristo – e ideias de movimentos de memórias negras, as relações das 
obras com as personagens mulheres negras, a terra, a Terra, e trânsitos geográ-
ficos e de perspectivas. E também, as escolhi, porque as autoras foram as que 
primeiro chegaram ao meu conhecimento como escritoras negras brasileiras. 
Foram elas as primeiras a formatar a minha consciência negra, em termos de 
possibilidades, dentro do contexto da arte literária.

Eu faço questão de dizer isso, como um lembrete para não tornarmos 
as mulheres negras como se todas fossem e estivessem aplicadas a conceitos 
únicos, a uníssonas ideologias de mulheres, mesmo que observemos mais 
pontes que muros. Cada mulher negra, assim como qualquer indivíduo, tem 
suas subjetividades, suas experiências, suas gramáticas, e linguagens para se 
movimentar dentro da arte literária e da sociedade. É preciso compreender e 
respeitar os (des)encontros e não automaticamente induzir ou rotular pessoas 
negras e obras que antes mesmo do surgimento de certas categorias, conceitos, 
ideologias, já se fazia presente com a força e com nomenclaturas próprias e 
também pungentes, enquanto movimentos de mulheres negras plurais.

3 As duas obras foram publicadas em momentos diferentes, e além de trazer personagens negras com suas 
subjetividades, contextualizam o período histórico, a construção e o desenvolvimento, no século passado, do 
Estado brasileiro e como os grupos sociais, aos quais as narradoras pertenciam, estavam destinados aos 
quartos de despejo. Se em Diário de Bitita temos a noção do Brasil entre os primeiros anos do século XX, em 
que o país caminhava para a modernização com a urbanização e promessas de progresso com Getúlio Vargas 
(1930-1945), em Becos da memória, escrito entre os anos de 1987-1988, logo após a ditadura militar no Brasil 
(e publicado somente 20 anos depois), período turbulento, cheio de feridas e cicatrizes, temos uma narrativa 
ocorrida como continuidade histórica da primeira. O último é um romance inspirado em uma crônica de 1968, a 
história compreende o contexto em que o desfavelamento se ratifica como necessidade dos que estão no poder 
de “limpar” os centros urbanos e de punir, como fizeram antes com os escravizados, aquelas pessoas negras e 
pobres por estarem “no lugar errado” e, especialmente, por olharem como forma de resistência (HOOKS, 2019).
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CAPÍTULO 6

MULHERES ARTISTAS EM PAUTA: 
Por uma arte acional diversa

Larissa Ferreira1

Introdução

Este capítulo debruça-se sobre os estudos de gênero nas artes. Trata-se 
de um desdobramento das elaborações realizadas para a conferência Crítica 
feminista decolonial nas artes2, que apresentei no Centro Cultural da Espanha 
em Motevideo (Uruguai), como artista convidada da programação do Mês 
dos Direitos das Mulheres (Março, 2019). Refletirei especificamente sobre 
as mulheres artistas, categoria frequentemente tratada como inexistente no 
campo das artes, sobretudo nos contextos  historiográficos. Se formos exami-
nar nos livros de história da arte, poucas são as mulheres presentes. Contudo, 
muitas são as artistas existentes, o que leva a crer que o sistema institucional 
de arte construiu-se a partir de uma hegemonia masculina3 conivente com a 
invisibilidade das mulheres artistas. Ao buscar o que se esconde por trás desta 
ausência, muitas são as questões que dão base às desigualdades de gênero no 
campo das artes. Inicialmente veremos o modo como as relações de gênero 
estruturam as hierarquias que se fazem presentes, inclusive, nas instituições 
de arte e cultura que invisibilizam as mulheres. 

Ana Paula Simioni (2007), em sua pesquisa sobre as pintoras brasileiras 
no final do século XIX, relata a dificuldade não somente de encontrar estas 
artistas nos acervos4 das instituições de arte, tais como museus, mas ressalta 

1 Docente na Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Brasília. Doutora em Artes. http://lattes.cnpq.
br/5436860071342845. Email: larissa.contato@gmail.com

2 Chamada para a atividade: http://cce.org.uy/evento/critica-feminista-decolonial-en-las-artes-con-la-brasilera-
-larissa-ferreira-br/  

3 O Projeto História da _rte  (por Ananda Carvalho, Bruno Moreschi e Gabriel Pereira) dá uma dimensão desta 
hegemonia masculina quando apresenta  um mapeamento de onze principais livros de História das Artes, 
analisados a partir dos recortes de gênero e raça. Dos 2.443 artistas presentes nestes livros, haviam 215  
mulheres. Apenas  22  artistas eram negros ou negras. Ademais,  apenas 8 artistas brasileiros e 1 brasileira 
(Tarsila do Amaral). Site do projeto: http://historiada-rte.org/.

4 Simioni estudou a Academie Julian, escola francesa privada que acolheu mulheres, inclusive pintoras 
brasileiras. Para a sua surpresa, não havia informação sobre as estudantes no acervo da escola, pois todo 
o arquivo sobre as mulheres estava em acervo privado.
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também a dificuldade das fontes, com a omissão dos nomes das artistas em 
catálogos e documentos históricos. Enquanto a visibilidade masculina é cons-
truída com toda sorte de aparatos, inclusive institucionais, as mulheres são 
relegadas à inexistência, sem qualquer publicitação. 

As artistas foram ignoradas na escrita da história, mas também nas pro-
postas curatoriais5. O artigo masculino antecedeu as funções de historiador, 
curador, museólogo, como se estas funções fossem autorizadas somente aos 
homens. Uma vez que a diferença sexual, anatômica e biológica entre homens 
e mulheres foi “traduzida em oposição e desigualdade” (ZANELLO, 2018, 
p. 44), as assimetrias foram assimiladas e normatizadas. Neste contexto, as 
relações de gênero organizam os papéis da mulher e do homem a partir de uma 
oposição binária e, no cotidiano laboral, ditam uma desigual divisão sexual 
do trabalho que se faz presente também na àrea das artes. Uma vez que tal 
convenção binária, entre masculino e feminino, é fundamentada, sobretudo, 
nos aspectos físicos e biológicos, a norma prescrita aos homens, desde uma 
identidade construída a partir da virilidade masculina é que sejam corajosos, 
fortes, provedores, atletas sexuais, aqueles que não choram. E às mulheres, 
que sejam, sem titubear, frágeis, compreensivas, sensíveis, emocionais, doces, 
amorosas, maternais e, acima de tudo, esposas (FERREIRA, 2020a).  Estas 
relações definem os estereótipos entre o que é convencionado como mas-
culino e feminino6, colaborando para as desigualdades sociais7, sobretudo 
quando nos deparamos com a divisão sexual do trabalho que permite, por 
exemplo, que os homens recebam salários maiores que as mulheres, ainda que 
desempenhem as mesmas funções. Ou que as mulheres não sejam plenamente 
aceitas em determinadas àreas de atuação. Basta lembrar que no campo das 
artes, as mulheres pintoras foram frequentemente subjulgadas, chamadas de 
“amadoras”:

O termo artista era utilizado estritamente para os homens já formados 
pela Academia, geralmente detentores de trajetórias bem sucedidas, com 
destaques em exposições anteriores. Já o termo aluno era aplicado lite-
ralmente, abarcando todos os inscritos na escola oficial ou a ela ligados 
em função dos prêmios de viagem ao exterior em curso [...] Já a terceira 
categoria, a de amadores, embora aparentemente conjugada em um plural 

5 Testemunhamos mudanças, com propostas curatoriais pautadas na reconstrução das memória   destas 
artistas, destaco as recentes exposições Black Radical Women 1965–85 (Brooklyn Museum, 2017) e Mulhe-
res Radicais: arte-latino americana, 1960-1985 (Pinacoteca de São Paulo, 2018).

6 A relação  “homem x mulher” é uma das categorias possíveis para pensar opressões, sexismos  e assimetrias 
de gênero dentro do contexto patriarcal. Embora seja preciso dar atenção às categorias não estáveis de 
gênero, as críticas serão tecidas a partir desta binariedade. 

7 Raça, classe e gênero devem ser levadas em consideração, é necessária uma perspectiva interseccional 
para examinar o entrelaçamento entre racismo, desigualdades sociais e de gênero.
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universal era, na realidade, usada para abarcar as mulheres artistas: a de 
que para as mulheres a arte era um passatempo, um diletantismo erudito, 
mas não uma atividade séria (SIMIONI, 2006).

As mulheres não eram vistas como profissionais, ainda que as suas pin-
turas fossem impecáveis. Enquanto a figura masculina era a única autorizada 
a ser “artista”, o trabalho artísico da mulher não era tratado com seriedade 
na sociedade patriarcal. Esta impossibilidade de reconhecimento enquanto 
artista diz muito sobre o sexismo estrutural, que estabele as hierarquias que 
delimitam os papéis de gênero. O sexismo ainda normatiza a divisão sexual 
do trabalho, cuja ordem é que as mulheres recebem salários mais baixos que 
a parcela masculina, ou que não ocupem cargos de chefia ou se quer alcancem 
reconhecimento em suas àreas de ocupação. 

Devemos recordar que no contexto da formação, a mulher não tinha 
o direito a fazer curso universitário, somente em 1881 o contexto muda 
(TELES, 1999, p. 28). Antes disso,  a Lei Geral (15 de outubro de 1827) 
garantia a educação gratuita para todos os cidadãos e todas as cidadãs, mas 
somente até o chamado ensino primário. E mesmo assim, as mulheres não 
podiam fazer algumas disciplinas; enquanto os homens aprendiam geome-
tria, às mulheres era ensinada as “artes do lar”.  O recorte racial dentro dos 
estudos de gênero deve ser feito, haja vista que no país em  que a abolição 
aconteceu “oficialmente”8 em 1888, quem poderia frequentar estas escolas e 
universidades? Ademais, as mulheres brasileiras que almejavam estudar artes 
o faziam no exterior e, logicamente, uma parcela de mulheres financeiramente 
privilegiadas que tinham condições de arcar com os custos. Estas passagens 
históricas, dão a ver outra questão sobre o campo das artes no Brasil, a eliti-
zação. A Academia de Artes no Brasil foi criada no final do século XIX, com 
abertura para as mulheres somente em 1892. Novamente questiono: no país 
que aboliu a escravatura em 1888, quem poderia estudar nestas escolas? A 
arte brasileira oficial, a institucionalizada, construiu-se predominantemente 
branca9. Estes aspectos evidenciam a complexidade do campo de estudos de 
gênero nas artes, desde a necessidade de uma análise atenta às componentes 
de raça e classe. E, para isso, debater a colonialidade de gênero é fundamen-
tal. Sendo assim, este debate sobre as desigualdades de gênero no campo das 

8 Na prática a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, foi uma farsa. A exclusão da população negra 
permaneceu, como bem expressa o artista Lazzo Matumbi “No dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha 
trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela. Pensando em um dia 
descer, mas eu nunca desci” (música 14 de maio).

9 Para ampliar esta questão, recomendo a exposição "Negros Pintores" (2008), exibida no Museu Afro Brasil 
na cidade de São Paulo, com curadoria de Emanoel Araújo, director do referido Museu. A exposição con-
centrou-se na produção de artistas negros do século XI e XX.
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artes compõe-se desde uma perspectiva interseccional. Para isso, acionaremos 
uma possível crítica feminista decolonial10 combativa aos mecanismos da 
colonialidade de gênero nas práticas artísticas.

Dito isto, discutirei aspectos da colonialidade de gênero no campo das 
artes a partir de uma abordagem historiográfica e curatorial composta por 
obras de variados períodos. Analisarei algumas obras que problematizam a 
escopofilia masculina, em representações femininas de autoria masculina. Em 
seguida, apresento uma cartografia de obras contemporâneas, do campo das 
artes visuais, realizadas por artistas latino-americanas que acionam feminismos 
artísticos em suas produções.

Feminismos artisticos

A discussão sobre a produção artística das mulheres vem acompa-
nhada de um debate sobre o feminismo. O “feminismo é um movimento 
para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão (HOOKS, 2018, 
p. 13) que, portanto, possibilitou (e continua a possibilitar) uma série de 
consquistas históricas no campo dos direitos das mulheres que reverberam 
em muitas esferas da vida, inclusive no campo das artes. A reivindicação 
das artistas por formação, ocupação de espaços e visibilidade, soma-se às 
pautas feministas por direitos. Outrossim, como coloca Rosemary Betterton 
(2011, p. 18), a produção artística e a crítica que acessa “uma consciência 
do modo como o gênero molda a visão e o olhar”, também está no campo 
dos feminismos artísticos.

Considerando a produção artística das mulheres, sobretudo na América 
Latina, ainda que muitas destas não afirmem-se enquanto feministas, acabam 
acionando feminismos artísticos quando suas obras questionam os modelos 
patriarcais, os estereotipos de gênero, a opressão da mulher, o direito ao 
corpo, dentre outros. A argentina Maria Laura Rosa, ao analisar a produção 
de artistas latino-americanas no período da ditadura militar, cuja luta por 
liberdade de expressão atravessa a produção artística destas décadas, reflete: 
“Embora essas artistas não se chamassem de feministas, a sua produção, em 
vários estágios, propiciou leituras baseadas em teoria feministas e estudos 
de gênero” (ROSA, 2017, p. 38). De modo que, em muitas produções, os 
textos e os contextos das suas obras estabelecem relações diretas com as 
pautas do feminismo.

10 Quando a decolonialidade é pautada como a possibilidade de acessar outras narrativas históricas e contem-
porâneas que não os marcos coloniais, esta rejeição é contra-colonial. Portanto, a rejeição a outros marcos 
artísticos, que não os masculinos e/ou euroamericanos, é decolonial na medida em que aciona rupturas 
contra-coloniais.
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Considerando o cenário do Brasil e da América Latina, os estudos femi-
nistas abrem-se às perspectivas contra-coloniais e decoloniais. A coloniali-
dade de poder e a colonialidade de gênero são fundamentais para entender os 
mecanismos de manutenção das desigualdades de gênero. Descolonizar, em 
sua atuação contra-colonial, é uma premissa urgente ao debate sobre gênero 
e, desde esta perspectiva, acionar as questões sobre raça e colonialidade de 
poder são essenciais a esta discussão. Portanto, é nescessário pontuar a dis-
cussão de modo mais amplo, distanciando-se da ideia de “mulher” como 
categoria homogênea, pautando a diferença, mas também as desigualdades 
que compõe esta diversa categoria. Nesse sentido, convido a mirar os ciclos 
de invisibilidade e exclusão das mulheres em sua diversidade, sobretudo, 
indígenas, negras e latino-americanas, em suas histórias de lutas pelo direito 
ao corpo, à vida, à cultura e à arte.

Colonialidade de gênero e colonialidade de poder

Considerando que a colonialidade de gênero sustenta os mecanismos 
de exclusão, compreender sua dinâmica é urgente à compressão de como 
as opressões de gênero se estruturam em composição com as componentes 
de raça, etnia, classe e sexualidade, implicadas no processo de dominação 
colonial patriarcal. Estas categorias estruturam as bases racistas, patriarcais 
e sexistas que compõe a colonialidade de poder11. Nesse sentido, o sistema 
patriarcal e o racismo estrutural são profundamente coloniais. 

Este aspecto aciona o entendimento do “patriarcado” como  uma cate-
goria não universal, pois ainda que o caráter heterossexual defina as relações 
de dominação “homem versus mulher”, é importante considerar as outras 
categorias, tais como raça, sexualidade, classe. Demarcar esta especificidade  
é fundamental, uma vez que o feminismo ocidental hegemônico elabora suas 
questões a partir da estrutura da família12 nuclear, cujo patriarcado é visto 
como único. Pois ainda que o patriarcado13 seja hegemônico no exercício 
de poder masculino, compõe-se de diferenças e gradações de privilégios. 
Basta pensar no homem negro e nos privilégios que ele não possui quando o 
racismo está em jogo. 

11 Estruturado na matriz colonial que expressa-se, por exemplo, no modelo único do universal inexistente que 
invisibilizam e subalternizam outros saberes e existências.

12 Nesta ideia de família, estão comumente excluídos os possíveis núcleos familiares que vão além do padrão 
heteronormativo ou a parcela da família brasileira que é formada por mães solteiras e por mulheres que 
trabalham para sustentar a família. 

13 O patriarcado “é um sistema político modelador da cultura e dominação masculina” (AKOTIRENE, 2018, p. 
112), é também: “Outra maneira de nomear o sexismo institucionalizado (HOOKS, 2018, P. 13)
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Outrossim, a categoria “mulher” não é universal, é também  atravessada 
por diferenças de  raça, etnia, sexualidade, idade, classe. Sabemos que há um 
feminismo global que não levou em consideração estas diferenças. Um femi-
nismo que é majoritariamente ocidental e euro-americano, com pautas que 
foram acessadas como “universais” em lutas feministas globais. Portanto, é 
preciso buscar na diferença as bases para os muitos feminismos, assim como 
buscar nos caminhos locais as especificidades que não são contemplada nas 
pautas globais. E, nesta diferença, há muito por percorrer no campo dos direi-
tos das mulheres negras, indígenas, chicanas, quilombolas, palenqueiras, ciga-
nas. Como bem coloca a pensadora afro-americana Bell Hooks, “Precisamos 
de estudos feministas baseados na comunidade” (2018, p. 46). Cientes destas 
lacunas é tempo de buscar as brechas para desarticular a colonidade de poder, 
como bem coloca Rita Segato (2011).  E, para isso, é fundamental destacar 
esta parcela de mulheres (indígenas, negras, quilombolas, palenqueiras) as 
quais muitas vezes é negado o direito de serem nomeadas como “artista”.

A colonialidade de poder nas artes estabelece uma diferença colonial 
entre a “artista” e a “artesã”, assim como entre a “arte” e o “artesanato”. Uma 
dicotomia construída com base na colonialidade de poder que naturaliza as 
assimetrias sociais entre a figura de prestígio da/do artista e a figura desvalori-
zada da/do artesã/artesão e até mesmo da/do brincante. Há uma hierarquia que 
coloca-se entre a arte na comunidade e a arte acadêmica e institucionalizada, 
como se estas últimas apresentassem o modelo de conhecimento artístico a 
ser perseguido. É evidente que estas assimetrias de poder colaboram na manu-
tenção das desigualdades sociais destes grupos, a começar pela frequente des-
qualificação da figura da artesã e até mesmo da brincante, visto como menos 
pensante. Dintinguindo, inclusive, aquela/aquele que cria e tem a inspiração 
na genialidade artística (o/a artista) versus a manualidade da realização de um 
artesanato, julgado como não culto. Ao considerarmos hipoteticamente uma 
obra de cerâmica na tradição e contemporaneidade indígena, para ilustrar o 
debate, esta pode ser uma peça que pense toda a comunidade e traduza a cos-
movisão daquele povo em suas relações com o mundo. Portanto, são peças-arte 
que manifestam a potência de saberes e os conhecimentos destes povos sobre 
sí e o mundo. Dai que, diante da multiplicidade que compõe estas peças-arte, 
esta falsa inferioridade epistêmica, que fixa a hierarquia entre a artesã e a 
artista, o manual e o pensante, é um mecanismo da colonialidade de poder:

A inferioridade epistêmica foi um argumento crucial, utilizado para 
proclamar uma inferioridade social biológica, abaixo da linha da 
humanidade. A ideia racista preponderante no século XVI era a de 
‘falta de inteligência’ dos negros, expressa no século XX como ‘os 
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negros apresentam o mais baixo coeficiente de inteligência’ (GROS-
FOGUEL, 2016, p. 40).

Uma premissa que estrutura a base do conhecimento ocidental univer-
sal é a desqualificação dos modos de pensar e ser. O universal é o padrão, 
e nesta lógica colonial o chamado “outro” deve ser subjulgado e desquali-
ficado. Sabemos que a inferioridade é uma farsa forjada para justificar as 
explorações e as dominações que estão na base racista e sexista que dá sus-
tentação ao projeto de modernidade colonial que vale-se do universalismo 
ao apresentar uma suposta neutralidade do conhecimento, do teleológico14 ao 
científico: “Quando se analisa a estratégia utilizada pelos países europeus em 
suas colônias, verifica-se que o racismo desempenhará um papel fundamen-
tal na internalização da ‘superioridade’ do colonizador pelos colonizados” 
(GONZALEZ, 1988, p. 72). Está em jogo a construção de uma hieraquia que 
naturaliza o genocídio e o epistemicídio. Assim foram com os povos indíge-
nas nativos e os africanos escravizados15 na América Latina. Pouco importa 
quantos morram, o extermínio faz parte da estrutura colonial, que ainda está 
em voga na contemporaneidade. 

O racismo, mas também o sexismo, valem-se da inferioridade epistêmica. 
Sabemos o quanto as mulheres são subalternizadas, com tímidos reconheci-
mentos em seus campos de atuação. E sem esquecer da componente “raça”, 
implicada neste processo de subalternização, já que o tom da pele define 
os privilégios numa sociedade racista. Estas “outredades16“ estruturam as 
subalternidades e se colocam aí, mas também quando é negada às bordadei-
ras, ceramistas e às cordelistas o seu o lugar na arte. Sobretudo nos espaços 
institucionalizados da arte que autorizam a sua circulação desde que bem 
delimitada a sua diferença colonial. As diferenças (culturais) são transformadas 

14 Na condição colonial em que é preciso subjulgar o outro, parte do exterminio se dá justificada pelo jul-
gamento aos “corpos sem alma”. Os povos indígenas e africanos, rotulados como “desalmados” por não 
terem a mesma crença ortodoxa cristã dos colonizadores. E assim, em nome de apenas um Deus, único e 
universal, autorizou-se a morte, o desumano. Portanto, a colonialidade de poder circula com uma roupagem 
de neutralidade e universalidade, majoritariamente masculina e branca, que atravessa vários campos (do 
científico ao teleológico) e autorizaram tantos genocídios e epistemicídios. 

15 Vale fazer a ressalva de que estes povos  africanos não eram rudimentares, como tantos livros didáticos 
afirmam,  construindo um imaginário reduzido sobre o continente cujo destaque único é a pobreza.  Muitos 
reis e rainhas, assim como sacerdotes em África foram violentamente trazidos para sustentar o violento 
sistema escravista na América Latina. Embora seja importante evidenciar a memória desta escravidão e 
toda a dívida histórica para com os povos de África, devemos honrar todo o conhecimento ancestral que 
tem como matriz o Continente Africano. 

16 Para aprofundamentos, ver Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario 
estratégico descolonial (SEGATO, 2011).
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em valores e são classificadas no sistema de hierarquia patriarcal racista. Vale 
lembrar que o racismo se molda em muitas variantes, inclusive a culturalista17.

A partir desta reflexão de Frantz Fanon, “Assim, a meu irracional, opu-
nham o racional. A meu racional, o verdadeiro racional” (2008, p. 120), pas-
sei a usar o termo “acional”, para pensar outras epistêmes que rompem com 
aquelas que pensam ter a razão única e universal. O acional em sua potência 
de acionar, mover, romper, sejam as opressões de gênero ou o racismo estru-
tural. Pois entre a ação e a passividade, a escolha é a ação. O pensamento e 
a prática acional que se contrapõe ao suposto “racional” da razão colonial, 
rompendo não somente com a inferioridade epistêmica, reivindicam um outro 
tipo de pensamento, o chamado “acional”. Dito isto, entender certos espectros 
da exclusão do seleto mundo (colonial) das artes é fundamental para uma 
reflexão sobre a colonialidade de gênero e o modo como as mulheres artistas 
podem reividicar este acional das artes. 

Rupturas urgentes: Estereótipos de gênero e  desigualdades  

Como visto, na trama das assimetrias de gênero, a inferioridade epistê-
mica é um dos mecanismos que normatizou as desigualdades justificadas pela 
superioridade epistêmica masculina, que forjou o lugar de privilégio para os 
homens. A suposta “genialidade masculina” ainda se faz presente no campo 
das artes.  E sabemos que esta genialidade construiu o suposto saber universal, 
refletido anteriormente.  Ressalto que na construção desta genialidade, do  
artista enquanto gênio, é importante fazer um recorte do privilégio do homem 
branco no mainstream das artes. Para isso, basta mirar os históricos ciclos de 
exclusão de artistas negras/os18 e/ou indígenas19. Assim como mapear quem 
são os/as artistas que historicamente possuem amplo reconhecimento. 

Enquanto os homens exerciam o seu poder a partir da genialidade nas 
artes, as mulheres eram relegadas ao estereótipo de sensibilidade e delica-
deza. Embora a sensibilidade seja um aspecto presente na produção de artes 
e do sensível, esta suposta “sensibilidade” relaciona-se à inferiorização da 
mulher  desde uma suposta hipersensibilidade que a torna frágil. Como dito, 
construída  a partir  das relação de gênero que prescrevem os padrões de com-
portamento a partir da biologia, a ideia do sensível nas mulheres está ligada 

17 Desenvolvo esta discussão em relação com o pensamento panafricanista de Paul Gilroy no artigo Corpos 
moventes em diáspora: dança, identidade e reexistência (2018).

18 Destaco três artistas negros/as contemporâneos/as indicados/as ao prêmio PIPA: Jaime Lauriano, Michele 
Matiuzzi e Antônio Obá.

19 Vale conhecer a produção do artista Denílson Baniwa (@denilsonbaniwa) que foi o vencedor do prêmio 
PIPA Online em 2019. Lentamente, o cenário tem mudado. 
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ao biológico maternal, que nasceu para o cuidado, a compreensão, o afeto, 
supostamente próprias à sensibilidade maternal20. No outro extremo, a ideia 
de que os homens não choram,  suportam mais a dor, sendo pouco emocionais 
e mais racionais. Na crítica da artista Judy Chicago, a conivência é a de que 
“a arte do homem é intelectual e o da mulher é emocional” (1971, p. 39). 
Portanto, as artistas foram estereotipadas desde as supostas características 
que a compõe enquanto mulher no contexto generalista da biologia, ou seja, 
desde os papéis de gênero. 

Contudo, há de se pensar em outras especificidades, uma vez que  his-
toricamente esta condição “sensível” foi negada a determinados grupos de 
mulheres, como é o caso das mulheres negras. Tratadas sem distinção em 
relação aos homens, mulheres que suportavam todo tipo de peso e trabalho 
braçal nas atividades da plantation no período escravocrata. Contudo, ainda 
hoje é vista e tratada como aquela que pode suportar pesos e cargas extremas, 
aquela que é mais resistente à dor. Basta checar a estatística das mulheres 
negras que foram submetidas a partos sem qualquer anestesia, em casos de 
violência obstetrícia. Sobre esta questão, um trecho de Sueli Carneiro, pen-
sadora do feminismo negro no Brasil: 

Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, 
provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse 
mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis (CARNEIRO, 2011).

E ainda, devemos citar as mulheres indígenas, quando tratadas desde o 
estereótipo da selvagem, do animalesco e não humano. Vale trazer o frag-
mento de um editorial de 1992 (Jornal Folha de São Paulo), cujo título “ As 
meninas índias são terríveis”, traz depoimentos de um coronel que afirma 
que o seus soldados são ameaçados de estupro pelas mulheres indígenas: 
“Eu tenho que segurar meus soldados, porque eles não podem se aproveitar  
dessa deficiência das índias” (TELES, 1999, p. 17)21. Segundo a matéria, a 
deficiência seria o momento em que as índias estariam no “cio”. Guardadas 
as devidas diferenças, assim como as mulheres indígenas, as mulheres negras 
também são hipersexualizadas: “A mulher negra será retratada como exótica, 
sensual, provocativa” (CARNEIRO, 2018, p. 155).

20 Vale lembrar que a pauta feminista do direito ao corpo está diretamente relacionada à maternidade optatória  
e ao aborto como decisão da mulher. 

21 A autoria Maria Amélia de Almeida Teles (1999) no livro Breve História do Feminismo no Brasil, dá detalhes 
desta matéria escrita pelo jornalista Gilberto Dimenstein. O coronel citado é Francisco Abrão, então coman-
dante do 5o Batalhão Especial de Fronteiras do Exército.  
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O  aspectos da maternidade e da sexualidade comumente atravessam as 
pautas do feminismo. Ao refletir como estas duas experiências, ditas “univer-
sais”, a pensadora brasileira Luiza Bairros,  figura ímpar no feminismo negro 
em sua luta pelos direitos das mulheres e a igualdade racial no Brasil, pontua:

Num determinado momento os conceitos foram úteis para definir uma 
coletividade e seus respectivos interesses assim justificando o estabele-
cimento de uma organização política independente. Mas por outro lado 
mostraram-se inconsistentes quando usados para definir o que nos une a 
todas enquanto mulheres [...]. Há duas versões do pensamento feminista 
que explicitamente tentam definir a mulher com base em experiências 
tidas como universais [...] A primeira coloca a maternidade como a expe-
riência central na identidade das mulheres [...] A segunda toma a sexuali-
dade, entendida como forma de poder que transforma a mulher em objeto 
sexual do homem, como a experiência capaz de unificar todas as mulheres  
(BAIRROS, 1995, p. 459-460).

Seguindo os dizeres de Luiza Bairros, embora as experiências possam 
unificar as mulheres em suas lutas, as especificidades de cada grupo devem 
ser consideradas, sem margem para as generalizações. Portanto, as compo-
nentes de raça, etnia, classe, sexualidade, idade, nos levam à  desconfiar da 
universalidade e generalizações, inclusive no campo de luta das mulheres. 
Uma vez que o projeto colonial definiu um projeto de corpo, de quais marcas 
de pele, etnia, gênero e nacionalidade seriam  as/os privilegiadas/os. Quais 
seriam os padrões de beleza e quais mulheres nunca se encaixariam nestes 
padrões: o universal abstrato também incorre nestes alvos padrões de beleza. 

Portanto, há corpos  que são marcados simbolicamente e materialmente. 
Interrogar a universalidade da categoria “mulher” a partir das diferentes exclu-
sões e privações de direitos é fundamental. Maria Lugones22 tece uma crítica 
ao reducionismo do feminismo hegemônico:

No desenvolvimento do feminismo do século XX, não foram feitas explíci-
tas conexões entre gênero, classe e heterossexualidade como racializadas. 
Este feminismo focou a sua luta e suas formas de conhecer e teorizar con-
tra uma caracterização das mulheres como frágeis, fracas tanto corporal 
como mentalmente, reclusas do espaço privado e sexualmente passivas  
(LUGONES, 2008, p. 94).

22 En el desarrollo de los feminismos del siglo XX, no se hicieron explícitas las conexiones entre el género, la 
clase, y la heterosexualidad como racializados. Ese feminismo enfocó su lucha, y sus formas de conocer y 
teorizar, en contra de una caracterización de las mujeres como frágiles, débiles tanto corporal como mental-
mente, recluidas al espacio privado y como sexualmente pasivas (LUGONES, 2008 p. 94). Tradução nossa. 
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Lugones, pensadora argentina do feminismo decolonial, pontua com 
detalhes a exclusão que se deu nas pautas universais do feminismo hegemô-
nico, sem espaço para a outredade. Uma perspectiva que não dialogou com as 
questões do poder colonial durante a sua construção, como coloca a pensadora 
afro-americana Bell Hooks: 

A maioria das mulheres nos EUA não conhece nem usa os termos ‘colo-
nialismo’ e ‘neocolonialismo’. A maioria das mulheres norte-americanas, 
principalmente as mulheres brancas, não descolonizou o seu pensamento, 
seja em relação ao racismo, sexismo e elitismo relativos ao grupo de 
mulheres menos poderosos na sociedade, seja em relação à multidão de 
mulheres ao redor do mundo (HOOKS, 2018, p. 75). 

A necessidade de pautar as especificidades e as diferenças é real e precisa 
ser levada em consideração. Como visto, a construção da suposta fragilidade 
feminina não se deu de modo universal. Assim como a questão da materni-
dade e da sexualidade foi radicalmente diversa. No campo das artes, há uma 
diferença nítida no modo como se dá a representação das mulheres negras e 
indígenas, por exemplo, esta é radicalmente diferente das mulheres brancas 
retratadas nas pinturas. Basta fazer uma visita aos museus ou folhear atenta-
mente os livros de história da arte ocidental, desde uma observação específica 
sobre a pintura de autoria masculina, é perceptível que há papéis pré-estabe-
lecidos, entre a representação das mulheres. A mulher branca será a senhora, 
possivelmente a mãe, ou a sinhá. Se forem mulheres negras ou indígenas, 
não raramente são retratadas servindo, redindas e até mesmo mortas, como 
veremos no tópico seguinte. Passaremos à analise de algumas obras, com o 
intuito de constatar que esta normatização não é apenas uma impressão, ela 
é estrutural.

Moema

Começarei por Moema, personagem indígena retratada no quadro que 
leva o seu nome, pintada no ano de 1866 pelo pintor brasileiro Victor Mei-
relles, a obra encontra-se no acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP). 
Esta pintura é um dos símbolos do Romantismo Brasileiro, retrata uma história 
presente na parte VI do poema Caramurú, escrito pelo Frei José de Santa Rita 
Durão. O poema, é protagonizado pelo português Caramuru e duas mulheres 
indígenas, Moema e Paraguaçu. O genocídio indígena é recontado como uma 
história de amor, de uma índia Moema que teria morrido afogada quando atira-
va-se desesperadamente mar adentro atrás do seu amor, o português Caramuru, 
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um colonizador que deixava a aldeia em sua caravela. O amor indígena ao 
europeu, o apego do colonizado ao colonizador. A dor da morte indígena 
naturalizada como uma suposta “dor de amor”. O genocídio romantizado. 

E ainda, o poema constrói uma história de ciúmes, desde uma suposta 
“disputa” entre duas índias, já que o tal Caramurú estaria levando no navio 
apenas a índia Paraguaçu. Como se não bastasse, é uma história construída 
pelas linhas do machismo estrutural que esforça-se em falsear a disputa entre 
as mulheres. Confiram o trecho destacado do texto, é cruel em sua misoginia:

Não vinha menos bela, do que irada: 
Era Moema, que de inveja geme, 
E já vizinha à nau se apega ao leme.

Mirem Moema, jogada ao chão. Examinem detalhadamente esta figura 
na pintura. Meirelles objetifica Moema, coisifica. Um corpo jogado, um 
corpo-coisa, um corpo-alvo. Não há romantismo nesta morte, como pensou 
Meirelles ao pintar o quadro. Encontrar Moema é se deparar com a presença 
da morte, dolorosa. O corpo posa como um alvo, dos corpos autorizados a 
morrer. Parece de longe uma imagem “intolerável23” (RANCIERE, 2012). 
Onde estão as dores? Como constitui-se a indiferença à dor? De algum modo, 
ainda que não possamos mensurar a intencionalidade24, Caramurú provoca a 
morte de Moema. As mortes destas mulheres indígenas em periodo colonial 
fazem refletir sobre o secular genocídio, ao mesmo tempo nos mostram que 
o “feminicídio” é muito mais antigo do que possamos imaginar. Se formos 
refletir sobre o direito ao corpo e à autonomia da mulher, teriamos ainda que 
questionar: Que autonomia têm as mulheres indígenas quando os seus direitos 
básicos são diariamente violados? E mais uma vez a arte esboça naturalidade 
em retratar estas violações.

Nesta pintura, avista-se a construção do “bom selvagem”, alcunha colo-
nial que forjou a construção de um povo brasileiro pacífico. Uma morte-vida 
que repete-se ainda hoje. Por mais que os povos originários gritem e o seu 
canto ecoe retumbante e ancestral, a identidade nacional é baseada no apaga-
mento das resistências. Do imaginário que naturaliza uma realidade perversa, 
e uma realidade perversa que autoriza o imaginário de violência. Ante toda 

23 O “intolerável” se dá quando o espectador sente-se culpado e é impelido a agir: “ Sentir-se culpado de estar 
lá a nada fazer, olhar aquelas imagens de dor e morte em vez de lutar contra as potências responsáveis 
por elas. Em suma, deve sentir-se já culpado de olhar a imagem que deve provocar o seu sentimento de 
culpa” (RANCIÈRE, 2012, p. 83). Nessa passagem, o autor refere-se a algumas imagens que denunciam 
o capitalismo, tais como a emblemática imagem capturada pelo fotógrafo sul-africano Kevin Carter, cuja 
fotografia mostra o exato instante em que um urubú está à espreita de uma criança que definha. 

24 A violência patriarcal continua a matar as mulheres. Não raramente o assassino defende-se dizendo que 
não fora intencional ou tenta culpar a própria mulher, sobretudo em casos que envolvem relação conjugal. 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 121

a tentativa de abnegação dos povos originários, sabemos que estes povos 
resistiram e resistem. Como coloca Daiara Tukano, artista indígena e educa-
dora: “Se estivéssemos sido vencidos, não estaríamos aqui, então, se existem 
povos indígenas no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, é porque 
nós não fomos colonizados. Estamos aqui até hoje” (TUKANO, 2019). Uma 
importante reflexão para redimensonar a trajetória dos povos indígenas. 

Fonte: Moema, Victor Meirelles, 1866. Pintura. Museu de Arte de São Paulo.

A escopofilia masculina

A escopofília masculina é a lente que vê e retrata Moema, assim como 
outras tantas obras de autoria masculina que trazem representações de mulhe-
res. A escopofilia pode ser conceituada como “prazer do olhar”. Como coloca 
Laura Mulvey (1975), ao analisar a construção da imagem da mulher em obras 
cinematográficas, a escopofilia masculina objetifica, sobretudo quando “as 
mulheres são simultaneamente olhadas e expostas [...] com sua aparência codi-
ficada para provocar um forte impacto visual e erótico” (1975, p. 124). Este 
olhar que objetifica soma-se aos efeitos nocivos do sexismo. A imagem é feita 
pelo homem e para o olhar masculino, no que Mulvey refere-se como “male 
gazer”, que pode ser traduzido como “mirada masculina” (MULVEY, 1975). 
Esta mirada reafirma o privilégio do olhar patriarcal que norteia a escolha das 
imagens reificadas e sexualizadas sobre a mulher. Nesta construção, pautada 
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no cinema, o aparecimento das mulheres nas cenas está subjulgada ao olhar 
do homem, ou seja, a mulher só existe quando o homem a olha. A autora faz 
um estudo de variados filmes, demonstrando quando a mulher aparece em 
cena e sob o olhar de quem, o homem. A partir destas análises, denuncia a 
presença da mulher que depende do olhar masculino (male gazer) para existir 
e aparecer na narrativa cinematográfica. 

É inegável que na cultura visual há uma centralidade na hegemonia do 
olhar masculino que escolhe as representações do feminino e, não raramente, 
são compostas de mulheres nuas. Vejam a nudez feminina como tema central de 
pinturas do século XIX, no que Zerner nomina como “batalhas de nus” (2012, 
p. 128), elegendo alguns artistas cujas obras alavancaram suas carreiras a partir 
da pintura do nú feminino, com destaque para as pinturas com referência à 
personagem Vênus. Dando um salto para o contemporâneo, as ações do cole-
tivo Guerrilla Girls é pertinente para tomar uma visão crítica sobre a presença 
da nudez das mulheres nas artes. O coletivo faz um mapeamento de obras de 
artistas em museus e denuncia a discrepância entre a porcentagem de mulheres 
artistas e de mulheres retratadas nuas. No mapeamento feito no Metropolitan 
Museu (New York, 1985), a porcentagem total de mulheres artistas expondo 
no museu é de apenas 5%, enquanto o levantamento das obras compostas por 
nudez de mulheres é de 85%. A mesma obra repetiu-se no Museu de Arte de São 
Paulo (2017), do total de obras apenas 6% do acervo é composto de mulheres 
artistas. Enquanto nas obras que compõe-se de nudez, 60% são nús femininos. 
Para evitar interpretações dúbias, ressalto que a questão levantada refere-se 
à nudez da mulher no que tange à escopofília masculina e não simplesmente 
à nudez. Já que no contexto dos avanços sobre o direito ao corpo esta é uma 
pauta fundamental. Elenco duas questões que acompanham esta discussão: 1. 
A hipersexualização da mulher nas representações da nudez; 2.Os sistemas de 
regulação à autonomia expressiva das artistas.

No que tange à hipersexualização da mulher nestas representações, vale 
entrar em contato com alguns pontos colocados por Griselda Polock:  

É sem dúvida um facto inegável que muitos dos trabalhos canonizados 
como fundadores da arte moderna focam precisamente a área da sexuali-
dade, sobretudo enquanto bem comercial  [...] Por isso, devemos questio-
nar por que razão o território do modernismo é tão frequentemente uma 
forma de lidar com a sexualidade masculina e com os corpos das mulheres 
– porquê a nudez, o bordel, o bar? Qual é a relação entre sexualidade, 
modernidade e modernismo? (POLLOCK, 2011, p. 57).

A autora elenca algumas obras que trazem a figura da mulher e da vida 
boemia que transcorre na medida em que estas mulheres circulam nestes 
espaços desde a insignia da hipersexualização. Na alcunha da “musa inspira-
dora” esconde-se a objetificação daquelas mulheres retratadas. Estas que são 
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objetificadas e hipersexualizadas em muitas das obras que compõe a  citada 
“batalha do nú”, como em Olímpia (MONET, 1863). A perspectiva de gênero 
molda o olhar e a visão. Contudo, o debate não encerra-se na escopofilia mas-
culina e no modo como o artista compõe a imagem, mas apresenta um outro 
aspecto importante à nossa reflexão no que tange à representação da figura 
feminina nas artes: autorização masculina versus desautorização feminina.

Afinal, enquanto a nudez feminina alavanca a carreira dos artistas, onde 
estão as artistas e as suas representações sobre sí? Nesta busca, nos deparamos 
com passagens que denotam a impossibilidade da mulher artista represen-
tar a si própria. Para ilustrar, basta recordar a artista Maria Antonia Matos 
Aycinema (Guatemala, 1902-1995), que teve sua exposição fechada antes da 
data oficial de término. No Salão de Exposições da Academia Nacional da 
Guatemala (9 de junho de 1934), entre suas pinturas estavam composições 
com nús masculinos e femininos.

Sete dos 33 trabalhos expostos faziam parte da série de nus que ela havia 
pintado durante seus anos de estudante. O escandalo que a mostra produziu 
foi inesperado. A irreverência e audácia da pintora levou as autoridades 
da academia a censurarem a exposição, fechando-a antes da data prevista. 
Sob ferrenho controle do ditador Jorge Ubico, as autoridades declararam 
que os temas dos quadros eram impróprios para uma ‘jovem mulher de 
berço’ (CAZALI, 2018).

Se Aycinema não estava autorizada a pintar mulheres, quem estaria? 
Reivindicar o poder de representar o seu próprio corpo é uma das pautas dos 
feminismos artísticos. É evidente que as assimetrias de gênero atravessam 
esta censura, e não assusta se o estopim também estiver ligado à representa-
ção dos nús masculinos25. Contudo, se antes os artistas alavancaram as suas 
carreiras desde a pintura de nús feminismos, uma mulher artista “ de berço”, 
não o poderia fazer. Os homens estiveram historicamente autorizados a com-
por representações artísticas das/sobre as mulheres, contudo, mulheres são 
impossibilitadas de representar o outro e a si mesma. O sexismo estrutura os 
sistemas de regulação ao corpo da mulher, que definem os regimes de auto-
rizações e contribuem no cerceamentos à autonomia expressiva das artistas. 
No contexto da reivindicação da autonomia da artista em representar seu 
próprio corpo e romper com o sexismo, os trabalhos artísticos de auto-retrato 
somam-se à necessidade de ruptura com estas desautorizações.

25 Sugiro a leitura do texto Composições estéticas de um corpo insubordinado: gênero, política e epistemes 
da nudez (FERREIRA, 2020), onde elaboro algumas questões sobre a nudez nas artes, sobretudo a partir 
da problematização dos regimes de autorizações que banem a nudez masculina ao passo que autorizam 
a nudez  objetificada da mulher. 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

124

Iconografias e rupturas: por uma arte acional diversa

No sentido de aprofundar a discussão e pensar a produção artística con-
temporânea, apresentarei nesta sessão algumas obras contemporâneas pro-
duzidas por artistas latino-americanas. Considerando o contexto da América 
Latina: cujos direitos humanos não são plenamente praticados; em que a 
população vive no limite da pobreza; em face às comunidades indígenas e 
quilombolas cujos territórios são negados; assim como o histórico de regime 
militar. Diante deste cenário, muitas das artistas cartografadas dialogam com 
esta realidade. Portanto, produzem obras e projetos de arte com conteúdo 
expressamente político que vão dialogar com estados de excessão, violência, 
sistemas opressivos, contextos de censura, racismo e processos de redemocra-
tização. Assim como obras que denunciam as violências de gênero e as muitas 
violações aos direitos das mulheres. As obras cartografadas estão no campo da 
arte contemporânea, envolvem  instalação, fotografias, arquivamento, escul-
tura, vídeos e performance. Escolhi obras que possibilitassem traçar relações 
temporais no percurso da arte contemporânea, abarcando produções artísticas 
desde a década de 1970 ao tempos atuais, considerando o meu intesse na 
historicização e memória destas mulheres. Diante das possibilidades que as 
obras trouxeram, eu optei por fazer um recorte pautado nos acionamentos 
sobre corpo, gênero, decolonialidade e as suas conexões. Dito isto, as artistas 
e as suas obras  foram escolhidas desde a possibilidade de traçar contágios 
com os muitos feminismos artísticos que acionam. Ao acionar as relações 
entre corpo, memória, ancestralidade, violências e maternidade, estas artistas 
redimensionam os papéis de gênero, assim como descolonizam as definições 
universais sobre mulher, feminismo(s) e arte.

Um basta às violências contra as mulheres

Inicio com uma série de trabalhos que pautaram a denúncia à violência 
contra as mulheres. A obra El Tendero (O Varal, 1978) realizada pela artista 
mexicana Monica Mayer, que trata sobre mulheres e direito à cidade.  Havia 
um varal na exposição e as pessoas eram convidadas a escreverem frases que 
completavam a seguinte sentença: “Como mulher, a coisa que mais odeio na 
cidade é...”. O mesmo varal com as frases circulou em espaços abertos da 
cidade, possibilitando que transeuntes pudessem ter acesso às discussões da 
obra. Ainda no México, cito a performance Receta (Receita, 1983) do grupo 
Polvo de Gallina Negra, criado por Mônica Mayer, Maris Bustamante e Her-
minia Dosal na década de 80. Nesta obra, uma receita para que o abusador 
sinta-se mal, causando mal-olhado. Esta receita faz alusão aos feitiços e bru-
xarias, rememorando mulheres sábias que foram massacradas e assasinadas 
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por serem tão poderosas.  Estas obras denunciam a construção social das 
masculinidades a partir  da violência contra as mulheres. 

Décadas se passaram e a violência contras as mulheres continua, cito um 
trabalho recente da artista brasileira Berna Reale26 (Belém, Pará) realizado 
em 2014: Rosa Púrpura. Um vídeo cujo conteúdo é composto por mulheres 
vestidas em uniforme escolar que são seguidas por uma banda militar. Vestidas 
como colegiais, com saias  de prega na cor rosa, têm na boca uma espécie de 
prótese que visualmente aproxima estas mulheres a uma boneca inflável. Além 
desde vídeo, o trabalho  é composto por um site que traz depoimentos de mulhe-
res que sofreram violência sexual. Ademais, recortes de materias jornalísticas 
sobre a violência contra as mulheres em contexto nacional e internacional. 

Direito à maternidade: Esterilização forçada

 Em Women under The Fire (Mujeres sobre fuego / Mulheres sobre 
fogo, 1980), Isabel Castro, uma artista chicana27, aborda a questão das mulhe-
res mexicanas-americanas que passaram por um processo de esterilização em 
Los Angeles28 (EUA) nas décadas de 1960 e 1970. Com uma série de fotogra-
fias que remetem a estas mulheres forçadas à esterilização, já que fotografa 
familiares destas mulheres são exibidas. Isabel Castro faz uma intervenção 
nestas fotografias, como se as mulheres estivessem sobre a mira de uma arma 
de fogo, ou seja, “sobre fogo”, como coloca o título da obra. A obra aciona e 
amplia o debate sobre a maternidade. Como dito, esta é uma pauta bastante 
presente nos movimentos organizados pelos direitos das mulheres, no femi-
nismo de modo global, cuja maternidade é tida como uma experiência central 
na identidade das mulheres. Neste contexto, o poder de decisão sobre ser 
mão, deve ser da mulher, incluindo todo o debate sobre o direito ao aborto. 

Nesta obra, Isabel Castro chama a atenção para a necessidade de inclusão 
da questão da esterilização forçada nos debates sobre a maternidade como 
opção. Atualiza a dimensão do debate, já que nem sempre inclui a parcela 
de mulheres que foram violentadas em esterilizações forçadas. Vale lembrar 
as discussões da afro-americana Angela Davis (2016), que  é uma porta-voz 
da denúncia contra a esterilização das mulheres negras. Portanto, desde a 
necessidade de nomear as especificidades e romper com os universalismos, é 

26 https://bernareale.wordpress.com
27 O termo “chicano” está relacionado às pessoas que são mexicanas-americanas. Que porventura nasceram 

nos EUA, mas tem paternidade e maternidade mexicana. Ou seja, são cidadãos norte-americanos com origem 
mexicana. Esta identidade chicana nas artes é muito reivindicada, há inclusive manifestos de arte chicana e 
exposições específicas, focadas nas proposições artísticas chicanas de fronteiras e seus fluxos migratórios. 

28 O filme Bush Mama, realizado por cineastas do L.A Revolution também trata desta questão. Ambas obras 
tem Los Angeles como cenário. 
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importante relembrar as práticas de esterilização29 forçada de mulheres negras 
e indígenas no Brasil e em outros países da América Latina. As esteriliza-
ções são sofridas por um perfil específico de mulheres. Esta obra recorda a 
importância em atualizar a pauta da maternidade, haja vista que a maternidade 
optativa deve contemplar não somente as mulheres que querem escolher não 
ter filhos, mas também aquelas que gostariam de optar pelo exercício da 
maternidade, mas são violentamente esterilizadas. Estas que são também 
aquelas as quais são negadas a anestesia no momento do parto.

Memória e ancestralidade negra

Já na obra Bastidores (1997), a artista Rosana Paulino30 (São Paulo, Brasil) 
aciona a discussão sobre a violência colonial presente no sistema escravocrata. 
Na obra encontram-se figuras de mulheres negras com olhos,  bocas e gargantas 
costuradas à linha. A obra compõe um corpo mutilado. O suporte usado na obra é 
um basteão, onde as mulheres aprendem a bordar. Recordo que embora o bordado 
seja uma atividade muito presente nas comunidades, no periodo colonial assim 
como no Brasil império, o bordado era uma atividade muito comuns às mulhe-
res brancas da elite.  Compunha as atividades do lar, os chamadas “trabalhos de 
agulha” (TELES, 1999, p. 27), que envolviam também a costura. A artista usa o 
ato “feminino” de bordar como uma ironia, nos faz pensar sobre quais mulheres 
são autorizadas a performar este estereótipo de gênero. Quando Rosana Paulino 
imprime estas mulheres no basteão e as borda, denuncia as desigualdades das 
mulheres negras privadas da integralidade dos seus sentidos, que estão atados. 
Uma realidade que não remonta apenas aos tempos coloniais, já que o racismo 
permanece na atualidade brasileira e continua a silenciar determinadas pessoas. A 
garganta atada persiste, assim como as bocas silenciadas que continuam costuradas 
(simbolicamente e materialmente) onde não é possivel respirar a igualdade racial. 

Paulino, uma artista negra, dá um grito de basta aos silenciamentos his-
tóricos impostos às mulheres negras. Rememora as mulheres que vieram 
antes e, portanto, reivindica a reconstrução das “memórias”. A artista recorda 
que a modernidade (colonial) construiu-se desde o apagamento da cultura e 
memória dos povos que foram colonizados, mas também escravizados. Se 
a modernidade pauta-se na produção do esquecimento, a “dramaturgia da 
recordação” (GILROY,  2001), reivindicada nos movimentos panafricanis-
tas, é fundamental aos acionamentos artísticos, já que ancestralidade é  uma 
premissa basal à construção das identidades negras contemporâneas.

29 Para entender o contexto da esterilização forçada no Brasil, sugiro a leitura da matéria de João Natali (1999) 
e do Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que examinou a incidência de esterilização em 
massa de mulheres  no Brasil, presidida pela então deputada Benedita da Silva (Relatório no 2, 1993).

30 http://www.rosanapaulino.com.br/blog/
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Artistas indígenas contemporâneas

Por fim, a obra Mikay (2009), da artista e professora indígena Arissana 
Pataxó31 (Povo Pataxó – nascida na Bahia), primeira mulher indígena indicada 
a um prêmio PIPA (2016). O nome “Mikay” significa “pedra que corta”. A 
obra é uma escultura em formato de facão.  Um facão que pode simbolizar o 
modo como colonizadores e bandeirantes cortaram as matas para abrir cami-
nho para chegar às comunidades indígenas.  Nesta faca está escrito: “ O que 
é ser índio para você? A artista tece uma crítica ao modo ocidental exotizado 
ao qual indígenas são classificados/as desde uma visão estereotipada. Reflete 
sobre o olhar colonial que classifica indígenas como povos “primitivos”, ao 
invés de “originários”, assim como julgam aqueles/as que vivem na urbe 
como destituídos de sua cultura e identidade. Portanto, questiona as visões 
exotizadas e reduzidas sobre os diversos povos indígenas. Rejeita qualquer 
folclorização  sobre a figura indígena.

Mikay, Arissana Pataxó, 2009. Escultura em cerâmica.

A obra reafirma a diversidade nas produções artíticas indígenas,  reivin-
dica o lugar de uma prática artística conectada à comunidade, mas também 
o aberto da arte contemporânea. Aciona novamente o debate sobre o univer-
salismo, rompendo com o lugar subjulgado que os sistemas de regulação da 
arte historicamente colocaram as produções indígenas. Ao retomar a discussão 

31 Para conhecer outros trabalhos da artista: http://arissanapataxo.blogspot.com
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sobre a colonialidade de poder que estrutura os sistemas de regulação na arte, 
sabemos que a arte indígena é frequentemente classificada como a arte “pri-
mitiva”. Como se os/as artistas indígenas não pudessem experimentar  outros 
modos de fazer arte que não os utensílios de usos diários, tais como tecelagem, 
cestos, grafismos, esculturas em madeira e cerâmica. Arissana Pataxó escolhe 
justo a cerâmica, tão utilizada nas peças indígenas, tensionando os lugares 
delimitados à ocupação e circulação desta arte. Neste tensionamento, rompe 
com qualquer limitação que defina o que poderá ser uma arte indígena. Como 
se nas entrelinhas a artista questionasse: O que é uma arte indígena para você? 

Nesta obra, Arissana Pataxó dinamiza o lugar da mulher na comunidade 
indígena. Rompe com qualquer representação da mulher indígena no imagi-
nário ocidental colonial, sobretudo o brasileiro, que ainda folcloriza a figura 
indígena, como se Moema fosse a única possibilidade de existência (a não 
existência). Ao contrário, Arissa Pataxó ergue-se e faz coro junto às artistas32 
indígenas, cineastas, pintoras, atrizes, fotógrafas, escritoras, musicistas, mul-
ti-artistas tais como; Kujaesage Kaiabi (Povo Kaiabi),  Alcilane Melgueiro 
(Povo Baré), Brisa Flow (Povo Mapuches), Cristiane Takuá (Povo Guarani),  
Daiara Tukano (Povo Tukano), Djuena Tikuna (Povo Tikuna), Duhigó  Tukano 
(Povo Tukano), Elisangela Fontes Olímpio (Povo Baniwa), Larissa Ye’padiho 
Mota Duarte (Povo Tukano), Maria Cidilene Basílio (Povo Tukano),  Michely 
Fernandes (Povo Guarani Kaiowa), Michele Perito (Povo Guarani Kaiowá), 
Patrícia Ferreira (Povo Guarani-Mbya), Rita Sales Daní (Povo Kayatibu),  
Sueli Maxacali  (Povo Maxakali), Tayná Sateré (Povo Sateré Mawé), Yaka 
Edilene Sales (Huni Kuin), Zahy Guajajara (Povo Guajajara).

Conclusões em movimento

Ainda temos um longo percurso no combate às desigualdades de gênero. É 
notável que há uma parcela de mulheres artistas que têm alcançado notorieade 
no cenário artístico nacional e internacional. Contudo, se formos identificar 
quem são estas mulheres, no que tange às componentes de classe e raça, estas 
são em sua maioria mulheres brancas oriundas da classe média. Ainda que 
sejam mulheres ocupando espaços na arte, é preciso ter um olhar crítico acerca 
da visibilidade seletiva que reafirma determinados privilégios: “A classe média 
(branca) constituí-se no locus privilegiado da criação cultural, interagindo entre 
a modernização dependente da busca de uma identidade que somente pode vir 
das raízes populares” (XAVIER, Arnaldo apud CARNEIRO, 2018, p. 267). 
Outrossim, no processo de reconhecimento das artistas, são estas mulheres 

32 Esta listagem foi feita pelo artista indígena Denilson Baniwa, em diálogos que tivemos sobre as mulheres indígenas 
nas artes. Baniwa compartilhou estes nomes para que eu pudesse conhecer a produção artística das mulheres 
indígenas atuantes no cenário das artes. Às  leitoras e leitores,  fica o convite para que conheçam estas artistas.
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que majoritariamente têm as suas trajetórias visibilizadas. Para ilustrar esta 
questão, destaco a exposição Mulheres Radicais: Arte Latino-Americana, 1960-
1985, que ocorreu na Hammer Museum (Los Angeles) em 2017, como parte 
do programa Pacific Standard Time: LA/LA, e seguiu para outros museus, 
chegando à Pinacoteca de São Paulo em 2018. Nesta curadoria de Cecília 
Fajardo Hill (Anglo-venezuelana) e Andrea Giunta (Argentina), não espanta 
que a exposição, de cunho histórico, tenha sido notadamente composta por 
mulheres brancas, apagando novamente a memória de outras mulheres. Uma 
curadoria com cerca de 120 mulheres artistas de distintos países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, 
Peru, Porto Rico, Uruguai, Venezuela. As artistas brasileiras, do campo das artes 
visuais, tiveram expressiva participação em maioria numérica: 28 artistas33. Um 
contigente de artistas (brancas), predominantemente da região Sudeste. Das 28 
mulheres participantes, 21 oriundas da região Sudeste e apenas 3 da região 
Nordeste: Letícia Parente (1930-1991, Salvador/Bahia), Martha Araújo (1943, 
Maceió/Alagoas) e Yolanda Freyre (1940, São Luís/Maranhão). Nenhuma 
artista das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Embora as artistas brasi-
leiras fossem maioria na exposição Mulheres Radicais: Arte Latino-Ameri-
cana, 1960-1985, houve uma sub-representação, sobretudo considerando a 
diversidade étnico-racial brasileira. Este dado deveria gerar espanto, contudo, 
é normatizado e pouco problematizado. E no contexto dos estudos de gênero, 
esta normatização apenas adensa as desigualdades entre as mulheres. 

As assimetrias reafirmam a necessidade de pautar a categoria “mulher” 
desde um olhar interseccional atento à diversidade. Pois, se por um lado 
os feminismos artísticos têm reivindicado a visibilidade das mulheres nas 
artes, deveriam esforçar-se em não reafirmar universalismos ao considerar a 
categoria “mulher” como um todo homogêneo. Ainda que saibamos que tais 
universalismos sejam praticados, sobretudo, pelo sistema de arte que rege o 
mercado e os esquemas curatoriais. De todo modo, é preciso fazer um alerta 
a estas mulheres que têm alcançado voz e espaços de visibilidade, quando 
muitas outras ainda não são escutadas ou vistas. Decerto, o lema “Uma sobe 
e puxa a outra” deveria ser um norte.  Por conseguinte, trata-se de uma lacuna 
que envolve não somente o sistema de arte, mas outros elementos; indubi-
tavelmente a questão da identidade nacional, o mito da democracia racial e 
o racismo culturalista garantem espaços à determinadas artistas e excluem 
outras. Se faz urgente combater as concepções de arte, cultura e mundo, que 
racializam determinados grupos para gozo e manutenção dos privilégios de 

33 Mara Alvares (1973, Porto Alegre/RS); Claudia Andujar (1931, suiça radicada brasileira, /SP); Josely Car-
valho (1942, São Paulo/SP); Vera Chaves Barcellos (1938, Porto Alegre/RS); Lygia Clark (1920-1988, Belo 
Horizonte/MG); Analívia Cordeiro (1954, São Paulo/SP); Liliane Darbot  (1946, Belo Horizonte/MG); Lenora 
de Barros (1953, São Paulo/SP); Iole de Freitas (1945, Belo Horizonte/MG); Anna Bella Geiger (1933, Rio 
de Janeiro/RJ); Carmela Gross (1946, São Paulo/SP); Nelly Gutmache (1941, Rio de Janeiro/RJ); Anna 
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uma parcela dita “universal” cujo modelo é o da branquitude. Dito isto, é 
preciso questionar, de modo a romper com a normatização da figura da mulher 
branca como o estereótipo ideal da artista bem sucedida. A que também é a 
autorizada a enunciar e pensar a arte, seja como crítica, curadora, pesquisa-
dora e/ou intelectual. Ressalto que no contexto da produção artística, o que 
está em jogo não é a qualidade destas artistas, suas obras e proposições. E 
sim a invisibilidade de tantas outras mulheres, que são igualmente excelentes 
artistas, contudo, não alcançam o reconhecimento. Sendo assim, não se trata 
de estabelecer oposição, mas de aglutinar.

Ademais, para acionar as mudanças é preciso estar atenta/o às questões 
de raça e classe, mas também a outro importante componente: o “território”. 
Sobretudo quando nos deparamos com mulheres que lutam pelo direito fun-
damental de terem seus territórios tradicionais reconhecidos e demarcados, 
realidade vivida por indígenas e quilombolas, por exemplo. Mas também nos 
recorda as mulheres ciganas, com seus territórios em fluxo. Do mesmo modo, 
a “geopolítica” é uma componente imprescindível ao debate. Contemplar não 
somente as mulheres que estão nos centros urbanos e nas grandes cidades, 
mas aquelas que estão nas periferias, no meio rural e nas áreas comunitárias. 
Bem como as que habitam as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no 
tocante à arte brasileira, haja vista que a região Sudeste ainda monopoliza os 
sistemas de regulação da arte, como foi possível constatar na exemplificação 
da exposição Mulheres Radicais: Arte Latino-Americana, 1960-1985. Como 
sou artista34 natural de Salvador (Bahia), ainda à época da graduação, escutei 
inúmeras vezes que uma carreira artística seria bem-sucedida se houvesse 
circulação no eixo Rio-São Paulo. Contudo, àquela época, deslocamentos não 
bastariam quando artistas negras e afrodescendentes ainda são as preteridas e 
outrificadas. A outrificação como um processo de exclusão que aponta quem 
será a/o outra/o, aquela a ser excluída, o fora. E ainda que artistas negras 
venham ocupando os espaços de arte, é percentualmente uma parcela pequena 
considerando as expressivas produções de excelência.

Diante do exposto, fica evidente que os estudos de gênero e as suas 
dimensões práticas, políticas e epistêmicas, ao refletirem e pautarem a ocu-
pação das mulheres nos circuitos de arte e cultura, o devem fazer desde a 
diversidade que compõe esta categoria. Principalmente quando há de fato 
o interesse em mobilizar transformações práticas que vão além da retórica. 

Maria Maiolino (1942, Itáliana radicada brasileira/SP); Marcia X (1959-2005, Rio de Janeiro/RJ); Wilma Mar-
tins Morais (1934, Belo Horizonte/MG) ; Ana Vitória Mussi (1943, Laguna/SC); Lygia Pape (1927-2004, Nova 
Friburgo/RJ) Wanda Pimentel (1943-2019, Rio de Janeiro/RJ); Neide Sá (1940, Rio de Janeiro, RJ/1940); 
Maria do Carmo Secco  (1933, Ribeirão Preto/SP); Regina Silveira (1939, Porto Alegre/RS); Teresinha 
Soares (1937, Araxá/MG); Amelia Toledo (1926-2017, São Paulo/SP) ; Celeida Tostes (1929-1995, Rio de 
Janeiro/RJ); Regina Vater (1943, Rio de Janeiro/RJ).

34 http://www.larissaferreira.art.br



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 131

O que requer um esforço coletivo em entender quem são as mulheres em 
circulação no âmbito das artes. Onde elas situam-se quando consideramos as 
já citadas componentes de raça, etnia, sexualidade, idade, classe, território e 
geopolítica? Celebrar cada artista que é reconhecida por seu trabalho é funda-
mental, entretanto, buscar aquelas que ainda estão marginalizadas, excluídas e 
invisibilizadas é urgente. Por conseguinte, democratizar o acesso à formação, 
produção, consumo e fomento artístico e cultural às mulheres em toda a sua 
diversidade, sobretudo as que não possuem privilégios de acesso e circulação. 
Por fim, é imprescindível pautar ocupação e visibilidade das artistas alinhada 
à percepção das diferenças que perpetuam as desigualdades entre as mulheres. 
Uma percepção que impulsione mudanças. Destarte, diante do longo caminho 
a percorrer, espero que as discussões levantadas colaborem não somente ao 
debate estético e político sobre a ocupação das mulheres artistas, mas que 
mobilizem as transformações que desejamos acionar.
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IGUALDADE DE GÊNERO COMO UM 
DOS PILARES PARA A PROMOÇÃO 
DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
E EQUITATIVA DE QUALIDADE

Veruska Ribeiro Machado1

Ana Clara Cedro Guimarães2

Introdução

O recorte que faremos para tratar de gênero considerando as questões 
que pertencem ao escopo da “Educação para a Diversidade” destina-se a uma 
reflexão sobre a igualdade de gênero como condição para a promoção de uma 
educação inclusiva e equitativa de qualidade.

Comecemos com uma contextualização acerca da inclusão das mulheres 
no campo educacional. O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, estudo 
que o Ipea produz desde 2004 em parceria com a ONU Mulheres, em suas 
séries históricas (1995 a 2015), aponta que, nos últimos anos, consolidou-se 
a vantagem das mulheres em relação aos homens no campo educacional.

Certamente, há que se observarem as demais características, como cor/raça, 
local de moradia, idade e renda, que diferenciam as possibilidades dos grupos 
de mulheres e de homens de acessarem e permanecerem na escola. Apesar 
dos avanços nos últimos anos, com mais brasileiros e brasileiras chegando ao 
nível superior, as distâncias entre os grupos permanecem. Entre 1995 e 2015, 
duplicou a população adulta branca com 12 anos ou mais de estudo, de 12,5% 
para 25,9%. No mesmo período, a população negra com 12 anos ou mais de 
estudo passou de 3,3% para 12%, um aumento que revela que a população negra 
chegou somente agora ao patamar de vinte anos atrás da população branca.

Apesar dessas desigualdades entre grupos diferentes de mulheres, a 
participação delas na educação básica e na educação superior passou por 

1 Docente de Língua Portuguesa de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de Brasília/
Campus Taguatinga. Atua também como docente do Programa de Mestrado Profissional em Educação 
Profissional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E-mail: veruska.machado@
ifb.edu.br.

2 Bacharela em ciência da computação pelo Instituto Federal de Brasília.  Atuou no projeto Pibic/CNPq intitulado 
“Mulheres na tecnologia” (2017-2018). 
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transformações a partir da segunda metade do século XX, o que acarretou 
considerável aumento da sua escolaridade e a inserção crescente de sua força 
de trabalho.

Quanto à inserção da mulher no mundo do trabalho, cabem algumas 
reflexões. Para isso, retomamos o pressuposto de que o masculino e o feminino 
são construídos socialmente. Para Heilborn (apud HEILBORN; ARAÚJO; 
BARRETO, 2010), “gênero aponta para o conjunto de fatores socioculturais 
atribuídos aos corpos, estabelecendo a ideia de masculino e feminino”. Dessa 
forma, ao tratarmos de gênero, consideramos aqui que estamos nos referindo 
às construções e expectativas sociais mantidas em relação a homens e mulhe-
res. O conceito de gênero nos remete, pois, à construção social e histórica do 
feminino e do masculino e às relações sociais entre os sexos, marcadas em 
nossa sociedade por uma forte assimetria (FARAH, 2004).

Retomando esse pressuposto, é possível fazer uma análise da organiza-
ção do trabalho de homens e mulheres na sociedade, que ocorre por meio da 
divisão sexual do trabalho. Para Hirata e Kergoat (2007), tratar da divisão 
sexual do trabalho é: I) mostrar que essas desigualdades são sistemáticas; 
e II) articular essa descrição do real como uma reflexão sobre os processos 
mediante os quais a sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar as 
atividades, e portanto os sexos, em suma, para criar um sistema de gênero.

As autoras acima citadas ainda esclarecem que a divisão sexual do tra-
balho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais 
entre os sexos e tem como características a designação prioritária dos homens 
à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, 
a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado. 
Segundo elas, essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois prin-
cípios organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens 
e trabalhos de mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem 
“vale” mais que um trabalho de mulher).

Em relação à inserção da mulher no mundo do trabalho, no Brasil, há uma 
inserção satisfatória, mas desigual, devido à existência de discriminações: há 
ocupações ditas femininas, que pagam menos e são consideradas inferiores 
(princípio de separação e princípio hierárquico).

Nesse contexto, aumentou também a participação das mulheres nas áreas 
científicas, mas, apesar disso, as conquistas da ciência continuam sendo rela-
cionadas quase que exclusivamente aos homens. Na verdade, a inclusão das 
mulheres nas profissões científicas ocorre mais lentamente.

Para compreender esse cenário, é relevante traçar uma trajetória his-
tórica da ciência, que se caracterizou, no decorrer da história, como ativi-
dade masculina. Isso, entretanto, não significa que as mulheres não tenham 
feito parte dessa evolução. Vale ainda destacar que, de acordo com dados 
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do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP, 2019), houve aumento do número de mulheres no ensino superior, 
apesar de a inserção dessas mulheres continuar sendo nos campos tradicional-
mente considerados femininos. Essa realidade permite que sejam constatadas, 
ainda no século XXI, diferenças de gêneros que influenciam a formação das 
mulheres em ciência e a sua consequente atuação nessa área (MOREIRA; 
MATTOS; REIS, 2014).

Tudo isso reflete no maior número de homens que fazem cursos supe-
riores ou atuam em áreas relacionadas à tecnologia e às ciências exatas. Silva 
e Ribeiro (2012) destacam que áreas do conhecimento como Matemática, 
Engenharias, Ciência da Computação e Física constituem as áreas de menor 
participação das mulheres.

Diante desse contexto, surgem alguns questionamentos: o que leva as 
mulheres a esses cursos? Quais os desafios que enfrentam para neles permane-
cerem e lograrem êxito? O que as faz desistir deles? Como se sentem diante de 
um discurso científico hegemônico? Quais as possibilidades por elas apontadas 
para que permaneçam nesses cursos e trilhem uma carreira científica? Como 
podemos enfrentar ou superar as desigualdades de gênero na educação?

Com base nesses questionamentos, a próxima seção se dedica a uma refle-
xão sobre como os currículos e as práticas educativas reforçam as desigualda-
des de gênero e sobre como podemos enfrentar isso no contexto educacional.

Desigualdades de gênero no contexto educacional: 
breves reflexões sobre currículo e práticas educativas

Comecemos esta seção nos perguntando: a escola é um espaço que res-
peita e acolhe a diversidade gênero? Discutimos temas relacionados à diver-
sidade de gênero no espaço escolar?

Louro (2017) lembra-nos de que os processos escolares que formam e 
reproduzem desigualdades sociais já ocupam a agenda política e acadêmica de 
estudiosos há algumas décadas. Quando nos debruçamos sobre esses estudos, 
no entanto, reconhecemos que ainda não conseguimos fazer da escola um 
espaço acolhedor da diversidade de gênero. Mulheres ainda são, por exemplo, 
rotuladas como mais ou menos capazes para determinadas áreas, ratificando 
estereótipos de gênero.

Diante dessa realidade, consideramos essencial repensar o currículo, 
pois nele encontramos o tipo de sujeito que se pretende formar. Segundo 
Silva (2005), o conhecimento corporificado no currículo traz as marcas das 
relações de poder, visto que nele há a reprodução cultural das estruturas sociais 
de poder. Partindo dessa perspectiva, devemos nos perguntar: Por que esse 
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conhecimento e não outro? Por que privilegiar uma identidade e não outra? 
Por que determinada seleção bibliográfica e não outra?

Silva e Borges (2019), refletindo sobre a formação de educadoras/es 
para a diversidade, advogam a favor de que os espaços formativos sejam 
capazes de contribuir para que os professoras/es encarem o desafio de inserir 
em seus planejamentos e currículos ações pedagógicas de reconhecimento e 
valorização de semelhanças e diferenças.

Corroborando com os autores mencionados, destacamos a importância 
de pensar o currículo em um quadro de exclusão, em que a diversidade de 
gênero, muitas vezes, é desconsiderada, perpetuando-se, inclusive, diversos 
tipos de violência no cotidiano escolar, o que impede qualquer projeto edu-
cacional democrático.

Em relação à perpetuação da desigualdade de gênero no cotidiano escolar, 
Louro (2017, p. 128) destaca as ações imediatas e cotidianas chamando a atenção 
para a possibilidade de “subverter os arranjos tradicionais de gênero em sala de 
aula”. Para a autora, ações simples, como organização diferenciada dos grupos, 
promoção de discussão sobre as representações encontradas nos livros didáticos, 
jornais e revistas, podem contribuir para: I) “perturbar certezas; II) ensinar a 
crítica e a autocrítica; III) desalojar hierarquias” (LOURO, 2017, p. 128).

Considerando a desigualdade de gênero no cotidiano de instituições de 
ensino, promovemos um estudo de caso em uma instituição de educação 
superior para identificar, nos cursos de Ciência da Computação e Física, os 
desafios enfrentados pelas mulheres para permanecerem neles e lograrem 
êxito. Acredita-se que, a partir disso, poder-se-á definir ações que incentivem 
a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas 
nesse contexto. Na próxima seção, apresentaremos o estudo de caso.

Estudo de caso: desafios enfrentados por mulheres em cursos 
superiores de exatas

A pesquisa foi realizada entre os anos de 2017-2018. No período de rea-
lização da pesquisa, no curso de Ciência da Computação, no universo de 216 
estudantes frequentes, apenas 11 eram do sexo feminino. No curso de Física, 
de um universo de 81 estudantes frequentes, 22 eram do sexo feminino.

Constata-se, com base nos dados coletados, que os cursos de Computação 
e Física ofertados no contexto pesquisado: I) atraem menos pessoas do sexo 
feminino que do sexo masculino; II) apresentam elevado percentual de estudantes 
com o status de trancado, cancelado ou evadido; III) contam com baixos per-
centuais de pessoas do sexo feminino cursando-os regularmente, com destaque 
para o curso de Computação, com apenas 5% dos estudantes do sexo feminino.
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Mulheres nos cursos de Computação e Física: Quais desafios enfrentam? 
O que sugerem para a sua permanência e êxito?

Além do levantamento de matrículas para identificar o percentual de 
pessoas do sexo feminino que frequentava o curso à época da pesquisa, foram 
realizadas entrevistas. Participaram da entrevista 31 mulheres, entre elas 1 
professora e 30 estudantes. As entrevistas foram feitas por alunas que parti-
cipavam deste projeto. Os objetivos dessas entrevistas foram: I) identificar 
se as mulheres se sentiam incluídas no contexto educacional; II) conhecer as 
temáticas pelas quais as estudantes mais se interessam; e III) obter sugestões 
de ações inclusivas voltadas para as mulheres. A seguir consta a análise de con-
teúdo das entrevistas considerando os objetivos mencionados anteriormente.

Inclusão das mulheres no contexto educacional

Sobre a inclusão de mulheres e a existência de segregação entre homens e 
mulheres nos cursos, as respostas puderam ser organizadas em quatro grupos, 
a seguir discriminados.

I. Não existe segregação: das 31 entrevistadas, 12 afirmaram não haver 
segregação entre homens e mulheres no contexto educacional. Das 
que consideram não haver distinção de tratamento entre homem 
e mulher, vale destacar dois perfis de resposta que requerem uma 
reflexão mais detida. No primeiro perfil, encontram-se respostas 
como “Não presenciei” e “Não percebi”. Essas respostas permi-
tem identificar apenas que as entrevistadas ainda não presenciaram 
nenhuma situação, o que não significa, necessariamente, considerar 
a inexistência da segregação. Comparando as respostas, outras entre-
vistadas foram taxativas: “Não há segregação”. O segundo perfil que 
merece ser observado é que se enquadra a seguinte resposta: “Não há 
segregação, os homens são flexíveis. Mas ainda há piadas”. Embora 
a entrevistada tenha afirmado não haver segregação, o restante da 
afirmação aponta para a existência da distinção de tratamento entre 
homens e mulheres. Existe, nesse exemplo, a possibilidade de a pes-
soa não reconhecer em piadas e em determinados comportamentos 
a discriminação em relação à mulher.

II. Não existe segregação no contexto educacional, mas sim no mer-
cado de trabalho e em outros contextos: 7 entrevistadas afirmaram 
não reconhecer distinção entre homens e mulheres no contexto edu-
cacional, mas fizeram questão de reforçar outros contextos sociais 
em que percebem haver a segregação. 2 destacam haver discrimina-
ção no mercado de trabalho e 3 ressaltam não haver credibilidade na 
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mulher nas áreas de exatas fora do campus. Uma das entrevistadas 
salientou o preconceito no meio acadêmico, uma vez que homens 
ainda se surpreendem quando fazem cursos, oficinas na área de 
exatas ministrados por mulheres. Uma das entrevistadas apontou 
ainda que o “problema vem de berço, quando criança, não se diz 
a uma menina que ela será engenheira”. Essa resposta indica que 
a discriminação está constituída socialmente e, nesse sentido, é 
possível inferir que as instituições de ensino contribuam para a 
manutenção dessa estrutura.

III. Não existe segregação no contexto educacional, mas há pouca repre-
sentatividade de mulheres nos cursos oferecidos: 2 entrevistadas 
consideram não haver no contexto educacional “especificamente” 
segregação, mas destacam o pouco número de mulheres nos cursos 
de exatas, o que fica comprovado pelo levantamento dos alunos de 
cada curso, apresentado anteriormente. Uma dessas entrevistadas 
que aponta o fato de os homens serem maioria nos cursos fez um 
relevante relato na entrevista: “Queria fazer ciência da computação, 
mas um professor disse que não deveria, pois não existem mulheres 
na área”. Ela não explicitou em qual nível e modalidade de ensino 
ouviu esse “conselho”, que comprova o fato de que, nas escolas, 
ainda há o discurso que contribui para o afastamento das mulheres 
das profissões ligadas às ciências exatas e tecnologia.

IV. Existe segregação no contexto educacional: 9 entrevistadas reco-
nhecem a existência de segregação no contexto educacional. Algu-
mas afirmam não sofrer diretamente com essa discriminação, mas 
reconhecem que existem “olhares, diferenças no trato”. Uma das 
entrevistadas associou isso à evasão, afirmando ter uma amiga que 
desistiu do curso por causa dessas diferenças. 4 destacaram haver 
discriminação no grupo de colegas: “no primeiro dia de aula disse-
ram que exatas não é coisa para meninas”; “tem um pouco por parte 
dos alunos que não fazem atividades com as meninas”; “tem um 
pouco de machismo. Vale ainda mencionar que as entrevistadas fize-
ram menção a “comentários”, à “falta de respeito” e ao preconceito 
por fazerem atividades que supostamente deveriam ser dominadas 
apenas pelos homens, sendo “tachadas de homem” por isso.

Temáticas pelas quais as mulheres manifestaram interesse

Apenas 8 das 31 mulheres declaram ter participado de projetos, ou 
seja, 25,8%. Diante dos números de trancamento, evasão e cancelamento, 
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pode-se concluir haver a necessidade de ampliar a participação das estudantes 
em projetos como estratégia para permanência e êxito. Em relação às temáticas 
de interesse, foram citadas as seguintes: educação; iniciação científica para 
meninas; automação; controle e gestão de projetos; foguetes; e computação.

Sugestões de ações inclusivas voltadas para as mulheres

Sobre as ações inclusivas voltadas para as mulheres, as respostas pude-
ram ser organizadas em quatro grupos: I) fortalecimento dos laços entre as 
mulheres e organização feminina; II) eventos de formação voltados a temáticas 
que envolvam mulheres; III) ações para envolver as mulheres nas áreas de 
exatas; IV) diálogo com as escolas públicas.

I. Fortalecimento dos laços entre as mulheres e organização feminina: 
7 entrevistadas apontaram ações que sugerem o fortalecimento dos 
lações entre as mulheres e o fomento à organização feminina, tais 
como organizar grupos de mulheres para desenvolvimento de projeto, 
participação em maratonas; criar grupos de apoio às mulheres; criar 
momentos para que as mulheres possam juntas observar o “ambiente” 
e discutir; “motivar mulheres a fazerem projetos para mulheres”; 
criar espaços de divulgação científica de mulheres para mulheres.

II. Eventos de formação voltados a temáticas que envolvam mulheres: 
as entrevistadas sugeriram eventos voltados ao público feminino; 
eventos e campanhas para incentivar as mulheres a ingressarem 
nas áreas de ciência, levando ao conhecimento de todos e todas as 
cientistas que fizeram parte da história da ciência no Brasil.

III. Ações para envolver número maior de mulheres nas áreas de exatas: as 
entrevistadas sugeriram que as meninas sejam incentivadas a estudar 
ciências exatas, que seja despertado o interesse pela tecnologia nelas. 
Essas ações, entretanto, requerem ações da instituição de educação 
superior com as escolas de ensino fundamental e médio, o que foi 
sugerido especificamente por uma das entrevistas. Outras entrevistadas 
sugeriram diálogo com a comunidade para oferecer oficinas e mesas 
redondas sobre inclusão de mulheres nas ciências exatas, bem como 
promoção de ações inclusivas de gênero nas escolas públicas.

Considerações finais

Neste texto, defende-se a igualdade de gênero como condição para a 
promoção de uma educação inclusiva e equitativa de qualidade. Para subsidiar 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

142

essa defesa, realizamos um estudo de caso que pretendeu identificar os desafios 
enfrentados pelas mulheres para permanecerem em cursos de ciências exatas 
e lograrem êxito neles, considerando o cotidiano das instituições de ensino 
que, muitas vezes, é formador e reprodutor de desigualdades.

Constatamos, primeiramente, a importância das estudantes desses cursos 
conhecerem mulheres cientistas importantes na história da ciência no Brasil. O 
resgate dessas mulheres pode servir de exemplo e estimular outras a ingressar 
na carreira acadêmica. Ademais, esse resgate histórico permite também des-
velar as relações de gênero nas carreiras científicas, permitindo que reconhe-
çamos as desvantagens para a mulher entrar na carreira acadêmica devido ao 
fato de ainda ser responsável por dupla jornada, às vezes tripla, predominante 
em uma sociedade patriarcal. Ao desvelar essas relações de gênero, podemos 
reconhecer os fatores que corroboram uma visão estereotipada que aponta a 
ciência como lugar do masculino.

Com a perpetuação dessa visão estereotipada, poucas mulheres buscam 
adentrar certas carreiras, daí o baixo percentual de pessoas do sexo femi-
nino nos cursos investigados. Mesmo havendo baixo percentual, há ainda 
as que enfrentam os preconceitos e optam por cursos nas áreas de exatas. 
Como enfrentar o desafio e superar esse bloqueio? Entrevistas nos ajudaram 
a entender isso.

Em relação aos desafios enfrentados, observa-se a necessidade de dar 
espaço nos currículos escolares às mulheres que contribuíram com a história 
da ciência no Brasil. Há uma omissão dessas personalidades nos currícu-
los, contribuindo para o ocultamento da mulher em carreiras acadêmicas, o 
que ocorre também em outros contextos sociais. Dessa forma, não havendo 
representatividade, as meninas ficam sem modelos de mulher nessas áreas, o 
que é ratificado na pesquisa, uma vez que nenhuma estudante afirma ter sido 
influenciada por exemplos de mulheres cientistas ao escolher o curso.

Apesar dos desafios, as informações coletadas no estudo de caso permi-
tiram também conhecer as sugestões das estudantes no que se refere a ações 
institucionais que podem contribuir para a permanência e o êxito das mulheres 
nos cursos investigados neste projeto: fortalecimento dos laços entre as mulheres 
e organização feminina; eventos de formação voltados a temáticas que envolvam 
mulheres; ações para envolver número maior de mulheres nas áreas de exatas.

As sugestões das estudantes valorizam ações imediatas e cotidianas para 
subverter os arranjos tradicionais de gênero no contexto educacional, corro-
borando o que Louro (2017) aponta acerca da relevância dessas ações locais 
para a promoção de uma educação que não reproduza as desigualdades de 
gênero e que, dessa forma, seja mais inclusiva e equitativa.
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CAPÍTULO 8

GÊNERO, EDUCAÇÃO E PODER: 
tetos de vidro e contradições na gestão escolar

Olga Cristina Rocha de Freitas1

Historicamente, a ocupação feminina de cargos de chefia ou estratégicos, 
nas organizações, enfrenta diversos obstáculos, dentre os quais a não aceitação 
do comando feminino pelo homem, a desconfiança acerca das competências 
para a função, além das obrigações familiares e domésticas, consideradas 
de responsabilidade quase que exclusiva das mulheres, que constituem um 
terceiro turno de jornada de trabalho.

Esses aspectos marcam, de forma relevante, um consenso cultural na socie-
dade de que chefiar, comandar, coordenar são ações essencialmente masculinas, 
às quais as mulheres não estão preparadas para realizar, independentemente de 
sua escolarização, qualificação profissional e técnica. E é o que vai no imaginá-
rio coletivo, fundado em conceitos machistas seculares, o que rege as relações 
sociais e profissionais, inclusive o pensamento feminino generalizado, mesmo 
com a significativa expansão da participação das mulheres no mundo do trabalho.

Constituem-se assim os chamados tetos de vidro, que são barreiras invi-
síveis, que dificultam o acesso das mulheres ao topo de suas carreiras. Essas 
barreiras são, de certo modo, tão sutis e transparentes, para permitir que as 
mulheres até enxerguem os postos hierárquicos mais altos e nutram expectati-
vas sobre eles, porém são fortes o suficiente para impedir que elas os alcancem.

Salta aos olhos a delegação do poder aos homens – ou sua aceitação – 
pelas próprias mulheres, de forma naturalizada, apesar de serem elas deten-
toras de maiores níveis de escolarização, qualificação técnica, competência 
profissional e humana, na maioria dos casos.

Nesse sentido, esta pesquisa busca demonstrar a naturalização de dele-
gação de poder aos homens, ainda evidente no universo feminino, de modo 
a propor uma maior intensificação dos debates e das políticas de valorização 
da mulher, numa perspectiva de seu autoconhecimento e autopercepção de 
suas potencialidades para o empreendimento de ações de comando e coor-
denação de equipes, bem como de tomada de decisão e implementação de 
projetos estratégicos.

1 Pedagoga, Professora da rede pública de ensino do Distrito Federal; Mestra em Neurociência do Compor-
tamento; Doutoranda em Educação; Especialista em Educação, Democracia e Gestão Escolar, em Língua 
Brasileira de Sinais, em Neuropsicologia e em Neuropsicopedagogia.
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Com o principal objetivo de demonstrar a força do discurso sexista, 
hegemônico, arraigado no pensamento e nas atitudes femininas, especialmente 
no que diz respeito à delegação de poder no espaço escolar, foi realizado um 
estudo de caso, analisando os resultados das eleições gerais para gestores esco-
lares do sistema público de ensino do Distrito Federal, Brasil, no ano de 2016.

Os resultados deste estudo corroboram para a confirmação da hipótese 
de que muitos e maiores esforços devem ser empreendidos, no sentido do 
reconhecimento e valorização da competência feminina para a ocupação de 
cargos de chefia e espaços de poder, democratizando o acesso a esses espaços 
e dissipando as barreiras que colaboram para a manutenção dos tetos de vidro.

Feminização da educação e manutenção do discurso hegemônico

Considerada uma profissão masculina até meados do século XIX, no 
Brasil, o magistério vai, gradativamente, assumindo sua faceta feminina, 
tendo em vista a necessidade de professoras para regerem as classes femininas, 
uma vez que era considerado moralmente inadequado que meninas fossem 
educadas por professores homens (ALMEIDA, 1998).

Entretanto, foram os ideais republicanos que propagavam a crença no 
poder da educação para a emancipação do povo, o estopim para o fenômeno 
da feminização do magistério no Brasil. Alimentado pela necessidade de for-
mação de professores para atender à demanda crescente nas escolas, o final do 
século inaugura as “escolas normais, as quais passaram a registrar números 
cada vez mais expressivos de matrículas de mulheres e, proporcional e con-
comitantemente, o abandono dos bancos escolares, pelos homens, provavel-
mente ocasionado pela crescente necessidade de mão de obra na indústria, 
que despontava à época (CUNHA, 2012).

É por volta dessa mesma época que o discurso da “vocação natural” da 
mulher para o magistério é construído. Atestadas por médicos, familiares, 
clero, governantes, as mulheres eram mais dotadas de coração e ternura como 
qualidades naturais, tornando-se estes requisitos indispensáveis ao exercício 
da profissão (STAMATTO, 2012). Por certo, ninguém haveria de objetar que, 
sendo a mulher, histórica e culturalmente, encarregada de cuidar dos filhos – 
além de gerá-los – seria este um caminho natural para suas atribuições fora 
do lar, no mundo do trabalho.

Desde então, mesmo com as muitas transformações sociais de nosso 
tempo, a construção da identidade docente reflete a ambiguidade das relações 
entre escola e família, entre professora e mãe, imprimindo uma concepção 
assistencialista que entende a docência como uma missão feminina, vinculan-
do-a a um grau de parentesco (tia) que desqualifica a ação profissionalizada, 
restringindo-a aos cuidados com as necessidades básicas da criança, e tendo 
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como atributos amor, cuidado, sensibilidade, delicadeza. Nesse contexto, as 
professoras exercem também o papel de “segundas-mães” e os alunos passam 
a ser percebidos como seus próprios filhos (LOURO, 1997).

Essa concepção ganha corpo no Congresso Internacional de Educação de 
Paris, em 1889, quando os debates sobre o espaço a ser ocupado pela mulher 
na educação concluíram que sua competência para a educação dos pequenos 
era inquestionavelmente “compatível” à dos homens e, portanto, dava-lhes o 
direito ao trabalho no magistério. Em contrapartida, essa mesma mulher não era 
habilitada para o exercício de outros cargos, como a direção ou a inspeção do 
ensino (STAMATTO, 2012), os quais requerem outros atributos, masculinos.

Na medida em que se populariza a educação, a feminização do magistério 
amplia seu alcance, e essa “invasão” das mulheres no espaço outrora masculino, 
o destitui de sua importância social, implicando inferiorização e desvalorização 
frente a profissões mais associadas à habilidade técnica, à racionalidade, à ética 
do provedor, que afirmam as masculinidades (CARVALHO, 1998).

O discurso hegemônico se torna ainda mais forte no início do século 
XX, ao associar o ensino primário a características femininas, estabelecendo 
um ponto crônico díspare entre a visão maternal da docência versus aspectos 
socialmente identificados como de masculinidade, dentre as quais a racio-
nalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a técnica e o conhecimento 
científico (CARVALHO, 1998).

E é essa visão binária que, mesmo em face das transformações sociais 
do tempo presente, ainda concede aos homens certas prerrogativas ineren-
tes à sua condição de machos, a constituidora das vantagens e privilégios 
masculinos tão amplamente aceitos e até incentivados. “Para ser valorizado, 
o homem precisa ser viril, mostrar-se superior, forte, competitivo... senão é 
tratado como os fracos, como as mulheres, e assimilados aos homossexuais” 
(WELTZER-LEN, 2004, p. 11).

Vê-se, pois, que há uma convenção admitida nas relações sociais, em 
torno da construção da hegemonia heterossexual masculina (CONNEL, 1995) 
e que, ao atribuir ao universo feminino a educação de crianças pequenas, 
reforça o espaço da fragilidade e da inferiorização da profissão, porque da 
mulher. Não por acaso, o magistério é a área geral de formação em que as 
mulheres estão em maior proporção e, ao mesmo tempo, a que registra os 
menores rendimentos médios mensais (IBGE, 2014).

Não obstante, homens não estão totalmente fora do universo da edu-
cação. Dados da pesquisa do IBGE (2014) apontam que 23% dos cargos no 
magistério são exercidos por homens. As análises mostram que há uma grande 
concentração deles nos anos finais e no ensino médio, destacando-se dois 
motivos para tal: 1 – a faixa etária dos estudantes, que é maior e extrapola o 
perfil dos cuidados maternos; 2 – o tecnicismo dos componentes curriculares 
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que, em tese, desprovidos de carga emocional, ganham os contornos da racio-
nalidade a que o homem precisa dar corpo. Nesse período, a figura da “tia” 
desaparece, dando vida ao “professor”, enfim.

Na escola, a manutenção da hegemonia masculina segue seu curso, 
garantida em mecanismos que naturalizam as diferenças entre os sexos 
camuflados nos currículos, normas e procedimentos de ensino, teorias, lin-
guagens, materiais didáticos, processos avaliativos, atitudes e comportamen-
tos (FINCO, 2003; LOURO, 1997). E sendo a escola um grande espaço de 
socialização e transmissão de cultura, as diferenças entre homens e mulheres 
são reforçadas pelos modos de agir, pensar, falar e se comportar dos mais 
velhos, que são assimilados, naturalmente, pelos mais novos.

Nesse sentido, destaca-se a participação da mulher na manutenção dos 
status quo sexista, já que o espaço escolar, sobretudo o da docência, é essen-
cialmente feminino. A professora é, então, o personagem de referência para 
as crianças, que tendem a tomá-la como modelo de comportamento.

Por certo, o repertório comportamental e atitudinal das professoras 
não está, intencional e deliberadamente, a serviço da hegemonia sexista 
mas, sim, impregnado por essa intencionalidade, cujo círculo vicioso afeta 
a percepção da sexualidade e o determinismo biológico como construções 
sociais impostas ao crescimento de meninos e meninas, impedindo-lhes de 
se tornarem seres completos, livres das amarras sexuais que separam homens 
e mulheres (FARIA, 2006).

As professoras reproduzem, mecanicamente, o regramento social pautado 
na desigualdade de gênero. Tanto assim que, em território majoritariamente 
feminino – como é o da escola –, onde houver a presença masculina, o homem 
exercerá, naturalmente, o espaço de poder e de decisão, conduzido por elas.

A ausência feminina nos espaços de decisão também se explica pelo 
processo de socialização que, ao determinar a elas a exclusividade do trabalho 
reprodutivo e seus desdobramentos, evidenciam as condições de sua margi-
nalização do espaço público, delegando ao homem a assumpção do trabalho 
produtivo e as decisões da sociedade (CABRAL; DIAZ, 1998).

Na educação, área de maior concentração do trabalho feminino, não é 
diferente. Quando o assunto é gestão, as mulheres, mesmo sendo maioria, 
delegam aos homens o poder de administrar os espaços escolares, além de 
enxergarem como natural que eles estejam nos postos estratégicos da macroes-
trutura administrativa, e elas não.

No último censo educacional realizado pelo IBGE, em 2014, consta-
tou-se, no Distrito Federal, dos 28.443 profissionais da Carreira Magistério 
Público do DF, 6.586 são homens (23,16%) e 21.857, mulheres (76,84%).
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O que dizem as eleições diretas para gestores escolares do Distrito 
Federal

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 estabelece a Gestão Democrá-
tica no Sistema Público de Ensino do Distrito Federal, com a finalidade de 
garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao 
financiamento, à gestão e à destinação, tendo como princípios, a participação 
da comunidade escolar, o respeito à pluralidade, a autonomia das unidades 
escolares, a transparência da gestão da rede pública de ensino, da garantia da 
qualidade social da educação, da democratização das relações pedagógicas e 
do trabalho, e da valorização do profissional da educação (art. 2º, inc. Ia VII).

Contudo, mesmo sendo uma lei que pretende democratizar as relações do 
sistema público de ensino, a letra da lei desconsidera a presença majoritária das 
mulheres na comunidade escolar, se apoiando na gramática – que também é 
sexista – para referir ao seu público alvo apenas no gênero masculino. Iniciam-se 
aí as incongruências da letra do dispositivo que, ao omitir do texto o gênero 
feminino, implicitamente, enuncia o lugar da mulher no processo de gestão 
“democrática”. Em termos de paridade de gênero, os critérios legais estabele-
cidos não ferem, explicitamente, aos direitos de nenhum, oferecendo condições 
isonômicas de participação a ambos. Mas também não incentivam o feminino.

Para a candidatura, as/os interessadas/os devem compor chapas com os 
cargos de titular e vice e, ainda, apresentar plano de trabalho à comunidade, 
indicando suas intenções. O corpo de eleitoras/es é composto por profissio-
nais da Carreira Magistério, profissionais da Carreira Assistência à Educação, 
responsáveis legais pelas/os estudantes, e estudantes maiores de 13 anos.

Tetos de vidro

Para a maioria das mulheres, ascender na carreira profissional implica na 
superação de muitos desafios, na superexposição e sobreposição de barreiras 
encontradas em suas jornadas profissionais.

O chamado teto de vidro, do inglês glass ceiling, é a mais conhecida 
dessas barreiras, constituindo-se em um problema que afeta boa parte da 
população trabalhadora feminina em sua trajetória ascensional.

O teto de vidro não se resume a uma simples barreira, mas a um con-
junto de barreiras invisíveis, carregadas de preconceito contra as mulheres, 
evidenciadas em comportamentos, atitudes e formas de pensar enraizados na 
cultura organizacional; são artifícios que “atuam na rigidez e no fechamento 
da estrutura das hierarquias organizacionais (CAPPELLIN, 2008).

A expressão “teto de vidro” foi cunhada em 1986 por uma dupla de 
jornalistas do Wall Street Journal, de Nova York que, motivada pela entrada 
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massiva de mulheres no mercado de trabalho nos anos oitenta, decidiu inves-
tigar a carreira feminina nas empresas estadunidenses (JOHNSON, 2003). 
A dupla acreditava que o expressivo ingresso de mulheres nas organizações 
dava lugar a uma distribuição proporcional entre os gêneros em diferentes 
níveis hierárquicos organizacionais.

A investigação no mundo corporativo, entretanto, demonstrou que o 
caminho das mulheres em direção ao topo de suas carreiras estava diretamente 
ligado não apenas à cultura da sociedade, mas também fortemente representada 
pela cultura corporativa de suas organizações, levando-os a constatar que, por 
mais que as mulheres estivessem conquistando seus espaço no mercado de 
trabalho, ainda eram poucas as que conseguiam galgar espaços de liderança 
e poder (FLETCHER, 2004).

Após a publicação dos jornalistas, o fenômeno do teto de vidro (glass 
ceiling) passou a ser identificado como uma barreira tão fina e transparente, 
quase invisível, mas suficientemente forte, que visa afastar as mulheres de 
cargos de alta cúpula gerencial nas organizações (ROCHA, 2005; JOHN-
SON, 2003; BOTELHO, 2008). As mulheres até conseguem visualizar os 
cargos para além dos tetos de vidro, porém a barreira invisível, imaginária, 
as impedem de chegar até eles.

São muitas as barreiras que revestem esse teto. Para Bertiol e Tonelli 
(1991), uma delas está diretamente ligada a características atribuídas ao femi-
nino, como fragilidade, respostas emocionais, sensibilidade. Nesse sentido, 
as estruturas hierárquicas são bem mais estreitas para as trabalhadoras, o que 
faz com que aquelas que conseguem perceber possibilidades para além dos 
tetos de vidro, acabem adotando um perfil de liderança mais masculinizado, 
de modo a se adequarem ao cenário administrativo. Como as responsabili-
dades típicas da liderança ainda são atribuídas e monopolizadas por homens, 
para que consigam alcançar este espaço tentam adaptar-se às exigências da 
cultura corporativa, ou seja “ser/agir como um homem”, negligenciando sua 
feminilidade, muitas vezes até mesmo nos modos de vestir e se comportar.

Uma outra evidência do teto de vidro são as redes de contato (network). 
Estratégicas para quem almeja ascender em uma organização, as redes cul-
tivam e fortalecem as relações profissionais, quer para o crescimento na car-
reira, quer para consolidar negociações. Neste caso, tornam-se uma barreira 
às mulheres, pois são menos incluídas na relação de contatos de trabalho, 
acarretando-lhes uma formação escassa para a construção de novas com-
petências, falta de modelos e ausência de novos mentores para sua carreira 
(MANGANELLI, 2012).

A dificuldade de mobilidade geográfica também representa uma barreira, 
uma vez que as mulheres sentem mais dificuldades em viajar a negócios, 
situação que se agrava se a trabalhadora tem cônjuge e filhos pequenos. A 
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família, neste caso, constitui um dos impeditivos invisíveis para a mobilidade 
profissional da mulher, o mesmo não ocorrendo com os homens.

Além disso, há uma crença por parte dos executivos de que há um menor 
comprometimento da mulher para com a organização, o que é um fator que 
dificulta sua chegada aos cargos de liderança. Embora a maior parte deles 
não admita rejeitar uma mulher em função de seu gênero, e concordarem 
sobre suas capacidades gerenciais, em seus escritórios, preocupam-se com o 
investimento de tempo e dinheiro em treinamento em mulheres para depois 
vê-las se casarem, engravidarem e deixarem a organização (STEIL, 1997).

E compondo esse teto de vidro, há ainda uma barreira mais cruel, refle-
tida nos preconceitos por parte dos funcionários da organização, uma vez 
liderados por uma mulher. Como o ambiente corporativo ainda é domínio 
dos homens, quando uma mulher assume o posto de comando, os colabora-
dores podem ter resistência e, como consequência, criar barreiras de cunho 
machista, dificultando o acesso às informações, por exemplo, cujo resultado 
produz decisões mal alicerçadas e desempenhos desastrosos prejudicando o 
desempenho organizacional (OLIVEIRA; WOIDA, 2018).

O teto de vidro é, pois, um mecanismo cultural e social relacionado ao 
gênero e não à competência da mulher, formado por um conjunto de barreiras 
invisíveis que interrompe o crescimento profissional das mulheres dentro de 
uma estrutura organizacional.

A Pesquisa

A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira foi composta por 
entrevista a 30 indivíduos da comunidade escolar, participantes do processo 
eleitoral, em escolas de ensino médio da cidade de Taguatinga, Distrito Federal. 
O instrumento adotado foi um questionário com cinco perguntas, que visavam 
avaliar os critérios adotados pelos eleitores na escolha da equipe diretiva, bem 
como sua percepção acerca das competências da mulher para a gestão escolar.

Para a segunda etapa foram analisados os dados gerais das eleições diretas 
para os cargos de diretora/or e vice-diretora/or das 667 escolas públicas do 
Distrito Federal, ocorridas no dia 16 dez. 2016, com foco na região adminis-
trativa de Taguatinga, DF. O instrumento de coleta foi o relatório oficial dos 
resultados definitivos, apresentando a relação nominal das chapas eleitas, 
publicado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (http://
www.se.df.gov.br/component/k2/item/3406-resultado-definitivo-das-eleições.
html). Esta análise verificou a proporção entre mulheres e homens eleitas/
os para os cargos de diretora/or e vice-diretora/or, segundo a tipologia das 
escolas, na perspectiva de verificação da influência sexista na ocupação dos 
espaços de poder.
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Foram às urnas mais de 260 mil eleitoras/es, entre mães, pais, responsá-
veis por estudantes, estudantes e profissionais das carreiras Magistério Público 
e Assistência à Educação, nas 14 Regionais de Ensino. Das 667 escolas, 598 
elegeram suas equipes gestoras para um mandato de 3 anos (2017-2019), e 69, 
por diferentes motivos, não obtiveram êxito no processo.

A tipologia das escolas ainda se baseia na lógica da seriação, dividindo 
grupos de estudantes por etapas de escolarização, da seguinte forma: Centros 
de Educação Infantil (CEI), que atendem as crianças de 0 a 5 anos, sendo esta 
a única etapa da educação que, efetivamente, caracteriza os ciclos; Escolas 
Classes (EC), que atendem às crianças do 1o ao 5o anos, faixa etária dos 6 
aos 10 anos; Centros de Ensino Fundamental (CEF), que atuam do 6º ao 9º 
anos, com estudantes na faixa etária dos 11 aos 14 anos; Centros de Ensino 
Médio, que atuam com estudantes dos 15 aos 18 anos, em três anos (1º ao 3º).

Outras modulações também são evidenciadas, para atender a contextos 
específicos, como os Centros Educacionais (CEd), que mesclam classes dos 
anos finais e do ensino médio; Centros de Ensino Especial (CEE), que atendem a 
crianças e jovens com necessidades especiais com impossibilidades de inclusão 
nas escolas regulares; os Centros Interescolares de Línguas (CIL), que ofertam 
cursos de línguas estrangerias, os Centros de Educação Profissional-Escolas 
Técnicas (CEP) e, Escolas de Natureza Especial (ENE), que atendem a situações 
muito específicas, como as das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 
social, as Escolas Parque (EP), que atuam com oferta de componentes das artes 
visuais, música, teatro, educação física em complementaridade à educação de 
tempo integral e o Centro Interescolar de Educação Física (CIEF), que a exemplo 
dos CILs, atende a estudantes de diversas escolas da rede.

As 667 unidades escolares estão descentralizadas em 14 Coordenações 
Regionais de Ensino, que abrangem as principais e mais populosas cidades do 
Distrito Federal, na seguinte proporção: 57 CEIs (8,5%), 318 Ecs (47,7%), 156 
CEFs (23,4%), 33 CEMs (4,9%), 65 Ceds (9,7%) e, 38 atuam em etapas e 
modalidades diversas, como CEEs, CEPs, CILs, ENEs, EP, ENEs e o CIEF 
(5,7%) que, neste estudo, serão denominadas “outros”, em razão do pequeno 
no número de cada uma delas.

Resultados e Discussão das entrevistas

Foram entrevistados 30 (trinta) participantes do processo eleitoral, de 
unidades escolares de ensino médio, da Coordenação Regional de Ensino 
de Taguatinga, sendo: 14 estudantes, 7 mulheres e 7 homens; 15 docentes, 8 
mulheres e 7 homens; 1 mulher da carreira assistência à educação.

A entrevista foi composta por 5 questões principais:
1 – Como você avalia o processo de gestão democrática na sua escola?
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2 – Quais critérios você utiliza para definir em quem vai votar?
3 – Como você avalia a participação da mulher nesse processo?
4 – Preferencialmente, você escolheria um homem ou uma mulher para 

administrar sua escola?
5 – É possível estabelecer diferenças entre a gestão escolar exercida 

por uma mulher e a gestão escolar exercida por um homem? Se sim, quais?
Em relação às respostas dos eleitores: para a questão 1, 80% dos respon-

dentes consideraram positivo, 15% preferem que os gestores sejam indicados 
e 5% são indiferentes à forma de escolha dos gestores.

Embora a maioria dos respondentes considere positivo o processo de 
escolha direta dos representantes das equipes diretivas das escolas, ainda 
preocupa o fato de 20% não se interessarem por ele, preferindo que sejam 
indicados pelo nível central ou mesmo ficando indiferentes a ele.

Em relação à questão 2, figuraram como critérios para a escolha dos 
gestores, em percentuais iguais, a honestidade, capacidade de diálogo, capa-
cidade de agregar e saber administrar. Importante destacar que as respostas 
foram de cunho genérico, amplo, restando ausentes critérios técnicos, como 
formação específica, experiência, plano de gestão, democratização da gestão, 
valorização do conselho escolar e participação efetiva da comunidade nos 
processos decisórios, entre outros aspectos de exercício democrático.

Quanto às respostas para a questão 3, 80% avaliaram como excelente, 15% 
como boa e 5% responderam que a mulher “deve ganhar mais espaço”, cola-
borando para o discurso politicamente correto, recorrente na atualidade.

A luta das mulheres por valorização e equidade, sobretudo no mundo 
do trabalho, aliada às ações afirmativas e a políticas públicas emancipado-
ras dos últimos anos, faz circular socialmente um discurso politicamente 
correto, que não necessariamente está internalizado e traduzido nas atitudes 
e comportamentos.

Quando perguntados sobre as diferenças entre a gestão de uma mulher 
e a de um homem, objeto da questão 4, as respostas foram unânimes ao afir-
marem que a gestão exercida pela mulher é mais sensível, afetiva, flexível; 
que a mulher dialoga mais; e que o homem é “mais duro”, inflexível, racional.

Mais uma vez, a ausência de critérios técnicos para definir as expecta-
tivas dos respondentes em relação à gestão escolar fica evidente e, mais que 
isso, deixa transparecer o viés sexista dos papeis sociais de homem e mulher 
culturalmente estabelecidos e tradicionalmente pensados para seu exercício na 
escola: mulheres são dóceis, sensíveis, afetivas, dialógicas, flexíveis; homens 
são rígidos, rigorosos, racionais...
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Por fim, perguntados sobre a preferência por um gênero outro para a adminis-
tração escolar (questão nº 5), 100% dos participantes afirmaram que sua escolha 
independeria de sexo, pois a opção seria por quem melhor administraria a escola.

Em uma primeira análise, as respostas demonstram que, se por um lado 
gênero não figura como uma barreira às escolhas dos respondentes aos ocupan-
tes dos cargos de gestão de suas escolas, por outro, também não configuram 
critério importante para tal.

Mas ao analisarmos as respostas em conjunto, verificaremos que ante a 
falta de critérios técnicos, mais objetivos, as escolhas feitas pela comunidade 
escolar necessariamente serão de caráter subjetivo, ficando sujeitas ao alea-
tório e este aos (pre)conceitos circulantes, hegemonicamente estabelecidos 
em nossa sociedade.

Dos resultados oficiais das eleições

Considerando a relação nominal das/os candidatas/os eleitas/os, os dados 
a seguir demonstram a proporção entre homens e mulheres, que alcançaram 
o direito de ocupar os cargos máximos da gestão em sua escola, por tipologia 
da unidade escolar.

Para efeitos deste estudo, os dados foram categorizados e analisados da 
seguinte forma: quantitativo de chapas compostas apenas por mulheres (dire-
tora e vice-diretora), denominadas Chapas Femininas; quantitativo de chapas 
constituídas apenas por homens (diretor e vice-diretor), denominadas Chapas 
Masculinas; quantitativo de chapas compostas por mulheres no cargo de dire-
tora e homens no cargo de vice-diretor, denominadas Chapas Mulher-Homem e, 
quantitativo de chapas constituídas por homens no cargo de diretor e mulheres 
no cargo de vice-diretora, denominadas Chapas Homem-Mulher. Os resultados 
definitivos desenham cenário a seguir.

Nos Centros de Educação Infantil, é possível constatar que as candi-
daturas femininas são maioria maciça nessa etapa de ensino, com a elei-
ção de 90,4% de Chapas Femininas, enquanto as Chapas Homem-Mulher e 
Mulher-Homem apresentam, juntas, 9,6% do total de eleitos e, sem nenhuma 
surpresa, inexistem Chapas Masculinas.

Essa primeira mostra dos resultados eleitorais, já contribui para a con-
firmação do que se vem discutindo sobre a feminização do magistério, refor-
çando a construção da identidade docente como ambígua ou mesmo análoga 
às das relações familiares, imprimindo uma concepção assistencialista que 
entende a docência como uma missão feminina, vinculando-a a um grau de 
parentesco (tia, geralmente) que desqualifica a ação profissionalizada, restrin-
gindo-a aos cuidados com as necessidades básicas da criança, e tendo como 
atributos amor, cuidado, sensibilidade, delicadeza.
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Nesse contexto, as professoras exercem também o papel de “segun-
das-mães” e os alunos passam a ser percebidos como seus próprios filhos 
(LOURO, 1997). Não por acaso não há Chapas Masculinas eleitas, uma vez que, 
analogamente, os cuidados com a prole são exclusividade feminina, cabendo 
ao homem as atuações mais associadas à habilidade técnica, à racionalidade, 
à ética do provedor, que afirmam as masculinidades (CARVALHO, 1988).

Os resultados eleitorais para as Escolas Classes, materializam um ele-
mento igualmente já expectado: a predominância de Chapas Femininas eleitas, 
com 67,1% do total, seguidas pelas Chapas Homem-Mulher, com 15,9%; 
Chapas Mulher-Homem, com 13,4% e, Chapas Masculinas com 3,7%.

Tipificada pela atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, as Esco-
las Classes, que representam 47,7% do total de escolas do sistema, atuam com 
crianças de 6 a 10 anos, que cursam do 1º ao 5º anos. Em geral, os estudantes 
de uma mesma turma são acompanhados por uma única professora, genera-
lista, ao longo de todo o ano letivo, pois considera-se a troca de professores, 
por disciplina, que ocorre nas etapas mais avançadas da escolarização, pre-
judicial a essa fase do desenvolvimento infantil.

Mais uma vez, fica explicitado o hibridismo com que são tratadas as 
relações escola-família, que confundem os papeis da professora e da mãe, 
dos alunos e dos filhos. Apesar de uma maior evidência de homens, tanto em 
chapas exclusivas, quanto em chapas mistas, totalizando 32,9% dos eleitos, 
as mulheres ainda são a grande maioria, totalizando 67,1% das chapas eleitas.

Os CEFs, pela tipologia, atuam com jovens dos 11 aos 14 anos, que cursam 
do 6º aos 9º anos. Neste segmento do ensino fundamental, a organização curricu-
lar prevê o trabalho pedagógico por componente ou disciplina, com professores 
formados em áreas específicas do conhecimento, os quais atuam com carga 
horária específica para turma e ano. Começa a se desfazer, neste ponto, o aspecto 
maternal da escola, porque subentendido o fim da infância das/os estudantes. A 
escola passa a atuar de forma mais técnica (e tecnicista), na perspectiva quase 
exclusiva do conhecimento técnico-científico, em detrimento do cuidado.

Não por acaso, apesar de as Chapas Femininas ainda serem maioria, o 
aumento da participação dos homens é evidente. As Chapas Masculinas e 
Chapas Homem-Mulher e Mulher-Homem, juntas, somam 62,7% do total, 
evidenciando que, quanto mais técnica a atuação e menos associada aos cui-
dados e à sensibilidade maternais, mais os homens acentuam sua participação 
nas ações de comando e, na mesma proporção, as mulheres se recolhem.

Os resultados das eleições nos CEMs e CEDs são os mais enfáticos e, 
porque não mencionar, mais contundentes na explicitação do sexismo na 
educação. Nos CEMs, as Chapas Masculinas foram majoritárias, com 46,9% 
dos votos; as Chapas Femininas ficaram com 25%, enquanto as Chapas 
Mulher-Homem e Homem-Mulher, alcançaram 15,6% e 12,5% dos votos, 
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respectivamente. Nos CEDs, o cenário é dramático: Chapas Masculinas 
com 37,5% dos votos, Chapas Homem-Mulher também com 37,5%; Chapas 
Mulher-Homem com 14,3% e Chapas Femininas com apenas 10,7% dos votos. 
Nos dois tipos de escola, CEMs e CEDs, há uma sensível predominância dos 
homens, tanto em Chapas Masculinas, quanto em chapas mistas. E, apesar de 
as mistas serem quase 50% das chapas eleitas, em ambos os casos, o percentual 
de homens “cabeças-de-chapa” é bem mais acentuado.

Os resultados aferidos nessas duas modulações escolares, reiteram o dis-
curso hegemônico, apontado por Carvalho (1998), que associa o ensino pri-
mário a características femininas, estabelecendo uma polarização entre a visão 
maternal da docência versus aspectos “socialmente identificados como sendo 
masculinos, como a racionalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a téc-
nica e o conhecimento científico. Aos homens a razão, às mulheres a emoção.

É o que também se evidencia nas respostas dos eleitores entrevistados, 
ao referirem às diferenças entre a gestão realizada por um homem e por uma 
mulher; que esta é mais sensível, afetiva, flexível e que dialoga mais, em 
comparação ao homem, que é “mais duro”, racional. Na verdade, o que foi 
dito em tom de elogio, traduz-se na prática, paradoxalmente, em desaprova-
ção para a gestão, convertendo-se, na verdade, em uma barreira invisível que 
fortalece o teto de vidro.

Além disso, a norma heterossexual concede aos homens certas prerro-
gativas e privilégios, como a sua suposta superioridade sobre a mulher. Se 
assumir o magistério como profissão, por si só, implica inferioridade, que 
esta não seja ainda mais declarada pela subordinação a uma chefia feminina.

No conjunto das escolas de natureza especial, caracterizada como 
“Outros”, podemos encontrar desde os Centros de Ensino Especial a Centros 
de Educação Profissional, de Educação Física, Escolas de Línguas e para 
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, como as que moram 
nas ruas. As Chapas Femininas receberam 37,8% dos votos; as Chapas Mas-
culinas, 21,6%; as Mulher-Homem, 24,5% e as Homem-Mulher, 16,2%.

Esse resultado demonstra um aparente equilíbrio de forças, com uma 
distribuição mais isonômica de gênero entre as chapas eleitas; aparência que 
se desfaz se considerarmos a natureza das escolas em foco, entre técnicas e 
de cuidados. Nas escolas de ensino especial, que atendem a crianças e jovens 
com deficiências e necessidades especiais e as de crianças em situação de 
vulnerabilidade social, ou seja, mais voltadas aos cuidados, mulheres estão 
mais presentes, em contraposição às demais, de formação técnica. A análise 
dos resultados gerais desse processo eleitoral causa uma profunda inquietação, 
ao ainda evidenciar um posicionamento social ultrapassado, acerca da com-
petência das mulheres apenas para a atuação junto aos pequenos, por serem 
mais dóceis, maternais, mas não para o exercício de outros cargos, como a 
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direção ou a inspeção do ensino, que requerem atributos masculinos, como 
a racionalidade e a técnica.

O mais intrigante, contudo, e que talvez seja uma das mais fortes barreiras 
ao acesso das mulheres aos cargos de gestão escolar, e que confirma a proble-
matização inicial deste estudo, é a naturalidade com que as mulheres aceitam 
o discurso sexista hegemônico e o reproduzem, pedagogicamente, elevando o 
homem aos espaços de poder, desvalorizando sua própria atuação ao restringi-la 
ao campo dos cuidados, da sensibilidade e da delicadeza, como se esses fossem 
os únicos atributos femininos e como se isso fosse motivo de inferiorização.

Ao se retirarem da cena da gestão da escola, na medida em que essa 
escola passa a descaracterizar a fusão professora-mãe, aluno-filho, as mulhe-
res perpetuam a visão sexista e excludente da sociedade sobre suas próprias 
competências e capacidades.

Tal atitude colabora também para um estereótipo que conforme afirma 
Steil (1997) constitui um dos tetos de vidro que impedem a chegada das 
mulheres aos postos de liderança, que seria uma suposta falta de compro-
metimento para com a instituição. Ao delegarem aos homens que ocupem 
os espaços de decisão e, por isso, de poder, em um território que é, majori-
tariamente feminino, reforçam a manutenção de uma zona confortável para 
os homens, que é mantê-las subordinadas a eles. Mas, mais que delegarem, 
neste caso, elas os conduzem aos cargos, pois são a maioria do eleitorado e, 
contraditoriamente, são quem, na verdade, detêm o poder de escolha e decisão.

E é importante atentar, também, para a feminização dos demais segmen-
tos do eleitorado, além do magistério, em que pese a inexistência de dados 
materiais. A Carreira Assistência à Educação, que abrange serviços como os 
de cocção da merenda escolar, a limpeza do espaço físico e os cuidados com 
crianças com necessidades especiais. Ao considerar que estes serviços são 
análogos aos do trabalho doméstico e ao cuidado com os filhos, podemos 
tecer uma noção da proporção de homens e mulheres que atuam nessa área.

De igual forma, é possível inferir sobre o quão feminino é o universo 
dos eleitores do segmento de responsáveis pelos estudantes. Se considerarmos 
que os cuidados com os filhos são atribuições quase exclusivas das mães, 
concluiremos que este segmento é, também, de maioria feminina.

Por certo, o repertório comportamental e atitudinal das professoras não 
está, intencional e deliberadamente, a serviço da hegemonia sexista mas, 
sim, impregnado por essa intencionalidade, cujo círculo vicioso afeta a per-
cepção da sexualidade e o determinismo biológico como construções sociais 
(FARIA, 2006), distorcendo a imagem que as mulheres têm de si mesmas e 
de suas potencialidades.

Se tomarmos em conta que a escolha dos gestores, objeto deste estudo, se 
dá por voto direto e que, tanto o colégio eleitoral quanto o corpo de possíveis 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

158

candidatos é, igualmente, de maioria feminina, verificaremos que, de fato, 
boa parte das mulheres não creditam a si e a suas companheiras competência 
para a ocupação de espaços estratégicos de decisão e de poder.

Reproduzem, assim, mecanicamente, o regramento social pautado na 
desigualdade de gênero. Tanto assim que, em território majoritariamente femi-
nino – como é o da escola –, onde houver a presença masculina, o homem 
exercerá, naturalmente, o espaço de poder e de decisão, conduzido por elas.

A gestão democrática é um mecanismo que garante transparência à 
ocupação dos cargos de gestão nas escolas públicas, diferentemente de outras 
metodologias adotadas outrora, como as indicações do poder público, mas 
ainda assim não consegue garantir aumento da representatividade feminina 
em unidades de maior modulação, tampouco em níveis hierárquicos mais 
avançados nos níveis executivos médio e central.

E se as barreiras invisíveis do teto de vidro se constituem de preconceitos 
contra as mulheres e ocorrem em comportamentos, atitudes e formas de pensar 
enraizados na cultura organizacional (CAPPELLIN, 2008), essa é reflexão 
que, na escola, precisa ser feita a partir do universo feminino, que detém a 
maior população em todos os segmentos e que é o espaço apropriado para a 
transformação social necessária.

Considerações finais

Igualmente a outras formas de desigualdade social, a de gênero, é um fenô-
meno estrutural com raízes muito complexas e profundas, e instituído social e 
culturalmente de tal forma, que seu processamento no cotidiano e no imaginário 
coletivo é praticamente imperceptível, sendo disseminada pelas instituições 
ou grupos sociais de forma, muitas vezes sutil e implícita, como é o caso da 
ocupação dos espaços de poder pelas mulheres, evidenciada neste estudo.

Sem dúvida que os sistemas de diferenciação social marcados pelo gênero 
têm como principal objetivo o exercício e manutenção do poder do homem, 
implicando quase sempre em relações desiguais e de submissão, com graves 
consequências para a autonomia – individual e coletiva – das mulheres, e para 
o seu exercício pleno da cidadania.

O discurso politicamente correto, fruto das ações afirmativas dos últimos 
anos, as quais estamos fadadas a um revés por força das atuais lideranças 
ideológicas do país, constituem tetos de vidro para a ascensão da mulher que, 
apesar de enxergar o topo da carreira através desse teto; ou mesmo a possibi-
lidade de alcançá-lo, encontra uma barreira invisível, cultural, hegemônica, 
machista que a tornam praticamente intransponível.

Ao perpetuarem a condição sexista, mesmo tendo dado largos passos rumo 
a sua autonomia e cidadania, as mulheres estão, na verdade, dando um recado, 
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especialmente para os pensadores das políticas públicas: as ações afirmativas, 
de valorização e proteção à mulher não surtem os efeitos esperados em um dos 
principais nichos sociais, que é a própria esfera feminina, que permanece, inad-
vertidamente – ou não – se submetendo ao poder e força dos bravos guerreiros, 
apesar de, comprovadamente, em boa parte das vezes, terem mais competência 
técnica e qualificação. É o que acontece no campo da Educação, por exemplo.

Os resultados demonstram ainda, que muitos e maiores esforços devem 
ser empreendidos, no sentido de reconhecimento e valorização da competência 
feminina para a ocupação de cargos de chefia e espaços de poder, bem como de 
redirecionamento do discurso das políticas públicas de valorização da mulher, 
cujo público-alvo é essencialmente o segmento masculino, tornando-se, de 
certa forma, impessoal à mulher.

A condução dos homens, pelas mulheres, aos cargos de gestão das escolas 
cuja população estudantil não é composta por crianças pequenas, é um aspecto 
sintomático da reverberação e disseminação do discurso hegemônico sexista, inter-
nalizado no cotidiano feminino e representa o pensamento das classes dominantes.

O machismo pedagógico apenas deixará de sê-lo se as meninas passarem 
a perceber-se como lideranças e a exercitar os espaços como tal e quando as 
professoras, politicamente formadas, forem feministas. Para tanto, os cursos de 
formação inicial e continuada de professoras precisam fortalecer a formação 
política de educadoras e educadores e seu papel social.

Urgente e necessário também se faz o desenvolvimento e fortalecimento 
de estratégias mais eficazes de educação de e para os direitos humanos, para a 
igualdade de direitos, para a valorização da diversidade e para a valorização 
da mulher desde a educação infantil.

Tão ou mais importante que todas essas ações em conjunto se faz a luta 
contra o chamado movimento “escola sem partido” que, pulverizado em dife-
rente setores da sociedade e dos poderes institucionais, legisla e opera para o 
retrocesso e para a manutenção do status quo dominante e para o impedimento 
dos avanços sociais que produzam justiça social, dentre eles a equidade entre 
os gêneros e a diminuição da pobreza.

Não se faz aqui apologia contra o comando masculino, mas um cha-
mamento às mulheres para que não se omitam ou se retirem do cenário das 
decisões e dos postos de comando, quando em igualdade de condições ou 
mesmo em situação favorável a elas.

As reflexões provocadas por este estudo não se esgotam neste texto, mas 
requerem um olhar atencioso e contínuo sobre seus resultados. Essa discussão, 
mais que uma questão do direito feminino, nos remete à questão dos próprios 
direitos humanos e à luta permanente pela igualdade de direitos de fato, e não 
do direito como aquele preconizado no discurso neoliberal, que é a espinha dor-
sal do pensamento das classes dominantes que, não por acaso, são masculinas.
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CAPÍTULO 9

EMPODERAMENTO DE GÊNERO 
MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS

Cristiane Jorge de Lima Bonfim1

Jaline Gonçalves Mombach2

Alane Beatriz da Nóbrega Martins3

Janara Kalline Leal Lopes de Sousa4

Introdução

Há um plano de ações para o desenvolvimento sustentável realizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) que tem como objetivo realizar medi-
das transformadoras no mundo até 2030. Essa ação visa que todos os países 
construam estratégias para alcançar dezessete objetivos, priorizando acabar 
com a fome, proteger o planeta, promover a paz, entre outros (ONU, 2015).

No conjunto de objetivos dessa agenda, um deles é “alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONU, 2015). Estabe-
leceram-se nove metas para tal, sendo que destaca-se a que trata o aumento 
no uso de tecnologias para promover o empoderamento das mulheres. De 
maneira geral, o termo empoderamento pode ser entendido como a “ampliação 
da liberdade de escolher e agir, ou seja, o aumento da autoridade e do poder 
dos indivíduos sobre os recursos e decisões que afetam suas próprias vidas” 
(ONU MULHERES, 2016, p. 25).

Uma análise da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) sobre o perfil 
do ensino superior na área de Computação, mostra que de fato, a presença de 
mulheres como estudantes na área é expressivamente menor que a dos homens, 
sendo apenas aproximadamente 13,95% do total de matrículas (NUNES, 2017, 

1 Docente de Informática no Instituto Federal de Brasília – Campus Brasília – cristiane.bonfim@ifb.edu.
br, Coordenadora LABTEC-EPT  Laboratório de Pesquisa em Tecnologias Educacionais para Educação 
Profissional – Campus Brasília/IFB.

2 Docente de Informática no Instituto Federal de Brasília – Campus Brasília. E-mail: jaline.mombach@ifb.
edu.br

3 Mestranda em Ciências Sociais (PPGECsA/ELA) pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão 
Pública – Governança e Políticas Públicas e técnica em Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto 
Federal de Brasília. E-mail: alane.nm@gmail.com

4 Professora-adjunta do curso de Comunicação Organizacional e do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação, da Faculdade de Comunicação, UnB e Coordenadora do Projeto Escola de App: Enfren-
tando a Violência Online Contra Meninas. E-mail: janara.sousa@gmail.com
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p. 65). Desse modo, algumas ações estão sendo realizadas para estimular mais 
mulheres à carreira de tecnologia, como o programa governamental Mulher e 
Ciência5 e o Meninas Digitais6. Esse último, em especial tem como principal 
objetivo divulgar a área para despertar o interesse de meninas estudantes do 
ensino médio e fundamental, a fim de que elas sintam-se motivadas a seguir 
uma carreira em Computação. Entre as ações, citam-se oferta de minicursos, 
palestras e realização de eventos (MACIEL et al., 2018).

Diante do contexto apresentado, o presente artigo tem como principal 
objetivo descrever a experiência do “Escola de App”, um projeto realizado 
com parceria interinstitucional para discutir a violência online de gênero ali-
nhado ao fomento às novas tecnologias, ensinando programação de aplicativos 
móveis a alunas do ensino médio de escolas públicas do Distrito Federal.

O artigo está organizado como segue. A Seção 2, apresenta trabalhos que 
tratam a inserção das mulheres na tecnologia. A Seção 3 explica os materiais 
e métodos adotados, com ênfase ao Design Participativo e à ferramenta App 
Inventor, além de relatar detalhadamente o arcabouço de atividades desen-
volvidas. A Seção 4 descreve os resultados obtidos na investigação feita com 
as participantes. Por fim, a Seção 5 discorre as considerações finais.

Desigualdades de gênero na tecnologia: a segunda brecha digital

No Brasil, dentre os 64,7% da população com mais de 10 anos de idade 
que utilizaram a Internet em 2016, 65,5% representavam as mulheres e 63,8% 
correspondiam aos homens, sendo que mais de 90% dos acessos foram realizados 
em “telefone móvel celular” e 63,7% em “microcomputadores” (IBGE, 2018b). 
Ainda que tenhamos um equilíbrio entre homens e mulheres quanto ao acesso, há 
uma significativa parcela da sociedade que não possui conexão contínua à Inter-
net, além de não dispor de um computador em casa. Dados de 20177, levantados 
pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(CETIC.br), mostram que o acesso à Internet é maior entre usuários que: moram 
em áreas urbanas; têm idades entre 10 e 34 anos; possuem ensino médio ou supe-
rior completos; e têm renda entre 3 até mais de 10 salários mínimos. Além disso, 
a banda larga tem sido mais utilizada entre pessoas com rendas mais altas, já nas 
classes menos favorecidas a conexão móvel é preponderante (CETIC.BR, 2018).

5 “O Programa Mulher e Ciência foi lançado em 2005, a partir do trabalho realizado por um grupo intermi-
nisterial composto pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da 
Educação (MEC), dentre outros participantes” (CNPQ, 2013).

6 Programa criado em 2011 pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), oficialmente institucionalizado 
em 2016.

7 TIC DOMICÍLIOS 2017 (CETIC.BR, 2018).
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Quanto aos motivos apresentados pelos entrevistados que nunca utiliza-
ram a Internet, na pesquisa realizada pelo CETIC.br (2018), os mais citados 
foram “a falta de habilidade com o computador (73%) e a falta de interesse 
(64%)”, sendo que entre os que escolheram apenas “a falta de habilidade” 
como motivo, 31% foi por pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade. Já nos 
domicílios sem conexão à Internet, o motivo mais mencionado foi o “alto custo 
do serviço”, por 59% dos entrevistados. Estes dados demonstram a existência 
de uma fragmentação que se acentua a partir de recortes por área de moradia, 
idade, escolaridade e renda. Além disso, existem razões econômicas que ainda 
inviabilizam o acesso à Internet aos menos favorecidos. A falta de acesso às Tec-
nologias da Informação e Comunicação reflete, também, a fragmentação social.

Segundo Castaño (2008), a inclusão digital não pode ser concretizada 
apenas a partir do acesso aos dispositivos digitais conectados, já que o fenô-
meno da “brecha digital” é mais complexo do que o acesso à Internet. A autora 
explica que a primeira brecha digital relaciona-se com o acesso ao computa-
dor e à conexão à Internet, quanto às características sociodemográficas das 
pessoas (idade, sexo, educação etc.); já a segunda brecha digital está ligada 
à intensidade e à variedade dos usos, associada também às capacidades e 
habilidades em utilizar o computador e a Internet. Ela defende que a barreira 
mais difícil não está na superação do acesso (provisão de infraestrutura; 
difusão dos artefatos; programas de aprendizagem introdutória), mas nos 
usos e habilidades, além da quantidade e qualidade desses usos.

Castaño (2008) afirma que a segunda brecha digital afeta especialmente as 
mulheres, pois apesar de presenciarmos um crescimento mais rápido de usuá-
rias de Internet, do que de usuários, além do quantitativo estar equilibrado nos 
Estados Unidos e em alguns países do norte europeu, – e como vimos, também, 
no Brasil – não ocorre o mesmo quanto à intensidade e variedade desses usos, 
nem com relação à habilidade, pois as mulheres encontram-se em desvantagem 
frente aos homens, já que elas têm usos mais restritos a atividades essenciais, 
além disso, menos prática tecnológica devido ao baixo incentivo na educação 
básica. Isso significa que para a autora, a segunda brecha digital está associada 
à presença dominante de homens nas áreas estratégicas da educação, da pes-
quisa e da ocupação de cargos ligados às ciências, às engenharias e às TIC’s, 
bem como à baixa presença de mulheres em cargos de chefia nessas áreas.

Quando nos voltamos às estatísticas de gênero, os Indicadores Sociais 
das Mulheres no Brasil em 2016 mostram que as desigualdades ainda per-
sistem, por exemplo, embora tenhamos mais mulheres – diferença de mais 
de 3% – com 25 anos ou mais com superior completo, a diferença de rendi-
mento é mais elevada nos empregos dessa categoria, ou seja, elas chegam a 
receber 63,4% do que eles recebem (IBGE, 2018a). Ainda com base nesse 
levantamento, quando se trata de participação na vida pública, a presença de 
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mulheres no Congresso Nacional era de 11,3%, isso coloca o Brasil atrás de 
pelo menos 21 países, com relação a esse índice. Nos cargos ministeriais esse 
dado ainda é menor, já que elas ocupavam apenas 7,1%; na polícia militar 
e civil elas representavam 13,4%; quanto aos cargos gerenciais, elas corres-
pondiam a menos de 40%.

Com relação à segregação do trabalho de mulheres, a Comissão Econô-
mica para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 2013) afirma que se manifesta 
em duas dimensões: horizontal e vertical. A segregação horizontal relaciona-se 
com o fato de as mulheres estarem concentradas em setores específicos de 
atividades ou ocupações. Quanto à segregação vertical associa-se à desi-
gualdade na distribuição de homens e mulheres hierarquicamente, ou seja, a 
dificuldade delas em progredirem profissionalmente e terem acesso aos cargos 
mais qualificados e melhor remunerados. Nas áreas relacionadas às TIC’s a 
presença masculina continua sendo predominante nos países desenvolvidos 
e, também, nos em desenvolvimento, apontando a existência da segregação 
vertical de gênero, em que as mulheres estão fortemente representadas nas 
ocupações de níveis mais baixos (CEPAL, 2013).

Diante dessas desigualdades, há que se promover ações que permitam a 
inclusão das mulheres, por meio do acesso físico, econômico ou simbólico, 
e das habilidades necessárias nas áreas relacionadas às TIC’s, além de se 
desenvolver estratégias que atraiam mais mulheres para essas áreas, bem 
como criar condições para que elas permaneçam e desenvolvam seu potencial 
(CASTAÑO, 2008). Na seção a seguir, apresentamos algumas iniciativas que 
buscam incentivar e aumentar a presença feminina no desenvolvimento de 
tecnologias, especificamente na Computação.

Iniciativas para inclusão de mulheres na tecnologia

O crescente uso de aplicações móveis têm sido uma importante forma 
de se resolver problemas do cotidiano, pois tem impactado diferentes dimen-
sões da sociedade. O envolvimento de diferentes atores na concepção dessas 
tecnologias é importante não apenas do ponto de vista da inclusão digital, 
mas da perspectiva da diversidade. Isso porque considera variadas formas de 
pensar, a partir das experiências de cada indivíduo envolvido nesse processo. 
Na perspectiva de gênero, a atuação de mulheres é imprescindível para esti-
mular maior presença feminina na criação desse tipo de ferramenta, ao mesmo 
tempo que possibilita o uso de tecnologias em favor delas.

Além disso, a produção de ferramentas tecnológicas que considerem 
o conhecimento e a experiência de mulheres é uma forma de diminuir as 
diferenças de gênero que têm instigado a divisão sexual do trabalho, ou seja, 
é uma oportunidade que amplia os espaços laborais de atuação feminina, 
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favorecendo as tecnologias desenvolvidas por e para mulheres. Dentre outras 
questões necessárias para se superar as barreiras da inclusão digital, é vital que 
as mulheres participem “equitativamente no desenvolvimento de software” 
(MAFFÍA, 2013, p. 12).

Nesse sentido, além do Programa Meninas Digitais da SBC, diferentes ações 
têm sido criadas no país, na tentativa de atrair mulheres para a área de Com-
putação (MOMBACH et al., 2018), ainda mais pelo fato de a área parecer não 
ser a primeira escolha de ingresso na universidade pelas jovens (HOLANDA et 
al., 2016). Mediante tais circunstâncias, foi criado em 2010, no Departamento de 
Ciência da Computação da Universidade de Brasília, o projeto “Meninas.comp”, 
cujo o objetivo é “apresentar a área de Computação para alunas do ensino médio, 
de modo que elas pensassem nos cursos de Computação como possibilidades 
dentre as suas escolhas profissionais” (HOLANDA et al., 2016, p. 10).

Cesário et al. (2017), numa análise dos artigos publicados no X Women in 
Information Technology (WIT), evento realizado pela SBC, fora o “Meninas.
comp”, citam ao menos 10 projetos que visam incentivar maior participação 
de meninas na área, em grande parte, desenvolvidos por instituições públicas 
de ensino superior, como:

Tabela 1 – Projetos apresentados em artigos publicados no X 
Women in Information Technology (WIT – SBC) – 2017

Projeto Instituição

Trazendo Meninas para 
a Computação

Universidade de Caxias do Sul

Gurias na Computação Universidade Federal do Pampa

Mulheres e Jovens na Computação Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Bento Gonçalves

Meninas Digitais UFSC Universidade Federal de Santa Catarina – Araranguá

Meninas, Computação e Música Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Cornélio Procópio

Emíli@s – Armação em Bits Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Curitiba

#include <meninas.uff> Universidade Federal Fluminense

Meninas Digitais – Regional 
Mato Grosso

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso e Universidade Federal de Mato Grosso

SciTech Girls’ Project Universidade Federal do Amazonas

Cunhantã Digital Universidade Federal do Amazonas

Fonte: Cesário et al. (2017, p. 1215-1216).

Maciel e Bim (2016) destacam que o Programa Meninas Digitais financia 
diversos projetos que apoiam a disseminação da computação entre meninas, 
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tais como8: a) “MENINAS ++”; b) Mulheres na Ciência da Computação; c) 
Cunharandu Bots – Meninas da Fronteira na Robótica; e d) Meninas Também 
Jogam. Além dessas, outras iniciativas apoiadas pelo Meninas Digitais podem 
ser acompanhadas em seu website9, como o projeto “IT Girls” da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

As ações citadas visam diminuir as desigualdades de gênero com relação 
à baixa presença de mulheres na área de Tecnologia, na tentativa de superar a 
segunda brecha digital. Sabemos que as desigualdades que colocam as mulhe-
res em condições de desvantagem frente aos homens podem se expressar na 
violência de gênero, considerando que a segregação relacionada ao acesso 
à educação, à renda e ao emprego, entre outros fatores, pode potencializar a 
exposição da mulher a algum tipo de violência.

Dessa forma, além de promover projetos que visem diminuir essas desvan-
tagens nos espaços laborais relacionados à tecnologia, é imprescindível criar pro-
postas para o enfrentamento dos diferentes tipos de violência de gênero. Assim, 
incluir mulheres na busca por soluções, utilizando-se tecnologias digitais, é mais 
do que uma tentativa de unir esforços e criar redes de proteção, é, também, o 
fortalecimento de um movimento que procura garantir igualdade de direitos, ao 
concretizar a presença feminina na cadeia produtiva das tecnologias, criando 
condições de empoderamento feminino, não apenas por meio de ferramentas 
pensadas para elas, mas, também, através de dispositivos criados por elas.

Isso ganha mais sentido quando paramos para analisar que o empode-
ramento, além do aspecto científico e econômico, alcança outros contextos, 
por possibilitar decidir por estratégias de vida que antes eram negadas a elas 
(SINGH, 2010), criando, assim, condições de autonomia para que possam pensar 
e implementar soluções de problemas que afetem a vida de diferentes mulheres.

Diante do cenário apresentado, a próxima Seção detalha a proposta do 
projeto Escola de App, bem como os materiais e métodos utilizados na ação.

Materiais e métodos

O Projeto Escola de App surge na tentativa de contribuir com esse cres-
cente movimento de apoio às ações que incentivam a presença de mulheres 
nas áreas tecnológicas e ao enfrentamento da violência de gênero, por meio 
da programação de aplicativos móveis, no desenvolvimento de habilidades 
e na promoção do conhecimento para a identificação dos diferentes tipos de 
violência que podem ocorrer em ambientes virtuais.

8 Além de alguns já citados por Cesário et al. (2017), como: a) Meninas Digitais – Regional Sul e Regional 
do MT; b) Meninas.comp; c) “Emíli@s – Armação em Bits”; d) Cunhantã Digital; e) #include meninas.uff.

9 http://meninas.sbc.org.br/
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A proposta foi conceituada pelo grupo de pesquisa Internet e Direitos 
Humanos, que integra o Laboratório de Políticas de Comunicação (Lapcom) 
da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), em par-
ceria com o Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento de Software e Robótica 
(GOSOFT) do Instituto Federal de Brasília (IFB). Nesse sentido, Bordin et 
al. (2017) destaca que ações realizadas em colaboração interinstitucional têm 
benefícios evidentes, pois além do compartilhamento de recursos materiais e 
humanos, o envolvimento de pessoas de instituições diferentes fomenta grande 
troca de conhecimentos e interação entre os envolvidos.

Os objetivos do projeto são compreender e identificar as características e 
recorrência da violência online de gênero, bem como entender o seu impacto 
na vida das vítimas, ao mesmo tempo em que propõe ações de enfrentamento 
interinstitucional em escolas públicas de ensino médio, subsidiando a criação 
da Rede Nacional de Proteção às Mulheres e Meninas na Internet.

As atividades planejadas envolvem pesquisa bibliográfica e documental, 
entrevistas com professores e diretores, grupos focais com meninas, trei-
namento das meninas para desenvolvimento de aplicativos, palestras para 
professores, entre outras.

Neste artigo, focamos o empoderamento por meio da tecnologia e discu-
timos com maior detalhamento apenas a fase de treinamento para desenvolvi-
mento de aplicativos, conforme as seguintes fases: 1ª) pesquisa bibliográfica e 
documental; 2ª) entrevistas com professores e diretores; 3ª) grupos focais com 
meninas; 4ª) treinamento das meninas para o desenvolvimento de aplicativos; 
5ª) palestras para professores; 6ª) lançamento do site de direitos virtuais das 
meninas; 7ª) dossiê para a criação da Rede Nacional de Proteção às Mulheres.

Essa atividade, em específico, teve o delineamento de método liderado 
pela equipe do GOSOFT (IFB), adaptando as fases do Design Participativo, 
uma metodologia participativa.

Design Participativo

O surgimento do Design Participativo (DP) deu-se em território escandi-
navo entre os anos 70 e 80, com o objetivo de qualificar trabalhadores, além 
de promover a democracia no espaço laboral (SPINUZZI, 2005). Essa meto-
dologia está diretamente associada ao envolvimento ativo de usuários finais, 
proporcionado um espaço colaborativo horizontal. A aplicação dessa meto-
dologia no Escola de App possibilitou reforçar a autonomia das participantes 
na construção de aplicativos, além de considerar suas opiniões e vivências na 
busca por soluções que pudessem abarcar a realidade de cada uma.

A aplicação do DP inclui a compreensão de demandas apresentadas pelos 
usuários, através de suas percepções e sensações (COSTA; SOUZA, 2017). 
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Falcão et al. (2017) reforçam os propósitos éticos do DP, os quais visam o 
empoderamento e a justiça social de gênero, pois possibilitam criar um espaço 
de fala baseado na horizontalidade das relações de poder.

A abordagem do DP baseada nos princípios democráticos reforça a ten-
tativa de se superar a segunda brecha digital, uma vez que oferece às usuárias 
o poder de decidir sobre a melhor solução para um problema apresentado, 
estimulando-as ao empoderamento e ao envolvimento na área tecnológica.

Recursos utilizados

Segundo Moreira et al. (2016) as ferramentas mais utilizadas em atividades 
de programação em ambientes educacionais são Alice, Lego Mindstorm, Scratch 
e App Inventor. Assim, a escolha da ferramenta utilizada no desenvolvimento dos 
aplicativos no projeto Escola de App, considerou os seguintes aspectos do projeto:

• Adequação ao público-alvo (meninas estudantes da educação básica 
do Distrito Federal) e gratuidade;

• Possibilidade de utilização por não programadoras, que permitisse 
a implementação da programação das funcionalidades do app por 
meio de blocos que se encaixam, o que facilita a programação exi-
gindo apenas conhecimentos básicos de lógica de programação;

• Criação do design do app de forma lúdica;
• Disponibilidade na Internet para que as participantes pudessem uti-

lizar o ambiente durante e após o período de realização da etapa, 
para criação futura de outros apps;

• Rápido desenvolvimento, considerando o tempo de duração da etapa 
realizada em três encontros de 4h totalizando 12h de curso.

Dessa forma, para atender todas características do projeto a ferramenta 
escolhida foi o App Inventor do MIT10, desenvolvido para uso educacional.

A etapa se adaptou à estrutura de cada escola em relação a disponibilidade 
de espaço com a acesso a computadores que pudesse acomodar as participan-
tes em duplas ou pequenos grupos, para possibilitar uma participação mais 
efetiva na criação e implementação do app e esta apropriação da Tecnologia 
tinha como objetivo o empoderamento feminino, por meio do “poder fazer” 
e principalmente do “saber fazer” o seu próprio app. Para o Desenvolvimento 
do design dos apps, foram apresentados às participantes alguns bancos de 

10 Disponível em http://appinventor.mit.edu/explore/
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imagens gratuitas disponíveis na Internet como: como FlatIcon11, FreePik12 
e o Icons8613. A próxima seção traz o relato da experiência do projeto.

Relato de experiência

Conforme já mencionado, o projeto Escola de App envolve uma série de 
etapas que incluem os diretores, professores e as alunas das escolas a fim de 
adaptar a proposta às demandas das comunidades. Em 2018, o projeto foi apli-
cado em três escolas públicas do Distrito Federal com o desenvolvimento de 20 
apps e em duas escolas no Rio de Janeiro com mais 13 apps. No Rio de Janeiro 
foi realizado o formato “pocket”, que é uma adaptação das atividades para 
realização com um grande número de participantes em curto espaço de tempo.

O tema violência online de gênero e empoderamento feminino é tratado 
com as adolescentes na fase 3, em grupos focais. Esse assunto é abordado com 
maior ênfase pela equipe especializada da área de Comunicação. Além de criar 
espaço para discussão sobre violência doméstica, abuso sexual, intolerância e 
demais questões que afetam psicologicamente o grupo de meninas, também 
realiza-se a orientação sobre como proceder caso seja vítima de violência, 
principalmente a virtual.

Após a realização de atividades de sensibilização e orientação, são 
apresentadas às meninas figuras femininas importantes na área tecnológica e 
também relata-se a demanda existente por mais mulheres na área de TI. Na 
sequência, ocorre a fase 4: treinamento de meninas para criação de aplicativos.

No modo completo de aplicação, a fase 4 é realizada em três encontros 
com duração de quatro horas cada, nos laboratórios de informática das escolas 
participantes. O grupo é formado por aproximadamente 15 meninas com ida-
des entre 13 e 19 anos. No modo “pocket”, a fase de criação dos aplicativos é 
realizada em dois encontros com duração de quatro horas cada, tendo um grupo 
de aproximadamente 60 meninas. A principal diferença na versão mais curta é 
que as meninas criam aplicativos do tipo “pergunta e resposta”, personalizando 
as perguntas e respostas possíveis. Essa estratégia foi necessária para que todas 
conseguissem acompanhar as explicações da equipe e realizar o passo a passo 
conjuntamente. Já no modo completo, as participantes ficam livres para elaborar 
qualquer aplicativo, inclusive utilizando recursos avançados dos dispositivos.

As subseções a seguir, descrevem a versão completa de aplicação do 
projeto, explicando as atividades de cada encontro.

11 Disponível em https://www.flaticon.com/
12 Disponível em https://br.freepik.com/
13 Disponível em https://icons8.com.br/
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Primeiro encontro

O primeiro encontro teve como proposta apresentar os conceitos de 
aplicativos e seu ciclo de desenvolvimento, desde a ideia inicial, passando 
pela codificação, testes, compartilhamento e a avaliação de usuários. Feita a 
introdução, as meninas conheceram alguns aplicativos criados com foco nas 
mulheres. Esse foi um momento bastante interessante, com forte envolvimento 
das participantes, visto que a visão sobre aplicativos por muitas meninas 
limitava-se apenas às redes sociais.

Para uma aproximação sobre as possibilidades de implementação de 
funcionalidades em aplicativos foi apresentado também um aplicativo com 
implementação de sensores, como balançar o telefone para mudar de tela. 
Após, utilizamos as técnicas de brainstorming, paper prototype e uma adap-
tação de pitch elevator.

No brainstorming, cada dupla teve que pensar e debater sobre as deman-
das existentes com essa temática e como um aplicativo poderia auxiliar e/ou 
melhorar a rotina de alguém. Assim, realizaram a proposta do seu aplicativo, 
registrando em uma folha. Após, adotou-se paper prototype, que é a montagem 
dos protótipos dos aplicativos em papel. Essa construção utilizou cartolina, 
tesoura, caneta e cordão colorido. Os aplicativos propostos têm a tela de 
entrada e outras telas que são acessadas a partir da primeira e que disponi-
bilizam algumas funcionalidades. Então, as meninas tiveram que fazer uma 
apresentação em adaptação livre da técnica pitch elevator (SPINA, 2012), que 
consiste numa apresentação curta de 3 a 5 minutos para apresentar o projeto do 
aplicativo: objetivos, público-alvo, tipo de conteúdo e funcionalidades gerais.

Na sequência, iniciou-se a abordagem sobre os conceitos de programa-
ção, partindo do ponto inicial do algoritmo, software e programas, para que 
neste percurso fosse construída trilha lógica conceitual do ponto de vista da 
programação pela qual perpassa a criação de um aplicativo com linguagem 
compatível com a do público-alvo. Iniciamos a exploração do MIT App Inven-
tor, com foco no design das telas e ícones. Após a configuração do ambiente 
de programação, as meninas criaram o projeto do aplicativo e receberam 
desafios para resolver na plataforma, como: alterar o idioma, inserir novas 
telas, criar o ícone, entre outros.

Segundo encontro

No segundo encontro as meninas finalizaram o design das telas, de acordo 
com os mockups criados na atividade de paper prototype. Foram trabalhados os 
conceitos de propriedade intelectual e a dimensão ética do uso de textos de ima-
gens na Internet sem autorização, assim, elas usaram os sítios com imagens livres.
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Em seguida, as meninas aprendem a fazer a interação de troca de telas 
que pode ser por meio de clique em botões ou de uso de sensores (acelerô-
metro, aproximação ou giroscópio). Também, elas aprendem a testar em seu 
próprio dispositivo, seja por meio da sincronização do app pela rede sem fio 
ou salvando o arquivo de instalação com extensão APK. Como a maioria das 
escolas não tinha rede sem fio, optamos por gerar o arquivo de instalação e 
passar para os dispositivos por leitura de código (Código QR).

As funcionalidades mais utilizadas nos apps foram os links para sítios de 
Internet (que em geral trazem mais informações ou possibilidades de interação 
com outras pessoas que estão discutindo o mesmo tema) e vídeos do Youtube. 
Cabe destacar que alguns apps utilizaram os recursos do hardware dos smar-
tphones tais como: sensores de acelerômetro e de proximidade, entre outras 
funcionalidades como acesso à agenda para discagem de chamada de socorro, 
ou para números pré-definidos na programação para o Centro de Valorização da 
Vida (Disque 188) ou para a Central de Atendimento à Mulher (Disque 180).

Terceiro encontro

O terceiro e último encontro, foi para finalização da programação e 
também construção da “documentação”. Depois que o desenvolvimento dos 
aplicativos foi finalizado, as estudantes foram orientadas a produzir um tutorial 
que explicasse o objetivo do aplicativo e ensinasse a utilizá-lo. Com a con-
clusão dessa última fase, foi apresentada a opção de publicação dos projetos 
na galeria do App Inventor.

Depois, as meninas são convidadas para uma roda de conversa em que 
apresentam os produtos criados (aplicativos) a todas as demais participantes, 
explicando os principais desafios e opinando sobre a experiência obtida.

Por fim, as participantes respondem a um formulário de avaliação da 
etapa de criação de aplicativos. Esse questionário foi criado adotando uso 
de emoticons, escalas de classificação e linguagem menos formal, adaptado 
à faixa-etária. As perguntas do instrumento de avaliação tratam sobre o que 
as motivou a fazer o aplicativo, o tempo de duração da oficina, a ferramenta 
escolhida e procura identificar se o interesse pela área de tecnologia mudou 
após a experiência no projeto. A próxima Seção apresenta os resultados e dis-
cussões e as principais impressões da equipe e das meninas quanto ao projeto.

Resultados e discussões

A experiência teve no total, a criação de vinte aplicativos pelas partici-
pantes com subtemas escolhidos por elas. Observou-se que a maioria tratava 
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sobre empoderamento feminino, mas também surgiram temáticas como raça e 
gênero, violência contra a mulher e prevenção do suicídio. A Figura 1 mostra 
as telas dos aplicativos criados e desenvolvidos pelas meninas.

Cabe um destaque a este momento no qual as participantes se veem 
capazes de programar o seu próprio app, é notório o empoderamento e o 
entusiasmo em aprofundar os conhecimentos sobre a ferramenta App Inventor 
para terminar o aplicativo.

Figura 1 – Aplicativos Desenvolvidos pelas meninas

Fonte: autoria própria.

Quando questionadas sobre as motivações que as levaram a desenvolver 
os aplicativos, houve respostas relacionadas à possibilidade de ajudar e a ouvir 
outras meninas que sofrem bullying, adentrar os espaços ditos como “não femi-
ninos”, diminuir a violência contra as mulheres, possibilitar o empoderamento 
de meninas, entre outras, como pode ser acompanhado na Figura 2.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

Pr
oib

id
a a

 im
pr

es
sã

o e
/ou

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
GÊNERO EM PERSPECTIVA 175

Figura 2 – Respostas à pergunta “o que te motivou a fazer o app?”

Fonte: pesquisa de campo.

A equipe responsável por ministrar a fase 3 constatou que a maior parte 
das participantes apresentou boa desenvoltura ao demonstrar o seu projeto 
com propriedade, ainda que tenha ocorrido limitação do tempo, e, conse-
quentemente, a necessidade de sintetização das apresentações. Dessa forma, 
o objetivo de utilização da ferramenta foi atingido. As apresentações dos 
pitches foram filmadas e compõem parte do acervo do projeto.

Por meio do desenvolvimento dos aplicativos, o objetivo de aumentar 
o interesse das participantes pela área de informática pôde ser alcançado. 
Isso porque ao indagá-las sobre tal questão, a maior parte possuía interesse 
“moderado” antes da fase 3. Após essa fase, a maior parte demonstrou inte-
resse “muito grande”, como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 3 – Interesse pela área de Informática antes e após a fase 3

Fonte: pesquisa de campo.

Ao se sentirem capazes de construírem seus próprios aplicativos, as par-
ticipantes puderam ter autonomia no uso do App Inventor, além disso, criaram 
instrumentos com possibilidades de ajudar outras mulheres. O sentimento de 
capacidade e de pertença, ao aplicarem seus conhecimentos em ferramentas 
concretas e incluírem suas realidades na concepção dos apps, estimulam o 
empoderamento feminino.

Considerações finais

A experiência obtida na fase 3 do Projeto Escola de App nos permitiu 
observar os efeitos positivos que as tecnologias podem ocasionar na vida 
das participantes, isso porque além de apresentar ferramentas que lhes dão 
autonomia no desenvolvimento de aplicativos, houve a mudança no interesse 
pela área de Informática. A concretização dos aplicativos contradizem o que 
muitas meninas podem ter ouvido com relação às restrições que mulheres 
têm no desenvolvimento tecnológico, pois mostram que elas são capazes de 
serem desenvolvedoras, assim como os meninos.

Além disso, nas fases anteriores do projeto, elas puderam conhecer as 
diferentes formas de violência de gênero, às quais podem, inclusive, estar 
sujeitas em ambientes virtuais. E, mais do que conhecer, foi possível pensarem 
sobre as possibilidades de combate à violência. O projeto procurou não ficar 
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apenas no campo reflexivo, mas na materialização de soluções que pudessem 
utilizar a tecnologia em favor das mulheres, ao propor o desenvolvimento de 
aplicativos pensados pelas participantes.

Por fim, no contexto de gênero e tecnologia, mais do que discutirmos 
sobre as desigualdades, é necessário apresentarmos propostas de transforma-
ção social, que possam, de fato, provocar mudanças na vida das mulheres, 
dando a elas a capacidade de decidirem sobre as melhores soluções tecnoló-
gicas para os problemas presentes em sua realidade. Além disso, ao aplicar 
uma metodologia que favorece os princípios democráticos e a autonomia, 
como o Design Participativo, oferecemos um espaço que as incentivam a 
ao empoderamento, ao demonstrar que elas são capazes de desenvolverem 
ferramentas tecnológicas que possuem o papel de ajudar outras mulheres. As 
tecnologias podem ser aplicadas em favor das mulheres, desde que elas sejam 
concebidas com propostas de empoderamento e de igualdade de gênero.
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